Güvenli yüzünüz!
Genel bilgiler

ÖĞRENCİLER YÜZME ÖĞRENMEK ZORUNDADIR!
Güvenli yüzünüz!
Çocukların %50’sine yakını ilkokuldan yüzme bilmeden ayrılıyor. Sonuç: Önceki hiçbir
yılda 2007’deki kadar çocuk boğulmamıştı. Modern ve sorumluluk bilincine sahip bir
toplum böylesine olumsuz bir gelişmeyi hak etmemektedir.. Bundan dolayı Köln Şehir
Meclisi 29.01.2008 tarihli kararıyla ilkokullardaki yüzme derslerinin en üst düzeye
çıkarılması amacıyla, “Güvenli yüzünüz!” projesini başlattı. KölnBäder Ltd. şirketi bu
projeyi, bir zamanlar şehir idaresine bağlı olan yüzme havuzlarının şu andaki sahibi
olarak, yetkili şube müdürlüğü, Köln Şehir İdaresi’nin çeşitli daireleri, Köln Yüzme
Dernekleri Mahalli Birliği ve Köln Şehir Spor Birliği işbirliği ile 2008 – 2009 öğretim
yılından itibaren uyguluyor. “Güvenli yüzünüz!” projesinin ana görevi ve ulaşmak
istediği hedefi, ilkokullarda öğrencilerin uzun sürede, Bronz Alman Gençlik Yüzme
Nişanı’na sahip olma oranını %95’e kadar çıkarmaktır. Ancak bu nişanı alan bir çocuk,
yüzücü olarak kabul edilmektedir.
“Güvenli yüzünüz!” projesi, Köln’deki ilkokullarda şuandaki yüzme derslerinin
verilmesiyle ilgili koşulların iyileştirilmesi için üç önlemi kapsamaktadır.
1.

2.

3.

3. ve 4. sınıflarda düzenli yüzme derslerinin öğretmen eksikliğinden dolayı boş
geçmemesi için, KölnBäder Ltd.Ş.nin eşgüdümünde yedek öğretmen kadrosu
oluşturulacaktır. Okullar acil durumlarda, ikinci yüzme öğretmeninin eksikliğinde,
bu kadrodan, yüzme dersinin istenilen güvenlikte yapılabilmesi için, bir yardımcı
isteyebilirler. Dersin idaresi, o andaki branş öğretmenindedir.
Yüzme dersi, düzenli spor dersi çerçevesinde 1. ve 2. sınıflarda ek olarak yarım
sene uzatılır. Burada da personal eksikliği, yedek öğretmen kadrosundan
karşılanacaktır. Aynı şekilde yüzme dersinin idaresi, branş öğretmenine
bırakılmıştır. Öğrencilerin havuza kadar ulaşımı ve geriye götürülmeleri, şu andaki
düzenli yüzme dersi kurallarına göre yapılır.
Beceri düzeyi genel sınıf düzeyinden oldukça farklı olan çocuklar için, yüzme
öğretmeni, sınıf düzeyine düzenli yüzme derslerinde ulaşılamayacağı
düşüncesindeyse, düzenli yüzme dersine paralel olarak, özel, ücretsiz yüzme
destek dersleri verilebilecektir. Burada, normal okul süresinin dışında, isteğe bağlı,
ek bir önlem söz konusudur. KölnBäder Ltd.Ş.’nin nitelikli elemanları, bazı
durumlarda tanınmış Köln yüzme klübleriyle işbirliği içinde bunun uygulamasını
üstlenmiştir.

“Güvenli yüzünüz!” projesi, tüm katılanlar için, herşeyden önce de Kölnlü çocuklar için
büyük bir şanstır. Umulan başarıya ulaşılması için, KölnBäder Ltd.Ş. tüm katılanlardan
her şeyin sorunsuz ve hedefe yönelik yürümesi amacıyla sorumluluk bilinciyle hareket
etmelerini rica eder.
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