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BEVEZETÉS 

  

Az úszás, mint mozgásos cselekvés, számos dologban különbözik más, szárazföldi sportágak 

mozgásanyagától. Ezek leginkább a mozgás sajátos természetéből, annak közegbeli 

sajátosságaiból, a szárazföldi mozgás során nem tapasztalható fizikai hatásokból, 

biomechanikai törvényszerűségekből adódnak. Az úszómozgás sajátosságai a mozgástanítás 

sajátosságait vonják maguk után, így az úszómozgás taníthatóságának különbségei más 

oktatási stratégiák, módszerek megválasztását igénylik. Áttekintve a neveléstudományi 

szakirodalmakban fellelhető tanítás - tanulási stratégiákat, arra a megállapításra jutottunk, 

hogy - számos oktatási stratégiát alkalmaznak a mozgásos cselekvések tanítására, sőt 

ezirányú kutatások több oldalról is közelítettek a témához de ennek ellenére az alapfokú 

úszásoktatásban az oktatási folyamat komplexitása, az úszómozgás és az úszástanítás számos 

sajátossága miatt a stratégiák meghatározása komoly nehézségekbe ütközik. Ezért olyan, 

célorientált tanítás – tanulási stratégiák és az ehhez szorosan kapcsolódó módszerek, oktatási 

segédletek és foglalkoztatási formák konkrét meghatározását tűztük ki célul, amelyek az 

oktatás egy speciális területén, a mozgásos cselekvések oktatásában, kiemelten az 

úszásoktatásnál érvényesülnek. 

Dolgozatunkban nem a versenysport oldaláról kívánjuk megközelíteni a témát, hanem az 

általános iskolai alapfokú úszásoktatás szempontjából. Természetesen e két terület 

szorosan kapcsolódik egymáshoz, viszont az elérendő célokban mégis különböznek. A teljes 

értékű élethez szükséges mozgásos cselekvés biztosítása mellett a hosszú távú 

egészségmegőrzés – megtartás és a személyiség sokoldalú fejlesztését tartjuk szem előtt, 

ebből az irányból kívánjuk elemezni az úszásoktatás jelenlegi helyzetét, pedagógiai 

aspektusból.    
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CÉLKITŰZÉS 

 

A nevelés – amelynek alapfunkciója a személyiségfejlődés tudatos elősegítése - számos 

területen valósulhat meg. A kutatás során célul tűztük ki a személyiségfejlődés egyik fontos 

területének, a mozgástanításnak, azon belül is az úszásoktatásának komplex vizsgálatát, az ott 

használt oktatási stratégiák feltérképezése és rendszerezése mellett a tanítás - tanulási 

módszerek feltárását, azok hatékonyságának a megítélését. Tisztába vagyunk azzal, hogy 

„egyetlen olyan stratégia sincs, amely általánosan gyümölcsöző minden tanulási helyzetben”1 

– de azzal is, hogy „a körülményeket és a tanulási feladatokat elemezve, egy meghatározott 

cél érdekében lehet stratégiákat ajánlani, illetve javasolni”2. Célunk tehát az oktatás 

körülményeinek, tanulási feladatainak elemzését követően, a mozgástanítás egyik speciális 

területén, az általános iskolai úszásoktatás megkönnyítésére és annak hatékonyságának 

növelése érdekében, oktatási stratégiák és az ahhoz szorosan kapcsolódó oktatási módszerek, 

didaktikai eszközök, szervezési módok  bemutatása és ajánlása. 

 

A jelen kutatás közvetlen céljai:  

 Célunk, hogy elvégezzük a mozgástanítás speciális területének: az úszásoktatásának 

komplex vizsgálatát, az általános iskolai úszásoktatás lehetőségeinek és jellemzőinek 

feltárását, különös hangsúllyal a tanár-tanuló közt kibontakozó interakciók, interakciós 

helyzetek feltárására. Ezt követően kívánjuk meghatározni az oktatási stratégiákat, amelyek 

egyes részfeladatok (vízhez szoktatás, úszásnemek tanítása) kimunkálásában érvényesülnek. 

 Új és meglévő, az oktatást hatékonyan segítő oktatási stratégiák bemutatása mellett, olyan 

tanítás - tanulási módszerek és eljárások meghatározása, amelyek növelhetik az oktatás, 

kiemelten az úszásoktatás hatékonyságát.  

 Összegző célunk az általános iskolai úszásoktatás jelen problémáinak feltárásán túlmenően, 

olyan javaslatok megfogalmazása, amelyek elősegítik az úszásoktatásban résztvevő 

kollégák elméleti és gyakorlati munkáját. 

 

Kérdésfeltevés  

 

Kutatásunk során a következő kérdésekre kerestük a válaszokat. 
                                                           
1 Nagy S. Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Bt, Budapest, 1993: 54. 
2 Nagy S. Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Bt, Budapest, 1993: 54. 

 

 3



- Milyen szempontok alapján lehet körvonalazni az általános iskolai úszásoktatást 

hatékonyan biztosító, oktatási stratégiákat, oktatási módszereket? 

- Módosulnak–e és miként az oktatási módszerek, a mozgástanítás ezen speciális területén? 

- Az úszásoktatás mozgásanyagának, környezetének, oktatási folyamatának sajátosságai a 

tanári, tanulói tevékenységekben illetve a tanári - tanulói interakciókban milyen 

változásokat eredményeznek? Milyen további változások figyelhetők meg?  

- Az úszástanítás sajátosságai, kimutathatóan befolyásolják-e az oktatási stratégiák 

megválasztását?  

- Milyen tapasztalatokkal szolgálnak a komplexen alkalmazott vizsgálati módszerek? 

 
Kutatási hipotézisek  

 

Az értekezés központi gondolata értelmében úgy véljük, és ez feltételezésünk alapja, hogy az 

úszásoktatás sajátos vonásai, amely egyfelől az információ átadás és átvétel sajátos mozgásos 

jellegéből, másfelől pedig az úszás számos sajátossága miatt, oly mértékben hatással vannak 

az oktatási folyamatra, hogy azok módosulásokat eredményeznek az oktatás módszereiben, a 

foglalkoztatási formák, oktatási eszközök megválasztásában, így az oktatási stratégiák 

alkalmazásában is. E gondolat szellemében hipotéziseink a következők: 

- Az oktatási stratégiákat, a hozzájuk tartozó módszerekkel, szervezési módokkal és 

oktatási eszközökkel leginkább az oktatás helyszíne és az oktatás tartalma alapján lehet 

leginkább körvonalazni.  

- Az oktatás módszerei, a foglalkoztatási formák az oktatás sajátosságai miatt módosulnak, 

s ezek közvetve az oktatási stratégiák megválasztásánál mutathatók ki.  

- Feltételezzük továbbá, hogy az úszófoglalkozások, szerkezeti felépítésüket tekintve is 

változnak. 

- Mivel az úszásoktatás mozgásanyaga, környezete, oktatási folyamata jelentős mértékben 

különbözik nemcsak az osztálytermi foglalkozásoktól, de a testnevelési óráétól és más 

szárazföldi mozgások oktatásáétól is, ezért különleges tanár – tanuló tevékenységek, 

interakció típusok jelennek meg.  

- Feltételezzük, hogy az úszásoktatás sajátosságai, amelyek a kutatási módszereink újszerű 

alkalmazásához vezettek, referencia értékű információkkal szolgálhatnak.  
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MÓDSZEREK 

 

Kutatásunk összetettsége sajátos módszerek megválasztását igényelte. Mivel az oktatási 

stratégiákat, módszereket, foglalkoztatási formákat, oktatási eszközöket, az oktatás egyéb 

feltételeit is vizsgálni kívántuk, sőt mindezt a tanár-tanuló kölcsönös tevékenységében, a 

köztük kibontakozó interakciókban, ezért nemcsak hatékony de sokoldalú vizsgálati módszer 

kidolgozására volt szükség. Kutatásunkban két alapvető módszerünknek a kikérdezést és a 

közvetett megfigyelést illetve ennek variánsait alkalmaztuk. 

 

A vizsgálati személyek 
 

Kérdőívvel felmértük és ennek segítségével meghatároztuk Eger "úszás vonzáskörzetét”, 

azokkal a településekkel, ahonnan a tanulók Egerbe járnak rendszeres úszásoktatásra. A 

vizsgálati populációt (n=190), Egerben és annak vonzáskörzetében testnevelést tanító 

pedagógusok, az általános iskoláskorú tanulóknak úszást oktató személyek - testnevelő 

tanárok (87 fő), testnevelő tanári képesítés nélküli pedagógus (1 fő), úszásoktatók (14 fő), 

úszásoktatók úszómesterek (3 fő), úszóedzők (2 fő) és alsós tanítók (83 fő) - alkotják.  

A megfigyelt mintába tartozó személyek csoportosítása, különböző változók és attribútumok 

alapján történt a populációra jellemző arányok értelmében. Olyan rétegzett, véletlen 

mintavétellel alakítottuk ki a vizsgálati mintát, amelyet a nem (férfiak, nők), valamint a 

képesítés (testnevelő tanár, szakképzett úszásoktató; úszóedző, úszómester) szerint 

igyekeztünk reprezentatívvá tenni. A 190 fős elemszámhoz viszonyítva, a minta Eger 

vonzáskörzetét tekintve reprezentatív.  

A megfigyeléseink során viszont az alacsony elemszám miatt, mindazokat a személyeket 

megfigyeltük, akik általános iskoláskorú tanulóknak úszást oktatnak, így a megfigyelt 

mintába (47) - testnevelő tanárok (27), úszásoktatók (14), úszómesterek (3) és úszóedzők (2), 

tanító (1), 28 nő, 19 férfi - kerültek. 34,8% 1-3 éves, 26,1% 4-9 éves, 19,6% 10-19 éves, 19,6 

% több mint 20 éves úszástanítási tapasztalattal rendelkezik. 39,1% van úszóoktatói 

végzettsége, míg 60,9% semmilyen ezirányú képesítése sincs.  

 

Kikérdezés kérdőív segítségével 

 

A kikérdezés során két kérdőívvel dolgoztunk. Első körben felmértük az úszásoktatás 

általános körülményeit, lehetőségeit Egerben és vonzáskörzetében. A második kérdőíves 
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felmérés alkalmával azokat a vizsgálati személyeket kérdeztük ki, akik valamilyen színtéren 

(általános iskolai, szakosztályi, stb.) úszást tanítanak.  

 

Közvetett, kategoriális megfigyelés  

 

A tanári tevékenységek megfigyelése 

A megfigyelés kódolással, azon belül is kategóriarendszerek alkalmazásával történt. A 

megfigyeléshez huszonegy (21) tanári kategóriát határoztunk meg, amelyet öt fő csoportba 

soroltuk: a motoros cselekvés előkészítése; a motoros cselekvés irányítása; megfigyelés; 

részvétel a mozgásos cselekvésben, egyéb aktivitások. A tanári kategóriák lásd 1. táblázat. 

A FIAS (Flanders, 1965), CAFIAS (Cheffers, 1983, Cheffers et al., 1974, Cheffers et al., 

1976) segítségével és Svoboda (1977) kategóriarendszerének felhasználásával és 

adaptációjával készítettük el kategóriarendszerünket, amelyet az úszásoktatás folyamatában 

sajátosan fellelhető tevékenységformákkal bővítenünk (Bíró 2006). 

 
1. táblázat a tanári kategóriák meghatározása és jelölése 

 

Tanári kategóriák Kategória jelölése 

Organizál O 
Felszerelések, szerek előkészítése SZ 
Magyaráz, instruál I 
Magyarázat közben a gyakorlatot is végzi I/gy 
Magyarázat közben segít I+ 
Motivál, ösztönöz Ö 
Motivál gyakorlati mintával Ö/gy 
Hibajavítás H 
Hibajavítás közben segítségadás H+ 
Segítségadás  + 
Értékel É 
Értékelés közben segítséget ad É+ 
Kérdez K 
Fegyelmez F 
Nevel N 
Megfigyel M 
Részt vesz a mozgásos cselekvésben R 
Aktív másként A 
Nincs jelen / 
Egyéb e 
Figyel f 

A tanulói tevékenységek megfigyelése 

 A megfigyeléshez kilenc (21) tanulói kategóriát határoztunk meg, Svoboda (1977) 

kategóriarendszerének felhasználásával és adaptációjával. A tanulói kategóriákat lásd 2. 

táblázat. 
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2. táblázat: a tanulói kategóriák meghatározása és jelölése 
1.   Egy tanuló mozog, a többi várakozik  
2.   Két – három tanuló mozog, a többi várakozik 
3.   A tanulók csoportja mozog, a többi várakozik 
4.   Mindenki mozog 
5.   A tanulók figyelnek, hallgatnak, nem  „csinálnak semmit” 
6.   A tanulók rendetlenkednek, zaj, zűrzavar 
7.   A tanuló megszakítja a gyakorlást szóban, vagy más módon        
8.   A tanuló(k) válaszol(nak) az    oktatónak, vagy egymás között beszélik meg, a gyakorlás módját 
 9.    A tanulók átvonulnak egyik gyakorlóhelyről a másikra 

 

Az úszásórák foglalkoztatási formáinak, óraszerkezetének, óratípusának megfigyelése 

A megfigyeléshez ugyancsak a kategoriális megfigyelés eszközét használtuk, viszont a  

foglalkoztatási formák kategóriáinál nem időegységeket, hanem természetes egységeket 

alkalmaztunk, amely megkönnyítette a munkánk menetét.  Az órán előforduló foglalkoztatási 

formák kódjai (osztály együttes - Of1 Of2, osztály csoportos - Ocs, osztály egyéni - Oe, 

csapat együttes - Cseü, csapat csoportos - Cscs, csapat egyéni - Cse) a kategória változása 

esetén kerültek rögzítésre. A foglalkoztatási formákat, a tanár helyzetével együtt képes 

ábrázolással is rögzítettük. Az óra didaktikai feladatát, megfigyelési lapon, színkódok 

segítségével ábrázoltuk. A színkódokat minden megfigyelési lap tartalmazta. Ezen a 

megfigyelési lapon kerültek rögzítésre az oktatási eszközök használatának gyakorisága, 

továbbá, hogy hány tanuló használja az oktatási segédleteket (mindenki, a tanulók egy-

harmada, közel a fele, egy-két tanuló), amelyhez jelrendszert alkalmaztunk.  

  

A tanulók úszástudásának meghatározása 

A tanulók úszástudásának a felméréséhez egy megfigyelési lapot szerkesztettünk, 

amelyhez egy sajátos kategóriarendszert dolgoztunk ki. Ez alapján a tanulókat négy tudásbeli 

kategóriába soroltuk (Kezdő 1-K1, Kezdő 2-K2, Haladó 1-H1, Haladó 2-H2). A kategóriákat 

úgy készítettük el, hogy akár kisvizes, akár mélyvizes csoportokat figyelünk meg, azonos 

besorolást tudjunk tenni. Célunk az volt, hogy a megfigyelési rendszer legyen független az 

oktatás helyszínétől, a tanulók életkorától és hogy tisztán elkülöníthetők legyenek a tudásbeli 

különbségek.  

A vizsgálat lebonyolítása 

Vizsgálódásunkat a 2002/2003-as tanévben Egerben, személyesen végeztük. A 

megfigyelés minden úszást oktató személynél két alkalomra, egy kisvizes és egy mélyvizes 

oktatásra terjedt ki. A vizsgálati személyek egy része viszont csak kisvizes, míg mások csak 

mélyvizes úszásoktatásokra vállalkoztak, így ezek figyelembevételével összesen hetvenhét 
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(77) úszófoglalkozást (35 kisvizes, 34 mélyvizes, 8 vegyes) volt lehetőségünk megfigyelni és 

videóra rögzíteni. Az úszófoglalkozások időtartama 60 perc volt. Kategoriális 

megfigyeléseinknél, a tanári – tanulói kategóriáknál időegységeket alkalmaztunk, így a 

rögzítés folyamatosan az esemény előfordulásával egyidejűleg, meghatározott időegység 

elteltével történt. A megfigyelők (2, 3) három másodperces időközönként a leginkább 

jellemző kategória számát, vagy betűjelét jegyezték le a megfigyelési lapra. A többi 

kategoriális megfigyelésnél pedig természetes egységeket alkalmaztunk, a kategória 

váltásánál rögzítettük az új kategória kódját. 

 

A megfigyelés megbízhatóságának meghatározása 

A megfigyelés lebonyolítása során az objektivitás érdekében, a szakirodalmak ajánlásával 

a következőket tartottuk szem előtt: 

a) A technikai eszközök, mint például a videó kamera és a megfigyelő személyek zavaró 

jelenlétének minimalizálása.  

b) A megfigyelés objektivitás érdekében a megfigyelő személyek kiválasztására és képzésére 

nagy hangsúlyt fektettünk. A megfigyelési eszköz és a kategóriák elsajátításához külön 

képzési eljárást dolgoztunk ki.  

c) Azért, hogy a megfigyelési technikánk minél inkább kizárja a szubjektivitást és a hibázás 

lehetőségét, alaposan, minden részletre kiterjedően kidolgoztuk a megfigyelési 

kategóriákat.  

 

A megbízhatóság mértékéül a két megfigyelő közti tényleges és véletlen egyetértés nagyságát 

vizsgáltuk, a megbízhatóság mértékének kiszámításához pedig, Flanders (1967) alapján a 

Scott- féle π értéket. Az adatok π= 0.86 és π=0,92  között mozogtak, amely a szakirodalmak 

ismeretében kielégítőnek számít, amely véleményünk szerint a közvetett megfigyelésnek 

tulajdonítható.  

 

Az adatfeldolgozás módja 

A vizsgálati adatok feldolgozásához a „Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe” 

című kézikönyv (Falus 1996) útmutatásai alapján az alapsokaságot csoportosítottuk, 

gyakorisági táblázatokat készítettünk, relatív gyakoriságot (átlag), szórásértékeket és 

százalékos értékeket képeztünk. Az adatok kiértékelésénél a válaszok alapján csoportokat 

hoztunk létre, végül az adott jellemzők alapján kódoltuk őket. Az így kialakított numerikus 
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kódok lehetővé tették, hogy a zárt végű kérdésekkel együtt az eredmények statisztikai 

összehasonlítása megtörténhessen. Ehhez az SPSS 13.0 for Windows statisztikai programot 

használtuk. 

A kategoriális megfigyeléseink nyers adatait Flanders – féle mátrixba rendeztük, majd 

meghatároztuk a cellákhoz tartozó adatok gyakoriságát.  Flanders (Teacher Influence, Pupil 

Attitudes, and Achievement, 1965) útmutatásai alapján megállapítottuk az egyes oszlopok, 

összetartozó oszlopösszegek hányadosait. A tanári – oktatói interakciós tevékenységek 

elemzésénél rangsorokat képezhetünk, majd meghatároztuk és az úszófoglalkozáson 

előforduló leggyakoribb tevékenységek százalékos megoszlását.  

 

 9



EREDMÉNYEK 

 

Az eredmények értékelését a hipotézisekre vonatkozóan a következőkben foglaljuk össze: 

Megvizsgáltuk, hogy miként alakul a tanári tevékenység, kisvizes-, mélyvizes oktatásnál, 

illetve kezdő haladó csoportok tanításánál. Az eredmények azt mutatták, (3. táblázat) hogy 

haladó csoportoknál és mélyvizes óráknál - ahol a gyakoroltatásé a fő szerep - a tanári 

megfigyelés is nagyobb teret kapott. Haladó csoportok oktatásakor, ahol gyakoribb a tanári 

megfigyelés a tanár egyéb aktivitása gyakrabban fordultak elő. Kezdő csoportok oktatása és 

a kisvizes foglalkozások - ahol főleg az új anyag tanításáé a vezető szerep - több tanári 

magyarázatot igényeltek. Mindkét esetben a magyarázat szóbeli formája dominált, amelyet a 

gyakorlat imitált bemutatása egészített ki, de a magyarázat nem verbális jegyei mélyvizes 

oktatásnál gyakoribbak voltak.  

A tanári hibajavítás kapcsán azt állapítottuk meg, hogy haladó csoportok oktatásakor és 

mélyvizes tanításkor a hibajavítás (önálló formája, H), míg kezdő és kisvizes csoportok 

oktatásánál a segítségadás közbeni (H+) formája volt gyakoribb.  

További megállapításaink, hogy a kezdő tanulók oktatása és a kisvizes úszásoktatás több 

segítségadást igényelt az oktató – pedagógustól, mint a mélyvizes illetve a haladó 

csoportokkal való foglalkozás. Kezdő és kisvizes csoportoknál az oktatók valamivel 

gyakrabban vettek részt a tanulókkal együtt a játékban, vagy végezték velük együtt a 

feladatot, mint haladó, mélyvizes csoportoknál.  

Az ösztönzés kategóriáját ugyancsak gyakrabban figyeltük meg kisvízben és kezdő tanulók 

oktatásánál, mint a haladó csoportokénál és a mélyvizes tanításnál. A tanári bemutatás 

kapcsán (Ö/gy) hasonlóan az előző megállapításainkhoz, azt mondhatjuk, hogy ebben a két 

esetben (kisvízben és kezdő csoportok tanításakor) gyakrabban fordult elő.  

 

A tanulói tevékenységeknél hasonló eredmények születtek. A tanulók az úszásoktatás nagy 

részét (77,14%) motoros aktivitással, kevés verbális (2%) megnyilvánulással, fegyelmezetten, 

inkább csendben (13,03%), mint zajongva (2,44%) töltik. A tevékenységek kis és mélyvizes 

eredményei azt mutatták, hogy a gyerekek mélyvízben (63,6%) több időt töltöttek motoros 

aktivitással, mint kisvízben (52,6%). Ez utóbbit jelzi, az ötös kategória kis-(15,58%), mélyvízi 

(10,82%)  eredményeinek különbsége is. Az ötös kategória kis-, mélyvízi eredményei és 

kezdő, haladó csoportoknál elért eredményei hasonlóak. Kezdő csoportoknál több a tanulói 

„várakozás” amely során a tanulók figyelik oktató magyarázatát, instrukcióit, vagy a tanári – 
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tanulói bemutatást. Míg kezdő csoportok oktatásánál a tanulók többet, haladóknál kevesebb 

időt töltenek csendben várakozva. (4. táblázat) 

 

3. táblázat a tanári kategóriákban elért százalékos értékek eredményei a tanulók úszástudása 
(kezdő – haladó) szerint és az oktatás helyszíne (kisvíz – mélyvíz) szerint csoportosítva (a 
kategóriák kódjait lásd 1. táblázat ) 
 

Tanári 
kategóriák 

 

Kisvizes 
óra 

(n=34) 

Kisvizes óra 
összesített 

eredmények 
 

Mélyvizes 
óra 

(n=35) 

Mélyvizes 
óra 

összesített 
eredmények

Kezdő 
(n=46) 

Kezdő 
összesített 

eredmények 
 

Haladó 
(n=31) 

Haladó 
összesített 

eredmények
 

O 11,68  9,25 11,47  9,49  
Sz 4,13 15,81 2,32 11,58 3,87 15,34 2,58 12,07
I 13,23  10,61 13,23  10,61 
I/gy 5,02  6,54 5,69  5,87 
I+ 2,29 20,54 0,89 18,045 2,29 21,21 0,89 17,37
Ö 1,59  0,86 1,61  0,84 
Ö/gy 0,76 2,35 0,27 1,13 0,59 2,2 0,44 1,28
H 6,31  9,0 6,52  8,85 
H+ 3,12 9,43 1,1 10,16 2,99 9,51 1,23 10,08
+ 2,87  0,98 2,73  1,12 
É 4,48  4,392 4,21  4,66 
É+ 0,24 4,72 0,218 4,61 0,29 4,5 0,16 4,82
K 0,93  0,992 1,02  0,9 
F 1,38  1,32 1,45  1,24 
N 0,68  0,44 0,68  0,44 
M 25,91 25,91 36,31 36,31 27,05 27,05 35,17 35,17
R 1,48  0,21 1,21  0,48 
A 11,97 11,97 8,97 8,97 9,73 9,73 11,21 11,21
nincs 0,76  1,43 1,13  1,06  
E 1,53  1,53 1,55  1,51  
f 1,18  1,18 1,13  1,24  
I+  2,29 0,89  2,29  0,89 
H+  3,12 1,1  2,99  1,23 
É+  0,24 0,21  0,29  0,16 
+  2,87 0,98  2,73  1,12 
Összes:  8,53 3,18  8,3  3,4 

 

4. táblázat a tanulói kategóriákban elért százalékos értékek eredményei a tanulók úszástudása 
(kezdő – haladó) szerint és az oktatás helyszíne (kisvíz – mélyvíz) szerint csoportosítva (a 
kategóriák kódjait lásd 2. táblázat ) 
 
A tanulói 
kategória száma 

Összes  Kezdők tanítása 
(K1, K2)

(n=46) 

Haladók tanítása
(H1, H2) 

(n=31)

Kisvizes 
foglalkozások 

(n=34) 

Mélyvizes 
foglalkozások

(n=35)
1. 8,19 12,42 3,96 11,21 5,17
2. 12,66 12,95 12,37 13,65 11,67
3. 31,93 20,52 43,34 23,28 40,58
4. 24,35 25,41 23,29 26,39 22,35
5. 13,03 17,79 8,27 15,58 10,48
6. 2,44 3,36 1,52 3,19 1,69
7. 1,27 1,12 1,42 0,82 1,72
8. 0,72 0,99 0,45 0,95 0,49
9. 5,36 5,75 4,91 5,16 5,5
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A szerezési formák eredményeit elemezve azt állapítottuk meg, hogy a vizsgálati személyek 

leginkább osztályfoglalkoztatási formát (50,59%) és kisebb százalékban csapatfoglalkoztatási 

formát alkalmaztak (36,83%) egyéb (12,57%). Kezdők (61,63%) tanításánál és kisvizes 

oktatáskor (65,81%) leginkább osztály foglalkoztatási formát, míg haladó csoportoknál 

(54,65%) és mélyvizes foglalkozásoknál (56,41%) a csapat foglalkoztatási forma dominál. 

További jelentős különbségeket találtunk, kezdő (37,11%), kisvizes (38,82%) csoportoknál 

leginkább együttes, míg haladó (63,23%), mélyvizes (61,5%) csoportoknál pedig csoportos 

foglalkoztatás jellemző. Mind a közvetett megfigyelés módszerével kapott, mind pedig a 

kérdőíves - térrajzokkal vizsgált – eredmények, igazolták és alátámasztották egymást. 

További megállapításként viszont elmondhatjuk, hogy a vizsgálati személyek kisvizes és 

kezdők oktatásánál, továbbá új mozgások tanításánál, nem a szakirodalmak által ajánlott, az 

oktatási feladatnak megfelelő foglalkoztatási formákat választották. 
 

Az oktatási eszközökkel kapcsolatos kérdőíves és megfigyeléses vizsgálataink is azt 

bizonyították, hogy mindössze néhány oktatási segédletet használnak a vizsgálati személyek, 

és azt is leginkább kisvízben. Még vízhez szoktatás alkalmával – ami igényelné - az úszó 

deszkán (74,46%), a merülő tárgyakon (70,21%), és a labdán (63,82%) kívül a többi oktatási 

eszköz nem tölt be jelentős szerepet, szinte csak a tanulók önálló játékainál kerülnek elő. 

Úszásnemek tanításánál kiemelkedő szerepet kizárólag az úszódeszka (91,48%) kap.  

 

A tanári instrukciós tevékenységtípusok alapján meghatároztuk az úszófoglalkozások 

szerkezeti struktúrája. (1. diagramm) A foglalkozások szerkezeti felépítését a testnevelési 

óráról ismertek alapján bevezető (első tíz perc), fő (10-45) és befejező (45-60) részekre 

osztottuk.  

0
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A

 
1. diagramm A tanári tevékenységek időbeli megoszlása egy hatvan perces úszásórán (organizál – O, szereket elókészít – 
Sz, instruál - I,I/gy,I+, ösztönöz – Ö, szemléltet – Ö/gy, hibát javít – H, H+, Értékel –É, É+, megfigyel – egyéb módon aktív- 
A) 
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A tevékenységtípusok változásai egyértelműen kijelölték ezt a hármas felépítést. 

Összehasonlítva a testnevelési órán megfigyeltekkel (Biróné 1988) és tapasztaltakkal, jelentős 

változást észleltünk. Az úszásórák a fő, és leginkább a befejező rész irányába tolódik el. 

Tovább érdekes eredmény ennek kapcsán, hogy a tanár a tanítás irányításával és 

szervezésével kapcsolatos tevékenységi formái a negyvenötödik percig tartanak, majd onnan a 

passzív tevékenységformák kerültek előtérbe. (2. diagramm)  
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2. diagramm a tanári interakciók közül, az aktív (O, Sz, I, I+, I/gy, H, H+, É, É+, K, F, N, R)  – 
passzív (A, nincs, E, f, M) tanári tevékenységek időbeli eloszlásának ábrázolása 

 

Az úszásoktatás mozgásanyaga, környezete, az oktatási folyamat jelentős mértékben 

különbözik, nemcsak az osztálytermi foglalkozásoktól, de a testnevelési óráétól és más 

szárazföldi mozgások oktatásáétól is. Megfigyeléseink során, nemcsak a foglalkozásokra 

leginkább jellemző tanári – tanulói tevékenységeket határoztuk meg, de az úszásoktatás 

egyedi tanári, tanulói interakcióit, interakciós tevékenységtípusait is. Az úszást oktató 

személyek tevékenységének nagy részét, hat interakció típus teszi ki. A tanár megfigyeli a 

tanuló mozgását (31,11%), instrukciót ad (19,29%), organizál, szervez, szereket előkészít 

(13,52%), másként aktív (10,47%), hibát javít (9,79%) és értékel (4,66%). A tanulók az 

úszásoktatás nagy részét (77,14%) motoros aktivitással, kevés verbális (2%) 

megnyilvánulással, fegyelmezetten, inkább csendben (13,03%), mint zajongva (2,44%) töltik. 

A foglalkozásokra leginkább a rend, a fegyelem és a szervezettség jellemző. Ezek az értékek 

jelentősen különböznek a testnevelési órán megfigyeltektől. Úszófoglalkozásokon több időt 

töltenek a tanulók motoros aktivitással, és kevesebbet várakozással, mint testnevelési órán 

(Brunelle és mtsai 1980; Metzler 1979, Shute és mtsai 1982, Silverman 1985, Costello és 

Laubach 1978, Mcleish és mtsai 1981, Piéron és Dohogne 1980, Piéron és Haan 1980,  

Underwood 1988)  
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Az úszófoglalkozások leggyakoribb tanári tevékenysége a megfigyelés (31,11%), gyakoribb 

az úszófoglalkozásokon, mint a testnevelési órán. (Anderson és Barette 1978, Biróné 1988, 

Bironé és Svoboda 1988, Gusthart 1985, Gusthart és Springs 1989) Ennek egyik oka a közeg 

és a mozgás sajátossága. 

Az úszófoglalkozás speciális sajátosságainál fogva jelentős szervezőmunkát igényel, de még 

sem annyit, mint a testnevelési órán megfigyeltek. Jelen vizsgálatunkban a szervezés és a 

szerek előkészítése a tanár, tevékenységének 13,52%-át tette ki. Eredményeinket a 

testnevelési órán végzett vizsgálatok eredményeivel összevetve azt mondhatjuk, hogy találunk 

olyan kutatást, amelynél magasabb értékeket mértünk, (Biróné 1988, 10%-ot mutatott ki), 

addig mások ennél jóval magasabb értéket találtak. (Svoboda 1977, Hardy 1993, Spackman 

1986, Anderson és Barette 1978) Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a szervezés, gyakori és 

fontos tanári tevékenysége az úszásoktatásnál - de a legtöbb ezirányú testnevelési órai 

vizsgálat alapján - viszont ritkább, mint testnevelési foglalkozásokon. 

Megállapítottuk, hogy a foglalkozásokon igen kevés a kifejezetten nevelői tevékenység, 

ösztönzés, személyes példaadás, szemléltetés. Kevesebb, mint a testnevelési órán 

megfigyeltek (Biróné 1988, Svoboda 1977, Anderson és Barette 1978) 

 

A tanár –tanulói tevékenységtípusok vizsgálatánál továbbá azt az eredményt kaptuk, hogy a 

legtöbb tanári tevékenység - magyarázat, magyarázat közbeni imitálás, ösztönzés, 

bemutatás, a tanári kérdések, a beszélgetés, a tanuló mondanivalójának a meghallgatása - 

egyénre szabott, ami nagymértékben különbözik a testnevelési órán és az osztályteremben 

megfigyeltektől. (Bíróné 1988, Svoboda 1977, Anderson és Barette 1978) 

Az úszástanítás a mozgástanításnak olyan sajátos terülte, amely az osztálytermitől és a 

testnevelési óraitól is különböző tanár-tanuló interakciók kibontakozását eredményezi. 

Az interakciós tevékenységpárok - a tanár tanuló együttes tevékenységeinek – 

elemzéséből arra következtethetünk, hogy a közeg, a mozgás természete és a sportág 

sajátosságai sokféleképp módosítják az oktatási felek interakcióit, így az 

úszófoglalkozásokon sajátos tanári tevékenységek és tanár - tanuló interakciók jelennek 

meg.  

További sajátossága az úszófoglalkozásoknak, hogy az egyes oktatási módszerek 

módosulnak. Változnak az információ átadás módjai. A tanári közvetett és közvetlen 

szemléltetés sokkal ritkábban fordul elő az úszófoglalkozásokon, mint testnevelési órán 
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(Bironé 1988, Svoboda 1977, Bironé és Svoboda 1988). Helyette, más módját választják a 

bemutatásnak. Az imitálás, a magyarázat közbeni imitált bemutatás olyan speciális 

szemléltetési forma, amely az úszásoktatásban jelentős szerepet tölt be, sőt éppen a 

sajátos közeg miatt alakult ki. 

Egyes módszerek, hibajavítás, értékelés, ösztönzés, magyarázat (mind a verbális, mind a 

vizuális)az úszófoglalkozásokon  individualizált. A tanárnak nem általános - személytelen az 

értékelése, ösztönzése, hibajavítása, magyarázata - mint a testnevelési órán - hanem egyénre 

szabott. Ez ugyancsak különbözik a testnevelési órán megfigyeltektől (Biróné és mtsai 1988, 

1989, Svoboda 1977, Bironé és Svoboda 1988). A vizsgálat eredményeiből az is kiderült, 

hogy a segítségadás különféle összetett formái alakultak ki úszástanításnál. 

Megfigyeléseink során azt tapasztaltuk, hogy az oktatók tevékenysége olyan komplex, hogy 

egyszerre, egy időben több mindent is végeznek. Segítségadás közben értékelnek, hibát 

javítanak, magyaráznak. Az úszásoktatás sajátossága, az egyes tanári tevékenységek 

együttesen előfordulása. A tanár leggyakrabban, hibajavítás közben (H+ 2,11%), magyarázat 

közben (I+ 1,59%) és értékelés közben (É+ 0,23%) nyújt segítséget. Mint korábban 

megállapítottuk a segítségadás önmagában (+) (1,92%), ritkán fordult elő a megfigyelt 

úszásórákon, viszont a többi kategóriával együttesen (+,H+, I+, É+) már jelentősebb 

százalékos értéket képviselt (5,86%). Így a tanári segítségadás az úszófoglalkozások fontos - 

sajátosan megjelenő - gyakori eleme volt.  

Az úszófoglalkozásokon - az oktatás közegének és egyéb sajátosságinak köszönhetően - az 

egyes oktatási módszerek, nemcsak módosultak, de sajátosan jelentek meg.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az úszásoktatás sajátos vonásai, amely egyfelől az információ átadás és átvétel sajátos 

mozgásos jellegéből, másfelől pedig az úszás számos sajátossága miatt, oly mértékben 

hatással vannak az oktatási folyamatra, hogy azok módosulásokat eredményeznek az oktatás 

módszereiben, a foglalkoztatási formák, oktatási eszközök megválasztásában, így az oktatási 

stratégiák alkalmazásában is. Az eredményeinkből kimutathatóan és bizonyítottan 

igazolódott, hogy módosulnak és sajátosan jelennek meg egyes oktatási módszerek, 

foglalkoztatási formák, nem beszélve az úszásoktatás egyedi eszközeiről. Mindezek, az 

oktatási stratégiák - hiszen a stratégia nem más, mint az általunk vizsgált, módszerek, 
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eszközök, foglalkoztatási formák együttese - megválasztását és alkalmazását is 

befolyásolják. 

Úgy gondoljuk, hogy az úszásoktatásban ezidáig végzett interakcióvizsgálatok eredményei 

azért nem szolgáltak pontos adatokkal, mert általánosságban mérték az úszásoktatást, 

leginkább akkor, amikor a tanulók mélyvízben gyakorolnak, a tanár pedig irányítja 

munkájukat. Úgy véljük - az eredményeink is ezt támasztják alá - hogy az úszásoktatás 

folyamatának egyes fázisait csak külön, önmagukban lehet értelmezni. A kisvizes vízhez 

szoktatás, vagy kezdők oktatása – mind az alkalmazott módszereiben, mind a tanár-tanuló 

interakciók minőségében, az óra szerkezetében, a foglalkoztatási formák megválasztásában, 

sőt még az oktatási eszközök alkalmazásában is - jelentősen különbözik egy mélyvizes 

gyakorló órától, vagy haladó csoportától. Ezért úgy gondoljuk, hogy a tanár – tanuló 

tevékenységeket, az oktatási módszereket, a foglalkoztatási formákat, az oktatási 

eszközöket leginkább az oktatás helyszíne (kisvíz - mélyvíz) és az oktatás tartalma 

(vízhez szoktatás, úszásnemek tanítása) alapján lehet leginkább körvonalazni.  

Ebből következik, hogy az oktatási stratégiák, a hozzájuk tartozó módszerekkel, 

szervezési módokkal és oktatási eszközökkel, leginkább az oktatás helyszíne és az 

oktatás tartalma alapján határozható meg.  

 

Vizsgálatunk, összetettsége sajátos módszerek alkalmazását és kidolgozását igényelte. 

Úgy véljük, hogy az egyes részterületek vizsgálatánál még (foglalkoztatási formák, oktatási 

eszközök) részletesebb, alaposabb felmérésre lett volna lehetőségünk, abban az esetben, ha 

önmagukban vizsgáltuk volna az egyes területeket. A kérdőíves és a megfigyelési 

módszereink, az eredményekből igazoltan és bizonyítottan kiegészítették illetve 

alátámasztották egymás eredményeit. Tanulmányunkat nem tekintjük teljesnek, befejezettnek, 

hiszen eredményeink számos további kérdést és problémát vetettek fel. A felmérések során 

szerzett eredmények alapján úgy véljük, hogy hasznos információkkal szolgáltunk mind az 

elmélet számára, mind pedig a gyakorlatban dolgozó szakemberek munkájához és az 

úszásoktatás eredményesebbé tételéhez.   
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