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Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύµβησης Στην Ελλάδα 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα οφέλη της κολύµβησης σε βρέφη 

και νήπια. Επίσης να διερευνήσει την επίδραση της ηλικίας των παιδιών στην έναρξη του 

προγράµµατος κολύµβησης, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης, της συχνότητας 

παρακολούθησης και το ενδιαφέρον τους για αυτό, σε σχέση µε τα οφέλη της 

κολύµβησης σε βρέφη και νήπια. Στην έρευνα συµµετείχαν 109 συνοδοί/γονείς (27 

άνδρες και 82 γυναίκες) όπου τα παιδιά τους συµµετείχαν σε προγράµµατα βρεφικής και 

νηπιακής κολύµβησης στην Αθήνα. Η διαδικασία της επιλογής των συνοδών/γονέων 

έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία. Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν 

παράγοντα (One Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

του διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς τα οφέλη της 

κολύµβησης σε νήπια και βρέφη, εκτός από τα οφέλη στον ύπνο και στην ασθένεια. Από 

το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe διαπιστώθηκαν εξίσου στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στα οφέλη των βρεφών και των νηπίων, στη βελτίωση της κολυµβητικής 

ικανότητας (F(3,108)=5.960, p< .05.), στη βελτίωση της κοινωνικότητας  (F(3,107)=4.375, p< 

.05.), στην αύξηση της αυτοπεποίθησης (F(3,108)=5.210, p< .05.), στην αύξηση της 

ανεξαρτησίας (F(3,108)=4.735, p< .05.), στη µείωση του φόβου και την αύξηση της άγνοιας 

κινδύνου (F(3,107)=4.214, p< .05.). Η παρούσα έρευνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κατανοήση της θετικής επίδρασης της κολύµβησης σε βρέφη και νήπια ως προς τη 

διαµόρφωση του χαρακτήρα τους καθώς και στην ψυχοσωµατική και πνευµατική 

ανάπτυξη τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: βρεφική και νηπιακή ηλικία, κολύµβηση, οφέλη. 
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Τα Οφέλη Της Βρεφικής Και Νηπιακής Κολύµβησης Στην Ελλάδα 

 

Εισαγωγή 

Το πρόγραµµα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης είναι ένα πρόγραµµα 

εκµάθησης βασικών κολυµβητικών ικανοτήτων µε την µορφή παιχνιδιού στο οποίο 

συµµετέχουν οι γονείς µε τα βρέφη τους υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή σε ειδικά 

διαµορφωµένη πισίνα µε ζεστό νερό (γύρω στους 320 C) και ύψους µέχρι τον ώµο 

(Ahrendt, 2002). Στα προγράµµατα αυτά µπορούν να πάρουν µέρος από νεογνά ως την 

ηλικία των 3,5 ετών. Τα προγράµµατα σχεδιάζονται έτσι ώστε να βοηθήσουν τα βρέφη 

στην εξοικείωση µε το νερό και στην ανάπτυξη εµπιστοσύνης σε αυτό διάµεσου της 

συµµετοχής τους σε ασφαλείς και ευχάριστες δραστηριότητες στην πισίνα. Αυτές οι 

δραστηριότητες µπορούν να οδηγήσουν στην εκµάθηση βασικών κινήσεων κολύµβησης 

και δεξιοτήτων που βοηθούν την ασφάλεια τους στο νερό µέσω του παιχνιδιού, της 

εξερεύνησης και ενθάρρυνσης (Cesari et al, 2001). 

Επιστηµονικές έρευνες των βρεφών στο νερό έχουν πραγµατοποιηθεί από πολύ 

νωρίς, όπου περιγράφηκαν οι κινήσεις των βρεφών σαν κολυµβητικές κινήσεις 

(Mumford, 1897). Ο Mumford (1897), παρατήρησε ότι τα βρέφη στη πρηνή θέση µέσα 

στο νερό συνέδεαν ρυθµικές, εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις κάµπτοντας και 

εκτείνοντας τα χέρια και τα πόδια τους. Στην συνέχεια, ο Watson (1919) παρατήρησε µη 

συντονισµένες συνδυασµένες κινήσεις στην ύπτια θέση. Αναφέρθηκαν επίσης, 

αντανακλαστικές κολυµβητικές κινήσεις και αντανακλαστικό κράτηµα της αναπνοής όταν 

τα βρέφη βρίσκονται κάτω από το νερό από τους πρώτους κιόλας τέσσερις µήνες της 

ζωής τους (Mc Graw, 1939). Η αντανακλαστική κολύµβηση είναι η πρωτογενής κινητική 

συµπεριφορά που έχουν τα νεογνά στο νερό αµέσως µετά τη γέννα (Mc Graw, 1939). 

Αυτές οι έµφυτες αντανακλαστικές κολυµβητικές κινήσεις αναφέρονται σαν φυλογενετική 

ανάµνηση από την ζωή των βρεφών πριν γεννηθούν (Mc Graw, 1939). Όµως, αυτή η 

συµπεριφορά είναι πραγµατικά ενστικτώδης και όχι κάτω από ένα συνειδητό έλεγχο του 

βρέφους. Αυτό δεν επιτρέπει στο βρέφος να ανυψώσει το κεφάλι πάνω από την 

επιφάνεια του νερού και έτσι δεν υπάρχει καµία ναυαγοσωστική αξία για το βρέφος 

(Langendorfer & Bruya, 1995). 

Έχουν επίσης αναγνωριστεί συντονισµένες κολυµβητικές κινήσεις µέχρι τον 

πέµπτο µήνα(Mayerhofer, 1952; Peiper, 1961). Οι Wielki και Houben (1983) 

επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των αντανακλαστικών κολυµβητικών κινήσεων µέχρι το 

πέµπτο µήνα όπου αντικαθίστανται από µη συντονισµένο σχέδιο κίνησης. Οι 
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αντανακλαστικές κολυµβητικές κινήσεις αν καλλιεργηθούν σωστά µπορούν να γίνουν 

εκούσιες κολυµβητικές κινήσεις από τον 11ο µήνα (Wielki και Houben, 1983). 

Ο Zelazo (1983) διαπίστωσε ότι η αντανακλαστική κίνηση κολύµβησης 

παρουσιάζει ένα προ-κολυµβητικό σχέδιο. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, εάν τα 

βρέφη εξασκηθούν τακτικά, αυτή η αντανακλαστική κίνηση µπορεί να παράγει πρόωρη 

κολύµβηση διότι τα παιδιά προετοιµάζονται σε ένα εναλλακτικό σχέδιο κίνησης όπως η 

«κολύµβηση σκύλου» ή η στοιχειώδης κίνηση ελευθέρου. Στα ίδια αποτελέσµατα 

κατέληξαν οι Bauermeister (1984) και Bresges/Diem (1983) που µελέτησαν τις 

ενστικτώδεις κολυµβητικές κινήσεις των βρεφών. Αυτές οι ενστικτώδεις κινήσεις 

µπορούν να δηµιουργήσουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα για την προετοιµασία των 

παιδιών στο να καταφέρουν να κολυµπούν αυτόνοµα στο µέλλον, από την πρώιµη 

ηλικία των 3 χρόνων. 

Ο τύπος των κινήσεων που εφαρµόζουν τα παιδιά δεν είναι «παραδοσιακές 

κολυµβητικές κινήσεις» όπως το ελεύθερο ή το ύπτιο αλλά είναι κινήσεις σαν την 

«κολύµβηση σκύλου» ή «κίνηση αρχαρίου» (Langendorfer & Bruya, 1995). Οι κινήσεις 

αυτές περιλαµβάνουν κινήσεις των άκρων του σώµατος, οι οποίες προκαλούν και τη 

µετακίνηση µέσα στο νερό και ουσιαστικά µε αυτό τον τρόπο κολυµπούν. Αυτές οι 

δεξιότητες είναι απλά στοιχειώδη τρόποι κίνησης µέσα στο νερό οι οποίες αποτελούν τη 

βάση για τους παραδοσιακούς τρόπους κολυµβητικών κινήσεων. Τα παιδιά εκτελούν ένα 

βασικό κολυµβητικό σχέδιο κίνησης, το οποίο είναι προ-στάδιο στη µετέπειτα προηγµένη 

κολυµβητική κίνηση. Με την εξάσκηση τα µικρά παιδιά µπορούν να εκτελέσουν αρχάριες 

κινήσεις κολύµβησης στο νερό κάποιες φορές και από την ηλικία του ενός έτους. Κάποια 

από αυτά είναι ικανά να εκτελέσουν νωρίτερα, ενώ κάποια άλλα θα τα εκτελέσουν µόνο 

σε µετέπειτα ηλικία (Langendorfer & Bruya, 1995). Όλα όµως τα παιδιά θα πρέπει να 

µαθαίνουν τις βασικές κολυµβητικές δεξιότητες και κινήσεις πριν εισαχθούν στα 

κολυµβητικά στιλ(Langendorfer & Bruya, 1995). 

Σε µια µακρόχρονη έρευνα ο Diem (1982) παρατήρησε την επίδραση σε παιδιά 

που είχαν παρακολουθήσει προγράµµατα κινητικής αγωγής στο νερό στην κοινωνική 

αντιληπτική και κινητική εξέλιξη στη σχολική ηλικία. Όµως σε µικρότερη έρευνα ο 

Langendorfer (1974) διαπίστωσε µη βραχυπρόθεσµη προστιθέµενη ανάπτυξη από την 

πρόωρη ενασχόληση µε την κολύµβηση ή µε τη πρόωρη εµπειρία µε τις κινήσεις. 

Παρόλα αυτά η πρόωρη κολυµβητική εµπειρία προσφέρει οφέλη σε άλλες περιοχές της 

ανάπτυξης των παιδιών. Σε αντίστοιχη έρευνα, η Erbaugh (1986) διαπίστωσε την θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη κολυµβητικών ικανοτήτων σε παιδιά που είχαν προηγούµενη 
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συµµετοχή στα προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης όταν έφταναν στην 

προσχολική ηλικία. Επιπλέον, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές (McGraw 1935;1975; 

Seefeldt, 1980; Gladish, 2002) η πρόωρη ενασχόληση των βρεφών µε τα προγράµµατα 

βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των µετέπειτα 

δεξιοτήτων. Στο ίδια συµπεράσµατα καταλήγει και έρευνα του Diem (1982) που 

υποστηρίζει ότι η πρωτύτερη εµπειρία φαίνεται να παρέχει το βασικό κλειδί για την 

βελτίωση της θεµελιώδους ποιότητας στην εκτέλεση των κινήσεων. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω αποτελέσµατα έρχεται η έρευνα των Blanksby 

Parker Bradley και Ong, 1995) όπου απέδειξαν ότι οι κολυµβητικές ικανότητες 

αναπτύσσονται γρηγορότερα µετά την ηλικία των πέντε ετών, ενώ η περίοδος 

εκµάθησης κολυµβητικών ικανοτήτων κάτω τον 3 χρονών είναι µεγαλύτερη λόγω 

νευροµυϊκής ανεπάρκειας. Ενώ σύµφωνα µε τους Parker και Blanksby (1997), η 

ενασχόληση µε τέτοια προγράµµατα από την βρεφική ηλικία δεν εγγυάται την ταχύτερη 

εκµάθησης τεχνικής στην κολύµβηση ή επιδόσεων σε µεγαλύτερη ηλικία . 

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

παρατήρησαν βελτίωση στο επίπεδο υγείας και τα χαρακτηριστικά των αυτόνοµων 

αντιδράσεων στα βρέφη που παρακολουθούσαν προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης. Η 

βελτίωση της υγείας και έγινε πιο φανερή στα παιδιά µε υψηλή άγνοια κινδύνου. Στα 

συναφή αποτελέσµατα κατέληξε και η Ahrendt (1997), που απέδειξε ότι τα βρέφη που 

παίρνουν µέρος σε τέτοια προγράµµατα αρρωσταίνουν λιγότερο από εκείνα που δεν 

συµµετέχουν. 

Ο Plimpton (1986) διαπίστωσε ότι τα βρέφη που έχουν παρακολουθήσει 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης έχουν αναπτύξει µεγαλύτερη ποικιλία κινήσεων και 

θετική συναισθηµατική συµπεριφορά (Plimpton, 1986). Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξε 

και η Ahrendt που διαπίστωσε (2000) ότι τα παιδιά που παρακολουθούσαν 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης από µικρή ηλικία ήταν πολύ πιο ανοιχτόµυαλα και 

πιο άνετα µέσα στο νερό σε σχέση µε τα άλλα παιδιά. Επιπλέον, σύµφωνα µε την 

Ahrendt, 2002 η ενασχόληση των βρεφών σε κινητικά προγράµµατα σε νερό 

υποσυνείδητα ενδυναµώνει την σχέση µεταξύ γονιού-παιδιού και διαµέσου της επαφής 

µε τα άλλα βρέφη οδηγούνται στην ανάπτυξη του παιδιού στην προσωπικότητα του στην 

κοινωνικότητα αλλά και σε κινητικές δεξιότητες  

Ο Moulin, (1997) διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τις κινητικές 

ικανότητες, τη ψυχο-κοινωνική σταθερότητα και την ικανότητα εκτέλεσης στα παιδιά που 

παρακολουθούσαν προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης όταν έφταναν στην ηλικία των 
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30 µηνών. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που είχαν παρακολουθήσει τέτοια 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης ήταν πιο κοινωνικά και είχαν εντονότερη 

εξερευνητική διάθεση για παιχνίδι (Moulin, 1997). 

Σε έρευνα των Diem, Lehr, Olbrich &Undeutsch, 1980 φάνηκε ότι η επίδραση της 

βρεφικής κολύµβησης από την βρεφική ηλικία είχε θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητας τους όταν έφταναν στα τρία τους χρόνια. Τα παιδιά αυτά έδειχναν 

µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στα ερεθίσµατα, υψηλότερο βαθµό εµπιστοσύνης στον 

εαυτό τους και ανεξαρτησίας  

Σύµφωνα µε έρευνα των Kliorin και Aleksandrovich, (1989) η κολύµβηση φάνηκε 

να προκαλεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στη νευροψυχική ανάπτυξη των παιδιών ακόµα 

και από τον πρώτο µήνα ενασχόλησης τους. Η ανάπτυξη των κινήσεων και 

συναισθηµάτων επηρεάστηκε πρώτα σε µεγαλύτερο βαθµό ενώ αργότερα, η κολύµβηση 

παρήγαγε ένα θετικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του λόγου. 

Εφόσον η νευρική ανάπτυξη των βρεφών δεν έχει ολοκληρωθεί είναι πιθανό να 

επηρεαστεί η συνολική ανάπτυξη µέσω της κατάλληλης φυσικής και πνευµατικής 

εξάσκησης (Ahsen, 1984). Το νερό µε τα χαρακτηριστικά του (σύσταση, άνωση, 

αντίσταση, κ.λ.π.) παρέχει στα βρέφη ένα οικείο περιβάλλον και πολλές ευκαιρίες για 

αισθητήρια ενεργοποίηση που δεν θα µπορούσαν να έχουν από κάπου αλλού, 

τουλάχιστον τόσο νωρίς (Sporns & Edelman, 1993). Επιπλέον το νερό, παρέχει στα 

βρέφη µια πολύ καλή ευκαιρία να ανακαλύψουν ότι είναι ικανά να διαχειριστούν τις 

κινήσεις τους επιβοηθούµενα από τα θετικά χαρακτηριστικά του νερού και ενάντια στα 

αρνητικά χαρακτηριστικά (µειωµένη µυϊκή δύναµη και δυσκαµψία όπως και µη 

κατάλληλη σώµατος αναλογία που οφείλονται στην έλλειψη ωρίµανσης και ανάπτυξης 

(Thelen & Fisher, 1983; Thelen, Fisher & Ridley-Johnson 1984; Schneider, Zernicke, 

Schmidt &  Hart, 1989. Σε αυτό το περιβάλλον, τα βρέφη µπορούν να εκτελούν 

αυθόρµητες και αυτόνοµες κινήσεις που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό. 

Σύµφωνα µε τον Diem (1985) τα προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής 

κολύµβησης υποστηρίζουν την ανάπτυξη των βρεφών. Υποβοηθούµενη «κολύµβηση» 

των βρεφών προσδίδει την ευκαιρία στα βρέφη για ελεύθερη κίνηση στο νερό σε 

αντίθεση µε την σχετικά περιορισµένη ευκινησία στην ξηρά. Στο νερό το βρέφος, είναι 

ικανό να µάθει το συνδυασµό των κινήσεων των χεριών και των ποδιών, πώς να βρίσκει 

τον προσανατολισµό του, πώς να βρίσκει τη σωστή κατεύθυνση και πώς να αντιδρά στις 

παραινέσεις των γονιών του (Diem, 1985). Η κινητική δραστηριότητα στο νερό που 

προωθεί τον συνδυασµό των αισθητήριων κινήσεων µπορεί να έχει θετική επίδραση 
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σχέση στην κινητική ανάπτυξη των βρεφών και έµµεσα στις αντιλαµβανόµενες και 

γνωστικές ικανότητες (Numminen & Saakslahti, 1993). Η κινητική ανάπτυξη αποτελεί 

από µόνη της να ένα θετικό στοιχείο στο γενικότερο σύστηµα ανάπτυξης (Fagan, Singer, 

Ohr & Freckenstein, 1987). 

Οι Numminen και Saakslathi (1998) διαπίστωσαν ότι η ενασχόληση µε την 

κολύµβηση από την βρεφική ηλικία προωθεί τις ικανότητες ελαστικότητας, στήριξης, 

αγκαλιάσµατος αλλά και στήριξης στην καθιστή θέση. Επιπλέον, σε έρευνα των Thelen, 

Skala & Kelso (1987) παρατηρήθηκε ότι η συµµετοχή σε οργανωµένο πρόγραµµα 

βρεφικής κολύµβησης φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι οι επιδράσεις του 

περπατήµατος στο νερό αυξάνουν την δύναµη των µυών του σώµατος και των µελών 

(Thelen, Skala & Kelso, 1987). 

Στα ίδια περίπου αποτελέσµατα κατέληξε και η Ahrendt (2000) που διαπίστωσε 

ότι στη βρεφική κολύµβηση, µέσω της θέσης του σώµατος και της διέγερσης των 

κινήσεων, τα βρέφη συνδύαζαν αισθητηριακές και κινητικές ικανότητες. Επιπλέον, 

φάνηκε βελτίωση στην στήριξη του βρέφους και την συναρµογή των σώµατος στις 

κινήσεις που χρειάζονται ισορροπία. Επίσης ήταν εµφανής, ότι τα παιδιά που είχαν 

παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα από µικρή ηλικία είχαν καλύτερη κινητική 

απόδοση σε µετέπειτα ηλικία.  

Ένας από τους στόχους των οργανωµένων προγραµµάτων βρεφικής 

κολύµβησης είναι η διατήρηση των αντανακλαστικών κινήσεων αναπήδησης των ποδιών 

ώστε να εκτελούνται συνειδητά στην ηλικία των 11 µηνών (Wielke & Houben, 1983) 

µέσω της αναπτυσσόµενης σχέσης των οπτικών και απτικών πληροφοριών µε 

εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσµατα πληροφοριών (Hattwell, 1987) φυσώντας, 

πιτσιλώντας το νερό ή µε την παρουσίαση παιχνιδιών.  

Η συµµετοχή στα προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης παρέχει 

στους γονείς και στους εκπαιδευτές την ευκαιρία να προκαλέσουν την νευρική 

δραστηριότητα που είναι υπεύθυνη για την αντανακλαστική κίνηση των ποδιών και 

χεριών. Θα πρέπει να αλληλεπιδρούν το επίπεδο δραστηριότητας (Eaton & Enns, 1986, 

ή ο αριθµός των κινήσεων, ή η κατεύθυνση της κίνησης (Friedman, Jacobs & Werthman, 

1982) µε την ωρίµανση όπου αυξάνει η ανάρµοστη ανάπτυξη της µυϊκής δύναµης σε 

αυτά τα µέρη του σώµατος και έµµεσα σε ολόκληρο το σώµα. Για να µπορέσει το 

βρέφος να λάβει ακριβές εµπειρίες από την σχέση του µε τον περιβάλλοντα χώρο, η 

δραστηριότητα των βρεφών θα πρέπει να είναι αυτόνοµη (το βρέφος να ξεκινά από µόνο 

του) παρά παθητική (υποστηριζόµενη από κάποιο γονιό (Benson &Urgiris, 1985). 



Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής 

 
 

74

Η πρώιµη κολυµβητική εµπειρία στα βρέφη σύµφωνα µε τον Diem (1982) 

επηρεάζει την συνολική ανάπτυξη των βρεφών. Σε αντίθεση ο Langendorfer (1986, 

1987)υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι µια επιθυµητή σκέψη των εκπαιδευτών και των 

γονέων. Όµως έρευνα των Fagan, Singer, Ohr & Fleckenstein (1987) φάνηκε ότι το 

επίπεδο δραστηριότητας φάνηκε να έχει θετική επίδραση στην κινητική ανάπτυξη. 

Οι Numminen και Saakslahti, (1992) ωθούµενοι από τα παραπάνω 

συµπεράσµατα, προσπάθησαν να βρουν τον ενεργό χρόνο κίνησης στο νερό, τι είδους 

κινήσεις του σώµατος πραγµατοποιούνται σε ένα οργανωµένο µάθηµα βρεφικής και 

νηπιακής κολύµβησης, εάν τέτοια οργανωµένα προγράµµατα έχουν επιδράσεις στην 

κινητική ανάπτυξη των βρεφών και εάν υπάρχει σχέση µεταξύ του ενεργού χρόνου και 

της κινητικής ανάπτυξης των βρεφών. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι 

ενεργός χρόνος ήταν 12-16 λεπτά για κάθε µάθηµα σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα 

παλαιότερης έρευνας στην Σουηδία όπου ο ενεργός χρόνος κίνησης των βρεφών σε ένα 

µάθηµα βρεφικής κολύµβησης κυµαινόταν από 1-11 λεπτά την εβδοµάδα µε µέσο όρο 4 

½ λεπτά. (Engstrom, 1984). Επίσης, από την έρευνα φάνηκε ότι η κάθετη θέση στο νερό 

αύξησε έµµεσα την µυϊκή δύναµη του σώµατος όπου οδήγησε στο να στέκονται 

υποβοηθούµενα πιο νωρίς σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Η αντίσταση του νερού 

αναπτύσσει τα χέρια της πειραµατικής οµάδας στην οριζόντια θέση ενώ τους παρέχει 

την δυνατότητα να καθοδηγούν οπτικά τις κινήσεις των χεριών νωρίτερα. Επιπλέον, ο 

ενεργός χρόνος δεν οδήγησε σε αναπτυξιακές διαφορές σε σχέση µε την πειραµατική 

οµάδα όµως, η πρωτύτερη έναρξη της συµµετοχής µε την παροχή περισσότερων και 

συχνότερων µαθηµάτων ίσως υπολογιστεί στην αναπτυξιακή διαφορά του δείγµατος. 

Η µάθηση βασίζεται στην κινητικότητα του νευρικού συστήµατος και η ενεργή 

αντίδραση απάντηση των βρεφών σε αυτό, µπορεί να οφείλεται στο ότι το νερό µε τα 

ειδικά χαρακτηριστικά του, παρέχει στα βρέφη τέτοιες πιθανότητες για αισθητήρια 

ενεργοποίηση που δεν θα µπορούσαν να έχουν από κάπου αλλού, τουλάχιστον τόσο 

νωρίς (Ayres, 1981). Επιπλέον, το νερό µπορεί να παρέχει στα βρέφη ευκαιρίες για 

αισθητήρια ολοκλήρωση και µέσω της δηµιουργίας νοητικών σχηµάτων να αποκτούν 

κινητικό έλεγχο και µάθηση (Ahsen, 1984). 

Στα ίδια συµπεράσµατα οδηγήθηκε η έρευνα των Numminen και Saakslahti 

(1993) όπου φαίνεται ότι τα οργανωµένα µαθήµατα βρεφικής κολύµβησης µπορούν να 

µεταφέρουν τα αποτελέσµατα στην κινητική ανάπτυξη των βρεφών. Συγκεκριµένα, οι 

Numminen και Saakslahti (1993) διαπίστωσαν ότι τα βρέφη βελτιώθηκαν σε κριτήρια 

που µετρούσαν την έκταση των γωνιακών αρθρώσεων του σώµατος. Επιπλέον, 
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παρατηρήθηκε ότι η ικανότητα έλεγχου του σώµα τους στην κάθετη θέση, στην καθιστή 

θέση και στην επιβοηθούµενη στήριξη αποκτήθηκε νωρίτερα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι 

τα βρέφη βελτιώθηκαν σε στόχους για επιδέξιους χειρισµούς. Η σύσταση του νερού 

ανάπτυξε τα χέρια τους και πιθανότατα τους οδήγησε στην αντικειµενική επιδεξιότητα. 

Επιπλέον, τα βρέφη παρουσίασαν βελτίωση στις κινήσεις βηµατισµού των ποδιών και 

στο επιβοηθούµενο περπάτηµα. Αυτό πιθανότητα οφείλεται στην ενδυνάµωση των 

ποδιών τους που προήλθε από την χρησιµοποίηση των ποδιών ενάντια στην αντίσταση 

του νερού. Η συχνότητα της κάθετης θέσης στο νερό µπορεί επιπλέον να τους βοήθησε 

να συνηθίζουν να ισορροπούν το σώµα τους ενάντια στην δύναµη της βαρύτητας που 

τους βοηθά να ισορροπούν το σώµα τους στην επιβοηθούµενη στήριξη. Η συχνότητα 

της συµµετοχής σε οργανωµένο πρόγραµµα κινητικής αγωγής σε βρέφη φαίνεται να 

υποστηρίζουν την άποψη ότι οι επιδράσεις του περπατήµατος στο νερό αυξάνουν την 

δύναµη των µυών του σώµατος και των µελών (Thelen, Skala & Kelso, 1987).Τέλος, 

βελτιώθηκε η κινητική ανάπτυξη των βρεφών στο κριτήριο όπου η µυϊκή δύναµη ήταν 

απαραίτητη. 

Σε περαιτέρω έρευνα οι Numminen και Saakslahti (1994) διαπίστωσαν αύξηση 

της κινητική ικανότητας των βρεφών µε την συµµετοχή σε προγράµµατα βρεφικής και 

νηπιακής κολύµβησης.  Αυτή η αύξηση µπορεί να οφείλεται στα πολλαπλά ερεθίσµατα 

που παρέχει το υγρό περιβάλλον στο οποίο τα βρέφη ενσωµατώνονται µέσω της αυτό-

καθοδηγούµενης κινητικής δραστηριότητας τους που ακολουθείται από την δική τους 

ανακάλυψη των θετικών στοιχείων του νερού. Η ποιότητα των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων µπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση των αισθητήριων κινήσεων και 

της ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, από την κατάδυση, τα βρέφη έγιναν πιο ευαίσθητα σε 

κιναισθητικά, απτά και οπτικά ερεθίσµατα. Η ενεργή δραστηριότητα της κατάδυσης 

αυξήθηκε κατά την διάρκεια του προγράµµατος και της χρονολογική ηλικίας, από το 

οποίο φαίνεται ότι τα βρέφη οικειοποιήθηκαν αυτό το αισθητήριο ερέθισµα και ξεκίνησαν 

να απολαµβάνουν την κατάδυση. Το αποτέλεσµα έρχεται σε συµφωνία µε 

προηγούµενες έρευνες (Thelen & Fisher, 1983; Thelen, Fisher & Ridley-Johnson 1984; 

Schneider, Zernicke, Schmidt & Hart, 1989) ότι το νερό και οι ιδιότητες του παρέχουν 

στα βρέφη την ευκαιρία να ανακαλύψουν ότι είναι ικανά να κρατήσουν την κάθετη θέση 

που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο. Η κάθετη θέση παρέχει επίσης στα 

βρέφη κιναισθητικά ερεθίσµατα και του δίνει µια νέα προοπτική να δουν το περιβάλλον 

και τους ανθρώπους σαν υποκείµενα µέσα σε αυτό. Οι αλλαγές στην πρηνή θέση ήταν 

µικρές κατά την διάρκεια του προγράµµατος ενώ ήταν και η επικρατέστερη θέση κατά 
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την διάρκεια του µαθήµατος. Αυτή η πρηνή θέση παρέχει στα βρέφη και κιναισθητικά 

ερεθίσµατα, που ενσωµατώνονται στον τρόπο κυλιούνται, ρολάρουν, ανασηκώνονται και 

περπατούν (Ayres, 1992. Ο χρόνος στους χειρισµούς επιδεξιότητας αυξήθηκε κατά την 

διάρκεια της περιόδου εξάσκησης και µε την αύξηση της ηλικίας. Τα βρέφη έγιναν πιο 

ικανά στο να ελέγχουν της κινήσεις των χεριών τους µέσω των κατάλληλων κινήτρων 

στους χειρισµούς επιδεξιότητας. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην επίδραση της σύσταση 

του νερού όπου µε την αναπτύσσει τα χέρια των βρεφών στο οριζόντιο επίπεδο ώστε να 

ανακαλύπτουν τα χέρια τους, της παλάµες τους και τα δάκτυλα τους στην αντικειµενική 

επιδεξιότητα (Numminen & Saakslahti, 1992).  Σε αντίθεση, ο χρόνος των παθητικών 

δραστηριοτήτων µειώθηκε (όπως η κατάκλιση στην ύπτια θέση, στην ρυθµική 

ταλάντωση, στο αγκάλιασµα. Αυτό συνεπάγεται ότι η αυτόνοµη δραστηριότητα αυξήθηκε 

µε την ανάπτυξη της αισθητήριας ανάµειξης συνεπώς και η συνολική ενεργή 

δραστηριότητα αυξήθηκε κατά την περίοδο εξάσκησης. Επιπλέον, τα βρέφη ως 

καθοδηγητικά στοιχεία των προγραµµάτων αφέθηκαν ελεύθερα από τους εκπαιδευτές 

και γονείς να ανακαλύψουν µόνοι τους τα θετικά συστατικά του νερού στην κινητική 

δραστηριότητα τους. 

Στην καρδιακή συχνότητα παρατηρήθηκε µείωση κατά την διάρκεια της περιόδου 

εξάσκησης που οφείλεται στην εξοικείωση των βρεφών µε το υγρό στοιχείο και φάνηκε 

τα βρέφη να αρχίζουν να απολαµβάνουν την ζεστασιά του νερού. Αυτή η χαλαρότητα 

που αναπτύχθηκε στην κινητική δραστηριότητα µπορεί να αύξησε την αντιλαµβανόµενη 

διαδικασία κατά την διάρκεια ποικίλων αισθητήριων ερεθισµάτων. Αυτή η αντίληψη και η 

κινητική δραστηριότητα µπορεί να είναι αµοιβαία, διότι η αντίληψη και η κινητική 

δραστηριότητα καθοδηγούν η µια την άλλη στην περίοδο της ανάπτυξης (Bushnell,  

Bourneau, 1993). 

Οι Numminen και Saakslahti (1998), προσπάθησαν να διερευνήσουν εάν 

υπάρχουν βελτιώσεις ανάλογα µε την συχνότητα συµµέτοχης των βρεφών σε 

προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η 

πρώιµη ηλικιακά ενασχόληση µε την κολύµβηση από την βρεφική ηλικία προωθεί τις 

ικανότητες ελαστικότητας ενώ συνδεόταν σηµαντικά µε το άγγιγµα, την στήριξη των 

χεριών, το κάθισµα, και την έκταση των χεριών. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

φαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει µια κρίσιµη περίοδο στα βρέφη για να ξεκινήσουν τα 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης ώστε να αυξήσουν θετικά την ανάπτυξη τους έξω 

από το νερό. Επιπροσθέτως, η συχνότητα συµµετοχής που προκαλεί της µεγαλύτερες 

αλλαγές στην κινητική ανάπτυξη των βρεφών φαίνεται να είναι 1 φορά την εβδοµάδα. 
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Συµπερασµατικά, οι κατάλληλες αντανακλαστικές κινήσεις µέσα στο νερό οδηγούν στην 

εµφάνιση παρόµοιων κινήσεων έξω από το νερό. 

Τα προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης υποστηρίζουν την ανάπτυξη των 

βρεφών. Υποβοηθούµενη «κολύµβηση» των βρεφών προσδίδει την ευκαιρία στα βρέφη 

για ελεύθερη κίνηση στο νερό σε αντίθεση µε την σχετικά περιορισµένη ευκινησία στην 

ξηρά. Στο νερό το βρέφος, είναι ικανό να µάθει το συνδυασµό των κινήσεων των χεριών 

και των ποδιών, πώς να βρίσκει τον προσανατολισµό του, πώς να βρίσκει τη σωστή 

κατεύθυνση και πώς να αντιδρά στις παραινέσεις των γονιών του (Diem, 1985). Το νερό 

προσφέρει ποικιλία ερεθισµάτων και απαντήσεων που είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά 

στην αφύπνιση αναγνώρισης των αισθήσεων και των αυθόρµητων κινήσεων. (Ahrendt, 

2000). 

Ορµώµενη από τα παραπάνω συµπεράσµατα, η Ahrendt (2001), διερεύνησε αν 

η εβδοµαδιαία παρακολούθηση προγραµµάτων βρεφικής κολύµβησης επηρεάζει την 

κινητική ανάπτυξη των παιδιών στον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Από τα αποτελέσµατα 

της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης πιθανά δεν 

συνδέονται σηµαντικά µε την αδρή κινητική ανάπτυξη ποσοτικά. Όµως εξετάζοντας την 

ανάπτυξη των βρεφών σε σχέση µε την καθιστή θέση και σε άλλες συγκεκριµένες 

ικανότητες φαίνεται ότι η ποιότητα στάσης στην καθιστή θέση (για σωστό όρθιο κάθισµα, 

έλεγχο ανεξάρτητης στάσης ήταν φανερά καλύτερη στα βρέφη που συµµετείχαν στα 

προγράµµατα κινητικής αγωγής στο νερό. Επίσης σηµαντικά καλύτερη ήταν η ποιότητα 

βαδίσµατος και ελέγχου της ισορροπίας στη προσπάθεια καθίσµατος.  

Την κινητική δραστηριότητα των παιδιών κατά το πρώτο χρόνο ζωής τους 

µελέτησε η Ahrendt (2000). Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι η βρεφική 

κολύµβηση, µέσω της θέσης του σώµατος και της διέγερσης των κινήσεων των βρεφών 

συνδύαζαν αισθητηριακές και κινητικές ικανότητες. Τα αποτελέσµατα έκαναν σαφές ότι 

τα προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης συγκεκριµένα στην πρώτη βρεφική 

φάση ήταν εποικοδοµητική για την στήριξη του βρέφους όπου τα παιδιά µπορούσαν να 

στέκονται καλύτερα στην καθιστή θέση σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης. Υπήρχαν εµφανής 

ενδείξεις ότι η βελτίωση στην συναρµογή των σώµατος στις κινήσεις που χρειάζονται 

ισορροπία όπως της αργής µετακίνησης, του περπατήµατος, του σκυψίµατος, της 

εναλλαγής ποδιών όταν στρίβουν. Αυτό οφείλεται στο ότι µε την βρεφική κολύµβηση, τα 

βρέφη ενδυναµώνουν ιδιαίτερα τους οπίσθιους µύες και διεγείρουν τα όργανα της 

ισορροπίας. Επίσης είναι εµφανής, ότι τα παιδιά που είχαν παρακολουθήσει τέτοια 

προγράµµατα από µικρή ηλικία είχαν καλύτερη κινητική απόδοση σε µετέπειτα ηλικία.  
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Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρόωρη ενασχόληση των βρεφών µε τα 

προγράµµατα  βρεφικής κολύµβησης µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των µετέπειτα 

δεξιοτήτων (McGraw 1935,1975; Seefeldt, 1980; McGraw 1935,1975, 1939, 1963) 

απέδειξε µακρόχρονες ποιοτικές βελτιώσεις στη βασική κολύµβηση και σε άλλες 

ικανότητες σαν αποτέλεσµα της πρόωρης εµπειρίας µε τη βρεφική κολύµβηση. Το 

βρέφος µπορεί να εµπλουτίσει µε εµπειρίες αλλά αυτός ο εµπλουτισµός είναι 

στοχευόµενος σε συγκεκριµένη περιοχή των ικανοτήτων. Όµως, οι εµπειρίες από 

βρεφική κολύµβηση µπορούν προωθήσουν τη µετέπειτα κολυµβητική ικανότητα των 

παιδιών (McGraw,1935:1975). Επιπλέον, η πρόωρη εξάσκηση βοηθάει επίσης των 

µαθητευόµενο να οδηγηθεί σε µια γρηγορότερη και περισσότερο ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη αφού η πρόωρη µάθηση εγκαθιστά µια ισχυρότερη βάση (Schimidt, 1975). Σε 

συµφωνία έρχονται και τα αποτελέσµατα του Diem (1982) που ισχυρίζεται ότι ενώ 

σχεδόν όλες οι κινητικές ικανότητες αυξάνονται πιο γρήγορα σε µεγαλύτερες ηλικίες κατά 

την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η πρωτύτερη εµπειρία φαίνεται να παρέχει το βασικό 

κλειδί για την βελτίωση της θεµελιώδους ποιότητας στην εκτέλεση των κινήσεων (Diem, 

1982). Παρόλο ότι τα παιδιά γύρω στα 4 χρόνια µπορούν να µάθουν να κολυµπούν 

κάποιες κολυµβητικές κινήσεις σε σχετικά µικρότερο χρόνο, η προηγούµενη εµπειρία 

που παρουσιάστηκε σταδιακά και στην διάρκεια χρόνου των µαθηµάτων κινητικής 

αγωγής στο νερό φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα των κολυµβητικών δεξιοτήτων 

(Gladish, 2002). Επιπλέον, η κολυµβητική δραστηριότητα µπορεί να οικοδοµηθεί από 

την ηλικία των 6 µηνών µε την συµµετοχή γονέα–βρέφους σε προγράµµατα βρεφικής και 

νηπιακής κολύµβησης (American Red Cross, 1998). 

Η Erbaugh (1986) εξέτασε τις επιδράσεις της βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης 

στην ανάπτυξη κολυµβητικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα της 

έρευνας αποτέλεσαν 126 παιδιά ηλικίας 2,5-5,5 χρονών κατά τη διάρκεια 8 µηνών. ∆ύο 

οµάδες παρακολούθησαν  προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης. Η πρώτη 

οµάδα συµµετείχε ήδη σε τέτοια προγράµµατα στο ξεκίνηµα της έρευνας, η δεύτερη 

οµάδα ήταν νέες συµµετοχές και υπήρχε και µια τρίτη οµάδα ελέγχου που δεν 

συµµετείχε σε προγράµµατα βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης. Κατά την έρευνα 

εκτελέσθηκαν έξι κατηγορίες κολυµβητικών στόχων που µετρήθηκαν σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους 1ος µήνας, 2ος µήνας, 8ος µήνας. Οι κατηγορίες αυτές 

ήταν κινήσεις για προώθηση προς τα µπροστά και προς τα πίσω, το χτύπηµα των 

ποδιών, η είσοδος στο νερό(βουτιά), η κατάδυση και η συγκέντρωση παιχνιδιών µέσα 

από το νερό. Από τις επαναλαµβανόµενες µετρήσεις η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι 
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η οµάδα που είχε προηγούµενη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα είχαν καλύτερο 

επίπεδο απόδοσης από τις άλλες οµάδες σε κάθε µέτρηση. Οι οµάδα των νέων 

συµµετεχόντων µετά την παρακολούθησης του προγράµµατος εκτελούσε καλύτερα 5 

κατηγορίες κολυµβητικών στόχων σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Η συµµετοχή στα 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης επηρέασε σηµαντικά την κολυµβητική ικανότητα και 

οι επιδράσεις της εκπαίδευσης ήταν στοχευόµενες όταν το δείγµα εκτελούσε περιόδους 

µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κίνησης.  

Ορµώµενοι από τα παραπάνω αποτελέσµατα, οι Saakslahti, Numminen και 

Koivunen, (1997) ερεύνησαν εάν µπορούν να µάθουν να κολυµπούν παιδιά στην ηλικία 

των 3 ½ - 4 ετών και εάν υπάρχουν διαφορές στην εκµάθηση κολύµβησης µε τα παιδιά 

που είχαν προηγούµενη εµπειρία από προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης.  Από τα 

αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας φάνηκε βελτίωση σε όλες τις κολυµβητικές 

δεξιότητες κατά την διάρκεια του προγράµµατος. Στα τεστ διατήρησης φάνηκε ότι παιδιά 

µπορούν να βοηθηθούν να µάθουν τις κολυµβητικές δεξιότητες από αυτήν την πρώιµη 

ηλικία των 3 ½ – 4 ετών ακόµα και εάν το µάθηµα γίνεται σε γκρουπ µαθητών. Τα παιδιά 

που είχαν προηγούµενη εµπειρία σε προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης πέτυχαν 

µεγαλύτερα σκορ από τα υπόλοιπα σε όλες τις µετρήσεις. Η προηγούµενη εµπειρία τους 

βοηθούσε να αρχίζουν την εκµάθηση των δεξιοτήτων ευκολότερα και γρηγορότερα λόγω 

του µειωµένου φόβου για το νερό. Παραδόξως, ενώ η αρχική οικειότητα µε το νερό ήταν 

διαφορετική µεταξύ των δυο γκρουπ παιδιών στο τέλος όλα τα παιδιά έµαθαν τις 

κολυµβητικές δεξιότητες σχεδόν το ίδιο. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην παιδο-κεντρική 

µέθοδο διδασκαλίας µε δυο εκπαιδευτές που από αποτελέσµατα φάνηκε ότι ήταν πολύ 

αποτελεσµατική στην εκµάθηση κολυµβητικών δεξιοτήτων. 

Ο Plimpton (1986) εξέτασε σε έρευνά του τα αποτελέσµατα της βρεφικής 

κολύµβησης στην ανάπτυξη των παιδιών. Η επίδραση των κινήσεων στη κινητική 

ανάπτυξη και η αλληλεπίδραση στης συµπεριφοράς των παιδιών στο υγρό και στερεό 

περιβάλλον εξετάσθηκε µέσα στη περίοδο των 7 µηνών σε βρέφη µε µέσο όρο ηλικίας 

9,5 µηνών. Οι παρατηρητές εξέτασαν τη συµπεριφορά των κινήσεων των παιδιών στις 

παρακάτω περιοχές κίνηση, χαµόγελο, δηµιουργία θορύβου, αγγίγµατος, κλάµατος και 

αγκαλιάσµατος. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι τα βρέφη που έχουν 

παρακολουθήσει προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης έχουν αναπτύξει µεγαλύτερη 

ποικιλία κινήσεων και θετική συναισθηµατική συµπεριφορά (Plimpton, 1986). 

Ο Moulin (1997) µέσα σε περίοδο 2 χρόνων εξέτασε την ανάπτυξη της 

ανεξαρτησίας των παιδιών σύµφωνα µε τη δραστηριότητά τους στο νερό σε βρέφη 9-30 
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µηνών. Στην ηλικία των 30 µηνών βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τις 

κινητικές ικανότητες, τη ψυχο-κοινωνική σταθερότητα και την ικανότητα εκτέλεσης µεταξύ 

της οµάδας που παρακολούθησε προγράµµατα κι βρεφικής και νηπιακής κολύµβησης 

και στην οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αλληλεπίδρασης φανερώνουν 

ότι τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης είναι πιο 

κοινωνικά και έχουν εντονότερη εξερευνητική διάθεση για παιχνίδι (Moulin, 1997). 

Η Ahrendt (2000), σε έρευνα της εξέτασε την εξοικείωση των νηπίων µε το νερό 

συγκεκριµένα σύγκρινε την αυτοπεποίθηση των νηπίων και τις αντιδράσεις τους σε 

ποικίλες καταστάσεις σε υγρό περιβάλλον κατά την διάρκεια των παιχνιδιών που 

εφαρµόζονται στον χώρο πισίνας και των ντους. Αυτά τα παιδιά που παρακολουθούσαν 

προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης από µικρή ηλικία αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο 

ανοιχτόµυαλα και πιο άνετα µέσα στο νερό σε σχέση µε τα άλλα παιδιά. 

Οι Kliorin και Aleksandrovich (1989),µελέτησαν τα χαρακτηριστικά της 

νευροψυχολογικής ανάπτυξης των βρεφών κατά το πρώτο χρόνο ζωής που 

παρακολουθούσαν προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης και µε 50 βρέφη που δεν 

παρακολουθούσαν τα προγράµµατα αυτά. Η νευροψυχική ανάπτυξη µετρήθηκε µε βάση 

ένα πίνακα δεδοµένων που δόθηκε στο Methodological Recommendation στο Gorky 

Research Institute το 1982. Η κολύµβηση φάνηκε να προκαλεί ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στη νευροψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό το πλεονέκτηµα 

παρατηρήθηκε ακόµα και από τον πρώτο µήνα ενασχόλησης των βρεφών µε τη 

κολύµβηση. Η ανάπτυξη των κινήσεων και των συναισθηµάτων επηρεάστηκε πρώτα 

από όλα ενώ σε µεγαλύτερο βαθµό. Αργότερα, η κολύµβηση παρήγαγε ένα θετικό 

αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του λόγου. Το αποτέλεσµα στην νευροψυχική ανάπτυξη 

ήταν περισσότερο φανερό στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.  

 

Μεθοδολογία 

∆είγµα 

Στην έρευνα συµµετείχαν 109 συνοδοί/γονείς (27 άνδρες και 82 γυναίκες), από 

την πόλη της Αθήνας . Η διαδικασία της επιλογής έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία, 

αντιπροσωπευτική από κάθε κολυµβητήριο που πραγµατοποιούνταν αντίστοιχα 

προγράµµατα κολύµβησης σε βρέφη και νήπια .  

Όργανα µέτρησης 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω όργανα µέτρησης: 

Ερωτηµατολόγια: 
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• Αξιολόγηση του θετικού τρόπου επίδρασης της κολύµβησης σε βρέφη και νήπια. 

(Ahrendt,  2002; Langendorfer & Bruya, 1995). 8 θέµατα  σε 5βάθµια κλίµακα 

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων που 

µοιράστηκαν στους συνοδούς των βρεφών και νηπίων µετά από την παρακολούθηση 

προγράµµατος βρεφικής κολύµβηση. Τα ερωτηµατολόγια, που παρέµειναν ανώνυµα, 

σκοπό είχαν να καταγράψουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων και των 

βρεφών καθώς και τις επιδράσεις που έχουν αυτά τα προγράµµατα στα παιδιά τους. 

Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

spss (10.0). Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα  (One 

Way Anova) για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

του διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα, της διαφορετικής 

συχνότητας συµµετοχής στο πρόγραµµα, της διαφορετικής ηλικίας έναρξης του 

προγράµµατος και του διαφορετικού χρονικού διαστήµατος παρακολούθησης του 

προγράµµατος ως προς τα οφέλη της βρεφικής κολύµβησης. 

 

Αποτελέσµατα 

Από τους 109 συνοδούς που εθελοντικά έλαβαν µέρος στην έρευνα οι 27 ήταν 

άνδρες (48.1%) και οι 82 ήταν γυναίκες (51.9%).  (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία του δείγµατος 

Μαθητές      Συχνότητα           Ποσοστά 

Άνδρες 27 24.7% 

Γυναίκες 82 75.2% 

 

 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της διαφορετικής συχνότητας 

συµµετοχής στο πρόγραµµα, της διαφορετικής ηλικίας έναρξης του προγράµµατος και 

του διαφορετικού χρονικού διαστήµατος παρακολούθησης του προγράµµατος ως προς 

τα οφέλη της κολύµβησης σε νήπια και βρέφη  

 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του διαφορετικού ενδιαφέροντος 
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του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς τα οφέλη της κολύµβησης σε νήπια και βρέφη, 

εκτός από τα οφέλη στον ύπνο και στην ασθένεια.  

 Αναλυτικότερα, από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One 

Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F(3,108)=5.960, p< .05.) 

µεταξύ του διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς τη 

βελτίωση της κολυµβητικής ικανότητας των βρεφών και νηπίων.  

 Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe όπου 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές  µεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν 

µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν υψηλό 

και πάρα πολύ υψηλό ενδιαφέρον ως προς τη βελτίωση της κολυµβητικής τους 

ικανότητας . Τα παιδιά µε µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν 

χαµηλότερη τιµή (Μ.Ο.=3.53, SD=0.84) σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν υψηλό 

ενδιαφέρον (Μ.Ο.=4.15, SD=0.66) και αυτών που παρουσίαζαν πολύ υψηλό ενδιαφέρον 

(Μ.Ο.=4.44, SD=0.85). 

 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F(3,107)=4.375, p< .05.) µεταξύ του 

διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς τη βελτίωση της 

κοινωνικότητας των βρεφών και νηπίων. 

 Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe όπου 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές  µεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν 

µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ 

υψηλό ενδιαφέρον ως προς τη βελτίωση της κοινωνικότητας τους. Τα παιδιά µε µέτριο 

ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν χαµηλότερη τιµή (Μ.Ο.=2.89, SD=1.05) σε 

σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ υψηλό ενδιαφέρον (Μ.Ο.=3.89, SD=0.85). 

 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F(3,108)=5.210, p< .05.) µεταξύ του 

διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης των βρεφών και νηπίων. 

 Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe όπου 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές  µεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν 

µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ 

υψηλό ενδιαφέρον ως προς την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους. Τα παιδιά µε µέτριο 

ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν χαµηλότερη τιµή (Μ.Ο.=3.16, SD=0.76) σε 

σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ υψηλό ενδιαφέρον (Μ.Ο.=4.00, SD=0.68). 
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 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F(3,108)=4.735, p< .05.) µεταξύ του 

διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς την αύξηση της 

ανεξαρτησίας των βρεφών και νηπίων. 

 Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe όπου 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές  µεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν 

µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ 

υψηλό ενδιαφέρον ως προς την αύξηση της ανεξαρτησίας τους. Τα παιδιά µε µέτριο 

ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν χαµηλότερη τιµή (Μ.Ο.=3.11, SD=0.74) σε 

σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ υψηλό ενδιαφέρον (Μ.Ο.=3.93, SD=0.83). 

 Από τις αναλύσεις διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F(3,107)=4.214, p< .05.) µεταξύ του 

διαφορετικού ενδιαφέροντος του παιδιού για το πρόγραµµα ως προς τη µείωση του 

φόβου και την αύξηση της άγνοιας κινδύνου των βρεφών και νηπίων. 

 Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe όπου 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές  µεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν 

µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ 

υψηλό ενδιαφέρον ως προς τη µείωση του φόβου τους και την αύξηση της άγνοιας 

κινδύνου. Τα παιδιά µε µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν χαµηλότερη 

τιµή (Μ.Ο.=2.42, SD=1.02) σε σχέση µε τα παιδιά που παρουσίαζαν πολύ υψηλό 

ενδιαφέρον (Μ.Ο.=3.52, SD=1.05). 

 

Συζήτηση 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι ο σκοπός και οι ερευνητικές 

υποθέσεις της έρευνας ικανοποιήθηκαν.  

Από τις αναλύσεις φάνηκε βελτίωση στις κολυµβητικές των παιδιών. Ειδικότερα 

τα παιδιά που είχαν µέτριο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν µέτρια βελτίωση 

στις κολυµβητικές τους ικανότητες, ενώ τα παιδιά που παρουσίασαν υψηλό και πολύ 

υψηλό ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν αντίστοιχα υψηλές και πολύ υψηλές 

κολυµβητικές ικανότητες. 

Επίσης, από τις αναλύσεις φάνηκε βελτίωση της κοινωνικότητας τους, αύξηση 

της ανεξαρτησίας και µείωση του φόβου τους. Συγκεκριµένα τα παιδιά που είχαν µέτριο 

ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν µικρή βελτίωση της κοινωνικότητα τους, 

µέτρια αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, µέτρια αύξηση της ανεξαρτησίας τους καθώς 
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και λιγοστή µείωση του φόβου και της άγνοιας κινδύνου. Αντίστοιχα, τα παιδιά που είχαν 

υψηλό ενδιαφέρον για το πρόγραµµα παρουσίασαν υψηλότερη βελτίωση της 

κοινωνικότητάς τους, υψηλή αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, υψηλή αύξηση της 

ανεξαρτησίας τους καθώς και υψηλότερη µεγαλύτερη µείωση του φόβου και της άγνοιας 

κινδύνου.  

Από την άλλη µεριά, το διαφορετικό ενδιαφέρον των παιδιών για το πρόγραµµα 

δεν παρουσίασε καµία διαφορά στον ύπνο τους καθώς και την τάση για ασθένειες. Το 

49,5 των γονέων παρατήρησε ότι τα παιδιά τους που παρακολουθούσαν το πρόγραµµα 

ανεξάρτητα από το βαθµό ενδιαφέροντός τους αρρώσταιναν λιγότερο, ενώ το 28% 

παρατήρησε ότι δεν αρρώσταιναν καθόλου. Επίσης, τα παιδιά τους σε ποσοστό 47,2 % 

είχαν  πολύ πιο ευχάριστο και ήρεµο ύπνο και το 18,9% είχαν πάρα πολύ πιο ευχάριστο 

και ήρεµο ύπνο. 

Από τις αναλύσεις φάνηκε ότι τα οφέλη των βρεφών και των νηπίων από την 

συµµετοχή τους σε προγράµµατα βρεφικής κολύµβησης ήταν µεγάλα αλλά δεν 

σχετίζονταν µε τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα, µε τη 

διαφορετική ηλικία έναρξης του προγράµµατος καθώς και του διαφορετικού χρονικού 

διαστήµατος που παρακολουθούσαν το πρόγραµµα. 

 

Συµπεράσµατα 

Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, συµπεραίνουµε ότι τα οφέλη των 

βρεφών και των νηπίων από την παρακολούθηση προγραµµάτων βρεφικής κολύµβησης 

είναι πολλαπλά και εντοπίζονται στη βελτίωση των κολυµβητικών ικανοτήτων, στη 

βελτίωση της κοινωνικότητάς τους, στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, στην αύξηση 

της ανεξαρτησίας τους, στη µείωση του φόβου και της άγνοιας κινδύνου. Επιπροσθέτως, 

βελτιώθηκε η ποιότητα του ύπνου τους, αφού παρατηρήθηκε ότι ο ύπνος τους έγινε πιο 

ευχάριστος και ήρεµος ενώ, παρατηρήθηκε ισχυροποίηση του ανοσοποιητικού τους 

συστήµατος από το γεγονός ότι τα παιδιά δεν αρρώσταιναν τόσο συχνά ή σχεδόν 

καθόλου. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτά τα οφέλη στα βρέφη και στα νήπια παρουσιάστηκαν 

ανεξάρτητα από τη συχνότητα συµµετοχής τους στα προγράµµατα βρεφικής 

κολύµβησης. Τα παιδιά που παρακολουθούσαν µια φορά την εβδοµάδα είχαν τα ίδια 

οφέλη µε αυτά που παρακολουθούσαν περισσότερες φορές. Τα αποτελέσµατα αυτά 

έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Numminen και Saakslahti (1998), όπου 

η ιδανική συχνότητα συµµετοχής του µαθηµάτων είναι µια φορά την εβδοµάδα. 
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Αντίστοιχα, µεγάλα οφέλη παρουσιάστηκαν στα βρέφη και στα νήπια από τη 

συµµετοχή τους στα προγράµµατα ανεξάρτητα από την ηλικία που ξεκινούσαν το 

πρόγραµµα καθώς και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης του 

προγράµµατος. Άρα τα οφέλη της βρεφικής κολύµβησης εµφανίζονται άµεσα στα παιδιά 

και ανεξάρτητα από την κολυµβητική τούς ηλικία και την πραγµατική τους ηλικία. 
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