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جزوه اطالعات در مورد کالس شنا در مدارس ابتدایی
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کالس شنا یک بخش ضروری از درس ورزش است و برای دانش آموزان مجانی است.
در مقطع ابتدایی طبق برنامه ریزی درس ورزش ،شنا در مرحله مبتدی در طول سال تحصیلی (کالس سوم و یا چهارم و یا سال دوم پس از
ورود به مدرسه) الزامی تدریس می شود و معموالً در طول سال در ساعت های مجزا برگزار می شود .تعداد دانش آموزان در هر گروه
برای مقطع ابتدایی حداکثر  ۱۶هستند.
در مقاطع پیشرفته تر مدارس می تواند با توجه به پرسنل ،وسایل مورد نیاز و امکانات شنای آن مکان در چهارچوب دستورالعمل های
قانونی ،شنا کردن در محدودهء اختیاری ارائه شود ،تا بدان وسیله مهارتهای شنا کردن تحکیم و تعمیق شوند .تعداد دانش آموزان در هر گروه
حداکثر  ۱۸نفر هستند.
برای دانش آموزان که در یک کالس هستند تعداد افرادی که در یک گروه آموزش شنا شرکت می کنند متناسب با مقطع تحصیلی شان تعیین
می شود.
برای موارد خاص پرسنل و ملزومات مورد نیاز تدارک دیده خواهد شد.
در کالس آموزش شنا تنها معلمهای آموزش دیده با توانایی تدریس در رشتهء ورزشی تدریس می کنند که تخصص حرفه ای آموزش دادن شنا
را داشته و حداقل مدرک آلمانی نجات غریق برنز را داشته باشند.
مربیان ،همکاران تربیتی ،معلمها و یا شخص دیگری که از طرف مدیر مدرسه مشخص شده است ،دانش آموزان را برای رفتن به استخر
برای کالس شنا و بازگشت از کالس شنا به مدرسه ،در رختکن و دوش تا تحویل دانش آموزان به معلم ورزش برای شروع کالس درس
همراهی می کنند.
در طول کالس آموزش شنا معلم ورزش مسئول مراقبت از دانش آموزان را دارد.
برای آموزش شنا همراه داشتن موارد زیر الزم است:
 لباس شنای مناسب (مایو) ظرف صابون ،صابون ،لیف ،شانه حوله در فصل سرما :کاله و یا ژاکتی که کاله گرم داشته باشدبه قوانین زیر باید حتما ً توجه شود:
 دستورالعملهای معلم و یا شخص مراقب لزوما ً باید انجام شوند. پریدن از لبهء استخر داخل آب تنها درصورتی که معلم از دانش آموز بخواهد جایز است. دویدن روی سنگ خیس خطرناک و از اینرو ممنوع است. از جیغ بلند زدن پرهیز شود.در صورت لزوم اطالعات بیشتر از طرف مدرسه:
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