
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - BABY SWIMMING 

 

Η Βρεφική Κολύμβηση (BABY SWIMMING) αποτελεί το πρωτογενές επίπεδο της 

αναπτυξιακής κολύμβησης στο αρχικό στάδιο ζωής του ανθρώπου. Σηματοδοτεί δε 

σε συνέχεια τη μετάβαση της ζωής από το εσωτερικό περιβάλλον της μητέρας στο 

εξωτερικό αυτό της φύσης και των εν συνεργία αρχών ανάπτυξης, βελτίωσης, και 

προσαρμογών, με την εξοικείωση και τη συμπεριφορά στο περιβάλλον του νερού. 

Σκοπός της είναι η θεμελίωση, η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της ομαλής, αρμονικής 

και ποιοτικής υγείας, με παιδαγωγικά, διδακτικά, και κινητικά προγράμματα στην 

επιφάνεια του νερού και κάτω από αυτή, προετοιμάζοντας λιλιπούτειους κολυμβητές 

για τη μελλοντική  διάκριση τους στο στίβο της ζωής. και της κολύμβησης. Το Νερό, 

ως φυσικό στοιχείο και αγαθό, συμβάλει στην εν γένει χαλάρωση, ευχαρίστηση, και 

ευεξία των νεογέννητων και των βρεφών, διεγείροντας ευεργετικά τον εγκέφαλο, τα 

εσωτερικά όργανα του εύπλαστου οργανισμού, τα ευαίσθητα μαλακά μόρια και 

αγγεία, το δέρμα, προκαλώντας έτσι όλες τις αισθήσεις και με την έκτη αίσθηση την 

κιναίσθηση συνεισφέροντας αποκλειστικά στην ολοκληρωμένη βιοψυχοκινητική 

ανάπτυξη. Η ευρύτερη κινητοποίηση όλων των περιοχών του εγκεφάλου και οι 

αντανακλαστικοί μηχανισμοί (GAG REFLEX και DIVING RESPONSE), 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πιο ευχάριστη προσαρμογή και συμπεριφορά 

των βρεφών στο νερό, ενισχύοντας την αίσθηση της κίνησης στο νερό, σε σχέση με 

το μειονέκτημα της ακινησίας στο περιβάλλον της ξηράς. Το νερό μπορεί να είναι πιο 

εύκολο, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον από αυτό της ξηράς εξαιτίας ειδικότερα της 

πυκνότητας και της θερμοκρασίας του. Η είσοδος στο νερό στη μπανιέρα του σπιτιού 

στην πισίνα, το παιχνίδι με το νερό στο σώμα και στο πρόσωπο, η βουτιά στο νερό, η 

υποβρύχια παραμονή και μετακίνηση αποτελούν συμπεριφορές και αντικείμενα 

του σεμιναρίου. Τα προγράμματα εξοικείωσης και κινητικής ανάπτυξης προσφέρουν 

μάθηση, αναγνώριση, έναρξη παιχνιδιού και εξωτερικής συμπεριφοράς, δεσμούς 

ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ γονέα δασκάλου και άλλων βρεφών, καλύτερη 

αίσθηση και αντίληψη μέσα και έξω από το περιβάλλον αγκαλιάς της μητέρας και 

του πατέρα, βέλτιστο θηλασμό από τη μητέρα. Οι συνθήκες, αποτελούν καθοριστικό 

και απροσπέλαστο παράγοντα ανάπτυξης και εφαρμογής κάθε προγράμματος. Ο 

κατάλληλος εξοπλισμός, οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι και η εν γένει υγιεινή 

και ασφάλεια του όλου περιβάλλοντος είναι οι απαραβίαστες προϋποθέσεις για την 

ομαλή και ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη της βρεφικής κολύμβησης. Τα οφέλη 

που απορρέουν στο εναρκτήριο αυτό στάδιο της ζωής και στοχεύουν στη διάπλαση 

του εύπλαστου και ευαίσθητου σώματος είναι ανεκτίμητα και ανυπολόγιστα. Η 

Βρεφική Κολύμβηση πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα κάθε οικογένειας, κάθε 

πατέρα και μητέρας και κάθε κοινωνίας. 

 

Συντονιστές:  

Σεραφείμ Αλεξίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγρού Στίβου ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ 

Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος MSc “Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής” 

Τ.Ε.Φ.Α.Α  Α.Π.Θ. MSc “Sport Animation-Tourism” N.C.A. Vasil Lefski 

 

Α. Ενότητα Θεωρητική.  
Σάββατο 8/4/, ώρα 14:30- 15:15, Κεντρική Αίθουσα Μουσείου Αθλητισμού  

 1. Η βρεφική κολύμβηση και τα χαρακτηριστικά της.   

 Σεραφείμ Αλεξίου, Αναπληρωτής  Καθηγητής Υγρού Στίβου  ΤΕΦΑΑ / ΑΠΘ 

 2. Μαθήματα και Προγράμματα βρεφικής κολύμβησης. 



Kυριακή (Κική) Kατσικάρη ΚΦΑ 

Msc, Bsc ΤΕΦΑΑ/Α.Π.Θ) Baby Swimming & Pregnancy Instructor 

Επίσημη συνεργάτης BIRTHLIGHT  Ελλάδας - Κύπρου 

 3. Το Κολυμβητήριο – Συνθήκες και Εξοπλισμός. 

Αγγελική Θεοδωρίδου ΚΦΑ με Ειδικότητα στην Κολύμβηση                    

 

 

Β. Ενότητα Εφαρμογής.  
Σάββατο 8/4/, ώρα 15:30- 17:00, κλειστή δεξαμενή Εθνικού Κολυμβητηρίου.  

1. Εξοικείωση – Αναπνοή – Ισορροπία στο νερό.   

 Σεραφείμ Αλεξίου Αναπληρωτής  Καθηγητής Υγρού Στίβου ΤΕΦΑΑ/ ΑΠΘ 

2. Εξοικείωση – Ασκήσεις – Βουτιά στο νερό. Υποβρύχια μετακίνηση 

Kυριακή (Κική) Kατσικάρη ΚΦΑ 

Msc, Bsc ΤΕΦΑΑ/Α.Π.Θ) Baby Swimming & Pregnancy Instructor 

Επίσημη συνεργάτης BIRTHLIGHT  Ελλάδας - Κύπρου 

3. Εξοικείωση – Ασκήσεις - Μετακίνηση στο νερό. 

Αγγελική Θεοδωρίδου ΚΦΑ με Ειδικότητα στην Κολύμβηση 

 

 

Το Σεμινάριο υποστηρίζεται από τα κολυμβητικά κέντρα  Θεσσαλονίκης εκμάθησης 

της βρεφικής κολύμβησης: 1) GRAND HOTEL PALACE, ΠΕΙΡΑΤΈΣ της ΠΙΣΙΝΑΣ 

Κολυμβητές και 2) ΑΠΟΛΛΟ, Keep Swimming. 

 

 

 

 

 

 


