
 

 

Θέμα: Σχετικά με την  εγκύκλιο  «Εφαρμογή του αντικειμένου τησ κολύμβηςησ 

ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ Φυςικήσ Αγωγήσ ςτην Γ΄ τάξη τησ Πρωτοβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ για το τρέχον ςχολικό έτοσ 2016-17». 

   Την ύδια ςτιγμό που η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ προχωρϊ 

ακϊθεκτη ςτην αποψύλωςη του Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου και Δημοτικού 

Σχολεύου και η ςχολικό χρονιϊ ξεκινϊ με τα ςχολεύα ςε καθεςτώσ 

υποχρηματοδότηςησ των αναγκών τουσ, για μια ακόμη χρονιϊ, ϋρχεται η 

απόφαςη τησ Δ/νςησ Φυςικόσ Αγωγόσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ςε ςυνεργαςύα με το 

Υπουργεύο Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ και τη Γενικό 

Γραμματεύα Αθλητιςμού για «την εφαρμογό τησ διδαςκαλύασ του αντικειμϋνου 

τησ κολύμβηςησ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ που 

βρύςκονται ςε απόςταςη μϋχρι και 25 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγόσ του 

μαθόματοσ (εθνικϊ, δημοτικϊ, δημόςια και ιδιωτικϊ κολυμβητόρια, κ.α.) για το 

ςχολικό ϋτοσ 2016-2017.» να προκαλϋςει το ειλικρινϋσ και αβύαςτο ερώτημα: 

   Βρύςκεται, ϊραγε, η κυβϋρνηςη ςε επαφό με την εκπαιδευτικό 

πραγματικότητα; 

   Σαφϋςτατα δεν αμφιςβητούμε το ςκοπό των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθόματοσ 

τησ Φυςικόσ Αγωγόσ, για απόκτηςη κολυμβητικόσ παιδεύασ/επϊρκειασ. 

   Υπϊρχει όμωσ πλόθοσ ζητημϊτων που ανούγουν με την παραπϊνω απόφαςη. 

   Θεωρούν, αλόθεια, οι εμπνευςτϋσ τησ απόφαςησ ότι τα 25 χιλιόμετρα 

εύναι απόςταςη που ευνοεύ τη μετακύνηςη των μαθητών και μϊλιςτα 

εντόσ δύωρου αφού όπωσ αναφϋρεται « Το διδακτικό δύωρο θα 

περιλαμβϊνει το χρόνο μετϊβαςησ των μαθητών/τριων από και προσ 

το χώρο διεξαγωγόσ του μαθόματοσ και τη χρονικό διϊρκεια 

διδαςκαλύασ του αντικειμϋνου.»;  
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   Από τη ςτιγμό που αναφϋρεται ρητϊ ότι « Οι μετακινόςεισ από και προσ 

τη ςχολικό μονϊδα θα πραγματοποιούνται ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ, 

περύ μετακύνηςησ μαθητών/τριών, διατϊξεισ και χωρύσ δαπϊνη για το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.», τι θϋλουν να μασ πουν; Ότι οι ςχολικϋσ μονϊδεσ που 

αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα ςτοιχειώδη ϋξοδϊ τουσ θα εύναι 

ςε θϋςη να καλύψουν τα ϋξοδα μετακύνηςησ; 

   Θεωρούν ότι καλύπτεται η αςφϊλεια των μαθητών από την ύπαρξη 

ενόσ μόνο ςυνοδού; 

   Πόςο εφικτό εύναι  «η ενοπούηςη των δύο (2) διδακτικών ωρών του 

μαθόματοσ Φυςικόσ Αγωγόσ» ςε ςχολεύα που εξ αιτύασ του χϊουσ που 

προκαλεύ η λογικό των ωρών που διακατϋχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η 

τροποπούηςη του προγρϊμματοσ ς’ αυτό τη βϊςη εύναι γρύφοσ; 

      Τι θα γύνεται με το μϊθημα τησ Φ.Α. ςτα ςχολεύα όπου θα απουςιϊζει ο 

εκπαιδευτικόσ του μαθόματοσ ςυνοδεύοντασ το τμόμα; Γνωρύζουν 

ϊραγε το πλόθοσ των παραμϋτρων που πρϋπει να εναρμονύζονται για 

να ςυνταχθεύ ςωςτϊ το πρόγραμμα των μαθημϊτων ςε μια ςχολικό 

μονϊδα; 

   Με ποιο πλαύςιο θα επιλεγούν οι «τρεύσ (3) μόνιμοι εκπαιδευτικού ό/και 

αδιόριςτοι πτυχιούχοι Φυςικόσ Αγωγόσ, με ειδικότητα ςτην 

κολύμβηςη»; Και αν εύναι αδιόριςτοι θα προςληφθούν από τουσ 

πύνακεσ αναπληρωτών ό όχι; 

    Τϋλοσ, ςτο ϊρθρο 10 του Π.Δ. 201/98, αναφϋρεται ότι «Τα Ωρολόγια και 

αναλυτικϊ προγρϊμματα των δημοτικών ςχολεύων ορύζονται με 

Προεδρικϊ Διατϊγματα, τα οπούα εκδύδονται για το ςκοπό αυτό. 

Παρεμβϊςεισ και ειδικϋσ ρυθμύςεισ που αφορούν τα ωρολόγια και 

αναλυτικϊ προγρϊμματα μπορούν να γύνονται με υπουργικϋσ 

αποφϊςεισ». Αποτελούν όλα αυτϊ που αναφϋρονται ωσ απόφαςη «τησ 

Δ/νςησ Φυςικόσ Αγωγόσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ςε ςυνεργαςύα με το Υπουργεύο 

Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ και τη Γενικό 

Γραμματεύα Αθλητιςμού» αντικεύμενο κϊποιασ Υπουργικόσ Απόφαςησ 

και ποιασ. Γιατύ αν υπϊρχει θα ϋπρεπε να αναφϋρεται ςτο ϋγγραφο που 

υπογρϊφει ο Γ. Γ. του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. ο αριθμόσ τησ ςτο Φ.Ε.Κ. 

   Από όλα τα παραπϊνω γύνεται ολοφϊνερη η προχειρότητα και η ϊγνοια περύ 

λειτουργύασ του ςχολεύου που αποπνϋει το ςυγκεκριμϋνο ϋγγραφο. Από τη 

ςτιγμό, μϊλιςτα, που υπϊρχει και θϋμα νομιμότητασ η ευθύνη αυτών που 

καλούνται να υλοποιόςουν το πρόγραμμα (των εκπαιδευτικών) γύνεται 



δυςανϊλογα μεγϊλη ςε ςχϋςη με τα όποια πραγματικϊ οφϋλη για τουσ 

μαθητϋσ. 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι αν και μια ςωςτϊ οργανωμϋνη πρωτοβουλύα 

τϋτοιου περιεχομϋνου θα εύχε πολλϊ να προςφϋρει ςτουσ μαθητϋσ η 

ςυγκεκριμϋνη ϋχει πολλϊ προβλόματα, τόςα που την καθιςτούν, ςτην 

πλειονότητα των περιπτώςεων, ανεφϊρμοςτη. 

   Καλεύ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να εύναι ιδιαύτερα προςεκτικού ςτισ 

αποφϊςεισ τουσ ενώ καλύπτει πλόρωσ όςουσ αποφαςύςουν να μην 

υλοποιόςουν το πρόγραμμα με βϊςη όλα τα παραπϊνω προβλόματα. 

  

  


