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SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ 

 

"Úszás" 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 14.- 2019. május 21. 

A beszámoló időszaka: 2019. január 3 – március 12. 

Konkrét időpontok:  2019. január 8. 1300-1600 

 2019. január 15. 1300-1600 

 2019. január 22. 1300-1600 

 2019. január 29. 1300-1600 

 2019. február 5. 1300-1600 

 2019. február 12. 1300-1600 

 2019. február 19. 1300-1600 

 2019. február 26. 1300-1600 

 2019. március 5. 1300-1600 

 2019. március 12. 1300-1600 

Az program helyszíne: Mór, Városi uszoda 

Résztvevő tanulók: A jelenléti ív alapján 259 tanuló 

Résztvevő pedagógusok: A jelenléti ív alapján 3 fő/10 alkalom 

Az első, december 11. napon írt 1. úszás részbeszámolóm megírása óta pontosan 3 

hónap telt el. Úgy egyeztünk meg a szakmai vezetővel, hogy a 2018. december 18-án 

nem kezdünk bele a 6. osztály úszásoktatásába, a közelgő ünnepek, a falukarácsonyi 

szereplések miatt. A feltöltődés 3 hete után január 7-én kezdték el az új tanévet iskolánk 

tanulói. Másnap, kedden a szokás szerint 1300 órakor megjelent értünk a busz, és a 6. 
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osztályok nagy örömére elindult a 10 alkalmat felölelő oktatássorozat. Mivel ünnepnap, 

pihenőnap nem esett közbe, március 12. napján már be is fejeződött a 2. rész. 

Én, mint szakmai szervező, együtt az osztályfőnökökkel, akik megvalósítóként vesznek 

részt, minden egyes alkalommal elkísértük a gyerekeket. A nagyon szép buszokban az 

utazás alatt, valamint a szintén pedáns uszodában állandó kontroll alatt tartottuk a 

gyerekeket, elkerülve a fegyelmezetlenségeket. Pedagógusként fontos dolognak tartjuk, 

hogy diákjaink magatartásukkal ne hozzák szégyenbe az iskolát. Segítettünk a 

hajszárításban, értékek megőrzésében. Nem volt olyan alkalom, hogy valaki után ne 

kellett volna vinni valamilyen elhagyott tárgyat vagy ruhaneműt.   

Maga az oktatás –hasonlóan az előző csoporthoz- két csoportban zajlott. A kezdők 

feladata itt is a mélyvízhez szoktatás, majd az úszás alapjainak elsajátítása volt. A haladó 

csoportban az úszásnemek technikájának javítása és a a folyamatos úszás végrehajtása 

volt a célfeladat.  Elmondható, hogy hogy az 5. évfolyamosok megtanulták, illetve 

továbbfejlesztették úszástudományukat. 

Az uszoda, az úszás oktató, a személyszállítás is résszámlákat bocsát ki a 2. turnus után. 

A szakmai vezetővel és a pályázati projekttel egyeztetve készítettem el ezt a 

részbeszámolót. A program még tovább folytatódik, melynek zárása 2019 májusában 

várható. Mellékelem a 6. osztályosok úszásoktatásáról készült képeket. Ugyancsak 

mellékelem a beszámolóhoz két megvalósító kollégám, Helbert Anita és Szalai Richárd 

osztályfőnökök szakmai beszámolóját elvégzett munkájukról. Nekik március 12. nappal 

ez a program befejeződött. Reméljük, az 5. osztályosok sem okoznak csalódást. 

Ászár, 2019.március 12. 

 

Erdősi Gáborné 

testnevelő, szakmai szervező 

 

Az alábbi oldalakon pár kép az oktatásról. 
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