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Abstract: This essay explores the integration of swimming in the Physical Education course 

in elementary schools according to the views of the involved bathing instructors, the pupils’ 

teacher-attendants who participated in the swimming program and these pupils’ parents. The 

main methodological tool of the research is the interview, which was carried out with 13 
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participants (bathing instructors, teachers - students 'escorts, pupils' parents). The purpose of 

the interview was to write down and analyse the subjects' views on the possibility of 

incorporating swimming in the physical education lesson, the obstacles of that integration and 

the contribution of bathing to elementary school pupils. The findings of the research have 

shown that it is feasible and necessary, at the same time, to integrate bathing into physical 

education lessons in primary schools because of its significant contribution to swimming 

education, athletic skills, behavior, mental health and children’ s hygiene habits. Nevertheless, 

the barriers of its proper implementation are numerous, serious and, therefore, in need of a 

substancial and prompt solution so as the enterprise to become a success. 

Keywords: swimming, physical education, integration, obstacles, contribution 

Πεξίιεςε: Σηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ θνιχκβεζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ πνπ κεηείραλ ζε 

πξφγξακκα θνιχκβεζεο θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ απηψλ. Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπλέληεπμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 13 ζπκκεηέρνληεο 

(εθπαηδεπηέο θνιχκβεζεο, εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί καζεηψλ, γνλείο καζεηψλ). Σθνπφο ηεο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηα εκπφδηα 

απηήο ηεο ελζσκάησζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηνπο καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη είλαη εθηθηή θαη απαξαίηεηε ηαπηφρξνλα ε 

ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηεο ζηελ θνιπκβεηηθή παηδεία, ζηηο αζιεηηθέο δεμηφηεηεο, ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηηο πγηεηλέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν ηα 

εκπφδηα γηα ηελ αδηαθψιπηε  εθαξκνγή ηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη  ζε θάζε 

πεξίπησζε ρξήδνπλ άκεζεο θαη νπζηαζηηθήο  επίιπζεο ψζηε ε πξνζπάζεηα λα ζηεθζεί κε 

επηηπρία.  

Λέμεηο θιεηδηά: θνιχκβεζε, Φπζηθή Αγσγή, ελζσκάησζε, εκπφδηα, ζπκβνιή. 

Δηζαγσγή 

Η δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά ζρνιεία κέρξη πξφζθαηα δελ 

εζεσξείην ππνρξεσηηθή. Μάιηζηα ε δηδαζθαιία ηεο απνπζίαδε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

(Νηθνδέιεο, Παπαραξίζεο, Νηακπάθεο, Μηζαειίδεο & Παπαξγπξίνπ,  2014).  

Σηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ δεδνκέλνπ, πνπ πεξηέγξαθε ηελ ηξέρνπζα / ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο  ρψξαο αιιά θαη ηεο πνιχ πξφζθαηα 

εθαξκνγήο (ζρ. έηνο 2016-17) ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο δφζεθε ην έλαπζκα γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν ε αλαγθαηφηεηα φζν θαη ηα εκπφδηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζηα ζρνιεία καο. Σπγθεθξηκέλα, 
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ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα  δηεξεπλεζεί  ε  ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θη  ε ζπκβνιή ηεο ζηνπο 

καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Μηα έξεπλα  ζχκθσλα πάληα κε ηελ άπνςε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηεο 

θνιχκβεζεο                 (εθπαηδεπηηθνί - ζπλνδνί ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηέο ηεο θνιχκβεζεο  

αιιά θαη γνλείο ησλ καζεηψλ)  θαη ην νπνίν εθπνλήζεθε θη εθαξκφζηεθε απφ ηελ Πνιηηεία  

γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Γξάκαο ζην Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο.  

Αθνξκή, ινηπφλ, ζηάζεθε ην γεγνλφο ηεο  εθαξκνγήο  ηεο  δηδαζθαιίαο    ηνπ  αληηθεηκέλνπ  

ηεο  θνιχκβεζεο απφ ηε Γ/λζε  Φπζηθήο  Αγσγήο  ηνπ  ΥΠ.Π.Δ.Θ.  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  

Υπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  θαη Γηνηθεηηθήο  Αλαζπγθξφηεζεο  θαη  ηε  Γεληθή  Γξακκαηεία  

Αζιεηηζκνχ,  ζηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.   

1. Η ελζσκάησζε ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο  Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

ειιεληθώλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ: αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Η θνιχκβεζε, ηφζν σο κάζεκα ζηα ζρνιεία  ή  σο αγσληζηηθφ άζιεκα,   φζν θαη σο  κέζν 

ςπραγσγίαο θαη ζπνξ απνηειεί παγθνζκίσο ζήκεξα κηα ηδηαίηεξα πξνζθηιή  δξαζηεξηφηεηα. 

Σπληζηάηαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο (ηαηξνχο, παηδαγσγνχο, πξνπνλεηέο, θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο  θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο αλάπηπμεο  ηνπ παηδηνχ. 

Πέξαλ ηνχηνπ έλαο επηπιένλ ιφγνο  πνπ ζπλεγνξεί ζ’ απηφ είλαη o πληγκφο , ν νπνίνο 

απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ. Καηαγεγξακκέλα, έλαο άλζξσπνο πεζαίλεη απφ πληγκφ 

θάζε 90 δεπηεξφιεπηα ζηνλ πιαλήηε. Σηελ Διιάδα, πεξηζζφηεξνη απφ 400 άλζξσπνη ράλνπλ 

ηε δσή ηνπο απφ πληγκφ εηεζίσο  ηα ηειεπηαία ρξφληα  εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ  δέθα (10) 

είλαη παηδηά θαη έθεβνη. Η ρψξα καο θαηείρε ην 2014 ηελ 6
ε
 ζέζε ζε ζαλάηνπο – έλα  

πξαγκαηηθά δξακαηηθφ πνζνζηφ - απφ  πληγκφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ 39
ε
 

παγθνζκίσο ζε ζχλνιν 116 ρσξψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Υγείαο (WHO, 2014), ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηεο θνιχκβεζεο θαη απνπζίαο ζεβαζκνχ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ αζθαιείαο ζην λεξφ. Δπίζεο ζεκεηψζεθαλ 20% πεξηζζφηεξνη 

πληγκνί απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο (Υπνπξγείν Υγείαο, 2014). 

Σηε ρψξα καο κηα ηνπξηζηηθή θαη ηζηνξηθά λαπηηθή ρψξα κε 16.000 ρικ. αθηνγξακκήο, απφ 

ηα νπνία 3.000 ρικ. είλαη παξαιίεο, ην θαηλφκελν ηεο απμεκέλεο  ζπρλφηεηαο πληγκψλ πνπ 

εκθαλίδεηαη θάζε θαινθαίξη ζα κπνξνχζε λα είλαη κηθξφηεξεο έθηαζεο, εάλ ε θνιχκβεζε 

δηδαζθφηαλ σο κάζεκα απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Αλαινγηθά ην θαηλφκελν απηφ είλαη 

κηθξφηεξν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Υπνπξγείν Υγείαο, 2014) επεηδή ε 

θνιχκβεζε απνηέιεζε  θη εμαθνινπζεί λ’ απνηειεί βαζηθφ κάζεκα ζηα ζρνιεία ηφζν θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (Arlott, 1975), φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα 

πνπ δηαλχνπκε. 
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Σηελ Δπξψπε θαη ζε άιιεο ρψξεο εθαξκφδεηαη ε εθκάζεζε ηεο θνιχκβεζεο απφ ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Έηζη, παξάδεηγκα απνηεινχλ ε Αγγιία, πνπ πξσην-εηζήγαγε ηελ θνιχκβεζε ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ην 1914, ζε ειηθίεο 3-6 εηψλ (Green, Smith, & Roberts 

2005), ε Σνπεδία, ε Γαλία, ε  Ννξβεγία θαη ε Φηλιαλδία, φπνπ δηδάζθνληαη θνιχκβεζε 

καζεηέο έσο 11 εηψλ (Dencker, Thorsson, Karlsson, Lindén, Svensson, Wollmer, & Andersen 

2006), ε Γεξκαλία θαη  ε Απζηξία, κε ηε δηδαζθαιία ηεο λα εθαξκφδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Green & Hardman 2005) θαη ε Γαιιία, φπνπ καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ δηδάζθνληαη θνιχκβεζε (Marshall & Hardman 2000). Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο θνιχκβεζεο ζε φιεο απηέο ηηο ρψξεο είλαη ε εθκάζεζε ηεο θνιπκβεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε επίπεδν γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ 

λεξνχ (Green & Hardman 2005). 

Κάζε ρξφλν έλα επάξηζκν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έξρεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ ζ’ επαθή κε ην πγξφ ζηνηρείν (ζάιαζζα, πηζίλεο), γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα ζρνιεία αλάγθε επείγνπζα θη επηηαθηηθή. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη πσο ε  δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο απφ κηθξή ειηθία  θξίλεηαη 

φρη απιψο επηβεβιεκέλε κα θαη ζσηήξηα θαζψο ε έιιεηςε θνιπκβεηηθήο παηδείαο θαη 

επάξθεηαο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα αίηηα ησλ πληγκψλ ζηε ρψξα καο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ 

δηαξθψο θαηαβάιινληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κε πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα  ησλ Γήκσλ - φπσο ην «παηδί θαη θνιχκπη» - απνηεινχλ 

αλακθίιεθηα  έλα ζεηηθφ βήκα, σζηφζν φκσο δε  θαίλεηαη λα ζεξαπεχνπλ ην πξφβιεκα 

θαζψο θαιχπηνπλ έλα κηθξφ  κφλν αξηζκφ παηδηψλ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο πνπ δηαηεξνχλ ηκήκαηα θνιχκβεζεο. 

Τα καζήκαηα ηεο θνιχκβεζεο  - φηαλ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία - παξαδίδνληαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, ελψ ζηνπο ζπιιφγνπο ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Τα πξνγξάκκαηα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ νη Γήκνη ζηηο πηζίλεο ή ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ θαιά, επεηδή κε ηε ζπρλφηεηά 

ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ γξήγνξα κε ην  πγξφ ζηνηρείν  

θαζψο θαη κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο θνιχκβεζεο. Έρεη απνδεηρζεί πσο παηδηά πνπ δέρνληαη 

έζησ θαη δέθα ζπλαπηά καζήκαηα ζηα πξνγξάκκαηα απηά, νινθιεξψλνπλ ηελ εμνηθείσζή 

ηνπο κε ην λεξφ πνιχ εχθνια ζηηο ζαιαζζηλέο δηαθνπέο (Γηάηζεο,  Σακπάλεο, 1993).  

Η θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

θνιχκβεζεο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (ζην θνιπκβεηήξην ή ζηε ζάιαζζα) κπνξεί λα απμήζεη 

ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ γλσξίδνπλ λα επηπιένπλ θαη λα θνιπκπνχλ (A.S.A., 1987). 

Η θνιχκβεζε δηδάζθεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο, πνπ είλαη αλεπηπγκέλε ε Φπζηθή Αγσγή σο 

βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί  έλα  απφ  ηα  αληηθείκελα  ηνπ  καζήκαηνο  ηεο  Φπζηθήο  Αγσγήο  

φπσο αλαθέξεηαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ θαη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ (Α.Π.Σ.)   ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΔΚ 304/η.Β΄/13.3.2003) κε ηελ 

επηζήκαλζε «φπνπ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο».  
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Έπεηηα  απφ  ηελ  εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2015-16,  θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή  ηεο  δηδαζθαιίαο ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ηεο  

θνιχκβεζεο  ζηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  

απφζηαζε  κέρξη  θαη  25  ρηιηφκεηξα  απφ  ην  ρψξν δηεμαγσγήο  ηνπ  καζήκαηνο  (εζληθά,  

δεκνηηθά,  δεκφζηα  θαη  ηδησηηθά  θνιπκβεηήξηα)  απφ  ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

Σθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  ζηελ  ππνρξεσηηθή  

εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην Α.Π.Σ.  ηεο Φπζηθήο  Αγσγήο  (Υ.Α.  21072β/Γ2,  ΦΔΚ  304  

η.Β΄/13-3-2003), είλαη  λα  ζπκβάιεη  θαηά  πξνηεξαηφηεηα  ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ θαη παξάιιεια λα βνεζήζεη ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαζψο 

θαη ζηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.   

Μέζα απφ ζηνρεπκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο σο 

αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο εμππεξεηεί ηνλ παξαπάλσ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

απεπζπλφκελε θαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, 

ςπρνθηλεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ, επξηζθφκελε ζε πιήξε ηαχηηζε κε ην 

ζπλνιηθφηεξν πιαίζην ηεο ζρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Δπίζεο,  ε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο είλαη ζεκαληηθφ πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηε δηαρείξηζε 

έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ λεξνχ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Αθφκε, ε ζπκβνιή ηεο 

έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη καζαίλνπλ πιήζνο δεμηνηήησλ, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη 

ρξήζηκεο ζηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Έηζη ε απφθηεζε βησκαηηθήο γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, ε αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο κέζα ζην λεξφ, ε  

εμνηθείσζε  κε  ην  πδάηηλν  ζηνηρείν  κέζα  απφ  ην  παηρλίδη  θαη  ηελ ςπραγσγία, ε  

αλάπηπμε  ηεο  ζπλεξγαζίαο  θαη  ηεο  θνηλσληθφηεηαο ζπκβάιινπλ    ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (ΥΠ.Π.Δ.Θ., 2016).  

Μέζα απφ ηελ αγσγή ηεο θνιχκβεζεο, ην παηδί κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ κε 

απφιπηε αζθάιεηα. Παξάιιεια, ε θνιπκβεηηθή παηδεία πξνάγεη θαη ηελ πγεία ηνπ, 

παξέρνληάο ηνπ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία. Απνηειεί κία άξηζηε κνξθή θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη έλαλ ηδαληθφ ηξφπν αλάπηπμεο  ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο (Sato,  Kaneda,  Wakabayashi,  &  Nomura, 2007). 

Η  θνιχκβεζε  σο  δηδαθηηθφ  αληηθείκελν  ηεο  Φπζηθήο  Αγσγήο  κπνξεί λα πξνάγεη κε 

ηδαληθφ ηξφπν ηε κάζεζε ζε δηεπηζηεκνληθφ θαη δηαζεκαηηθφ επίπεδν, ελψ κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί θαη κε ηε δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ. Παξάιιεια είλαη κηα άξηζηε κνξθή 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ γηα ηνλ  άλζξσπν  θηλεηηθψλ  

δεμηνηήησλ.  Απηά,  καδί  κε  ηελ  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  πνπ έρεη ε γλψζε ηεο θνιχκβεζεο γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαζηζηνχλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο (Γθφηζεο, 

Καιακπαιίθαο, Νηάλεο, 2016).  
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Μέρξη πξφηηλνο (ζρ. έηνο 2015-16) ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ δελ 

πηνζεηνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Δπίζεο, απνπζίαδαλ νη νδεγίεο απφ ην ΑΠΣ θαη νη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε  αζιήκαηα αηνκηθά θαη νκαδηθά. Παξάιιεια, απνπζίαδαλ νη πξαθηηθέο νδεγίεο 

θαη ηα ελδεηθηηθά  ζρέδηα καζεκάησλ γηα ηελ θνιχκβεζε.  

Η ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα επηηάζζεη ηε δηδαζθαιία ηεο θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ιφγσ ηεο ζπνπδαίαο ζπκβνιήο ηεο αιιά  θαη επεηδή 

απνηειεί  αλαθαίξεην θη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παηδείαο θάζε αλζξψπνπ. Η άγλνηα ηεο 

θνιχκβεζεο ζπλάδεη κε ηελ ακάζεηα, πνπ βάζεη αξραίαο ξήζεο «κήηε γξάκκαηα κήηε λείλ 

επίζηαζζαη»  

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

2.1. Σθνπόο έξεπλαο 

Σθνπφο ηεο πξνθείκελεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαθαλνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ- 

ζπλνδψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Δπηρεηξείηαη , επίζεο, λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνιπκβεηηθήο 

παηδείαο. Παξάιιεια λα δηαθαλνχλ ηα ελδερφκελα εκπφδηα σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Να δηεξεπλεζεί, ηέινο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο   

έληαμεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη ζε άιιεο ρψξεο ε θνιχκβεζε ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ (Green & Hardman 

2005). 

2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Τα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ κέζσ ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

β) Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηε   ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

γ) Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - 

ζπλνδψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ; 
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2.3. Πιεζπζκόο- Γείγκα έξεπλαο 

Γηεμήρζε πνηνηηθή πξσηνγελήο έξεπλα, κέζσ ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ζε δείγκα 13 

αηφκσλ. Έηζη, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αληιήζεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - 

ζπλνδψλ (n=5, 3 άλδξεο, 2 γπλαίθεο), ησλ εθπαηδεπηψλ (n=3, 2 άλδξεο, 1 γπλαίθα) θαη ησλ 

γνλέσλ (n=5 γπλαίθεο) ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνιχκβεζε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξαθνινχζεζαλ ην  ελ ιφγσ πξφγξακκα, ζην θιεηζηφ 

θνιπκβεηήξην ηεο Γξάκαο. 

Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα εμήο: 

Α) λα έρνπλ κεηάζρεη άκεζα ή έκκεζα ζην πξφγξακκα θνιχκβεζεο 

Β) λα αλήθνπλ ζε κία εθ ησλ ηδηνηήησλ: εθπαηδεπηήο θνιχκβεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθπαηδεπηηθφο - ζπλνδφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο, 

γνλέαο καζεηή πνπ θνηηά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζπκκεηείρε ζην  ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θνιχκβεζεο 

Κάζε ζπλέληεπμε νινθιεξψζεθε κέζσ πξνζσπηθήο, αηνκηθήο ζπλάληεζεο ηνπ εξεπλεηή κε 

ηνλ ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο 30-45 ιεπηψλ ηεο ψξαο. 

2.4. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα 

νξηνζεηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη φρη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. Δπίζεο, αθφκε έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην εξεπλεηηθφ δείγκα 

πεξηνξίζηεθε ζε εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπηηθνχο-ζπλνδνχο θαη γνλείο-ζεαηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο. Γελ αλαδεηήζεθαλ απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γεληθφηεξα. Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ ζε 

γεληθεπηνχλ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζπλνδψλ θαη ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο. Η έξεπλα δηεμήρζε κεηά ην 

πέξαο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2016-17. 

2.5. Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο δηεμήρζεζαλ δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, κε ηε ζπκβνιή ελφο  δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί 

λα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ πνιχπινθα θαηλφκελα 

(Mason, 2003). Δπίζεο, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην ππφ εξψηεκα δήηεκα 

ηεο έξεπλαο Cohen & Manion, 1994), πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεζεί έλα 

θαηλφκελν κέζσ ησλ αηνκηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο.  
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Τν εξσηεκαηνιφγην, ινηπφλ, απνηειείηαη απφ 2 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(θχιν, ειηθία) θαη 2 εξσηήζεηο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία) 

ηνπ δείγκαηνο, 6 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ πεξηείρε εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Καζηκάηε, Φεξεληίλνο, 

& Καιιηγάο,  (2002) θαη 7 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη (1) θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιίκαθα 1-7 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θνιχκβεζεο θαη παξαθνινχζεζε ην δείγκα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, βαζηζκέλεο ζε πξνηάζεηο ησλ Ajzen θαη Fishbein (1980) θαη Theodorakis (1992, 

1994). 

Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο άλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, ψζηε αληίζηνηρα λα είλαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεψλ ηνπο εηιηθξηλέο. 

Η ζπλέληεπμε, σο δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνιχκβεζεο γηα ηνπο κελ εθπαηδεπηηθνχο – 

ζπλνδνχο θαη γνλείο-ζεαηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, γηα ηνπο δε εθπαηδεπηέο ζην ρψξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ηεο 

Γξάκαο. 

Αξρηθά, ν εξεπλεηήο καγλεηνθψλεζε ηηο 13 ζπλεληεχμεηο. Αθνινχζσο, νη ζπλεληεχμεηο απηέο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν word αλά θαηεγνξία 

δείγκαηνο (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί, γνλείο  καζεηψλ/ηξηψλ). Η δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ- δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, επίζεο, είρε σο εμήο: Τα δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο νη ίδηεο απηέο θαηεγνξίεο ππάξρνπλ θαη 

ζην εξσηεκαηνιφγην: 

- Απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

- Αμηνιφγεζε ηεο θνιχκβεζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ωζηφζν, επεηδή ζεσξνχληαη γεληθέο νη θαηεγνξίεο, έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

αθφκε ζαθέζηεξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

(1. Απφςεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 2. Απφςεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο. 3. Δκπφδηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία). Οη απαληήζεηο, ηέινο, ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εχζηνρεο θαη ζαθείο θαη δελ 

ρξεηάζηεθε ε δεκηνπξγία λέαο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ή δηεχξπλζεο ησλ εξσηήζεσλ, ιφγσ ηεο 

κε απάληεζεο ζε θάπνην εθ ησλ εξσηεκάησλ ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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3. Παξνπζίαζε επξεκάησλ 

Γηα ηελ νξγαλσκέλε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, νη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά ξσηήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ θνιχκβεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

θνιχκβεζεο, κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξψηεο (ζρ. έηνο 2016-17), νπζηαζηηθά 

ελζσκάησζήο ηεο ζην κάζεκα. Ωζηφζν, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη παξαθηλνχκελνο απφ ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ζηα νπνία αλαδεηνχληαη απαληήζεηο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, θξίζεθε νξζφηεξν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη 

απαληήζεηο ηνπο βάζεη ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ, δειαδή 

1. Απφςεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

2. Απφςεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

3. Δκπφδηα ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία. 

3.1. Η ελζσκάησζε ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 

αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, «θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό» (Υ11), δελ είλαη ελεκεξσκέλνη, 

αιιά νχηε θαη «επαξθώο» (Υ13) ελεκεξσκέλνη γηα ην αληηθείκελν ηεο θνιχκβεζεο πνπ 

δηδάζθεηαη κέζσ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Ωζηφζν, θξίλεηαη φηη «πξέπεη λα ελζσκαησζεί» 

(Υ10), «ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί»  (Υ1) θαη κάιηζηα απνηειεζκαηηθά ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο «από ηελ πξώηε ρξνληά πνπ έγηλε πηινηηθά , λνκίδσ όηη κπνξεί λα 

εληαρζεί ζηα δεκνηηθά» (Υ11). 

Σπλερίδνληαο ζην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ζήκεξα «δελ είλαη 

100% έηνηκα αθόκε» (Υ11) λα απνδερζνχλ κία ηέηνηα αιιαγή, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα 

ελζσκαησζεί, εάλ ππήξρε «θαιή δηάζεζε» (Υ13) θαη «ζπλεξγαζία» (Υ11). Αθφκε, ηα 

ζεκεξηλά Γεκνηηθά δε δηαζέηνπλ θαζφινπ αλάινγεο ππνδνκέο γηα ηελ ελζσκάησζή ηεο, 

«αιιά από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη δεκνηηθό θνιπκβεηήξην, γηαηί όρη» (Υ13). 

Τέινο, πξνηάζεθε, σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, λα γίλνληαη  θαη’ 

ειάρηζηνλ «10 καζήκαηα θνιύκβεζεο» εηεζίσο (Υ11) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κία 

«ηθαλνπνηεηηθή θνιπκβεηηθή παηδεία» (Υ4), «λα ππάξρεη έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα 

ζπλνδνί» καδί κε ηα παηδηά (Υ12), λα «απμεζεί ν ρξόλνο ηνπ καζήκαηνο ηεο θνιύκβεζεο» 

(Υ1) θαη λα «είλαη βειηησκέλεο θαη θαηάιιειεο νη εγθαηαζηάζεηο ησλ θνιπκβεηεξίσλ» (Υ13). 
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Σχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ  ζπλεληεπμηαδφκελσλ: «..ην πξφγξακκα ηεο θνιχκβεζεο ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θξίζεθε φηη είλαη «πάξα πνιύ θαιό, πνιύ 

ελδηαθέξνλ, πάξα πνιύ εύθνιν, πάξα πνιύ ειθπζηηθό θαη επράξηζην γηα ηα παηδηά, αιιά θαη 

πάξα πνιύ αθίλδπλν». 

 

 

3.2. Η ζπκβνιή ηεο θνιύκβεζεο 

Οη εθπαηδεπηέο παξαδέρζεθαλ φηη ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν είλαη πνιιά, φπσο ε «εθκάζεζε ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμηνηήησλ» (Υ11) θαη 

ε «εμνηθείσζε κε ην λεξό» (Υ12), ε «απηνλόκεζε» (Υ13), ε «εθκάζεζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ, ε 

ςπρηθή αγσγή θαη ε  απαιιαγή από αλαζθάιεηεο» (Υ5) θαη ε «πεηζαξρία» (Υ13), ε 

«ζπλεξγαζία» (Υ6), ε «ςπραγσγία» (Υ9), ε «πηνζέηεζε νξζήο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ζσζηώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη θαλόλσλ πγηεηλήο» (Υ7).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο θνιχκβεζεο γηα ηνπο καζεηέο έξρνληαη 

λα πξνζηεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ θνιχκβεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

(Κσλζηαληηλίδνπ, 2015; Λακπάθε   & Αλησλίνπ, 2014; Μελά, Τνηίεθ, Κσλζηαληηλίδνπ, 

Τζηαθηξνχδεο, Μαθξή, Καηνίθνπ., 2014; Νηθνδέιεο θαη ζπλ., 2014). 

3.3. Τα εκπόδηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνιύκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία 

Βαζηθφ εκπφδην σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε «άξλεζε» (Υ12) είλαη 

αλακελφκελε θαη δεδνκέλε, θαζψο ην κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο είλαη θάηη ην «θαηλνύξην» 

(Υ9). Βέβαηα, κπνξεί λα παξαθακθζεί, θαζψο είλαη ηζρπξφηεξε ε ηζρχνπζα Υπνπξγηθή 

εγθχθιηνο από ηελ «πξνζσπηθή βνύιεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο» (Υ12).  

Αθφκε έλα ζεκαληηθφ εκπφδην θαίλεηαη λα απνηειεί ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο- ζπλνδνχο ησλ καζεηψλ, θαζψο «θάπνηνη ήηαλ αδηάθνξνη. Κάπνηνη ήηαλ πνιύ 

αγρσκέλνη θαη πηεζκέλνη. Πίεδαλ ηα παηδηά λα θύγνπλ γξήγνξα θαη άξνλ- άξνλ. Κάπνηνη ιίγν 

ακειείο, νύηε ηα καιιηά λα ζηεγλώζνπλ» (Υ12). Δπίζεο, «αλ ήηαλε άληξαο, έπξεπε θάπνηα 

θνπέια λα ζπλνδεύεη ηα παηδηά θαη ζπλήζσο (νη εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί ηνπο) ήηαλ γπκλαζηέο» 

(Υ13). Μάιηζηα, δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη επσθειήο γηα ηνπο καζεηέο ζπλεξγαζία νχηε θαλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, νη νπνίνη ηειηθά δελ άθελαλ πεξηζψξηα ζηα 

παηδηά ηνπο λα «απηνλνκεζνύλ» κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Υ11).  

Αληηζέησο, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο θνιχκβεζεο κε ηνπο καζεηέο είλαη άςνγε, κε 

ηα παηδηά λα απνιακβάλνπλ ην κάζεκα θαη λα «αληαπνθξίλνληαη πιήξσο» ζην κάζεκα ηεο 
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θνιχκβεζεο (Υ12), κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε  καζεηή πνπ «κπήθε κόλνο ηνπ θαη δελ 

έβγαηλε» (Υ3). 

Δθηφο απφ ηνπο «παξεκβαηηθνύο γνλείο» ζηα απνδπηήξηα (Υ13), αθφκε έλα εκπφδην ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαίλεηαη λα  ζπληζηνχλ νη 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε «εηδηθέο αλάγθεο» (Υ12), αιιά θαη ε ζπλχπαξμε ησλ «ελήιηθσλ 

ινπόκελσλ» κε ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο (Υ12), «νη ππνδνκέο» (Υ6) πνπ ζα πξέπεη λα 

ραξίδνπλ «αζθάιεηα» ζηα παηδηά (Υ4), φπσο θαη ην φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ «άλεηα θαη 

βνιηθά απνδπηήξηα» (Υ8), λα ππάξρεη «αζθαιήο θαη θαηάιιειε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ 

καζεηώλ ζε ρώξνπο θνιπκβεηεξίνπ γηα ην κάζεκα» (Υ10). 

Σπδήηεζε- Σπκπεξάζκαηα 

Η ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηψλ – ζπλνδψλ θαη γνλέσλ ησλ καζεηψλ καδί 

κε ηελ εμφρσο ζεηηθή ζπκβνιή ηεο θνιχκβεζεο ζηα παηδηά αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

εθκάζεζήο ηεο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα  

πξνζθφκκαηα πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα αλαθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ  ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηεο 

θνιχκβεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά 

ζρνιεία, ιφγσ ησλ πιείζησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ  απνξξένπλ απφ ηελ εθκάζεζή ηεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή γηα ηελ   πξνζπέιαζε θαη επίιπζε ησλ εκπνδίσλ ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

θνιχκβεζεο ζην κάζεκα, θξίλεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Aπηνί   κε ηε ζεηξά 

ηνπο θαινχληαη λα δηδάμνπλ ην αληηθείκελν ψζηε ην κάζεκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη 

αζθαιέο. Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα δεκφζηα 

κέηξα πιηθνηερληθνχ ραξαθηήξα ηφζν γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ φζν γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο.  

Παξά ηελ έιιεηςε θνιπκβεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ζρνιεία  ε ζπζζσκάησζε θαη 

εθαξκνγή ζε κφληκε βάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα επηπιένλ βήκα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζηε ρψξα 

καο γεληθφηεξα αιιά  θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο εηδηθφηεξα. Άιισζηε  ζεκαληηθφ θαη 

επηπξφζζεην θίλεηξν, εθηφο απφ ηελ απνθπγή θαη πξφιεςε ησλ εηήζησλ πληγκψλ  αιιά θαη 

ησλ  σθειεηψλ πνπ απνθνκίδεη απφ ηελ εθκάζεζή ηεο θάζε παηδί, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

θάζε επξσπατθή ρψξα εθαξκφδεη ην κάζεκα απηφ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, πέξαλ ηεο κέρξη 

πξφηηλνο πξναηξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπαληφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ηα  αληίζηνηρα 

ειιεληθά. Τν  ζηνηρείν  απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λννηξνπίαο θαη ηεο επηηαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηαξθψο απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. 

Η ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνιχκβεζεο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, σο απφξξνηα πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο αιιά θαη ηεο ζεηηθήο 
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απνηίκεζήο ηεο ηφζν απφ εθπαηδεπηηθνχο- ζπλνδνχο φζν θαη απφ  γνλείο θαη εθπαηδεπηέο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο θνιχκβεζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή ησλ 

καζεηψλ αλαβαζκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  
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