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ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Δήμοι – Δημοτικά κολυμβητήρια της
χώρας (μέσω του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης)
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
4. Εθνικά κολυμβητήρια (μέσω της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού)
5. Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας
Λεωφόρος Συγγρού 137 Τ.Κ. 17121 ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ
Θέμα: «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
στην Γ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17»

H Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μετά από την εφαρμογή
πιλοτικού προγράμματος κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
Αττικής κατά το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-16,
αποφασίζει
την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα από το χώρο
διεξαγωγής του μαθήματος (εθνικά, δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, κ.α.) για το
σχολικό έτος 2016-2017.
Η κολύμβηση είναι ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όπως
αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 21072β/Γ2,
ΦΕΚ 304/τΒ/13.3.2003). Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής
παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα:
η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,
ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
η αποφυγή του πνιγμού,
η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη
ψυχαγωγία,
η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην
ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.
Γενικές πληροφορίες
1. Η κολύμβηση θα διδαχθεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους
μαθητές/μαθήτριες της τρίτης (Γ) τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας που απέχουν μέχρι
και 25 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και της τετάρτης (Δ) τάξης σε ειδικές
περιπτώσεις.
2. Ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 10-12 εντός της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα θα
ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο εκτός και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω καιρικών
συνθηκών, όπου και θα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε περισσότερα από ένα
τρίμηνα.
3. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου. Το διδακτικό δίωρο
θα περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών/τριων από και προς το χώρο διεξαγωγής του
μαθήματος και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικειμένου.
4. Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την
πράξη 11/24.03.2016.
5. Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα συμμετέχει ένα (1) τμήμα της σχολικής μονάδας που θα
συνοδεύεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του τμήματος.
6. Για την υλοποίηση του μαθήματος, υπεύθυνοι για τη διδασκαλία της κολύμβησης θα είναι τρείς
(3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην
κολύμβηση, προκειμένου να τηρηθεί η αναλογία 10:1 μαθητών/τριών ανά καθηγητή/προπονητή.
Ο συνοδός εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα είναι παρών επιβλέποντας τα μαθήματα κολύμβησης και μαζί
με τους διδάσκοντες καθηγητές-πτυχιούχους ΦΑ θα έχουν την εποπτεία των μαθητών/τριών στα
αποδυτήρια των κολυμβητηρίων πριν και μετά το μάθημα.
7. Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών/τριών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες:
Ο διευθυντής/ντρια σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 της σχολικής μονάδας θα πρέπει:
Α. στην αρχή του σχολικού έτους και μέχρι την Τετάρτη 07/09/2016, να επιλέξουν και να δηλώσουν
στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της οικείας Δ/νσης με τη συμπλήρωση του πίνακα 1 που ακολουθεί, το
τρίμηνο στο οποίο θα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, την ημέρα, το διδακτικό δίωρο όπως
αυτό αποτυπώνεται στο ΦΕΚ1324/τΒ/11-05-2016 (08:10-10:00, 10:00-11:45 και 11:45-13:15) και το
κολυμβητήριο που επιθυμούν.

Β. να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο προγραμματισμό του ωρολογίου προγράμματος του τριμήνου στο
οποίο θα διδαχθεί η κολύμβηση, με την ενοποίηση των δύο (2) διδακτικών ωρών του μαθήματος
Φυσικής Αγωγής.
Γ. να συγκεντρώσουν και να ελέγξουν τα Α.Δ.Υ.Μ. των μαθητών/τριών.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος με τους κανονισμούς
λειτουργίας και υγιεινής των κολυμβητηρίων που θα πρέπει να τηρούν οι μαθητές/τριες κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν για τα κολυμβητήρια στα οποία θα υλοποιηθεί το μάθημα με
σχετικό έγγραφο από τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της οικείας Δ/νσης μέχρι την Πέμπτη 01/09/2016.
Οι ομάδες Φυσικής Αγωγής των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπαίδευσης θα συλλέξουν τις σχετικές
δηλώσεις των σχολικών μονάδων και θα ενημερώσουν τα σχολεία μόλις καταρτίσουν το ωρολόγιο
πρόγραμμα των κολυμβητηρίων ευθύνης τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Πίνακας 1. Στοιχεία σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό του μαθήματος της κολύμβησης

Σχολική μονάδα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ονομ/νυμο Δ/ντή σχολικής μονάδας:
Ονομ/νυμο εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11 σχολικής μονάδας:
Κολυμβητήριο:

Τάξη/Τμήμα

Αριθμός
μαθητών/τριών

Τρίμηνο

Ημέρες

Διδακτική περίοδο

Στη στήλη ημέρες προτείνεται, εναλλακτικά για κάθε τμήμα, μέχρι δυο ημέρες της εβδομάδας (από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) που θα προτιμούσατε να γίνει το μάθημα.
Στη στήλη διδακτική περίοδο επιλέξτε εναλλακτικά μέχρι δυο από τα παρακάτω διδακτικά δίωρα που
θα προτιμούσατε να γίνει το μάθημα:
1) 08:10-10:00,
2) 10:00-11:45 και
3) 11:45-13:15

Πίνακας Αποδεκτών
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
2. Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας (μέσω των Περ.κων Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης )
3. Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70 της χώρας (μέσω των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης)
4. Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας (μέσω των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
5. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
6. Ομάδες Φυσικής Αγωγής της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
7. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
8. Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης)

Εσωτερική Διανομή
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

