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Ο βασικός σκοπός των προγραμμάτων κολύμβησης στο σχολείο είναι η απόκτηση από
όλους τους μαθητές της βασικής δεξιότητας κολύμβησης, που είναι δεξιότητα ζωτικής
σημασίας για την αποφυγή του πνιγμού στο νερό. Η εξοικείωση με το υγρό στοιχείο, η
εκμάθηση των τεχνικών προώθησης–κατάδυσης-αναπνοής, καθώς και η εμπειρία αναψυχής
στο νερό αποτελούν προεκτάσεις του βασικού σκοπού.
Πρ
οϋποθέσεις υλοποίησης μαθημάτων κολύμβησης

1. Να υπάρχει σε κοντινή απόσταση πισίνα που καλύπτει τις προδιαγραφές ασφάλειας
και υγιεινής.
2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος να είναι πάντα παρών πιστοποιημένος
ναυαγοσώστης.
3. Η αναλογία μαθητών εκπαιδευτικών να είναι το ανώτερο 1:10. Για να διατηρηθεί
αυτή η αναλογία θα πρέπει να διατεθούν (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) επιπλέον
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. Να είναι στη διάθεση του εκπαιδευτικού Φ.Α. το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και
επιπλέον διάγνωση από δερματολόγο ιατρό.
Για την έγκριση προγράμματος κολύμβησης από σχολείο απαιτείται:
1. Σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας, (ως προς την
τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, τη μετακίνηση και τη συνοδεία των μαθητών).
2. Έγκριση του σχολικού συμβούλου Π.Ε. της οικείας περιφέρειας, για την τροποποίηση
του ωρολογίου προγράμματος.
3. Έγκριση του σχολικού συμβούλου Φυσικής Αγωγής για το περιεχόμενο του
μαθήματος.
Οδηγίες για την υλοποίηση προγράμματος
- Το μάθημα της κολύμβησης προτείνεται να πραγματοποιείται (για την ασφάλεια των
μαθητών) αρχικά στη μικρή πισίνα εκμάθησης του κολυμβητηρίου. Συνεκτιμάται το επίπεδο
κολυμβητικής ικανότητας των μαθητών.
- Το μάθημα της κολύμβησης να διδάσκεται σε συνεχόμενο δίωρο.
- Η μετακίνηση των μαθητών γίνεται πάντοτε με την επίβλεψη και ευθύνη του
εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του οικείου σχολείου.
- Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ασφάλειας και
υγιεινής κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
- Η κολύμβηση μπορεί να ενταχθεί στο προαιρετικό πρόγραμμα του ολοήμερου
σχολείου με τη μορφή σχεδίου εργασίας.
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