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تعتبر دروس السباحة جز ًءا أساسيًا من التربية البدنية وهي مجانية للطالب.
.
في المدرسة االبتدائية  ،وفقًا لمنهج الرياضة  ،تكون دروس السباحة للمبتدئين إلزامية على مدار العام الدراسي (في الصف الثالث أو
الرابع أو في السنة الثانية من مرحلة االلتحاق بالمدرسة) ويتم تقديمها عادة ً على مدار العام في دروس فردية .الحد األقصى لعدد
مجموعات التعلم في المدرسة االبتدائية هو  16طالبًا.
في جميع أنواع المدارس الثانوية  ،يمكن تقديم السباحة في منطقة اختيارية وفقًا لإلرشادات العامة  ،اعتمادًا على الموظفين والمواد
واإلمكانيات المحلية  ،من أجل تعزيز وتعميق القدرة على السباحة .يبلغ حجم مجموعة التعلم  18طالبًا كحد أقصى.

بالنسبة لمجموعات التعلم في الدروس المشتركة  ،ينطبق حجم مجموعة التعلم لنوع المدرسة المطابق .يتم إنشاء المتطلبات
الشخصية والمادية للحاالت الفردية الخاصة.
في دروس السباحة  ،يتم استخدام المعلمين المؤهلين فقط لتدريس موضوع الرياضة  ،والذين تم تدريبهم على المنهجية
المحددة لدروس السباحة والذين لديهم على األقل شارة حارس اإلنقاذ األلمانية البرونزية.
يشرف الموظفون التربويون المرافقون أو المعلمون أو غيرهم من األشخاص المعينين من قبل إدارة المدرسة على التالميذ
في الطريق إلى هناك أو في الطريق إلى حمام السباحة  ،في طريق العودة أو في طريق العودة إلى المدرسة  ،أثناء تغيير
المالبس واالستحمام حتى يتم تسليمهم إلى معلم الرياضة بداية الدرس.
يشرف مدرس التربية البدنية على دروس السباحة.
يرجى إحضار العناصر التالية معك لدروس السباحة:
 مالبس السباحة المناسبة علبة صابون  ،صابون  ،منشفة  ،مشط منشفة أو روب حمامق بغطاء ّ
مبطن قدر اإلمكان
وا
أو
قبعة
 في موسم البرد:ٍ
يجب مراعاة اللوائح التالية:
 إتباع تعليمات الهيئة التدريسية واإلشرافية يسمح بالقفز من حافة البركة فقط بناء على تعليمات من المعلم. الجري على األحجار المبللة أمر خطير ولذلك فهو محظور. ال تصرخ بصوت عال.إذا لزم األمر  ،مزيد من المعلومات من المدرسة:
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