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1. A KURZUS OKTATÓI: DR. HIDVÉGI PÉTER 
2. A KURZUS CÉLJA:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a már 
korábban tanult úszásnemek technikai, mechanikai, biológiai jellemzőiről. Ismerjék meg az 
úszás szerepét a személyiségfejlesztésben, a testi-lelki egészség megőrzésében, 
megtartásában és az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kapjanak széleskörű 
ismereteket az úszás a prevenció, a rekreáció, és a rehabilitáció területén betöltött 
szerepéről. Tájékozódjanak a legújabb hazai és nemzetközi oktatási módszerekben és 
alkalmazzák őket a gyakorlatban. Cél, hogy képessé váljanak az úszásoktatás aktuális 
problémáit kezelni, megoldani. Modern eszközökkel, korszerű módszertani ismeretekkel 
legyenek képesek hatékonyan úszást oktatni.  

3. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA 

időpont téma megjegyzés 
1. 

 

2. 

 
3. 

Az ismeretek átadásának és feldolgozásának módja az 
úszásoktatásban. Vízhezszoktatási oktatási gyakorlatok. 
 
Vízhezszoktatási gyakorlatok, járás ellenőrzése kis vízben, merülési 
gyakorlatok, légzés szabályozása. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Vízhez szoktatás módszertana: tudatos 
légzés, mozgások, lebegések, merülések. 
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Hallgatói órarészek tartása. Vízhez szoktató játékok tanmedencében. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Úszásalapok oktatása: hason siklás, háton 
siklás, krallozó lábmozgás (gyors-, és hátúszó lábmunkák) 
tanmedencében. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Úszásalapok oktatása: mélyvízhez 
szoktatás versenymedencében.  
 
Hallgatói órarészek tartása. Mellúszás oktatása: lábmunka, karmunka, 
karmunka-levegővétel egyeztetése, karmozgás- lábmunka 
egyeztetése. Mellúszás oktatása: karmozgás- levegővétel-lábmunka 
egyeztetése, szabályos rajt forduló, célba érkezés oktatása. 
 
Konzultációs hét. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Hátúszás oktatása: lábmunka, karmunka, 
karmunka- levegővétel egyeztetése. 
 
Hallgatói órarészek tartása.  Hátúszás oktatása: karmozgás- lábmunka 
egyeztetése, szabályos rajt, forduló, célba érkezés oktatása. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Gyorsúszás oktatása: lábmunka, 
karmunka, karmunka- levegővétel egyeztetése. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Gyorsúszás oktatása: karmozgás- 
lábmunka egyeztetése, szabályos rajt, forduló, célba érkezés oktatása. 
 
Hallgatói órarészek tartása. Delfinmozgás oktatása: pillangóúszás 
lábmunkája 
 
Hallgatói órarészek tartása. Markolásos rajtfejes oktatása, átcsapós 
(mellúszó) forduló oktatása. 

 
4. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

Az órarész elégséges szintű megtartása. A félév teljesítésének feltétele még 2 
hospitáláson való részvétel (oktatási órán), és egy videó elemzés elkészítése, melyek 
leadási határideje a szorgalmi időszak utolsó órája. 

5. ÉRTÉKELÉS MÓDJA: GYAKORLATI JEGY 
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Gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozatok és az írásbeli beadandó dolgozatok részjegyeiből 
képzett osztályzat. 
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8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Az oktató elérhetősége: hidvegi.peter@sport.unideb.hu 

Debrecen, 2020 szeptember. 01 
  ....................................  
 
  

A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az 

irányadók. 


