Σχολείο:

Πληροφοριακό δελτίο για το μάθημα κολύμβησης
σε δημοτικά σχολεία
και σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει της εγκυκλίου από τις 23/08/2012 του
υπουργείου πολιτισμού

Τα μαθήματα κολύμβησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής αγωγής και προφέρεται δωρεάν
στις μαθήτριες και στους μαθητές.
Στο δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με το ειδικό διδακτικό πρόγραμμα αθλήματος, τα μαθήματα κολύμβησης για
αρχάριους είναι υποχρεωτικά για ένα σχολικό έτος (στην 3η ή 4η τάξη ή στο δεύτερο έτος φάσης εισαγωγής
στο σχολείο) και συνήθως γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε μεμονωμένες ώρες. Ο
αριθμός των μαθητών στο δημοτικό σχολείο ανέρχεται είναι το πολύ σε 16 μαθητές/τριες.
Σε όλους τους τύπους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το κολύμπι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
μπορεί να προσφερθεί ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, του πόρους και τον χώρο, προκειμένου να
σταθεροποιηθεί και να εμβαθυνθεί η ικανότητα κολύμβησης. Η ομάδα θα αποτελείται το πολύ από 18
μαθητές/τριες.
Για τους μαθητές/τριες ενός τμήματος, το μέγεθος της ομάδας των συμμετεχόντων μαθητών ορίζεται βάσει
της αντίστοιχης σχολικής μορφής. Για ειδικές περιπτώσεις θα διασφαλιστεί η δημιουργία προσωπικού και
υλικών απαιτήσεων.
Τα μαθήματα κολύμβησης αναλαμβάνονται μόνο από εκπαιδευτικούς με διδακτικές δεξιότητες στο μάθημα
φυσικής αγωγής, οι οποίοι έχουν εκπαίδευση στην ειδική μεθοδολογία των μαθημάτων κολύμβησης και
κατέχουν τουλάχιστον το γερμανικό σήμα ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε χαλκό.
Συνοδευτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθηγητές ή άλλα άτομα που έχουν ανατεθεί από τη διεύθυνση του
σχολείου επιβλέπουν τις μαθήτριες και τους μαθητές κατά την διαδρομή ή μεταβίβαση προς το
κολυμβητήριο και κατά την επιστροφή ή μεταβίβαση στο σχολείο, στα αποδυτήρια και στο ντους μέχρι την
παράδοσή τους στον καθηγητή φυσικής αγωγής στην προσέλευση του μαθήματος.
Ο καθηγητής φυσικής αγωγής επιβλέπει τα μαθήματα κολύμβησης.
Για το μάθημα της κολύμβησης οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
- Κατάλληλο μαγιό
- Θήκη για σαπούνι, σαπούνι, γάντι πλυσίματος, χτένα
- πετσέτα ή μπουρνούζι
- Κατά την ψυχρή περίοδο: σκουφάκι ή άνορακ αν είναι εφικτό με επενδεδυμένη κουκούλα
Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι κανονισμοί:
- Οι οδηγίες του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού θα πρέπει να ακολουθούνται.
- Βουτιές από την άκρη της πισίνας επιτρέπονται μόνο κατόπιν εντολής του δασκάλου
- Το τρέξιμο πάνω σε βρεγμένες πέτρες είναι επικίνδυνο και επομένως απαγορεύεται.
- Μην φωνάζετε δυνατά.
Εάν είναι απαραίτητο, περισσότερες πληροφορίες από το σχολείο:
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