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Αρ. πρωτ.: 146567 /Δ5
Προς:
1. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας
2. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας
(μέσω των Δ.Π.Ε.)
3. Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού Π.Ε. (μέσω των
Δ.Π.Ε.)
4. Συντονιστές Κολύμβησης (μέσω των
Δ.Π.Ε.)
Κοιν.:
1. Υφ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Λ. Αυγενάκη
2. Προϊσταμένους των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (μέσω
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε.
και Δ.Ε.)
4. Δ.Δ.Ε. της χώρας
5. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
6. Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας

Θέμα: «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020»
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της Υ.Α. αριθμ. 21072β/Γ2/28-02-2003 (Φ.Ε.Κ. 304 Β΄) με θέμα «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου… Φυσικής
Αγωγής…»,
2. της Υ.Α. αριθμ. Φ.20/130400/Δ1/22-08-2019 με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα
μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο»
3. της παρ. 5 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 50025/Φ.Ε.Κ. 4217/τ. Β΄/26-09-2018 με θέμα «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ. 31/τ. Α΄/23-02-2018 με θέμα « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. την αριθμ. 40/06-10-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα
«Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής
Αγωγής»,
Αποφασίζουμε
την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στη Γ’ τάξη και όπου δύναται και
στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 20192020.
Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του
πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των
βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας
των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς
τους.
Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε όποιες από τις Διευθύνσεις Π.Ε. έχουν
τοποθετηθεί) με τους ορισμένους από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. Συντονιστές
Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κατά προτεραιότητα
στην κολύμβηση -οι οποίοι προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- και
εδρεύουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας. Στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν τοποθετηθεί Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού οι Συντονιστές κολύμβησης θα απασχολούνται στο χώρο διδασκαλίας του
αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής Π.Ε. και Συντονιστών Κολύμβησης
για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης
- Συνεργασία με τις Περιφέρειες ή και τους Δήμους για την άμεση εξασφάλιση μεταφορικών μέσων
για τη δωρεάν μετάβαση των μαθητών/τριών από τις σχολικές μονάδες προς τα κολυμβητήρια και
αντίστροφα.
-Προγραμματισμός ανά τρίμηνο για τα τμήματα τα οποία θα συμμετάσχουν σε συνεργασία με τις
σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις διαθέσιμες ανά κολυμβητήριο
διαδρομές.
-Συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον αριθμό των μόνιμων
εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που απαιτούνται για
την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης.
-Έκθεση αξιολόγησης και καταγραφή στατιστικών στοιχείων ανά τρίμηνο και αποστολή τους στη
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.
-Παρουσία των Συντονιστών Κολύμβησης στους χώρους διδασκαλίας του μαθήματος
(κολυμβητήρια) για τον έλεγχο, την υποβοήθηση με συμμετοχή τους στη διδασκαλία, όπου κρίνεται
αναγκαίο, καθώς και καταγραφή και άμεση επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να
προκύψουν.

Οδηγίες για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης
1. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο και ο αριθμός τους ορίζεται σε 10-12 ανά τμήμα. Σε
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες κ.ά.) δύναται να ολοκληρωθούν σε περισσότερα από
ένα τρίμηνο.
2. Τα μαθήματα υλοποιούνται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου. Στο διδακτικό δίωρο
περιλαμβάνεται ο χρόνος μετάβασης των μαθητών/τριών από και προς το χώρο διεξαγωγής της
διδασκαλίας της κολύμβησης, η χιλιομετρική απόσταση και η διάρκεια της διδασκαλίας.
3. Τη διδασκαλία της κολύμβησης πραγματοποιούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής
Αγωγής ή/και πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής προκειμένου να τηρείται η αναλογία 10:1 μαθητών/τριών
ανά εκπαιδευτικό.
4. Ο συνοδός του Τμήματος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, υποχρεούται να παρίσταται
στο χώρο που βρίσκονται οι μαθητές/τριες που συνοδεύει (κολυμβητήριο και αποδυτήρια) κατά τη
διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης.
Με την παρούσα καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι
Συντονιστές Κολύμβησης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, να προχωρήσουν
στην έναρξη της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Εσωτερική Διανομή

Public key:
RSA/1024 bits

1.

Γραφείο Υπουργού

2.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη

3.

Γραφείο Γενικής Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής κ. Γκίκα

4.

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

5.

Διεύθυνση Σπουδών Προγρ. Και Οργάνωσης Π.Ε.

6.

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

