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Összefoglaló 

Áttekintve a neveléstudomány szakirodalmában fellelhet  tanítási-tanulási 
stratégiákat, azt a megállapítást vonhatjuk le, hogy – számos oktatási stratégiát 
alkalmaznak a mozgásos cselekvések tanítására, s t az ilyen irányú kutatások 
több oldalról is közelítettek a témához – de ennek ellenére az alapfokú úszások-
tatásban az oktatási folyamat komplexitása, az úszómozgás és az úszástanítás 
számos sajátossága miatt a stratégiák meghatározása komoly nehézségekbe üt-
közik. A jelen tanulmányban, ezért olyan, célorientált tanítás – tanulási stratégi-
ák és az ehhez szorosan kapcsolódó módszerek konkrét meghatározása, feltérké-
pezése, rendszerezése a cél, amelyek az oktatás egy speciális területén, a mozgá-
sos cselekvések oktatásában, kiemelten az úszásoktatásnál érvényesülnek.  

Kulcsszavak: tanítási módszerek, oktatási stratégiák, úszás. 

Abstract 

After reviewing the scientific studies available in pedagogy, several strategies 
are found to be applied in the motor teaching-learning process and many differ-
ent aspects of the topic are discussed. In basic swimming teaching it is still hard 
to determine the strategies, as the process is very complex and the movements 
and their teaching are unique. The purpose of the study is to define such teach-
ing-learning strategies and closely related methods that can be successfully ap-
plied on the special field of motor teaching, particularly in swimming education. 
Goal of this research was to offer teaching – learning strategies and related 
methods, to make better and effective the primary school swimming education.   

Keywords: teaching methods, teaching strategies, swimming. 
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Bevezetés  

Mivel az oktatási stratégia sok résztényez b l – eljárásmódok, oktatási mód-
szerek, szervezési módok, oktatási eszközök – áll, (amelyeket konkrét célok 
érdekében alkalmazunk) így a hazai és a nemzetközi kutatások és szakirodalmak 
is részeire bontva: a konkrét célok (Barbadillo és Murphy 1972, Cseh 1985, 

García és Fritz 1986, Rheker 1996); az alkalmazott oktatási módszerek (Arold 

1989 b, Colwin 1985, Firby 1985, Keefe 1987, Tóth 2002); a feladatközlési mó-
dok (Bíró és Salvara 2005); a visszacsatolási folyamat (Lee és mtsai 1993, 

Brown és Hughes 1995, Hayes 2006); az alkalmazott oktatási eszközök (Csaba 

1988, Csaba 1991); a szervezési módok (Pedlar 1985, Cregeen és Noble 1988, 

Bíró 2007) vizsgálják.  
Számos fejleszt  stratégiát alkalmaznak, de ezek f ként biomechanikai, hid-

rodinamikai, élettani, antropometriai alapelvekre épülnek és leginkább a magas 
szint  versenysport eredményeinek fejl dését vagy világklasszis versenyúszók 
egyéni úszótechnikájának a maximalizálását szolgálják. Az alapfokú úszásokta-
tással kapcsolatosan inkább ajánlásokat, mintsem kutatásokat találunk. Nincs 
egységesen elfogadott és alkalmazott oktatási stratégiai, s t még gyakori a stra-
tégiamódszer fogalom egybemosódása is. Ezek a problémák adják magyarázatát 
a téma iránti érdekl désünknek. 

Az oktatási stratégiák típusai az úszófoglalkozásokon 

Oktatási stratégiának nevezzük, amikor egy konkrét cél elérése érdekében 
meghatározzuk a különféle eljárásmódokat, az oktatási módszereket, kiválaszt-
juk a használatos szervezési módokat és az oktatási eszközöket. Mivel az úszás-
tanítás-tanulás folyamatában az oktatás módszereit, a foglalkoztatási formákat és 
az oktatási eszközöket leginkább az oktatás helyszíne (kisvíz – mélyvíz) és tar-
talma (vízhez szoktatás, úszásnemek tanítása) alapján lehet leginkább körvona-
lazni, (Bíró 2007) ezért javaslatunk, hogy az oktatási stratégiákat – a hozzájuk 
tartozó módszerekkel, szervezési módokkal és oktatási eszközökkel együtt – ez 
alapján határozzuk meg.  

Fontos megemlíteni, hogy nincs egyetlen stratégia, amely üdvözít  lenne 
minden oktatási helyzetben, ezért inkább azok sokrét  felhasználása, összekap-
csolása más stratégiákkal, ami célravezet , így a vízhez szoktatásnál és az 
úszásnemek tanításánál, nem csak az általunk ajánlott stratégiák alkalmazhatók, 
mi egy lehetséges felosztását kívánjuk bemutatni. (1. táblázat) 
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1. táblázat / Table 1: Javaslatunk a tanítás - tanulás stratégiáinak alkalmazásához 

az úszásoktatás különböz  fázisaiban (Bíró 2007) / Proposal for applying teaching 

–learning strategies to the different stage of swimming teaching (Bíró 2007) 

A vízhez szoktatás stratégiái 
Az úszásnemek alaptechnikáinak tanítás 
– tanulási stratégiái 

kisvizes mélyvizes kisvizes mélyvizes 

Indirekt oktatás – 
nyitott tanulás 

Direkt oktatás – strukturált tanulás 

Indirekt oktatás – nyitott tanulás 
Kondicionálás 

Instrumentális kondicionálás 
Programozott oktatás 

A játék, mint oktatási stratégia 

Résztanulás Egésztanulás Egész – rész - egész 
Problémamegoldás stratégiája, (kényszerít  helyzetekkel, indirekt tanári irányítással) 
Fogalomtanítás – tanulás stratégiája 

 

Az úszásoktatásban alkalmazott stratégiák javaslatát, az oktatási módszerek-
kel, szervezési módokkal és az eszközökkel együtt táblázatba foglalva ismertet-
jük (2-5. táblázat / Table 2-5). 
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2. táblázat / Table 2: Javaslatok az oktatási stratégiák, módszerek, foglalkozta-

tási formák és az oktatási eszközök alkalmazásához kisvizes vízhez szoktatásnál 

/ Proposals for applying teaching –learning strategies and related methods, 

equipments and organizational tasks during acclimatization to shallow water 

teaching 
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3. táblázat / Table 3: Javaslatok az oktatási stratégiák, módszerek, foglalkozta-

tási formák és az oktatási eszközök alkalmazásához mélyvizes vízhez szoktatás-

nál / Proposals for applying teaching –learning strategies and related methods, 

equipments and organizational tasks during acclimatization to deep water 

teaching 
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4. táblázat /Table 4: Javaslatok az oktatási stratégiák, módszerek, foglalkoztatá-

si formák és az oktatási eszközök alkalmazásához úszásnemek tanításánál kis-

vízben / Proposals for applying teaching –learning strategies and related meth-

ods, equipments and organizational tasks during swimming technique teaching 

to shallow water  
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5. táblázat / Table 5: Javaslatok az oktatási stratégiák, módszerek, foglalkozta-

tási formák és az oktatási eszközök alkalmazásához úszásnem tanításánál mély-

vízben / Proposals for applying teaching –learning strategies and related meth-

ods, equipments and organizational tasks during swimming technique teaching 

to deep water  

 



12 

Az oktatási stratégiák alkalmazása úszófoglalkozásokon 

A játék, mint (indirekt) oktatási stratégia  

A játék, a nevelés egyik legeredményesebb eszköze, így oktatási stratégia-
ként jelent s szerepe kap az úszásoktatás folyamatában, annak is leginkább a 
vízhez szoktatás fázisában. Játék alatt, nem kizárólag a gyermekek önálló ját-
szadozásait értjük, - természetesen ennek is teret kell adni a foglalkozásokon – 
hanem oktatási tartalommal megtöltött, konkrét céllal végzett, tervezett, a tanár 
által irányított gyakorlatokat. Ilyen formában nem csak a játékigényt elégítjük ki, 
de fontos szerepet fog betölteni az ismeretfeldolgozás, az alkalmazás és a rögzí-
tés fázisában is. Ez a stratégia úszásnemek tanításánál is alkalmazható, de ve-
szélye, hogy elterelheti a tanulók figyelmét a mozgás pontos kivitelezésér l így 
technikai hibák kialakulásához, pontatlan gyakorlati végrehajtáshoz vezethet.  

Indirekt oktatás – nyitott tanulás 

Ezt az oktatási stratégiát az indirekt tanári tevékenység és önálló tanulói te-
vékenység jellemzi. A tanulók a mozgásos feladat végrehajtása közben, önálló 
tevékenység során keresik a megoldásokat, ezáltal fejl dik öntevékenységük, 
problémamegoldó készségük, kreativitásuk, feladatmegoldó képességük. Haté-
konyan alkalmazható mind vízhez szoktatásnál, mind pedig úszásnemek tanítá-
sánál (Bíró 2006a). 

A problémamegoldás stratégiája, (kényszerít  helyzetekkel, indirekt tanári 

irányítással) 

A stratégia lényege, hogy egy problémaszituáció, annak ismeretlen elemei 
kiváltják a tanulókban az érdekl dést és az igényt a probléma megoldására. (fe-
jesugrás oktatásának indirekt tanári instrukciói például: „ugorjatok be úgy a 
medencébe, hogy a kezetek érjen el ször a vízbe!”Ezt a stratégiát a vízhez szok-
tatástól az úszásnemek oktatásáig, a fordulók, rajtok tanításához is javasoljuk. 
Alkalmazásának el nye, hogy a tanulók saját maguk, élményszer en fedezik fel 
a megoldások variációit.  

Direkt oktatás – strukturált tanulás 

Sportági készségek elsajátításának egyik lehetséges stratégiája. A stratégia, a 
tanár – tanuló interakciókban a tanuló fel l megközelítve, a strukturált tanulás, 
amelynek tanári megfelel je a direkt, deduktív tanítás. Az egyes úszásnemek 
alaptechnikáinak oktatására, illetve az egyes mozgásformák tökéletesítésére is 
kiváló. A tanulás a tanári információátadást követ en állandó tanári irányítás 
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mellett megy végbe. A tanár magyaráz, bemutat, gyakoroltat, hibát javít, segít-
séget ad, megfigyel, folyamatosan ellen rzi a tanuló teljesítményt, értékel. A 
tanulói tevékenység legf bb jellemz i, az információk befogadása, megértése, 
majd ez alapján a végrehajtás, gyakorlás, alkalmazás. (A stratégia különféle 
formái lehetnek: a résztanulás, egésztanulás és az egész – rész – egésztanulás) 

Kondicionálás 

„Az ismeretek alkalmazása, gyakorlása jelenti ennek a tanulási módnak egy-
szer en kifejezett lényegét.”1 A mozgástanulás célja, a mozgás technikájának 
automatizálása, mozgáskészség kialakítása. Folyamatos gyakorlás, ismétlések 
hatására, egy bizonyos id  eltelte után az úszástechnika rögzül. A kondicionálás 
egyik legfontosabb feltétele a két inger többszöri, tér-id beli érintkezése, a gya-
korlás. Ez a stratégia az úszásnemek technikai begyakorlásának, készségek ki-
alakulásának egyik lehetséges módja. 

Instrumentális kondicionálás 

Véletlen mozgások gyakorlása révén sikeres és sikertelen próbálkozások kö-
zepette tanuljuk meg a mozgásokat. Bernstein (cit. Nádori 1978) szerint az aka-
ratlagos és bonyolult mozgáscselekvéseket az adott probléma, az egyén el tt álló 
feladat váltja ki. Az instrumentális kondicionálás, hasonlóan a klasszikus válto-
zathoz az úszásoktatásban a gyakorlás- gyakoroltatás során alkalmazzuk. A kon-
dicionálás mindkét formája kiváltható negatív ingerre is ezt, elkerülési kondici-

onálásnak nevezzük. Amikor tanítványainkat negatív ingerhatás éri (fejesugrás-

nál hasra érkezik a tanuló) a kés bbiekben minden hasonló ingerre, elkerül  
mozgásreakcióval válaszol (nem hajlandó fejest ugrani). Cél, hogy ezt a fajta 
kondicionálást elkerüljük. 

Programozott oktatás 

Az úszástanítás folyamatában programozott oktatáson, logikai sémák elsajátí-
tását értjük. Az oktatásra kerül  mozgásanyagot logikai struktúrák szempontjá-
ból felbontjuk, kisebb lépésekre tagolva az oktatási folyamatot. Ezt követ en 
lépésr l - lépésre, a logikai elemeket, összekapcsolva (kartempó, lábmozgás, 
leveg vétel) jutunk el a tartalomhoz.  

                                                      
1 

Nagy S. Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984: 163. 
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Fogalomtanítás – tanulás stratégiája 

Minden mozgástanításnál, így az úszásoktatásban is nélkülözhetetlen, hogy a 
tanulók tisztába legyenek azokkal a fogalmakkal, amelyek a mozgástanítás 
szempontjából lényegesek (spicc, pipa, stb.). A tanítványok, f leg fiatalabb élet-
korban nemcsak mozgástapasztalattal, de az úszómozgásra vonatkozó fogalmi 
ismeretekkel sem rendelkeznek. A fogalom tanítása tanulása során nem csak az 
egyes úszásnemek nevét, de a hozzájuk tartozó szaknyelvi anyagot, alaphelyze-
tek, mozgások kifejezéseit is elsajátítják.  

Az oktatási módszere egyfajta csoportosítása az úszásoktatásban  

El zetes tapasztalataink, a szakirodalom és a kutatási eredményeink (Bíró 
2007) alapján az oktatási módszerek egyfajta csoportosítását végeztük el. (6. 
táblázat)  

6. táblázat /Table 6: Az oktatási módszerek egyfajta csoportosítása az úszásokta-

tásban / Classification of swimming teaching-learning methods 

A vízhez szoktatás gyakorlatait és az úszómozgás megismerését, megértését segít  
módszerek 

Szóbeli kifejtés módszerei (magyarázat, beszélgetés, hasonlat) 
Bemutatás, imitálás, bemutattatás 

Verbális - vizuális együttes módszer 
tanári magyarázat - tanulói bemutattatással 
tanári magyarázat – tanári imitálással 

 

 

tanári magyarázat - egyéb vizuális információval 
(digitális vagy videó felvétel elemzése) 

Egyéb verbális – non verbális módszerek 
Bíztatás  
Bátorítás  
Buzdítás 

 

Ösztönzés 
Beidegzés módszerei 

Ismétlés (globális, parciális, izolációs) (egésztanulás, résztanulás) 
Segítségadás 
Hibajavítás 

 

A tanulók egyéni ismétlései 
Alkalmazás - feldolgozás módszerei 

Játékos eljárás 

El készít  gyakorlatok 

Rávezet  gyakorlat 

 

Tanári gyako-
roltatás 

Kényszerít  helyzetek 

 A tanuló önálló Utánzás 
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Azonos feltételek közötti gyakorlás, gyakoroltatás gyakorlása 

Változó feltételek közötti gyakorlás, gyakoroltatás 

Ellen rzés – értékelés módszerei 
Tanári megfigyelés 
Tanulói ellen rzés, (önellen rzés)  
Tanári értékelés 
Tanulói értékelés (önértékelés) 
Verseny 

 

Digitális vagy videó felvétel 
 
A vízhez szoktatás gyakorlatait és az úszómozgás megismerését, megértését 

segít  módszereknél, verbális, vizuális és verbális – vizuális együttes módszere-
ket különböztettünk meg. A szakirodalmak és a felméréseink tapasztalatai alap-
ján a következ  javaslatokat fogalmazzuk meg:  

A verbális módszerek legyenek rövidek, személyre szabottak, oktatási tarta-
lommal bírók. (Kivételt ez alól egyedül a beszélgetés módszere képezhet, ame-
lyek lehetnek szakmai irányú, a tanuló érzelmeinek megismerésére irányuló, ok 
feltáró, ösztönz , bátorító célzatúak is. A szakmai irányú beszélgetéseknek in-
kább az úszóversenyz k képzésénél tulajdonítunk nagyobb szerepet, mint az 
általános iskolai oktatásban.) Az információ átadásának egyik speciális formája 
az úszásoktatásban, a hasonlat, amellyel segítjük a feladat végrehajtását, annak 
megértését. A vizuális módszerek, fontosságát az ismeretek elsajátításánál túl, 
kiemelten hangsúlyoznánk a beidegzés és az alkalmazás feldolgozás módszerei-
nél is. Mivel uszodai környezetben, a számos gátló tényez  miatt a tanulók nem 
hallják megfelel en a tanár verbális instrukcióit, ezért gyakran csak a látás útján 
érkez  ingerek alapján jutnak információhoz. Vízben, ahol az ingerek befogadá-
sa nehezített, jelent sebb szerepet kell, hogy kapjanak a vizuális módszerek. 
Mind a közvetlen, mind a közvetett szemléltetéshez válasszunk kedvez  foglal-
koztatási formát, annak kialakítása, váltása legyen gyors. A tanulók megfelel  
szögb l lássák a mozgást, ügyeljünk továbbá arra, hogy ne várakozzanak sokat, 
ne fázzanak. Számos el nye (kevesebb szervezést igényel, gyorsabb, individua-
lizált, stb.) miatt a szemléltetés más formáját (imitálás, magyarázat közbeni 

imitálás), célzott, személyre szóló alkalmazását javasoljuk. Az imitálás, az 
úszásoktatásban betöltött szerepe és jelenléte miatt indokolja, hogy külön meto-
dikaként tárgyaljuk. Imitáláson értjük a fej, a test illetve egyes végtagok olyan 
mozdulatait, ami jelent s mértékben tartalmaz technikai végrehajtásra jellemz  
jegyeket. Olyan speciális szemléltetési forma, amely nem a mozgás egészének, 
bemutatását jelenti, hanem annak egyes részeit, részmozzanatait, amely gyakran 
nem is a mozgást végz  végtaggal imitáltan szemléltetését jelenti. Az imitálás 
végezhet  a mozgást végz  testrésszel, végtaggal, annak kisebb kiterjedés , 
mozdulataival. Végezhet  azonos, de csak egy végtaggal, nem a mozgást végz  
testrésszel, de imitálható a részmozgások együttese vagy akár mozdulatsor, a 
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mozgás ritmusa is. További el nye – ami alkalmazása mellett szól – hogy vé-
gezhetjük a mozgás végrehajtás helyén a vízben és a szárazföldön is, gyors, ke-
vés id t vesz el a gyakorlástól.  

Javasoljuk továbbá a verbális – vizuális együttes módszerek, az oktatás tar-
talmának és helyszínének megfelel  mérték , gyakori alkalmazását. Az együttes 
módszerek el nye ugyanis, hogy az információ átadás közben, ha minél több 
kommunikációs csatornán érkezik az információ, annál hatékonyabb lesz a be-
fogadás. Így a több csatornán érkez  többféle információ, verbális és vizuális 
együttese nagyobb hatásfokot érhet el. Verbális információt, a pedagógus ma-
gyarázata, a vizuálist, a tanulói – tanári bemutatás, az egyéb vizuális bemutatás 
illetve a tanári imitálás szolgáltathatja. 

A számos verbális módszert kiegészítik azok a tanári eljárások, amelyek a 
mozgástanítás ezen a speciális területén a pedagógus, verbális nem verbális 
megnyilvánulásaiban jelentkeznek. Ezek a módszerek, a bíztatás, bátorítás, buz-

dítás, ösztönzés. Gyakori az úszás közbeni módozatuk, amikor a pedagógus, 
csak egy karmozdulattal, bólogatással, szemöldökfelhúzással, kacsintással, mo-
sollyal jelez a tanuló felé. Ezek számos formáját, a tanári kategóriák részletes 
kidolgozásánál soroltuk fel. Gyakori használatukat tanácsoljuk. 

 
A beidegzés módszerei közé soroltuk az ismétlés különféle formáinak, a se-

gítségadás és a hibajavítás módszereit. Verbálisan legyenek rövidek, személyre 
szabottak, informatívak, rendelkezzenek oktatási tartalommal. Az úszásoktatás-
ban a segítségadás más módszerekkel való kombinálását és alkalmazását is taná-
csoljuk.  

A hibajavítás, a mozgáshibák feltárására és kijavítására alkalmazott módszer, 
amelynek egyfel l verbális, másfel l vizuális összetev i is vannak. Leginkább 
személyre szóló hibajavítást, a verbális magyarázat mellé csatolt vizuális infor-
mációkat (imitálás alkalmazását) javaslunk.  

Az alkalmazás – feldolgozás módszereihez a tanári gyakoroltatást és a tanu-

lók önálló gyakorlásait soroltuk. Mind az alkalmazás, mind pedig a feldolgozás 
módszerei közt jelent s szerepet játszik a gyakorlás – gyakoroltatás összetett 
módszere. Ennek az úszásoktatásban egyfel l feldolgozó szerepe van, hiszen 
segít kialakítani a helyes mozgásképet, (alkalmazó gyakorlás), de ugyancsak 
jelent s a szerepe a finomkoordináció megszilárdításában, a rögzítésben. Általá-
nos alapelvei, természetesen az úszásoktatásban is érvényesek. A gyakorlás 
mindhárom formáját (rész-, egész-, egész - rész - egész gyakorlás) alkalmazzuk. 
A gyakorlásnak számtalan formája és variációja lehetséges. Ezek közül, az 
úszásoktatásban a leginkább alkalmazottak, a játékos eljárások, az el készít , 
rávezet  gyakorlatok, kényszerít  helyzetek, azonos, illetve változó feltételek 
közti gyakorlás és a problémamegoldás módszere.   

Az ellen rzés – értékelés módszerének a mozgástanulás minden fázisában 
lényeges szerep jut, az ismeretszerzés, a jártasságok, készségek kialakításánál, 
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megszilárdításánál. Ennek egyik leggyakoribb módszere az úszófoglalkozásokon 
a tanári megfigyelés. Gyakran „az oktató részér l eredményesebb, a türelmes, 
csendes irányítás, ami els sorban azt jelenti, hogy figyeli, nézi, javítja a tanítvá-
nyok kísérleteit”2. A megfigyelt úszófoglalkozásokon ez a tanári módszer fordult 
el  leggyakrabban. Számos módszer egészít ki, ilyenek, a verbális - vizuális 
információátadás metódusai, a segítségadás, hibajavítás, értékelés. További fon-
tos módszerek a tanulói ellen rzés, önellen rzés, amely önmegfigyelés segítsé-
gével lehetséges. A rendszeres, tanári értékelés, amelynek mindegyik formájá-
val (helyzetfeltáró – diagnosztikus, formáló – segít , összegz ) találkozhatunk, 
az elhangzott kritériumok pedig segítenek a tanulók értékelési eljárásaiban, 
amellyel másokat, illetve önmagukat is képesek lesznek értékelni.  

Utoljára, de nem utolsó sorban egy fontos módszert kell még megemlíteni, a 
versenyt, amely egyfel l segít a tanulók értékrendjének, önmaguk értékelésének 
kialakulásában, de másfel l viszont gátolhatja is azt, téves értékelés kialakulásá-
hoz, s t a technika torzulásához vezethet. Emiatt ezt a módszert mindig óvatosan 
kell alkalmazni. A mozgástanulás kezdetén, a versenyzés, pontosabban az, hogy 
ki úszik gyorsabban, gátolja a helyes technika kialakulását. Ugyanis a durva 
koordinációs szakaszban, el fordul, hogy egy hibás mozdulat gyorsabb haladást 
eredményez, így a verseny meger sítheti a tanulóban, a helytelen mozgásokat, 
rossz beidegz déseket eredményezhet. A technika tanulás id szakában, az 
úszásnemek tanításánál általában arra törekszünk, hogy a tanuló saját mozgására, 
annak helyes technikai végrehajtására törekedjen. Abban az esetben, ha verse-
nyeztetjük a tanulókat, mindez felborul és a gy zelem lesz számukra a fontos, 
nem a pontosan kivitelezett mozgás. Természetesen a versenyszellemet nem 
kiölve, de a technikailag helyesen végrehajtott úszómozgást megkövetelve, cél-
szer  úgy megválasztani foglalkoztatási formákat, hogy a mozgástanulás során a 
tanulóknak ne mások legy zése legyen a cél. A versenyzésnél ezért célszer  
olyan feladatokban megméretni a tanulókat, aminél már vagy rögzült a techniká-
juk, vagy kevesebb a technikai torzulás veszélye (gyors lábtempó). Versenyez-
hetnek a tanulók játékos feladatokkal (merülések, ugrások, stb.) és az úszómoz-
gástól eltér  mozgásformákban is (futás). A tanulók tanár általi értékelésének és 
önmaguk kiértékelésének is egyik lehet sége, amikor a modern technika fel-
használásával, digitális vagy videó felvételt készítve a tanulókról, azt kielemez-
zük. Az úszásban, mivel vizuálisan a tanulók nem látják a komplett mozgásukat, 
csak annak egyes fázisainak megfigyelésére van mód) ezért gyakran csak saját 
mozgáselképzelésükre hagyatkoznak, ezért igen hatásos, amikor a tanulók kívül-
r l szemlélhetik saját úszásukat.  

Összegzés A tanulmányban az általános iskolai úszásoktatás megkönnyítésé-
re és annak hatékonyságának növelése érdekében, oktatási stratégiák és az ahhoz 

                                                      
2
 Tóth Á. Úszás oktatása, sportági szakmódszertan. Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttu-
dományi Kar, Budapest, 2002: 85. 
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szorosan kapcsolódó oktatási módszerek elemeztük, csoportosítottuk. A jelen 
tanulmányban nem tértünk ki részletesen a stratégiákhoz szorosan kapcsolódó 
didaktikai eszközökre, szervezési módokra, ezek bemutatása és ajánlása korábbi 
tanulmányban (Bíró 2006, Bíró 2007) már megtörtént. Táblázatba foglaltuk az 
oktatási stratégiák minden komponensét, amelyet az úszásoktatás különböz  
fázisaiban és az oktatás helyszíne szerint csoportosítottunk. Fontosnak tartjuk 
megemlíteni, hogy nincs egyetlen stratégia, amely üdvözít  lenne minden okta-
tási helyzetben, ezért inkább azok sokrét  felhasználása, összekapcsolása más 
stratégiákkal, ami célravezet , így a vízhez szoktatásnál és az úszásnemek taní-
tásánál, nem csak az általunk ajánlott stratégiák alkalmazhatók, mi egy lehetsé-
ges felosztását kívánjuk bemutatni. 
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