
Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΩΣ 
Η ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μαργαρίτα Κοντζιά



 Σύμβουλος προγραμμάτων και εκπαιδεύτρια 
προπονητών Baby Swimming στην ”Υδρία”.

 Πρωταθλήτρια κολύμβησης επί 7 συνεχόμενες χρονιές.

 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα στην 
κολύμβηση.

 Το 1999 υπήρξε η πρώτη που εισήγαγε στη χώρα μας 
προγράμματα βρεφικής κολύμβησης. 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MASTER) με 
μεταπτυχιακή διατριβή στο Baby Swimming.

 Εκπαιδεύτρια Baby Swimming U.S.S.S.A. (United States 
Swim School Association) και Birthlight (UK).

 Εκπαιδεύτρια της Αustswim και αποκλειστική 
εκπρόσωπός της στην Ελλάδα. 

 Επιστημονική συνεργάτης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής με 
διδακτική προϋπηρεσία στο Baby Swimming.

 Εισηγήτρια σε Διεθνή Συνέδρια Baby Swimming.

Μαργαρίτα Κοντζιά



H κολύμβηση σε βρέφη και νήπια είναι ένα πρόγραμμα
εκμάθησης και ανάπτυξης βασικών κολυμβητικών ικανοτήτων με τη
μορφή παιχνιδιού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι γονείς με τα

βρέφη τους -ηλικίας από 4 μηνών έως 3,5 ετών- υπό την
καθοδήγηση ειδικευμένου εκπαιδευτή και σε ειδικά διαμορφωμένη

πισίνα με ζεστό νερό και με χαμηλό ύψος νερού.

ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ



• Οικείο περιβάλλον.
• Προσφέρει ευκαιρίες για αισθητηριακή

ενεργοποίηση.

• Ανακαλύπτουν τις πιθανές προοπτικές και
μπορούν να υπερνικήσουν τους περιορισμούς. 

• Ανακαλύπτουν ότι είναι ικανά να
διαχειριστούν τις κινήσεις τους.

• Εκτελούν αυθόρμητες και αυτόνομες κινήσεις
(Thelen  Fisher, 1983) 

ΝΕΡΟ



.

ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η κολύμβηση βοηθάει στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.
Προσπαθούμε να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα που χαρίζει το νερό
και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουμε μία πολυαισθητηριακή εμπειρία
για τα παιδιά. Το να βρίσκεται ένα παιδί μέσα στο νερό, δεν αποτελεί μόνο
μια ευχάριστη αίσθηση, αλλά μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα πλήθος

ευκαιριών για να ανακαλύψουν το σώμα τους και να μάθουν από τα
πολλαπλά ερεθίσματα. Αυτή η πολυαισθητηριακή εμπειρία μπορεί να

καλλιεργήσει τόσο τις κινητικές όσο και τις νευροψυχοκινητικές ικανότητες.



Βασικές αρχές

• Εστίαση στην προσωπικότητα κάθε παιδιού

• Θετικό κλίμα χωρίς πίεση

• Έμφαση στον τρόπο εκμάθησης με βάση το παιχνίδι



ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα από
την ίδια εκμάθηση κολύμβησης



• Υποστηρίζει
τη γενικότερη ανάπτυξή τους
και επιδρά θετικά στην κινητική, μυϊκή και
νευροψυχική τους εξέλιξη.

• Αποκτούν προσαρμοστικότητα στα
ερεθίσματα.

(Numminen & Saaksiathti, 1994)

ΟΦΕΛΗ



ΟΦΕΛΗ

 Συντονισμό των κινήσεων χεριών-
ποδιών, στον προσανατολισμό και
στον τρόπο αντίδρασης στις
παραινέσεις των γονιών τους.

 Προωθεί τις ικανότητες
ελαστικότητας, βοηθάει τη στήριξη
του βρέφους και τη συναρμογή του
σώματος σε κινήσεις που
χρειάζονται ισορροπία. (Diem,1985)



ΟΦΕΛΗ
 Το περπάτημα στο νερό αυξάνει

τη μυϊκή δύναμη των βρεφών
επιδρώντας θετικά στη συνολική
τους μυϊκή ανάπτυξη.

 Βοηθάει τα βρέφη να αναπτύξουν
μεγαλύτερη ποικιλία κινήσεων και
μία θετική συναισθηματική
συμπεριφορά, προκαλώντας
θετικές επιδράσεις στη
νευροψυχική ανάπτυξή τους, 
ακόμα και από τον πρώτο μήνα
ενασχόλησης.

(Plimpton, 1986)



ΟΦΕΛΗ

 Θάρρος, υψηλότερος βαθμός
ανεξαρτησίας και εμπιστοσύνης
στον εαυτό τους.

 Ενδυνάμωση σχέσης γονέα-
παιδιού

 Ανάπτυξη της προσωπικότητας
του παιδιού, της κοινωνικότητας
αλλά και της ευφυΐας τους. 

(Ahrendt, 2002)



• Καλύτερη επίδοση σε διάφορες οπτικοκινητικές
δεξιότητες, όπως η κοπή του χαρτιού, ο
χρωματισμός/βάψιμο και η σχεδίαση γραμμών και
σχημάτων.

• Υψηλότερες επιδόσεις σε δεξιότητες σχετιζόμενες με
τα μαθηματικά.

• Αρτιότερη εκφορά του προφορικού λόγου.

• Κατανόηση των οδηγιών και συμμόρφωση με αυτές.
• Ομαλή μετάβαση στην προσχολική αγωγή και το
σχολείο.

(Jorgensen R., Grootenboer P., Funnell., 2013)

•



ΟΦΕΛΗ
 Αναψυχή: ευχαριστιούνται
και παίζουν μέσω
ασφαλών και ευχάριστων
δραστηριοτήτων στην
πισίνα.

 O ύπνος των παιδιών είναι
πιο ευχάριστος και
ήρεμος, αφού το νερό
ρυθμίζει το μυϊκό τους
τόνο και τους δημιουργεί
μια αίσθηση χαλάρωσης.

(Ahrendt, 2002)



ΟΦΕΛΗ
 Ισχυροποιεί το
ανοσοποιητικό σύστημα

 Εκμάθηση βασικών
κολυμβητικών κινήσεων
και δεξιοτήτων που
βοηθούν την άσφάλεια
τους στο νερό. 
Δημιουργία του
κατάλληλου
περιβάλλοντος ώστε τα
παιδιά να αγαπήσουν το
νερό και την κολύμβηση.

(Serebriakova, Simutenko, Barsegian, Makarenko & 
Tambovtseva, 1989)



My Blue



Η συμμετοχή στα μαθήματα baby swimming

βοηθάει:
Mean Std. Deviation

1
... στη μυϊκή & κινητική ανάπτυξη του παιδιού
μου

4,38 0,471

2 … στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του 4,19 0,556

3 … στην ισχυροποίηση της υγείας του 3,65 0,612

4 … στον ήρεμο ύπνο του παιδιού 2,72 0,864

5 … στην ενδυνάμωση της μεταξύ μας σχέσης 3,84 0,644

6 … στη βελτίωση της διάθεσής μου/μας 3,78 0,629

7
… στην ανάπτυξη της κοινωνικότητάς του

4,24 0,534

8 … στην εκμάθηση κολυμβητικών δεξιοτήτων 4,84 0,366

Οι γονείς αξιολογούν τα οφέλη από τη
συμμετοχή των παιδιών τους σε
προγράμματα Baby Swimming



ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Χωρίς Baby swimming
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p<.05, t=2.215 p<.5, t=2,019 p<.05,t=1,58



American Academy of  

Pediatrics

 Ο πνιγμός αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα
σε παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών στις Η.Π.Α..

 Την περίοδο 2013–2017, το υψηλότερο ποσοστό
πνιγμού εμφανίστηκε στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 ετών
(2,19 ανά 100.000 πληθυσμό), ενώ τα παιδιά ηλικίας
12 έως 36 μηνών βρίσκονταν σε υψηλότερο κίνδυνο
(3,31).

 Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά από ενός έτους
επωφελούνται από την εκμάθηση κολύμβησης ως
προληπτικό μέτρο κατά του πνιγμού.

(Brenner RA, Taneja GS, Haynie DL, et al, 2009)



American Academy 

of  Pediatrics

2019
• Έκδοση οδηγίας για τη συμμετοχή των παιδιών σε
μαθήματα κολύμβησης από την ηλικία του ενός έτους
ως μέτρο πρόληψης κατά του πνιγμού.

• Η κολύμβηση αναμφισβήτητα αποτελεί μέτρο
πρόληψης αλλά δεν κάνει τα παιδιά «αβύθιστα». Σε
κάθε περίπτωση, η γονική επίβλεψη κρίνεται
απαραίτητη.



420 πνιγμοί / χρόνο  

40 παιδικοί πνιγμοί/χρόνο

Πνιγμοί στην Ελλάδα

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ



8 αγόρια: 2 κορίτσια

Πνιγμοί στην Ελλάδα

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ



 Jan - Oct 2011, Broward County, Florida reported an 88% reduction in the 0 - 4 age group 

drowning rate from the previous year

 Nov 2011, twins drown in Broward County, bringing the reduction rate to 50% from the 

previous year

 December 2013, Maricopa County, Arizona reports a 50% reduction in the 0 - 4 age group 

drowning rate from the previous year

 January 2020, Pima County reports ZERO drownings for ages 0 - 17



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ




