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Ο.Φ.Ν.Ι. - ΝΗΡΗΙΔΕΣ
Ελάτε να γνωρίςουμε μαηί τον μαγικό κόςμο τθσ κολφμβθςθσ!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Η χολι Κολφμβθςθσ Ο.Φ.Ν.Ι. - ΝΗΡΗΙΔΕ πραγματοποιεί επί 

ςειρά ετών το ειδικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ κολφμβθςθσ ςε 
παιδιά προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ.

Σο κολυμβθτιριο που ζχει επιλεγεί για τθν πραγματοποίθςθ των 
μακθμάτων είναι το Ολυμπιακό Κολυμβθτιριο.
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ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ
Λόγοι επιλογισ κολυμβθτθρίου:

 Πιςίνα κλειςτι και κλιματιηόμενθ

 Ιδανικι κερμοκραςία νεροφ πιςίνασ και ντουσ (27Ο – 29Ο C)

 φγχρονα, άνετα και κακαρά αποδυτιρια 



Η αρτιότερη και 

ασυαλέστερη αθλητική 

εγκατάσταση…



Φζτοσ το καλοκαίρι πραγματοποιικθκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ 
ςυντθριςεισ και επιςκευζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ…..



…αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο



Διαγράμμιςθ 285 κζςεων ςτάκμευςθσ και ειδικι 
κζςθ για πυροςβεςτικό όχθμα και αςκενοφόρο

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ
...για να γίνει θ αςφαλζςτερθ ακλθτικι εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 



Διαγράμμιςθ κζςεων για άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Θζςεισ parking με δυνατότθτα φόρτιςθσ θλεκτρικών αυτοκινιτων

«Το ΟΑΚΑ πρωτοπορεί» κινοφμαςτε θλεκτρικά, μειώνουμε τουσ ρφπουσ, 
για κακαρζσ μετακινιςεισ, ποιότθτα ηωισ, πολιτιςμό

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Ανάπλαςθ και διαμόρφωςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χώρουσ με 
δζντρα και πανζμορφα λουλοφδια….

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Βελτίωςθ του φωτιςμοφ ςε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ πιςίνεσ

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Επιςκευζσ ςτουσ αρμοφσ και ςτα πλακάκια εςωτερικά και 
περιφερειακά από τισ κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Αλλαγι τθσ χαλαηιακισ άμμου ςτα φίλτρα των κολυμβθτικών δεξαμενών 
για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα ςε κζματα υγιεινισ

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Κακαριότθτα ςε όλουσ τουσ χώρουσ του κολυμβθτθρίου 

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Τιρθςθ των υγειονομικών πρωτοκόλλων με εντατικζσ 
απολυμάνςεισ ςτισ πιςίνεσ, ςτισ κερκίδεσ και ςτα αποδυτιρια

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



Συνεχείσ ζλεγχοι τθσ ποιότθτασ του νεροφ και όλων των υπθρεςιών, 
κζτοντασ ωσ κφριο μζλθμα τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι

ΓΡΓΑΙΓ ΣΟ ΟΑΚΑ



ΠΛΓΟΝΓΚΣΗΜΑΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ

Κολφμβθςθ → ιδανικι επιλογι 
ακλιματοσ 

 Ενίςχυςθ ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ

Βελτίωςθ καρδιαγγειακισ 
λειτουργίασ

Ήπια άςκθςθ λόγω τθσ άνωςθσ του 
νεροφ 

Ψυχικά οφζλθ (ενίςχυςθ 
εμπιςτοςφνθσ και αυτοπεποίκθςθσ)



ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. Στόχοι παιδικοφ ςτακμοφ και νθπιαγωγείου :

 Εξάςκθςθ

Ψυχαγωγία

 Εκμάκθςθ και βελτίωςθ κολυμβθτικισ ικανότθτασ



ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
2. Στόχοι Δθμοτικοφ :

Α’ ,Β’ και Γ’ Δθμοτικοφ
 Βελτίωςθ ικανότθτασ επίπλευςθσ και εκμάκθςθ ελευκζρου και 

υπτίου 
 Βελτίωςθ ταχφτθτασ και αντοχισ μζςω άςκθςθσ και παιχνιδιών

Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δθμοτικοφ 
 Εκμάκθςθ προςκίου και πεταλοφδασ
 Βελτίωςθ τεχνικισ όλων των ςτυλ κολφμβθςθσ



 Εκπαίδευςθ παιδιών από ειδικευμζνουσ ςτθν 
κολφμβθςθ κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ που διακζτουν 
και πτυχίο ναυαγοςωςτικισ.

Μεταφορά παιδιών από και προσ το κολυμβθτιριο με 
ςχολικό και τθν ςυνοδεία υπευκφνων του ςχολείου.

ΣΟΙΥΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



Κακθμερινι παρουςία γιατροφ ςε όλθ τθ 
διάρκεια των προπονιςεων

ΣΟΙΥΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



ΠΙΣΟΠΟΙΗΓΙ
Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ κολυμβθτικισ ικανότθτασ

ςε ςυνεργαςία με τισ πιο εξελιγμζνεσ ςχολζσ του κόςμου 
(Αμερικι, Αυςτραλία, Αγγλία) αξιολογώντασ τθν πορεία 
των εκπαιδευτικών ςτόχων



Κξλυμπάμε δυμαμικά, αιζιόδξνα, 
ποξζεκηικά!

• Εφαρμογι με ςυνζπεια και υπευκυνότθτα ςτουσ νζουσ κανόνεσ     
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και του ΕΟΔΤ
• Σμιματα ολιγομελι, τιρθςθ αποςτάςεων
• Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ πλιρωσ ενθμερωμζνοι, με  
προςαρμοςμζνθ διδαςκαλία ςτα προβλεπόμενα μζτρα
• υνεχείσ απολυμάνςεισ και κακαριςμοί ςτα αποδυτιρια



Κξλυμπάμε δυμαμικά, αιζιόδξνα, 
ποξζεκηικά!

• Συμπλήρωςη ειδικού εντύπου Covid και παράδοςη ςτον/ην 
υπεύθυνο/η του ςχολείου
• Υποχρεωτική χρήςη μάςκασ κατά την είςοδο ςτην 
εγκατάςταςη των ενηλίκων μελών (ςυνοδών, γυμναςτών κλπ.)
• Αποδυτήρια με περιοριςμένο αριθμό ατόμων και 
αποκλειςτικά για τα παιδιά του ςχολείου
• Δεν επιτρέπεται η είςοδοσ των γονέων ςτο χώρο τησ πιςίνασ 
και των κερκίδων
• Σε περίπτωςη αδιαθεςίασ ή εμφάνιςησ ςυμπτωμάτων ςε 
οποιοδήποτε μέλοσ τησ οικογένειασ ενημέρωςη και αποχή από 
την προπόνηςη για λίγεσ ημέρεσ



Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ…

τθν θλεκτρονικι μασ διεφκυνςθ www.niriides.gr
niriides.swim@gmail.com

Μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτα τθλζφωνα 
210 2799200 και 6956-208669 (κ. Πζτυ)





ΓΤΥΑΡΙΣΟΤΜΓ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Α


