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Az intézmény fenntartója : 
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Évfolyamok bontása:  12 

 

2 év előképző 

 6 év alapfok és 

 4 év továbbképző 
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            Táncos II. - Kortárs-, modern táncos szakmairány 

 

Évfolyamok  bontása:  2 

 

             1/13 

             2/14 
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AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

 

 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,  

feladatai, eszközei és eljárásai 

 

 

A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és 

fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. Biztosítja a táncművészet különböző  

szakterületein való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A pedagógia program a  nélkülözhetetlen ismeretek megismerésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelően, egymásra épülően határozza meg a követelményeket. 

A tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének 

fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, 

feldolgozása gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló 

gondolkodásra, problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő 

tevékenységre, nyitottságra, a különböző kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására 

ösztönöz. 

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően 

fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

Fontos szerepe van a nemzeti hagyományok ápolásának, a nemzeti értékek megőrzésének, a 

különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításának .A múlt és jelen hagyományainak és 

táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a 

tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

A táncoktatás  a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú 

továbbtanulásra.  

Feltárja a művészet, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi 

alapképesség. 

 

 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

A táncművészeti oktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a 

táncművészet különböző területeiről azon alapvető tartalmakat foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a táncművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag 

eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. 
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A táncoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

      Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat,a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, 

biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják 

meg a táncstílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, 

amelyek a táncművészetben megjelennek. A művészeti nevelés feltárja a művészet 

megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi 

alapképesség. 

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a 

művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

A  nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismerése által járul hozzá az akarati, az 

alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

Fontos feladataink: 

 az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése; 

 az alkotókészség fejlesztése; 

 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása; 

 az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt; 

a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása 

 

 

 

3. A közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok. 

 

 

A táncművészeti oktatás hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a 

közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 

Erősíti a közösséghez való tartozás örömét és felelősségét. A partner kezét meg kell fogni, 

figyelni kell a másikra, vele összhangban lépni. Figyelniük kell a társaikra is, hogy a 

kialakított kör vagy más alakzat megmaradjon, ugyanakkor követniük kell a zenét is. A 

gyerekek figyelme megoszlik, megtanulnak egyszerre több tényezőt is mérlegelni. 

Összhangba kell hozniuk a lépéseket a zenével, figyelniük kell a saját párjukra és a 

többiekre is. 

Az a cél, hogy az egyén harmonikusan illeszkedjen be a közösségbe, és annak aktív és 

egyenrangú tagja legyen. 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a tananyagba 

beépítve, másrészt az oktatók, a művészek és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata 

révén valósul meg, illetve a tanulói közösségen keresztül érvényesül.  

A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a 

döntésekben, a felelősségvállalásban. 

A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink: 

 az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása; 
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 a közösség hagyományainak megismertetése;  

 a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása; 

 a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek kialakítása, folytonosságának elősegítése. 

Az iskola szereplőinek együttműködését fejlesztő tevékenységek: 

 táncprodukciók létrehozása, bemutatása; 

 a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés; 

 iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (diáknap, fesztiválok, versenyek, 

tánctáborok); 

 tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;  

 a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó tevékenységén 

alapuló foglalkozások biztosítása. 

Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételével, 

közreműködésével valósítható meg. 

Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tágabb társadalmi 

környezet közötti kapcsolat biztosítása is.  

 

 

 

4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 

 

Az intézmény pedagógusainak feladatai jellegüknél fogva pedagógiai és adminisztratív 

feladatokra bonthatóak. 

Pedagógiai feladatok: 

 kötelező óraszámban, tanórai foglalkozás keretében való oktatás és nevelés az iskola 

pedagógiai programja szerint, 

 a tanítási órákra történő felkészülés, a tanórák előkészítése és személyes vezetése,  

 a tanulók fejlődésének figyelemmel kísérése, segítése, 

 a tanulók tanulmányi munkájának értékelése, szükség szerint elemzése, 

 a tanulók felügyeletére szervezett ügyelet beosztás szerinti ellátása, 

 az órarendben helyettesítőként beállított rendben, az iskolában való tartózkodás, 

szükség esetén a helyettesítés ellátása, 

 a tanév helyi rendjében meghatározott fogadóórák megtartása, 

 a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleten való részvétel, 

 az iskolai ünnepélyeken, az éves munkatervben és az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott rendezvényeken való részvétel, ezeken - beosztás vagy szükség szerint - 

a tanulókkal kapcsolatos teendők ellátása, 

 beosztás vagy szükség szerint tanulók kísérése ( kulturális, sport, tanulmányi és egyéb 

versenyekre, rendezvényekre, tanórán kívüli programokra ), 

 a téli, a tavaszi és nyári szünetben, továbbá a tanítás nélküli munkanapokon beosztás 

szerinti munkavégzés. 

 

 

Adminisztratív feladatok: 

 a tanórák naprakész beírása a haladási naplókba, 
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 az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetője által kért statisztikák, írásbeli anyagok 

határidőre való elkészítése. 

 
Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók meghatározott csoportjának 

oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár.  

A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a hozzá 

beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az intézmény felelős vezetőjének 

útmutatását és a helyi tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve 

alakítja, szervezi és működteti osztályát, csoportjait, látja el osztályfőnöki feladatait.  

Osztályfőnöki feladatait a rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi. 

Az osztályfőnök  4-6 tanulócsoport osztályfőnöki feladatait látja el. Részletes feladatait 

munkaköri leírása tartalmazza. 

Az osztályfőnöki megbízás feltétele, hogy az osztályfőnöki feladatot ellátó szaktanár 

legalább  4 tanulócsoport osztályfőnöki teendőit ellássa.  

Az osztályfőnöki feladatok ellátásának elosztását az intézmény éves munkatervében, ill. a 

tantárgyfelosztás készítésekor határozza meg. 

 

Az osztályfőnök feladatai  

 az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció 

elvégzése 

 a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni 

konzultációformájában, 

 rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal,  

 az iskolai szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a tanulók 

előmenetelének előkészítése az osztályozó értekezletekre,   

 a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok elősegítése,   

 a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi 

intézkedésekről.  

 

 

 

5. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

 

A táncművészet lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának 

sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, 

ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. 

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, 

szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a 

tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.  

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:  

 gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni 

fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül); 

 gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló). 

A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:  
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 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával 

szervezett tréningek, kurzusok, táborok );  

 felkészítés versenyekre, fesztiválokra; 

 versenyek, fesztiválok szervezése; 

 felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

 

6.  A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai 

 

    

Kiemelt célok és feladatok 

 az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

 kompetencia alapú oktatás elterjesztése.  

 a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű 

megismerése, és megvalósítása,  

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése szükség szerint 

 

 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók közé a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel  

küzdő és a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók tartoznak. 
 

A beilleszkedési magatartási problémákkal küzdőkkel való bánásmódnál külön figyelmet 

fordítunk   az alábbiakra : 

 Egyéni bánásmód 

 Kapcsolatfelvétel a családokkal, a lehetséges okok felderítése miatt; a továbbiakban 

pedig a tanácsadás miatt 

 Tanórákon és a szabadidőben fokozott figyelem a problémás gyerekekre 

 Szükség esetén szakember bevonása (pszichológus, nevelési tanácsadó). 
 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

tudja, vagy nem is akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen 

ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület minden tagjának kiemelt feladata. Legfontosabb 

feladatunk a megelőzés.   A megelőzésben fontos a precíz és pontos hiányzások 

nyilvántartása. 

Sok esetben a legfontosabb kérdés az égető anyagi problémák megoldása. Ebben az iskola 

elsődleges feladata, hogy megkeresse az állami, önkormányzati, karitatív lehetőségeket, s 

azok igénybevételére felhívja és segítse a szülőket.       

A szociális hátrányok leküzdésénél elsődleges feladat a probléma feltárása és 

megismerése.   
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 Pontosítani, konkretizálni, hogy kik tartoznak a szociálisan hátrányos helyzetű családok 

közé 

 Mi okozza mindezt? 

 Megoldás az okok megismerése után. 

 A nyújtható támogatások megkeresése. 

 Olyan kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, hogy bátran, bármikor és őszintén 

segítséget kérjenek tanáraiktól. 

 

 

8.   A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő         

eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

 

 balett rudak 

 balett szőnyeg 

 tükör 

 magnetofon vagy CD lejátszó 

 erősítő és hangfalak 

 televízió 

 videó vagy DVD lejátszó 

 kamera 

 hangkazetta  vagy CD 

 videokazetta vagy DVD 

 tánceszközök (pl. szalag, karika, bot, stb) 

 jelmezek, fellépő ruhák 

 szakkönyvek 

 

 

 

9.  A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

 

Az intézménybe beiratkozott tanulókkal és szüleikkel az iskola megismerteti a pedagógiai 

programját és a házirendjét.  

Az iskola az ellenőrzőben rendszeresen tájékoztatja a szülőt gyermeke fejlődéséről, 

magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről. Értesíti a szülőket a tanárok fogadóóráinak 

időpontjáról. 

Minden félévben tart egy nyitott órát, ahol a szülők megismerkedhetnek a pedagógus tanítási 

módszereivel, és nyomon követhetik gyermekük fejlődését. 

Évente két alkalommal szülői értekezletet tart. 

A kommunikáció továbbfejlesztésének lehetősége a tanulói és szülői fórum elindítása az 

iskola weblapján. 

A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 szaktanári, tanulói, szülői közös tevékenységet igénylő feladatok, programok, szervezése 

(bemutatók, nyílt napok, táborok, tanulmányi kirándulások); 

 a tanulók bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe;  

 a tanulók véleményének kikérése az őket érintő döntések előtt; 
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 a tanulói véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése (fórumok, 

kérdőívek, interjúk stb.). 

A szülőkkel kapcsolatos feladatok: 

 éves munkaterv szerint legalább két szülői értekezlet, valamint legalább két fogadóóra 

biztosítása, az ezen felül szervezett alkalmakról az érintetteket külön kell tájékoztatni; 

 levelezés, értesítő, telefon; 

 a szülői véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése (fórumok, 

kérdőívek, interjúk); 

 tájékoztatás az iskola hosszabb távú célkitűzéseiről, pedagógiai programjáról, illetve éves 

programjáról; 

 a szülők meghívása nyílt napokra, vizsgákra, bemutatókra, iskolai rendezvényekre, 

tanulmányi kirándulásokra; 

 a szülők bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe. 

 

 

 

10. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

 

 

Három fajta vizsga kerül megszervezésre az intézményben : 

 év végi vizsga 

 művészeti alapvizsga 

 művészeti záróvizsga 

 

a) Év végi vizsga 

 az előképző évfolyamain nem kötelező, 

 az 1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanult  főtárgyból kötelező. 

A tanulók év végi vizsgái az iskolában tanító szaktanárokból álló bizottság előtt, vagy 

nyilvános bemutató formájában történnek. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A 

bemutatás csoportosan történik. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság 

szótöbbséggel dönt.   

Az év végi vizsga követelményeit teljesítő tanulók az iskola magasabb évfolyamába 

léphetnek. 

c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését 

követően tehető. A művészeti alapvizsga teljesítése a továbbképző évfolyamba lépés 

feltétele. 

d) Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt követelmények 

teljesítését követően tehető. 

A tanulók az alapfok elvégzése után művészeti alapvizsgát, a továbbképző elvégzése után 

pedig záróvizsgát tesznek a 11/1994 MKM rendelet  26§(3) és 51§(3) szerint. 

A művészeti alap- és záróvizsga az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja szerinti vizsgakövetelményei és témakörei az egyes tanszakok tantervében kerül 

meghatározásra. 

Az intézmény mindenki számára nyitott, alkalmassági vizsgát az iskola nem szervez. 

11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

 

Az iskolába hat éves kortól lehet jelentkezni.  A teljesen kezdő tanulókat az előképző, ill. 

az alapfok 1. évfolyamára veszi fel az intézmény, a jelentkező korától függően. 
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A csoportok összeállításakor nem csak az életkor, hanem a tanulók tánctechnikai és fizikai 

fejlettsége is meghatározó lehet. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, felvételi vizsgát kell tennie. A 

felvételi vizsga célja a szintfelmérés és a csoportbeosztás elkészítése. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel 

kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság a felvételi vizsga alapján dönt az iskola helyi 

tantervében az adott évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd 

javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészeti iskolából kéri átvételét, akkor bizonyítványába 

bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve 

csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgyai módosulnak, a 

tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra 

meghatározott követelmények alapján. 

 

 

 

12.  A választott kerettanterv megnevezése 

 

 

Az intézményben a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 1. melléklete szerinti helyi tanterv 

szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően – megkezdett  

képzések kifutó rendszerben folytatódnak, oly módon, hogy a tanulmányaikat már 

megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

Az intézményben a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI 

rendelettel beiktatott - 2. melléklete szerinti helyi tanterv szerint folyik az oktatás első 

alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzéseknél, felmenő rendszerben.  

 

 

 

 

13. Választható tantárgyak, foglalkozások 

 

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanítási óra.  

A helyi tantervben van meghatározva, melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken 

egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint, hogy melyek azok a 

kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulóknak a választásra felkínált tantárgyak közül 

kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. Ha 

azokon a tanszakokon, ahol az előképző évfolyamain heti 2 kötelező óra van, az osztály 

több mint a fele választott plusz 2 szabadon választható órát, a szabadon választott órákon 

az osztály minden tanulójának kötelező részt vennie. 

A heti 4 tanítási órán felül a tanulók választhatnak a szabadon választható, adott tanévre 

meghirdetett tantárgyak közül. A tanítási órák száma az egyes tanulóknál nem lehet több 

heti 6 tanítási óránál. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 

végéig, vagy ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig 

köteles azon részt venni.  



11 
 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. 

 

 

 

14. A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

beszámoltatása, az ismeretek számonkérésének rendje 

 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, 

követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra 

vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

 Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 

 Szóbeli felelet 

 Írásbeli felelet 

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

 Nyilvános csoportos táncbemutató  

     ●   Szóbeli vizsga 

 Írásbeli vizsga (pl.: teszt) 

3. Művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga 

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 

a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 

 az előképző évfolyamain nem kötelező, 

 az 1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanult főtárgyból  kötelező. 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). 

c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését 

követően tehető. 

d) Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt követelmények 

teljesítését követően tehető. 

 

 

 

 

 

15. Az értékelés módja és a magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló 

fejlődési ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 
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A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában 

történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának 

(3) bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési 

formát alakított ki: 

jól megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt 

minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–10. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente 

legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár 

a tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési 

formát is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi 

osztályzatokat az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

 

jeles (5); 

jó (4); 

közepes (3); 

elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a 

kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait.  

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A 

tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és 

működési szabályzata és házirendje tartalmazza.  

A tanulók év végi vizsgái az iskolában tanító szaktanárokból álló bizottság előtt történnek. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre 

a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt.   

Az év végi vizsga követelményeit teljesítő tanulók az iskola magasabb évfolyamába 

léphetnek. 

A tanulók az alapfok elvégzése után művészeti alapvizsgát, a továbbképző elvégzése után 

pedig záróvizsgát tesznek a 11/1994 MKM rendelet  26§(3) és 51§(3) szerint. 

A művészeti alap- és záróvizsga az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja szerinti vizsgakövetelményei és témakörei az egyes tanszakok tantervében kerül 

meghatározásra. 

 

 

 

16. A magatartás és a szorgalom értékelése, minősítésének elvei 

 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, 

alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a 

feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, 

teljesítménye egyenletes. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de 

aktivitása nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a 

csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a 

tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, 

önművelése rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen 

aktivitást, feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

 

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  
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A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető 

tanár – a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

 

17. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontásra akkor kerülhet sor az intézményben, ha az összevont osztályokban tanuló 

növendékeknek oktatásszervezési okokból különböző tantárgy megtartása válik 

szükségessé. Lehetséges még abban az esetben is, ha fellépésre, vizsgára az osztály több, 

különböző koreográfiát tanul be.  

A tanórák csoportbontás esetében lehetnek 30 percesek, de ügyelni kell arra, hogy az egyes 

tanulóknak ne legyen kevesebb heti 4 x 45 percnél.   

A tanulóknak az intézményben a tanórákon kívül egyéb foglalkozások is tarthatók ( pl. 

táncház, filmvetítés, előadások, stb). Az egyéb foglalkozásoknak illeszkedniük kell az 

intézmény pedagógiai elveihez és célkitűzéseihez. 

 

 

18. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az intézmény külön szabályzatot dolgozott ki, mely  a tanulók esélyegyenlőségét hivatott 

biztosítani. 

Az  Intézményi Esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az 

intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való 

egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű 

gyerekek hátrányainak kompenzálására is. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, az 

oktató-nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a 

tanulói előmenetelben, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a 

pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és 

kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. 

Az esélyegyenlőségi programban a helyzetelemzést követően meg lettek határozva a 

kötelezettségek, a felelőssé és akcióterv készült. A megvalósítás mellett fontos a 

monitoring és nyilvánosság ,a konzultáció és a visszacsatolás is. 

 

 

 

19. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek  és taneszközök  

 

   

Az alapfokú táncművészeti oktatás céljára ezidáig egy tanszaknak sem készült tankönyv. A 

pedagógusok az alábbi szakkönyvekből állítják össze a helyi tanterv követelményeinek 
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figyelembe vételével az órák anyagát. Ha szükséges, a tanulók fénymásolt jegyzetek 

formájában kapják meg az óra anyagát.  

Ligeti Mária : A XIX. századi történelmi társastáncok alapjai 

Ligeti Mária : Alapfokú dzsessz tréning 

Gyermektáncok 

The Ballroom Technique  

The Revised Technique of Latin-American Dancing  

A klasszikus és jazz balett technika 

Ligeti Mária : Alapfokú jazz tréning 

Szerdahelyi Tünde : Társastáncok kezdőknek 

Szentpál Mária : Alapfokú társastánc ritmika 

Divattáncok 

Dr. Sille István : Illem, etikett, protokoll 

Ottlik Károly : Protokoll – Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában 

A színpadi tánc története -Dienes Gábor-Fuch Lívia 

Foltin Jolán-Tarjáni Katalin: Tánc és játék az óvodában 

Lázár Katalin: Énekes, táncos játékok tanítása 

Kerényi György: Gyermekjáték dalok 

Klasszikus balett módszertana (Magyar Táncművészeti Főiskola metodikai könyve) 

Mauricie Bejart: Életem a tánc 

Jeszenszky Endre: Jazz-balett 

Jeszenszky Endre: Jazz-és balett szótár 

Lakatos János: Láb-jegyzet 

Fuchs Lívia: Fejezetek a moderntánc történetéből 

Molnár Hajnalka: Molnár István és az avantgard 

Martin György: A magyar tánctípusok és táncdialektusok.  

Pesovár – Lányi: A magyar nép táncművészete 

Bihari gyermekmondókák. Bukarest 1982 

Gyermekjátékok Hévízgyörkön., Szentendre 1980 

Kerényi György: Gyermekjáték dalok. Bp 1957. 1975 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat kiadó 

Kiss Áron: Magyar Gyermekjárék gyűjtemény. Bp. 1891 

Kör kör ki játszik. Nyíregyháza, 1982 

Foltin Jolán: Játék és tánc az óvodában 

Foltin-Karcagi-Neuwirth-Salamon: Játék és tánc az iskolában 1-4. o. 

Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék 

Forrai Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása 

Bodza Klára: Magyar népi énekiskola 

Lázár Katalin: Népi játékok 

Martin György: Magyar néptánchagyományok 

Néptánc kislexikon 

Pesovár Ernő: A magyar páros táncok 

Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 

Felföldi László- Pesovár Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya (cd-

rom melléklettel) 

Balassa Iván – Ortutay Gyula : Magyar Néprajz 

Dömötör Tekla : Magyar népszokások 

Dömötör Tekla : Régi és mai magyar népszokások 

Filep Antal – Kósa László : A magyar nép táji-történeti tagolódása 

Katona Imre : Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz 
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Kerényi György : Magyar énekes népszokások 

Andrásfalvy Bertalan : Néprajzi alapismeretek 

Bálint Sándor _ Ünnepi kalendárium 

Barsi Ernő : Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában 

Diószegi Vilmos : A pogány magyarok hitvilága 

Dömötör Tekla : A magyar nép hiedelemvilága 

Magyar Népzene Tára ( Gyermekjátékok, Jeles napok, Lakodalom ) 

Magyar Néprajz ( Népköltészet, Népszokások ) 

Ortutay Gyula : Magyar népköltészet 

Ujváry Zoltán : Farsangi népszokások 

Sz. Szentpál Mária : A mozdulatelemzés alapfogalmai 

Sz. Szentpál Mária :  Táncjelírás 

Lányi Ágoston : Néptánc olvasókönyv 

Bálint Sándor: Karácsony,húsvét, pünkösd 

Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet 

Újváry Zoltán: Farsangi népszokások 

Sz. Szentpál Mária: A mozdulatelemzés alapfogalmai 

Lányi Ágoston: néptánc olvasókönyv 

Kazetták : ( Néptáncosok Szakmai Háza ) 

Játék és tánc az óvodában hangzómelléklete 

Játék és tánc az iskolában : Motívumfűzés hanzómelléklete 

Hangfelvételek néptánc oktatáshoz ( Bácska, délalföld, Dunántúl, Rábaköz, Mezőség, 

Szatmár, Szék, Székelyföld ) 

Eredeti  hangszeres és énekes felvételek gyűjteményei 

Egyéb kazetták, CD-k - eredeti népzene, valamint táncházi zene, balett, modern és 

társastánc felvételek . 

Videokazetták : ( Néptáncosok Szakmai Háza ) 

Motívumfűzés videó melléklete 

Játékfűzések videó melléklete 

A magyar tánctípusok és táncdialektusok videó melléklete 

A magyar nép táncművészete videó melléklete 

Eredeti táncos felvételek gyűjteménye különböző dialketus táncaiból 

Egyéb videokazetták, DVD-k  - eredeti felvételek, koreográfiák, népszokások, oktató 

anyagok, táncversenyek, színházi előadások, év végi gálaműsorok felvételei. 
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HELYI     TANTERV 

 
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően  megkezdett  képzések részére, 

melyek kifutó rendszerben folytatódnak, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett 

tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 

 

Az alapfokú táncképzés általános fejlesztési követelményei  

 

 

Előképző 

A tanuló ismerje : 

- testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

- a test térben való mozgáslehetőségeit, 

- az alapvető kapcsolatteremtő formákat, 

- a népi gyermekjátékokat, 

- a társastánc alapfogalmait. 

Legyen képes : 

- a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Alapfok 

A tanuló ismerje : 

- a klasszikus balett alapelemeit, 

- a különböző tájegységekhez tartozó dalokat és táncokat, 

- a folklórt, mint a történet-hagyomány sajátosságait, 

- a modern tánctechnikák jellemző lépésanyagának alapjait, 

- a standard és latin-amerikai táncok alapfiguráit. 

Legyen képes : 

- a tanult klasszikus balett gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a zene és tánc összhangjának megteremtésére, 

- előadni népdalokat, népi balladákat, 

- a néptánc elemeinek és motívumainak felhasználásával improvizálni, 

- a moderntánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a jazz-technika stílusának, követelményeinek megfelelő kombinációk, etűdök előadására, 

- a tanult társastáncok bemutatására párban és csoportos koreográfiákban. 

 

Továbbképző 

A tanuló ismerje : 

- a klasszikus balett tanult anyagát, 

- a standard és latin-amerikai társastáncokat, 

- a történelmi korok társastáncainak alaplépéseit, motívumait, 

- a tananyagban felsorolt néptáncokat, 

- a folklórt, mint a történeti hagyomány sajátosságait, 
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- a modern tánctechnikák tanult mozgásanyagát, 

- az improvizáció és kompozíció lehetőségeit, 

- a kinetográfia vonalrendszerét, jeleit és a leolvasás menetét, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes : 

- a klasszikus balett nehezebb technikai elemeit biztonsággal, stílusosan, harmonikusan 

bemutatni, 

- a tanult társastánc anyag elemeinek páros és csoportos bemutatására a technikai elemek 

alkalmazásával, 

- a tanult néptáncokat megfelelő technikával és előadásmóddal bemutatni, 

- az egyes folklórjelenségek bemutatására, 

- a modern tánctechnikák sajátosságának megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra. 

 

A képzés ideje : 12 év 

Az évfolyamok száma : 12 ( 2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző  
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BALETT TANSZAK 
 

 

 

A TANSZAK  PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

A Balett tanszak célja, hogy a tanuló, a Klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, 

fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. 

 

A tanszak feladata: 

 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 mozgásszerveinek a funkcióját, 

 a különböző mozgásformák összekötését, 

 a klasszikus balett lépésanyagát, 

 a tánc stílusok sokféleségét, 

 a különböző tánctechnikák mozgásformáit, 

 a tánc történetét. 

 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgás emlékezetét, 

 testi-lelki teherbírását, 

 tér és formaérzékét, 

 hallását, 

 ritmusérzékét, 

 koordinációs készségét, 

 dinamikai különbségek iránti érzékét, 

 előadási készségét, 

 a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

 magabiztos fellépését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a tánc iránti szeretetet, 

 az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, 

 az önkontrollt és annak tudatos használatát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a gondolkodás szükségességének tudatát, 

 a művészetek iránti nyitottságot 
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Ösztönözze a tanulót 

 az igényes munkára, 

 a színházi táncesemények látogatására, 

 alkalmi eseményeken való szereplésre, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra, 

 külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. 

 

Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját 

 akaratát, 

 ízlését, személyiségét, 

 alkalmazkodó képességét. 

 

Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

 

A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 

A tanszak tantárgyai : 

- Klasszikus balett 

- Balett-előkészítő gimnasztika 

- Népi gyermekjáték 

- Tánctörténet 

- Moderntánc 

- Társastánc                                                                                                                                                                                          

- Néptánc 

Óraterv 

ÉVFOLYAMOK 

  ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klasszikus balett     2 2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Balett elők. gimn. 3 3 2 2                 

Népi gyermekjáték 1 1                     

Moderntánc             1 1     1-2 1-2 

Néptánc         1               

Társastánc           1             

Tánctörténet                 1 1     

Szabadon választható         1 1 1 1 1 1     

Összesen 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A csoportos órák időtartama : 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

Szabadon választható tantárgy : a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

gyakorlati tantárgya. 

 

A klasszikus balett mellett tanított tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a balett 

oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. E 

tantárgyak oktatásának célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt                                      

nyújtsanak, fejlesszék a testi ügyességet. 

 

Balett előkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás 

elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balett oktatás 

megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, készítse 

fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. 

Az alapfok első és második évfolyamában a tantárgy elsősorban bemelegítésre szolgál, 

valamint a rugalmasság, tágság megőrzésére, fejlesztésére.  A balett oktatásban itt még csak az 

alapozás történik, azonban fokozatosan nehezebb gyakorlatokkal terheljük a különböző 

testrészeket. 

 

Népi gyermekjáték: a néptánc kutatás eredményei alapján összegyűjtött gyermektáncokból, 

egyszerű, könnyen elsajátítható lépésekből, motívumokból álló gyermektáncokat foglal 

magába. A tanulók így ismerkednek meg a néptánc fogalmával, stílusával. 

 

Társastánc :  tanítását történelmi társastánc oktatással kezdjük, melynek célja, hogy a tanulók a 

különböző korok táncait megismerjék. Ezek a historikus táncok a népek táncaiból alakultak és 

formálódtak társasági táncokká. Oktatása azért szükséges, mert a társas táncokon keresztül 

nagyobb biztonsággal igazodhatnak el a korok szokásai, viselkedési szabályai, magatartási 

formái között, melyek segítik a balett mozdulatok stílusosabb előadását. 

A történelmi társastáncok után a tanulók érdeklődéséhez közelebb álló huszadik század 

társastáncai következnek. 

 

Néptánc :  tanulásának célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránt érdeklődést keltsen a 

tanulókban. Ismerjék meg a táncokon keresztül hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

A műfaj tanulása fejleszti a ritmusérzéket, az állóképességet. Technikája távol áll a balett finom 

mozdulataitól, de a kemény, kötött lábmunka, a vidám, örömteli táncolási mód, melyet e műfaj 

megkíván, nagyon vonzóvá teszi tanulását és kiegészíti a tanszak által nyújtott egyéb 

ismereteket. 

 

Moderntánc: nélkülözhetetlen a XX. században a klasszikus balett egyeduralmával szemben  

kialakult új tánc stílusok  ismerete. A tanulók megismerhetik a különböző modern technikákat, 

a test használatának újabb lehetőségeit, a lazítás-feszítés módozatait. 

 

Tánctörténet: célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc 

kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról és jelenéről. 
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KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ 

PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

 

Előképző 

 

Balett előkészítő gimnasztika 

 

A tanuló ismerje 

 a testrészeit, 

 testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

 a különböző izomcsoportokat, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

  járás- és futásformákat. 

 

Legyen képes 

 a térben való tájékozódásra, 

 izmainak tudatos használatára, 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására.  

 

Népi gyermekjáték 

 

A tanuló ismerje: 

 az énekes, táncos gyermekjátékokat, 

 a népi sportjátékokat, 

 a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit. 

 

Legyen képes: 

 a játékokat és a néptánc alaplépéseket megfelelően előadni, 

 egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni, dobogni. 

 

 

Alapfok 

 

Klasszikus balett 

 

A tanuló ismerje 

 a kar és láb pozíciókat, 

 a klasszikus balett alapelemeit, 

 a tanult tananyag szakkifejezéseit, 

  a szakkifejezések jelentését. 

 

Legyen képes 

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 a kombinációk használatára, 

 a zene és a tánc összhangjának betartására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 
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Társastánc 
 

A tanuló ismerje 

 a XIX. századi társastáncok alaplépéseit, 

 a XVII. századi Menüett lépéssorát,                                                                  

 a rokokó Gavotte stílusát, 

 a tanult táncokat. 

●  a magyar úri báli tánc lépéseit 

●  a modern társastánc alaplépéseit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Legyen képes 

 a tanult lépések bemutatására, 

 az elsajátított történelmi társastáncok  előadására. 

●  a tanult huszadik századi társastáncok  megfelelő bemutatására 

 

Néptánc 

 

A tanuló ismerje  

 ●  a dunántúli ugrós alapmotivumait 

 ● a szatmári motivumok figuráit 

 ● a széki négyes és csárdás lépéseit 

 ● a táncokhoz tartozó dalokat 

 ● a tájegység földrajzi helyzetét 

 ●  a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit 

 ● a páros forgók technikáit 

 ● a dunántúli és a szatmári táncrendet 

 

Legyen tisztában  

● a néptánc elemeinek és motivumainak felépítésével 

 

Legyen képes  

●az ismert motivumok felhasználásával improvizálni. 

● a tanult táncok stílusos előadására 

 

 

Moderntánc 

 

A tanuló ismerje 

 a modern tánctechnikák jellegzetes lépésanyagának alapjait, 

 speciális koordinációját, a testközpont szerepét, 

 a rögtönzés játékszabályait. 

 

Legyen képes 

 az elsajátított tananyag stílusos előadására, 

 a klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadására. 

 

A Balett tanszakon, az Előképző 1-2. évfolyamában, valamint az Alapfok 1.-2. évfolyamában a 

Balett előkészítő gimnasztika a tananyag. Célja, hogy a tanulókat előkészítse a Klasszikus 

balett speciális követelményeinek megfelelően. 
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Továbbképző    

 

Klasszikus balett 

 

A tanuló ismerje  

● a tanult tananyagot  

● a lépések helyes kivitelezésének szempontjait 

● a  tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait 

 

Legyen képes 

● a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

● a kombinációk szolisztikus előadására 

● az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására 

 

Moderntánc 

 

A tanuló ismerje 

●  a modern és kortárstánc térszemléletét 

● a dinamikai változások kifejezőerejét 

● a Graham-és Limon technika lépésanyagát  

 

Legyen képes 

● az elsajátított technikák lépésanyagának gyakorlatsorokban történő bemutatására, 

● rövid kompozíciók létrehozására, előadására 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje: 

● az adott évfolyam tananyagát 

● a táncművészet kimagasló alapműveit 

● a nagy egyéniségek munkásságát 

● az egyetemes és a nemzeti tánctörténeti folyamatokat 

 

Legyen képes 

● elemezni a táncművészet különböző stílusait 

● a társművészetek a iránti érdeklődésére 

● a múlt és jelen értékeinek befogadására 
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TANANYAG 

 

 

 

BALETT ELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

 

 

Előképző 1.évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- testrészeit, izomcsoportjait és azok irányított mozgás lehetőségeit 

(rüszt, spicc, lábfejgyakorlatok, hát, derék gyakorlatok ülésben, fekvésben, térdelésből indítva) 

 

A tanulót tegye képessé: 

- testrészeinek, izomcsoportjainak tudatos használatára 

- a tanult gyakorlatsorokat zenére és a minőségre koncentrálva kivitelezni 

 

Tananyag : 

 

Lábfej gyakorlatok állva 
Rúddal szemben, párhuzamos lábbal állva külön a jobb és a bal lábbal 

 rüszt - spicc - rüszt - talp, 

 spicc - rüszt - talp - a sarokra támaszkodva a talp megemelése - vissza talpra, 

 relevé 2 lábon - visszaereszkedés, egyik láb rüsztön - spicc - rüszt - talp 

. 

Mindkét lábbal egyszerre 

 relevé - áttör a rüszt - visszanyújt relevébe - leereszkedés talpra - plié - nyújt a térd relevé - 

visszaereszkedés talpra. 

 

Az alapfokú balett képzés I-II. évfolyamában a gyakorlatokat I. majd II. és V. pozícióban is el 

kell végezni.  

I. pozícióból: tendu - pipa - spicc - zár, 

                   tendu - áttör a rüszt (térd hajlít) - térd, spicc nyújt - zár, 

                   plié soutenu - elemel a láb - elenged a rúd, tart a láb - letesz spiccbe - nyújt a térd  

   

A gyakorlat á la quatriéme végeztethető. 

 

Követelmény 

A csípő és a váll ne mozduljon el a kapaszkodás nélküli egyensúlyi helyzetben sem. 

 

Lábfej gyakorlatok ülve 

 a lábujjak mozgatása ("vakar") 2 lábbal egyszerre, majd külön a jobb és bal lábbal, 

 pipa - spicc, 

 spicc - rüszt - pipa - spicc, 

 pipa, hajlít a térd - kinyújt a térd, 

 lábfej körzés bokából kifordítva I. pozícióig bentről kifelé és kintről befelé. 

Hát gyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából 
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Ülésben 

 előre dől - egyenes - gömbölyít - egyenes. 

 

Fekvésből 

 felül - ráhajol a lábra - visszaül - legördül fekvésbe (fent tartott kéz), 

 felvisz a láb a függőlegesbe - hátra egészen a fej mögé - leenged a medence, láb vissza a 

függőlegesbe - leenged fekvésbe, 

 felső hát megemelés alkarra támaszkodva (lapocka), 

 medence megemelés alkarral alátámasztva behúzott lábakkal - láb nyújtás - vissza 

fekvésbe, 

 híd gömbölyű (kéz - láb közel egymáshoz) - fej megemelés - a nyakat tartva hátra 

hajlítás - jobbra-balra fordítás - visszaereszkedés, 

 híd nyújtott kézzel-lábbal, (a fej munka azonos a gömbölyű hídéval). 

 

Hát gyakorlatok a hátizmok megerősítése céljából 

 

Hason fekvésből 

● 2 \h megemel a derék - kéz oldalt visszaereszkedik, 

● megemel a derék - kéz oldalt helyzeten keresztül váll jobb - bal II. arabesque-be 

visszaereszkedik, 

● megemel a derék - hátra hajlítás - hajlásban feljön a kéz III. pozícióba - visszaemel a derék 

egyenesbe - kéz lejön I. pozícióba - kéz megnyújt előre - visszaereszkedés fekvésbe, 

● behajlít a láb - kéz megfogja a bokát - térd nyújt, felhúzza a felsőtestet - kéz elengedi a lábat 

- derék visszaemel a függőlegesig III. pozícióba kézzel , - legördül fekvésbe. 

 

Térdelésből kiindulva 

● kezek fent az indulásnál, felsőtest elfordul, az egyik kéz egy félkörön átvezetve, hátul érinti a 

padlót, a két lábszár között - medencét kicsit előretolja - vissza, ugyanez megismételve a 

másik oldalra, 

● gömbölyítés, leülés a lábszárakra, kéz hátul felmegy - visszaemelkedés a kiindulási 

helyzetbe, 

● hátrahajtás - kezek a test mellett, fej oldalra fordítva, tartott nyak - visszaemelkedés - 

gömbölyítés, 

● cica - térdelésből letesz a kéz, felsőtest közel a térdhez - kicsúszás hasra. 

Követelmény 

A gyakorlatok végzése közben a vállak maradjanak lehúzva, a gerinc szabadon hajlik a két váll 

között. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- az en dehors fejlesztését célzó gyakorlatsorokat háton fekve, ülve és hason fekve 

- az egyirányú lábemelések- és a tágításra irányuló gyakorlatokat 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult gyakorlatokat folyamatosan, magabiztosan végrehajtani 

- az egyirányú lábemelés és a tágító gyakorlatokat háton fekve, folyamatosan   
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Előképző 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a gyakorlatok (háton, fekve, ülve, hason fekve) sorrendjét  

 

A tanulót tegye képessé: 

- a tanult gyakorlatsorokat zenére, csoportosan bemutatni 

 

Tananyag : 

 

Gyakorlatok az en dehors fejlesztésére 

 

Háton fekve 

● lábfejek kiforgatva, térd hajlít - mint demi plié - kinyújt - hajlít - nyújt, 

● lábak a levegőben 90° felett szétnyitva kézzel - később kéz nélkül meghúzogat, lazít, 

●  \f "Symbol" \s 12 \h ugyanez lejjebb - 90°-on vagy alatta kicsit, 

● 2 láb hajlít - szétnyit - spiccek a földön fecskében, (béka) két térd a föld felé húzogat, 

● az egyik láb kivezet oldalra, vissza, másik láb. A csípő az ellentétes láb oldalán nem 

fordulhat a nyitó láb irányába, 

● ugyanez. ülve, a két kézre támaszkodva, a hát kiemelt. 

 

Ülve 

● a lábak angol spárga szerűen nyitva, a medence mögött letett kezekre támaszkodva előre 

nyomva megemel a medence - a lábak kiforgatva - vissza, 

● a lábakat kiforgatva, lábfej pipa helyzetben kiforgatva, egyenes háttal előre hajlás, 

● az előző helyzetből átmászás hasra. 

 

Hason fekve 

 homlok a földön - kezek elöl fönt, lábak terpeszben nyitva, kifelé forgatva, lábfej fecske 

tartásban - (sarok a földön, ujjak a levegőben), hajlít az egyik térd passé-ba - visszanyújt - 

másik láb, 

 ugyanez, alkar támasszal. 

 

Követelmény 

Mindkét csípőcsont végig maradjon a földön. 

 

 

Gyakorlatok az előre irányú lábemelés, tágítás fejlesztésére 

 

Háton fekve 

 két láb nyújtva - hajlított térddel felhúz az egyik (en dedans) passé-ba - feljebb húz a hashoz 

(medence a földön marad) meghúzogat, lazít, visszanyújt, 

 ugyanez: a passé után feljebb húz, kinyújt, fent vissza passé-ba, kinyújt a földre, 

 kiforgatott lábbal relevé lent - pipa - spicc meghúzogat, levisz, 

 en dehors passé - developpé előre - vissza passé-ba - lecsúsztat, 

 grand, battement jeté. 

 

Követelmény 
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A medence végig maradjon a földön, nyújtott lábnál a combizom és a vádli legyen felhúzva, a 

lábfej fecskében lefeszítve. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tanult gyakorlatok sorrendjét 

 

A tanuló legyen képes: 

-a tanult gyakorlatsorokat zenére, csoportosan bemutatni 

 

 

 

Alapfok 1. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az oldal irányú lábemelés és a tágítás fejlesztésére szolgáló gyakorlatsorokkal ülve, oldalt- és 

háton fekve 

- a hátra irányuló lábemelés gyakorlatait hason fekve és négykézlábról indítva 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatsorok tudatos, biztonságos végrehajtására 

 

 

Tananyag : 

 

Gyakorlatok az oldal irányú lábemelés, tágítás fejlesztésére 

 

Ülve 

 terpeszben (angol spárga) hajlás a lábra lent tartott kézzel indulva, a hajlás irányának 

megfelelő kéz csúsztat a lábon, a másik felvisz félkörrel a fej fölé. 

 

Oldalt fekve 

 passé developpé - pipa - spicc - vissza passé-ba, 

 ugyanez alkar támasszal, 

 fekve grand battement jeté. 

 

Követelmény 

A test legyen teljesen egyenes, a medence nem billenhet hátra. 

 

Háton fekve 

· Relevé lent oldalra - először az irány kézzel, majd a földön a fej mögött, átnyúlva az 

ellentétes kéz segítségével a láb a törzshöz húz. 

 

Követelmény 

A gerinc a lehető legegyenesebb maradjon, a csípő ne mozduljon el. 

 

Gyakorlatok a hátra irányú lábemelés fejlesztésére 
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Hason fekve 

 relevé lent - homlok a földön, kezek elöl, 

 relevé lent - alkar támasszal, vállak lehúzva. 

 

Követelmény 

A csípőcsont végig maradjon a földön - térd átnyújtva - combizom és vádli fölhúzva - lábfej 

fecskében, a lábemelés a hátsó combizomból történik. 

 

Négykézlábról indulva 

 a láb kicsúszik hátra - relevé lent, fej is megemel - letesz nyújtva a spiccre - behúz- 

gömbölyít - fej lent, 

 a láb kicsúszik hátra - relevé lent - hajlít a térd (attitude en dedans) visszanyújt az eredetinél 

magasabbra - letesz behúz, 

 grand battement jeté - behúzásnál gömbölyítés. 

 

Követelmény 

A dobásnál a vállak és csípő végig maradjon párhuzamos, ne forduljon ki. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- az oldal - és a hátra irányuló lábemelés gyakorlatainak helyes sorrendjét 

 

A tanuló legyen képes: 

- a gyakorlatsorok zenére történő, pontos és magabiztos csoportos bemutatására 

 

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az oldalizmok, a csípő-és váll viszonyának tudatos kontrollálását 

- a hasizom gyakorlatokat 

- a spárga és attitude előkészítésére szolgáló gyakorlatokat 

- a járásokat körben és diagonális irányokban 

- a sautét és a sasszét 

- a szökdelést és a futást  

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatok pontos végrehajtására, magabiztosságra 

 

Tananyag : 

 

Gyakorlatok az oldal izmok megdolgoztatására, valamint a csípő-váll viszonyának 

tudatos kontrollálására 
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Háton fekve 

● csípő elfordítás - vállak rögzítve, a lábszárak párhuzamosan összeszorítva felhúznak a hashoz 

- majd jobbra - balra az izmok elengedése nélkül lehelyeznek a padlóra, 

● ugyanez. a gyakorlat úgy, hogy a spiccek a földre vannak helyezve, 

● derék - váll elfordítás - medence rögzítve a lábak hajlításba behúzva, a felső láb az alsó láb 

combja elé spiccre helyezve, a karok nyújtva, előre fordított tenyérrel fent, a törzs a vállakkal 

egy felet elfordul a felül lévő láb irányába - letesz a kéz a földre - hát gömbölyít - 

visszaegyenesedik - kezek visszaemelnek - visszafordul szembe, 

● ugyanez a másik irányba - majd újra a felül lévő láb felé. 

 

Hasizom gyakorlat 

 

Földön ülve 

 lábak behúzva a hashoz, spiccek a föld felett, karok oldalt vízszintesen, nyújtanak a 

lábak a föld felett, törzs hátra dől - visszahúz a láb, visszagömbölyít a hát - felfelé 

nyújtanak a lábak, hát kiemel, homorít - visszahúz a láb, hát visszagömbölyít. 

 

Spárga illetve attitude előkészítő 

 

Földön ülve 

 kezek oldalt vízszintesen, lábak oldalra, a lehető legszélesebben szétnyitva, behúz az 

egyik láb előre - a medence megemel - a nyújtott láb tovább csúsztat oldalra, medence 

letesz a hajlított lábszár elé, a törzs felet elfordul a nyújtott láb irányába, miközben az 

előre kerülő láb behajlít, lábszár vízszintesig, a hátra kerülő láb kinyújt, kezek a földön - 

hátul a láb hajlít attitude-be - kinyújt; térd oldalra néz - hajlít, - nyújt - törzs a végén 

előrehajol - hátra hajol. 

 

Követelmény :  Hajlításkor a comb csak lefelé ereszkedhet, kifelé ne mozduljon el. 

 gyertya 

 gyertyából spárga - angol spárgán keresztül vált másik lábra 

Követelmény 

A medence nem fordulhat ki. 

 

Gyakorlatok álló helyzetben 

 párhuzamos lábbal - leguggolás, kezek közben előre nyújtanak - megfog a boka, térdek 

kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik a lábakkal - 

vissza guggolásba - felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak), 

 párhuzamos láb, nyújtott térd - előrehajlás a vízszintesig - tovább a teljes 

összecsukódásig vissza a vízszintesig, felegyenesedés, 

 Kis demi plié-ből, II. pozícióba kiforgatott lábfejekkel indítva - leereszkedés vízszintes 

combig, kezek előre nyújtva, - térdek kinyúlnak, miközben a kezek letesznek a földre - 

visszahajlít a térd, - feljön a felsőtest, kezek előrenyúlnak - kinyújt a térd, kezek 

leeresztenek, 

 párhuzamos nyújtott lábbal indítva, - plié, hát gömbölyít medence előre tol a karok a 

test elé emelnek egy kicsit - nyújt a térd a kezek függőlegesbe emelkednek, a törzs 

kiegyenesedik - a karok folytatják a kört hátra, hát homorít - befejezve a karok körzését 

a hát kiegyenesedik, 

 párhuzamos nyújtott lábbal indítva - a karok hátulról indítják a körzést - a 

függőlegeshez érve plié, hát gömbölyít - a karok előre felé folytatják a kört, miközben a 

test kiegyenesedik 
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 Járások 

 

diagonálban - vagy körben 

 spicc nyújtáson keresztül talpon, 

 spicc nyújtáson keresztül féltalpon, 

 kombinálva, pl.: 2 talp - 2 féltalp 2 plié 2 talp. 

 

Allegro 

 sauté párhuzamos lábbal, kéz csípőn, 

 relevé-vel indítva: relevé kéz oldalt 45°-on - plié - karlendítés (alap I.-III. pozíció) sauté 

- nyújt a térd, 

 sauté 2 lábra érkezve - sauté 1 lábra érkezve a másik elől felhúz lefeszített lábfejjel, 

 chassé, 

 sauté, kilépéssel indítva. 

 

Szökdelés 

 helyben, elől felhúzott lábbal,  

 helyben, hátul felhúzott lábbal. 

 

Futás 

 elől felhúzott lábbal, 

 hátul felhúzott lábbal, 

 kombinálva. 

 

Követelmény 

A felhúzott láb lábfeje legyen lefeszítve. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- az oldalizmok, a csípő- és váll-, a hasizom-, a spárga és attitude-előkészítő gyakorlatsorok 

pontos végrehajtását 

- a járás, a futás és a szökdelés pontos végrehajtását 

 

A tanuló legyen képes: 

- a térben való tájékozódásra 

- izomzatának pontos használatára 

- a tanult tananyag csoportos bemutatására 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 
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NÉPI GYERMEKJÁTÉK 

 

 

Előképző 1. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eredeti énekes és táncos gyermekjátékokkal, altatókkal, kiolvasókkal, szerepjátszókkal, 

fogócskával, párválasztó, fogyó- és gyarapodó, vonulós és kapuzó játékokkal. 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a játékokhoz fűződő néptánc elemeinek megfelelő előadására 

 

 

Tananyag : 

 

Népi játékok 

 

  énekes - táncos gyermekjáték 

  népi sportjáték 

 

 Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok 

 

 altatók Csicsíja babája ..., Beli beli, kucu beli 

 kiolvasók: Mese, mese, mátka ..., Kiugrott a gombóc, 

 Héja, héja lakatos ..., 

 szerepjátszók:  Lipem-lopom a szőlőt ..., Festékes, A  csengeri piacon ... 

 fogócska:  Ha én cica ..., Katica szállj el ..., Tüzet viszek ... 

 párválasztó:  Három csillag ..., Hajlik a meggyfa ..., Elvesztettem zsebkendőmet ..., 

 fogyó-gyarapodó:  Járok egyedül ..., Itt ül egy kis kosárban . 

 vonulós-kapuzó:  Új a csizmám ..., Mért küldött az ...,  

 

Követelmények:  

 

A tanuló ismerje: 

- az énekes és táncos gyermekjátékokat 

- a népi sportjátékokat 

-a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult játékokat és néptánc alaplépéseket megfelelően előadni 

- egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni és dobogni 
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Előképző 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eredeti énekes és táncos gyermekjátékokkal, altatókkal, kiolvasókkal, szerepjátszókkal, 

fogócskával, párválasztó, fogyó- és gyarapodó, vonulós és kapuzó játékokkal. 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a játékokhoz fűződő néptánc elemeinek megfelelő előadására 

 

Tananyag : 

 

Népi sportjátékok 

 

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére. 

 küzdő  Adj király katonát ..., 

 nemzetes 

 fogó fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő ..., 

 pásztorjátékok  csülközés, kanászozás, 

 tréfás versengések  bakugrás, sótörés. 

 

 

Néptánc alaplépések 

 

A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, 

galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- az énekes , táncos gyermekjátékokat 

- a népi sportjátékokat 

- a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit 

 

A tanuló legyen képes: 

- a játékokat és a néptánc alaplépéseit megfelelően előadni 

- egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni, dobogni 

 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról.  A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 
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KLASSZIKUS BALETT 

 

 

A tanulók a Balett tanszakon főtárgyként klasszikus balettet tanulnak az Alapfok 1. osztályától 

a Továbbképző 10.osztályáig.  

 

 

Alapfok  1. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a rúdgyakorlatokat (alappozíciókat, demi pliét, battement tendu-t, rond jambe par terre-t, plié 

soutenu-t, sur le cou de-pied helyzeteit) 

- a középgyakorlat sorokat 

- az allegro gyakorlat sort 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag : 

 

Helyes testtartás 

Rúdfogás technikája 

Lábhelyzetek: I. II. III. V. pozíciók 

Karpozíciók: I. II. III. pozíciók 

 

Rúdgyakorlat 
1. Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett. 

2. Demi plié I. II. V. pozíciókban. 

3. Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben. 

4. Battement tendu I. pozícióban rúd mellett. 

5. Battement tendu passé par terre. 

6. Battement tendu jeté rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre. 

7. Demi rond en dehors és en dedans. 

8. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

9. Plié soutenu. 

10. Relevé lent 45
o

. 

11. Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé. 

12. Relevé I. II. pozícióban. 

13. Hajlások rúddal szemben hátra. 

 

Közép-gyakorlat 
1. Irányok - térbeosztás. 

2. Karpozíciók I. II. III.  1/2 port de bras. 

3. I. port de bras. 

4. Pozíció váltás. 

5. Demi plié I. II. pozícióban. 
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6. Demi plié V. pozícióban. 

7. Battement tendu I. pozícióban. 

 

Allegro 
1. Temps levé saute I. II. 

2. Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva. 

3. Pas marché lépések. 

4. Galopp lépés. 

5. Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon. 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a rúdgyakorlatokat (alappozíciókat, demi pliét, battement tendu-t, rond jambe par terre-t, plié 

soutenu-t, sur le cou de-pied helyzeteit) 

- a középgyakorlat sorokat 

- az allegro gyakorlat sort 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az IV. pozíciót 

- az alábbiakban felsorolt rúd-, középgyakorlatokat és az allegro-t 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag : 

 

V. pozíció munkák kezdete 

Gyakorlatok bővítése 

 

Rúdgyakorlat 
1. IV. pozíció megtanítása. 

2. Grand plié I. II. V. pozíciókban. 

3. Battement tendu V. pozícióban. 

4. Battement tendu jeté rúd mellett. 

5. Rond de jambe par terre demi plié-vel. 

6. Fondu 45o-on rúddal szemben állva oldalra és hátra rúdnak háttal állva előre. 

7. Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva. 

8. Relevé lent 45o fölé. 

9. Frappé lábujjheggyel a földet érintve. 
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10. Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre. 

11. Relevé V. pozícióban. 

12. Dőlés előre rúdnak háttal állva. 

13. Hajlás oldalra rúddal szemben állva. 

 

Középgyakorlat 
1. Battement tendu V. pozícióban. 

2. Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans. 

3. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

4. Plié soutenu. 

5. Croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással. 

6. II. Port de bras. 

7. Relevé I. II. pozícióban. 

 

Allegro 
1. Temps levé sauté V. pozícióban. 

2. Petit échappé. 

3. Petit changement de piéd. 

4. Sissonne simple rúddal szemben. 

 

Megjegyzés : A már rúddal szemben megtanultakat rúd mellett gyakoroltatjuk. A tanult 

elemekből egyszerű kombinációkat készítünk. Fontos a megismert irányok - croisé, éffacé - 

helyes elsajátítása és begyakoroltatása. A gyakorlatok tempója még mindig mérsékelt. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tananyagban szereplő  gyakorlatsorokat 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult gyakorlatokat mérsékelt tempóban, magabiztosan végrehajtani 

 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a fej-és a kar kíséretének pontos végrehajtásával  

- a nagy pózok lábujjon történő alkalmazásával 

- az alábbiakban felsorolt gyakorlatsorokkal 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a tempó gyorsítására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

 

 

Tananyag : 
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Fej és karkíséretek 

Középgyakorlatok növelése 

Nagy pózok lábujjheggyel érintve a földet 

Tempók gyorsítása 

 

Rúdgyakorlat 
1. Demi plié és Grand plié IV. pozícióban. 

2. Battement tendu demi plié-vel. 

3. Battement tendu jeté demi plié-vel. 

4. Battement tendu jeté  passé par terre. 

5. Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

6. Preparáció a rond de jambe par térre-hez. 

7. Soutenu 45o-on előre, oldalra, hátra. 

8. Frappé 35o-on előre, oldalra, hátra. 

9. Double frappé 35o-on. 

10. Relevé lent 90o-on. 

11. Passé developpé 90o-on. 

12. Előkészítő a rond de jambe en l air-hez. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Grand battement jeté előre, oldalra, hátra. 

15. Hajlások rúd mellett. 

16. Félfordulat V. pozícióból, V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva. 

17. Balance féltalpon pozíciókban. 

18. Pas de bourrée lábváltással. 

 

Középgyakorlat 
1. Grand plié I. II. pozícióban. 

2. Battement tendu demi plié-vel. 

3. Battement tendu marché. 

4. Battement tendu jeté. 

5. Battement tendu jeté demi plié-vel. 

6. Rond de jambe par terre demi plié-vel. 

7. Relevé lent 45o-on. 

8. Frappé lábujjheggyel érintve a földet. 

9. Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacé előre, hátra, valamint 

I. II. III. arabesque-ben. 

10. Temps lié par terre tagoltan. 

11. III. Port de bras. 

 

Allegro 
1. Petit echappé egy lábra érkezve. 

2. Assemblé oldalra. 

3. Glissade oldalra. 

4. Sissonne simple en face. 

5. Changement 1/4 és 1/2 fordulattal. 

6. Pas chassé előre és oldalra. 

7. Petit jeté oldalra a rúdnál. 
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8. Polkalépés. 

 

Megjegyzés : A gyakorlatokat fej és karkísérettel tanítjuk, így hangsúlyt kap a mozgások 

koordináltsága. Elsőrendű a battement-ok tendu, jeté, pliés formáinak szabadláb, súlyláb 

nyújtásának helyes kiviteleztetése. Középen több új elemet tanítunk. Az előző évek 

gyakorlatainak tempóját gyorsíthatjuk. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tanult gyakorlatsorokat, azokat koordináltan adja elő 

- ismerje a battement-ok tandu, jeté, pliés formáinak szabdláb, súlyláb nyújtásának helyes 

kivitelézését 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult elemek pontos visszaadására. 

- az előző évek gyakorlatainak tempójának gyorsítására 

 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a gyakorlatok féltalpra emelésével 

- a pózokat nagy karemeléssel 

- a tourokat preparációikkal együtt 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos és magabiztos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag : 

 

Egyes gyakorlatok féltalpra emelése 

Pózok a rúdnál nagy kartartással 

Tour preparációk 

 

Rúdgyakorlat 
1. Battement double-tendu oldalra, nyújtva és demi-plié-ben. 

2. Battement tendu pózokban nagy kartartással. 

3. Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással. 

4. Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

5. Fondu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

6. Double fondu 45o-on talpon. 

7. Demi rond 45o-on talpon en dehors és en dedans. 

8. Grand ronde 45o-on talpon en dehors és en dedans. 

9. Frappé lábujjhegyen állva. 

10. Double frappé lábujjhegyen állva. 
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11. Rond de jambe en l air talpon. 

12. Relevé lent pózokban. 

13. Passé developpé pózokban. 

14. Developpé passé. 

15. Petits battement sur le cou-de-pied lábujjhegyen állva. 

16. Attitude helyzetek. 

17. Relevé egy lábon. 

18. Coupé-piqué V. pozícióban talpon és lábujjhegyen. 

19. Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal. 

 

Középgyakorlat 
1. Grand plié IV. és V. pozícióban. 

2. Battement tendu pózokban nagy kartartással. 

3. Battement double-tendu oldalra, nyújtva és demi-plié-vel. 

4. Battement tendu jeté pointé. 

5. Battement tendu jeté marché. 

6. Fondu 45 o-on en face. 

7. Soutenu 45o-on en face. 

8. Frappé 35o-on en face. 

9. Double frappé 35o-on en face. 

10. Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással. 

11. Relevé lent 45o-on pózokban. 

12. Relevé lent 90o-on en face. 

13. Passé developpé 90o-on en face. 

14. Temps lié par terre folyamatosan és hajlással. 

15. 3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba. 

16. Pas balance en face és 1/4 fordulattal. 

 

Tour-ok 
17. Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez II. IV. V. pozícióból en dehors és en dedans V. 

pozícióba zárva. 

18. Tour sur place. 

 

Allegro 
1. Temps levé sauté colé V. pozícióban előre haladva. 

2 Petit jeté. 

3. Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal. 

4. Double assemblé oldalra. 

5. Sissonne fermé oldalra. 

 

Ebben az évben a tanulónak már három lábmagasságot kell megkülönböztetnie: 35o jeté, 

frappé, 45o fondu, soutenu, 90o relevé lent és passé developpé. A rúdnál egyes gyakorlatokat 

féltalpra emelkedéssel végeztetünk. Elkezdjük a fordulatok tanítását rúdnál és középen. 

Fontos feladat a tour-ok előkészítése és néhány ugrás negyed és félfordulattal történő 

kidolgoztatása. 

 

Követelmények: 
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A tanuló ismerje: 

- a tanult gyakorlatokat féltalpra emeléssel 

- a pózokat nagy karemelésekkel 

- a tourokat preparációkkal együtt 

 

A tanuló legyen képes: 

- a jeté, a a frappé, a soutenu, a relevé lent és a developpé megkülönböztetésére 

- a rúdnál végzett gyakorlatok féltalpra emelkedésével történő végrehajtására 

 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a kis pózok alkalmazását 

- az en tournant gyakorlatokat 

- a tuorok indítását sour le cou-de pied II, III, IV. pozíciókból 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag : 

 

Pózok használata - kis pózok megtanítása 

En tournant gyakorlatok 

Tourok kezdete 

 

Rúdgyakorlat 
1. Battement double-tendu előre, hátra, nyújtva és demi-pliével. 

2. Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással. 

3. Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra. 

4. Double fondu 45o-on féltalpra emelkedéssel. 

5. Soutenu 45o-on féltalpra emelkedéssel. 

6. Demi rond 45o-on féltalpon. 

7. Grand ronde 45o-on féltalpon. 

8. Rond de jambe en l air féltalpon. 

9. Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

10. Mély hajlások előre és hátra. 

11. Fouetté talpon 1/2 fordulattal. 

 

Középgyakorlat 
1. Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal. 

2. Battement double-tendu előre és hátra, nyújtva és demi plié-ben. 

3. Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal. 

4. Grand rond de jambe par terre. 

5. Fondu 45o-on pózokban kis kartartással. 
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6. Soutenu 45o-on pózokban kis kartartással. 

7. Relevé lent 90o-on pózokban. 

8. Passé developpé 90o-on pózokban. 

9. Grand battement jeté. 

10. IV. port de bras. 

 

Tour-ok 
11. Egy tour sur le cou-de-pied II. IV. V. pozícióból. 

12. Tour pas de bourrée diagonálban. 

 

Allegro 
1. Changement egy fordulattal. 

2. Assemblé előre és hátra. 

3. Glissade előre és hátra. 

 

Megjegyzés : Elérendő feladat a tanulók fizikai terhelésének fokozása, figyelembe véve a 

fizikai és szellemi képességeiket. Ezen túlmenően: kis és nagypózok használata a 

gyakorlatokban, az en tournant gyakorlatok koordinált - váll, csípő, sarok - kivitelezése, tour 

sur le cou-de-pied egy fordulattal stabil állólábbal és fejkapással. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a három lábmagasság megkülönböztetése 

- a rúd mellett végzett gyakorlatok féltalpra emelését 

- a fordulatok rúd mellett és középen történő indítását sour le cou-de pied II, III, IV. 

pozíciókból 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult lábmagasságok megkülönböztetésére 

- a féltalpon végzett gyakorlatok rúd mellett történő pontos végrehajtására 

- a tourok sour le cou-pied III, IV. pozícióból történő negyed és félfordulatos kidolgozására 

 

 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

A korábbi évfolyamok összegzése, a kivitelezés szépítése. 

Ebben az évfolyamban új gyakorlatokat nem tanítunk. Feladat az első 5 évben tanultak 

elmélyítése. A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése, az 

izomzat teherbíró képességének, az ízületek mozgáshatárának fokozása biztosítson megfelelő 

alapot a továbbképző négy évfolyamának munkájához. Ebben az évfolyamban lehetőség nyílik 

az esetleges hiányosságok pótlására.  

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eddigi években felmerülő hiányosságaikkal  

- a tanult gyakorlatok pontosabb, szebb végrehajtásával 
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- a művészeti alapvizsga táncanyagával 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a korábbi évfolyamokon szerzett ismeretek pontos végrehajtására 

- a harmonikus és koordinált mozgásra 

- a művészeti alapvizsga táncanyagának magabiztos és stílusos előadására 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- az korábbi évfolyamok tananyagát 

- az esetlegesen felmerülő hiányosságait 

- a művészeti alapvizsga táncanyagát 

 

A tanuló legyen képes: 

- a megtanult mozgásanyag koordinált, szebb végrehajtására 

- az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására 

- megfelelni a művészeti alapvizsga követelményeinek 

 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a rúdgyakorlatok pózokban történő alkalmazásával 

- a féltalpmunkákkal 

- a battírozás alapjaival 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag :  

 

Rúdgyakorlatok pózokban. 

Féltalp munkák. 

Tourok növelése 

Battírozás alapozása 

 

Rúdgyakorlat 

1. Battement double-tendu nyujtott lábban és demi-pliével, pózokban. 

2. Battement tendu jeté-developpé pózokban. 

3. Battement tendu jeté enveloppé 

4. Fundu 45 fokban lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

5. Fondu 45 fokon tombéval 

6. Soutenu 45 fokon lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

7. Fouetté 45 fokon rúd felé és rúdtól elfordulva 

8. Frappé ritmizálva 

9. Releve lent lábujjhegyre emelkedéssel 
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10. Passé developpé balotté 45 fokon 

11. Allangé pózok 

12. Grand battement jeté developpé-val 

 

Középgyakorlat 

1. Battement tendu en tuornant ˝ fordulattal 

2. Battement tendu jeté en tournant ˝ fordulattal 

3. Fondu 45 fokon lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

4. Soutenu 45 fokon lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

5. Frappé féltalpon 

6. Petits battementes sur le cou-de-pied féltalpon 

7. Grand battement jeté pózokban 

8. Grand battement jeté marché 

9. Pas de bourrée en tournan ľ fordulattal 

10. IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve 

11. V. port de brass 

12. VI. port de brass 

 

Tourok 

1. Tour sur le cou-de-pied IV: pozícióból 2 fordulattal 

2. Tour posé en dehors, en dedans 

3. Tour tire-bouchon 1 fordulattal 

4. Tour chaine diagonálban 

 

      Allegro 

1. Échappé 1 fordulattal 

2. Temps levé sauté 1 lábon 

3. Assemblé pózokban 

4. Glissad pózokban 

5. Sissonne fermé 45 fokon pózokban 

6. Sissonne ouverte 45 fok 

7. Sissonne tombé előre, hátra, oldalra 

8. Ballonné 45 fokon oldalra helyben és coupéval 

9. Échappé battu rúddal szemben. 

 

Megjegyzés : A továbbképző első évfolyamában több rúdgyakorlatot pózokban végeztetünk és 

fokozzuk a féltalpra emelkedést igénylő gyakorlatok számát. Gyakoroltassuk ki a kétfordulatos 

tour sur le cou-de –pied-t negyedik pozícióból. Figyeljünk a 45 fokos fouetté-k minőségére. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a pontosan végezze a fentiekben felsorolt pózokban történő gyakorlatokat 

- a battírozásokat 

- a féltalp munkákat 

 

A tanuló legyen képes: 

- a megismert gyakorlatsorok pontos és magabiztos végrehajtásaira 
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Továbbképző 8. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a plé-relevé-k kidolgozott formájával 

- a a tour lent gyakorlatokkal 

- a diagonal forgások bővítésével 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatok elemein keresztül a megfelelő izomállapot és az állóképesség elérésére, amely 

grand tour gyakorlatok végrehajtását alapozza meg a későbbiek során 

 

Tananyag : 

 

Plié-relevé-k 

Grand tour 1 fordulattal 

Tour lent 

 

Rúdgyakorlatok 

1. Battement tendu en cercle 

2. Battement tendu jeté en cercle 

3. Fondu 90 fokon talpon 

4. Double fondu 90 fokon talpon 

5. Frappé plié-relevé-vel 

6. Double frappé plié-relevé-vel 

7. Round de jambe en l’air plié-ben befejezve 

8. Relevé lent plié-relevé-vel 

9. Developpé plié-relevé-vel 

10. Developpé passé féltalpon 

11. Developpé ballotte 90 fokon 

12. Demi round 90 fokon talpon 

13. Grand round 90 fokon talpon 

14. Fouetté 90 fokon  

15. Drand battement jeté passé part erre 

16. Grand battement jeté developpé-val 

 

Középgyakorlatok 

1. Fondu 45 fokon lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

2. Soutenu 45 fokon lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

3. Foouett 45 fokon talpon 

4. Relevé lent 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

5. Passé developpé 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

6. Tour lent nagy pózokban kivéve IV. arabesque 

7. IV.arabesque 45 fokra megemelt lábbal 

8. Grand battement jeté pointé-val 

9. Pas de bourrée dessus-dessous 

 

 

Tourok 
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1. Tour sur le ou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V.pozícióból indulva 

2. Tuor tire-bouchon 2 fordulattal 

3. Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott láábbal 

4. Tour posé en suite 

5. Tour piqué diagonálban 

 

     Allegro 

1. Ballonné 45 fokon haladva pózokban 

2. Échappé battu 

3. Pas de chat 45 fokon oldalra (olasz forma) 

4. Temps lié sauté 

5. Sissonne fermé 90 fokon oldalra 

6. Sissonne fermé 90 fokon pózokban 

 

Megjegyzés : A plié-relevé-k kidolgoztatása a tour lent gyakorlatok gyakoroltatása. Az előbbi 

gyakorlat elemeken keresztül az izomerőt és állóképességet fejlesztjük, amely lehetővé teszi a 

grand tour gyakorlatok elkezdését. A diagonál forgásokkal bővítjük, az en suite forgás tour 

posé tanítását elkezdjük. Az allegro első nagy ugrás technikája itt alapozódik. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a grand tour gyakorlatot egy fordulattal 

- a diagonal gyakorlatok bővített változatát 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult gyakorlatsorokat megfelelő izomerővel és állóképességgel végrehajtani 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a grand fouetté-kkel 

- a grand allegroval 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a grand fouetté-k és különböző 90 fokos elemek plié-relevé-vel történő kombinálására 

 

Tananyag : 

 

Rúdgyakorlat  

1. Fondu 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

2. Double fondu 900 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

3. Frappé poséval 

4. Soutenu 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

5. Double frappé poséval 

6. Round de jambe en l’air 45 fokon pliéve-releve-vel 

7. Demi rond 90 fokon féltalpon 
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8. Grand round 90 fokon féltalpon 

9. Grand battement jeté féltalpon 

10. Grand battement jeté relevé-vel 

 

Középgyakorlatok 

1. Fondu 90 fokon talpon en fance és pózokban 

2. Soutenu 90 fokon talpon en face és pózokban 

3. Relevé lent 90 fokon plié-relevé-vel 

4. Developpé 90 fokon plié-relevé-vel 

5. IV. arabesque 90 fokon 

6. Grand fouetté a la seconde-ból I.arabesque-be fordulve 

7. Temps lié part erre 45 fokon talpon 

8. Pas de bourrée dessous en tournant. 

Tourok 

1. Grand tour 1 fordulattal I: arabesque-ben és a la secondban 

2. Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással 

 

Allegro 

1. Entrechat quartre 

2. Royal 

3. Jeté coupé-val 45 fokon croisé-ban és effacée-ban előre haladva 

4. Grand asamblé 

5. Pas failli előre haladva 

6. Cuontre temps 

7. Jeté entrelacé 

 

Megjegyzés : A feladat a súlyláb erősítése a grand fouetté-k és különböző 90 fokos elemek 

plié-relevé-vel történő kombinálása, amely elősegíti a kis és nagy ugrások tisztább 

kivitelezését. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tanított gyakorlatokat 

 

A tanuló legyen képes: 

- a grand fouetté-k és a különböző 90 fokos elemek tisztább kivitelezésére 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- táncos kombinációkkal 

- a diagonál tourokkal 

- a grand allegro-k bővített változatával 

- a művészeti záróvizsga táncanyagát 

 

A tanulót tegye képessé: 
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- a gyakorlatok tiszta, pontos kivitelezésére 

- kombinációk használatára 

- a művészeti záróvizsga táncanyagának magabiztos és stílusos előadására 

 

Tananyag : 

 

Táncos kombinációk 

Diagonál tou-rok 

Grand allegro-k bővítése 

 

Rúdgyakorlatok 

1. Fondu 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel 

2. Double fondu 90 fokon lábujjra emelkedéssel 

3. Soutenu 90 fokon lábujjra emelkedéssel 

4. Frappé posé-val 1/2 fordulattal 

5. Double frappé posé-val 1/2 fordulattal 

6. Demi rond 90 fokon plié-relevé-vel 

7. Grand rond 90 fokon plié-relevé-vel 

8. Grand battement jeté balancoire 

 

Középgyakorlat 

1. Fondu 90 fokon lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban 

2. Soutenu 90 fokon lábujjra emelkedéssel 

3. Grand fouetté 1/2 fordulattal 

4. Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal 

5. Temps lié par terre 90 fokon talpon 

6. Grand battement jeté develloppéval en face és pózokban 

 

Tuorok 

1. Tour degagé diagonálban 

2. Pas emboité diagonálban 

 

Allegro 
1. Garnd jeté 

2. Grand foueté 1/2 fordulattal 

3. Grand assamblé en tournan 

4. Pas couru 

 

Megjegyzés : A továbbképző utolsó évében a megtanítandó új elemek száma aránylag kevés, 

így lehetőség nyílik a technika tisztítására, csiszolására. 

Fontos a tourok gyakoroltatása a közép gyakorlatokban , diagonálban és az ugrásoknál. 

A tanítási anyag lehetővé teszi, hogy olyan kombinációkat szerkesszünk, hogy azok alkalmasak 

legyenek a szinpadi összeállításokhoz. 

 

Spicc 

Ajánlott gyakorlatok : 

1. Relevé-k I. II. V. pozíciókban 

2. Échappé 

3. Glissade 

4. Plié soutenu 
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5. Pas de bourrée 

6. Pas de bourée suivi 

7. Tour pas de bourrrée diagonálban 

 

Megjegyzés :  A 8. 9. 10. osztályokban ajánlott a spicc technika egyszerű gyakorlatainak 

megismerése, a spicc cipő használata. segíti, fejleszti a lábfő kimunkálását. 

Hetente egyszer, az óra utolsó 10-15-percében szakíthatunk rá időt. 

Minden gyakorlatot rúddal szemben kezdünk és hosszú, biztonságos lábon állás után 

kísérletezhetünk középen. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a  táncos kombinációkat 

- a diagonal tour-okat és a grand allegro-kat 

- a művészeti záróvizsga követelményei szerinti táncanyagot 

 

A tanuló legyen képes: 

- a gyakorlatok, kombinációk technikailag biztonságos használatára 

- a zene és a tánc összhangjának betartására 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre 

- megfelelni a művészeti záróvizsgán 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

 

 

 

 TÁRSASTÁNC 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a  XIXszázadi társastáncok alaplépéseit 

- a XVII. század Menüett lépéssorát 

- a XX. Század társastáncait 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a tanult lépésanyagok bemutatására 

- a tanult táncok zenére történő bemutatására 
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Tananyag : 

 

Alaplépések 

 XIX.sz.-i bók 

 Pas marché 

 Pas glissé 

 Pas élevé 

 Pas chassé 

 Pas degagé 

 Pas galopp 

 Pas polka 

 Pas marché etűd 

 Pas polka előre-hátra-oldalra 

 Forgó polka szólóban 

 Kreutz polka 

 

Megjegyzés : A lányok szoknyafogásakor a kéz természetes helyzetben van, a test mellett 

megfogják a szoknyát és összezárt ujjakkal, gömbölyített könyökkel kissé megemelik. A fiúk 

keze combtőn, vagy tenyérben a kézfővel hátul a keresztcsonton. 

A pas marché-nál az első pozíción való áthaladás legyen gördülékeny, a fej kíséret pontos. A 

pas élevé-t célszerű először rúddal szemben megtanítani és azután kivinni középre. 

 Tudatosítani kell, hogy a pas polka lépése nem összetévesztendő a galoppal, két lépés és egy 

szökkenés. 

 

Alaplépések 

 Pas chassé A formák 

 Pas chassé B formák 

 Pas polonaise előre haladva 

 Pas polonaise hátra haladva 

 Keringő lépés előre és hátra 

 Keringő lépés előre haladva 

 Keringő lépés hátra haladva 

 Forgó keringő szólóban 

 Páros forgó keringő 

 Valse-Mignon 

 Polka tánc 

 

Az A és B chassé formák megtanítása után, célszerű a 4 fajta A formát összekapcsolva 

gyakoroltatni (és ugyanígy a B formákat) mert változatosságuk fejleszti a mozgásmemóriát.  

A pas polonaise-nél a felsőtest elöl van és kissé kifele dől, ez adja meg a tánc stílusát.  

A keringő lépésnél ügyeljünk a pontos III. pozíció féltalpon való zárására. 

A XIX. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb, kifinomultabb, kötöttebb 

stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII. századi korai menüett lépésein keresztül. 

 

Alaplépések 

 Pas balance 

 Keringő etűd 

 Polonaise etűd 

 Menüett bók 
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 Pas menü 

 Gavotte bók 

 Pas gavotte 

 Pas zefír 

 Pas pompadur 

 Galambocska 

 

    Táncok 

 Menüett 

 Francia négyes 

 

A Menüettet  már tánc formában tanítjuk. A chassé formák adták a Francia négyes, az egyik 

contra tánc alapjait.  

 

A XX. század társastáncai : 

● Angol keringő : alaplépés, 4/4 fordulás. 

● Tango: séta, Progressive Link, Closed Promenade 

● Cha-cha-cha : alaplépés, New York, Hand to hand 

● Rumba : alaplépés, nő szólófordulat, Hand to hand 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tanult lépésanyagokat és táncokat ( a  XIXszázadi társastáncok alaplépéseit, a XVII. század 

Menüett lépéssorát és a XX. század társastáncait). 

 

A tanuló legyen képes: 

- az elsajátított lépésanyagok és táncok előadására 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók  félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról.  A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

 

 

 

NÉPTÁNC 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit 

- a páros forgók technikáit 

- a dunántúli és szatmári táncrendet 
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A tanulót tegye képessé: 

- a tanult táncok stílusos előadására 

 

Tananyag : 

 

Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok) 

 Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és 

ezek variációi 

 eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges 

 

Dél-dunántúli karikázó (lányoknak) 

 karikázó motívumok (Somogy: ingó- és kombinációi csárdással, lépővel, ridalépés 

váltásokkal, rida-bekezdő) 

  

  Dunántúli ugrós 

 Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós motívumok, keresztező-futó 

 Légbokázó, dobogó cifra 

 

Rábaközi dus 

 Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró-csapó és variánsai, 

terpeszcsapó 

 

Körverbunk (fiúknak) 

 verbunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengetőséta, pattintó 

csapó, hegyező 

 

Sárközi karikázó (lányoknak) 

 5/8-os lépő, csárdás, futó 

 

Szatmári lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú páros táncokkal) 

 szatmári motívumok: csárdások, hegyező, bokázók, fonás előre-hátra, átvetős 

 lányoknak forgások 

 fiúknak csapások 

 

Verbunk (fiúknak) 

 szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk, keresztezők 

 

Hajlikázó (lányoknak) 

 vonulósok, egyéni figurák 

 

Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus) 

 lépő, váltó, séta-cifra, kopogók 

 széki sűrű és ritka tempók 

 dobogók, csapások 

 

Széki porka, hétlépés 

 fiúknak esetleg ritka és sűrű tempó 
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Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a tanított táncok lépésanyagát és technikáit 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult táncok stílusos előadására 

 

A számonkérés formája: 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

  

MODERNTÁNC 

 

 

Jazz-technika :  által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és 

előadásának stílusbeli kötöttségeit.  Megtanulják a kontrakció - release tudatos használatát. 

 

Jazz-technika: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a  "bólogatós" néven ismert tréning 1-648-ig ütemszámú jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának 

és előadásmódjának stílusbeli kötöttségeit 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a tanult tréninggyakorlat stílusos előadására 

 

Tananyag : 

 

1. jazz-tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ("bólogatós" néven 

ismert tréning) - ütemszámokkal megadva. 

 

Kiindulási helyzet: paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 
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1- fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás /demi-plié/ 

2- fejemelés - egyidejű térdnyújtás /tendue / 

3- fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan  

    ismétlődik 

4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4 x. 

 

17- fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4 x 

 

      fejkörzés jobbra 

33- elöl - térdhajlítás nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig. 

34- jobb 

35- hátul 

36- bal  - 33-tól 48-ig összesen 4 x. 

 

      fejkörzés balra 

49- hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 

50- jobb  

51- bal  - 49-től 63-ig összesen 4x.  

64- fejemelés 

65- válltolás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint  

      1-16-ig 

66- visszahúzás - kiindulási helyzet 

67- válltolás hátra 

68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x. 

 

81- vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 

      1-16-ig 

82- váll leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig  

      összesen 4x 

89- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

90-                           fent        - mint 1-től 16-ig 

91-                           hátul 

92-                           lent        - 89-től 104-ig összesen 4x. 

  a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig  

        összesen 4x 

 

137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 

138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/ 

140- törzsnyújtás -  137-től 152-ig összesen 4x. 

 

        felsőtörzs körzés jobbra 
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153- törzshajlítás előre - térdhajlítás 

154-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan, 

155-                    hátra - mint 1-től 16-ig 

156-                    balra - 153-tól 168-ig összesen 4x 

168- törzsnyújtás 

 

        felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

170-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan 

 

171-                    előre - mint 1-től 16-ig 

172-                    balra. - 169-től 184-ig 4x,  

184 - törzsnyújtás 

 

185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 

186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

187- hajlás hátra 

188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 

 

201- hajlás jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, 

202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

203- hajlás balra  

204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés jobbra 

217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

218-           jobbra - mint 1-től 16-ig 

219-           hátra  

220-           balra - 217-től 232-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés balra 

233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

234-          jobbra - mint 1-től 16-ig 

235-          előre  

236-          balra  233-tól 248-ig összesen 4x  

248- törzsnyújtás 

 

249- törzsdöntés előre - térdnyújtás marad 

250- törzsemelés - egyidejű térdhajlítással  

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 

 

265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

        

       törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott  térddel 

281- törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel 

282-                   jobbra-  
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283-                   hátra -   

284-                   balra -  281-től 296-ig összesen 4x. 

 

        törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra - nyújtott térddel 

298 -                  jobbra   

299-                   előre     

300-                   balra. 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

        törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-                                  törzsnyújtás - térdnyújtás 

316-                                  törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan 

317-                                  törzsnyújtás 

318-                                  törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás- térdnyújtás 

 

321-  törzsdöntés hátra - térdnyújtás                                    

322-  hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlítás     

323                                    törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-                                   törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-                                   törzsnyújtás - térdnyújtás 

326-                                   törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-                                             térdhajlítás 313-tól 376-ig      

         összesen 4x 

 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378 - jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-                                     törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 

380-                                     törzshajlítás balra - folyamatosan 

 

381-                                     törzsnyújtás 

382-                                     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlítás                                                                                               

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező  

        oldalra, 377-től 439-ig, összesen 4x 

440-térdhajlitással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 

 

        alulról indított törzshullám oldalra 

441- csípőtolás jobbra -  térdhajlításban folyamatosan 

442- felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról- jobb lábra 

443- hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan                                 
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446- felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról - jobb lábra                                                 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartáscsere. 441-től 471-ig  

         összesen 4x 

472- bal kar leenged, kéz csípőn 

 

        felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 

475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fej emelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

480- hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban  

                             473-tól 503-ig összesen 4 x 

 504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, 

         kar V pozíció fent. 

 

        alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 

505- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 

507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

508- hátrahajlás - térdnyújtás,505-től 520-ig összesen 4 x 

 

        felülről indított törzshullám előre hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció 

        plié-relevé,térdhajlitás 

522- hajlás előre                      

523- fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás  

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb  

        mellett, kiindulási helyzet, 521-től 535-ig összesen 4x.  

536- ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 

 

537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 

539- fejfordítás balra -   nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet -  537-től 552-ig összesen 4x. 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

                             553-tól 568-ig összesen 4 x 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 

570- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 

572- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

                             569-től 584-ig összesen 4x 
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585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 

586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 

587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 

588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig  

        összesen 4x 

 

600- törzsemelés kontrakcióval 

601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térd- 

        nyújtás, térdhajlítás 

602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar  

603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció - 

        térdnyújtás, térdhajlítás 

604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított  

        kar 601-től 616-ig összesen 4x 

617- től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től                     

        616-ig, összesen 4x 

632- re törzsemelés kontrakcióval 

633- tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 

        616-ig 

 

2. kombináció - etűd 

 minden órán új kombináció készítése  a tananyag felhasználásával 

 önálló etűd készítés feladatként szólóban, majd párban 

 a 2. év  végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása. 

Megjegyzés:Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és izületeinek egyenletes, 

felülről történő megmozgatása, bemelegitése. A mozdulatok preciz és hatékony kivitelezése 

érdekében minden héten uj részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként. 

 

Követelmények: 
 

A tanuló ismerje: 

- a tanult technika 1-648-ig ütemszámú mozgásanyagát 

- a technika , stílusát, előadásmódját. 

 

Legyen képes: 

- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , koreográfiák 

stílusos előadására. 

 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a „bólogatós” néven ismert tréninggyakorlat törzsmunkáit karvezetéssel 

- a Giordano-tréning gyakorlatsorát 

 

A tanulót tegye képessé: 
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- a pontos törzsmunkára karvezetéssel 

- a homorítás-és kontrakció helyes kivitelezésére 

- a tanult technikák lépésanyagénak gyakorlatsorokban történő bemutatására 

 

Tananyag : 

 

1. jazz-tréning 

 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) - ütemszámokkal 

megadva 

 

 kiindulási helyzet :Paralelle  I. pozicióban, kar paralelle magas- 

                             tartásban, tenyér előre néz 

 

1-          jobb kar emelés függőlegesen 

2-          bal kar emelés függőelegesen 

3 - 4-     az 1-2 ismétlése 

5 - 6-     térdhajlítás (demi plié) karleengedés elöl, fölfelé fordított  tenyérrel 

7 - 8-     térdnyújtás (tendu) karemelés oldal magas V pozícióig 

9 -         törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött 

10 -       törzshajlítás előre, tenyér a földön 

11-12-   alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek a combon, tör- 

             zsön végighúzva, magastartásig 

13 -19-  az 1-től 7-ig ismétlése 

20-        mellkasemelés, felsőtörzs homorítás 

21-22- térd- és törzshajlítás előre, karleengedés 

23-24- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással,  

           törzsnyújtás 

25-      törzshajlítás jobbra 

26-  törzsnyújtás 

27-      törzshajlítás balra 

28-      törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás 

29-30- térd- és törzshajlítás előre 

31-32- sarokemlés, térd-, medence-, mellkas előretolással  

           törzsnyújtás 

33- törzshajlítás balra 

34- törzsnyújtás 

35-  törzshajlítás jobbra 

36- törzsnyújtás felsőtörzs homorítás 

37-38- térd- és törzshajlítás előre 

39-40- alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magastartásba 

41- lábujjra emelkedés (releve) 

42- sarokletevés  

43-  lábujj en-dehors 

44- sarok paralelle 

45- lábujj en-dehors 

46- sarok paralelle medenceszéles első pozícióban 

 

 

2. jazz - tréning  

 Giordano - tréning ütemszámokkal megadva 
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1. Homoritás és kontrakció fekvésben 

          kiindulási helyzet.  nyújtás fekvésben,  II.karpozíció  tenyér a földön 

1 - 4   homorítás vállra, majd fejtetőre 

5 - 6   belégzés 

7 - 8   kilégzés 

1 - 4   leereszkedés hanyattfekvésbe 

5 - 8   kontrakció hanyattfekvésben 

1 -      kontrakció jazz kézzel," karvaj " lábfej 

2 - 4   megtartás 

5 - 6   nyújtás,  (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban  

7 - 8   leengedés a kiinduló helyzetbe. 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

2. Semleges lüktetés fekvésben 

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 - 2   jobbláb emelés 90
  o

 

3 - 4   térdhajlítás vízszintes lábszárig 

1 - 8   mellhez húzogat semleges tartásban 

1 - 8   kifelé fordított térddel 

1 - 8   mellhez huzogat semleges tartásban 

1 - 8   befelé forditott térddel 

1 - 16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 

1 - 8   2 lüktetéssel  a fenti irányokban           

1 - 16 4 x 1-1 lüktetéssel 

 

3. Nyújtás fekvésben  

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 -        lábemelés 

2 -        térdhajlítás 

3 - 4     térdnyújtás 

1 - 8     rugózás spiccelve 

1 - 8     rugózás pipálva 

1 - 16   az előző két mozzanat ismétlése 

 

1 - 4     megtartás  (mozgásszünet) 

5 - 8     leengedés 

1 - 44   a gyakorlat ismétlése 

 

4. Kontrakció irányokba 

    Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 

1 - 2    kontrakció jazz kézzel 

3 - 4    nyújtott ülés karnyújtással 

5 - 8    ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 

1 - 2    felülés alámerítéssel V karpozícióval 

3 - 4    egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 

5 - 6    kontrakció 

7 - 8    leengedés hanyattfekvésbe 

1 - 4    felülés mellkas emeléssel 

5 - 16  a fenti gyakorlat ismétlése 
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1 - 32  a fenti két gyakorlat ismétlése 

1 - 4    kontrakció egyenes ülésig 

5 - 6    előre törzs alámerítés 

7 - 8    felülés diagonál kartartással 

1 - 16  még egyszer 

 

5. Ív fekvésben 

1 - 4    törzsív tarkóra 

1 - 8     lüktetés 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 4     szünet 

1 - 4     leereszkedés tarkóra 

5 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 16   emelkedés hídba és szünet 

1 - 4     leereszkedés fejre 

5 - 8     leereszkedés tarkóra 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

 

6. Lábat föl és kifelé 

   Kiindulási helyzet:"V"pozíció karral  fej fölött, tenyér fölfelé 

1 - 4    függőleges lábemelés 

4 - 8    lábemelés fej fölött a talajra 

1 - 16  boka visszafeszítés és releve-k 

1 - 8    lábemelés vizszintesig-függőlegesig 

1 - 4    lábemelés fej fölé a talajra 

1 - 8    még kétszer hátra 

 

 

7. II. pozíciós nyújtás 

    Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 

1 - 8    döntés előre V-karral 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II. poz.-ba 

1 - 8    döntés jobb lábra 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II.poz.-ba 

1 - 12  ismétlés bal lábra 

1 - 8    döntés előre V-kar, asztal-tetőből "V" pozícióba 

 

   Kiindulási helyzet:terpeszülés, II. pozíció hosszú kar  

1 - 4    kontrakció asztaltetőbe, II.pozíciós  jazz kar, majd 

           hosszú kar 

4 - 8    lábamelés V- karral 

1 - 4    asztaltető 

5 - 8    kontrakcióval hanyattfekvés 

1 - 4    páros lábemelés 
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5 - 8    láb leengedés 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3-szor 

 

Megjegyzés : Klasszikus balett tanszakon a továbbképző 9. osztályában  a moderntáncon belül 

a tanulók megismerkednek a Graham-, és Limon-technikával, a 10. osztályban a Limon-

technikával. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a "bólogatós" néven ismert tréninggyakorlatot 

- a Giordano-tréning gyakorlatait 

 

A tanuló legyen képes: 

- a tanult gyakorlatsorok és technikák bemutatására 

- a kontrakció-és release pontos használatára 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Graham-technika 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a Graham-technika lépésanyagát, sajátosságait 

- a Bounces, a breathing. A spirals, a kontraction-release pontos használatát 

 

A tanulót tegye képessé: 

- az elsajátított lépésanyagok gyakorlatsorokban történő bemutatására 

 

Tananyag : 

 

Talajgyakorlatok 

 

1. A "bounces"- a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó 

gerincmozgások 

2. "breathing"- a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába. 

3. "spirals"- a spirális mozgások alapja, a gericforgatás, amely előkészíti a talajról felemelkedés 

és az oda visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, amely a gravitációt "könnyen 

kezelhetővé" teszi- 

4. "contraction-release- a test központ, mint minden mozgás középpontja: az ehhez szükséges 

beidegzések gyakorlása. 
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Álló középgyakorlatok 

 

1. "brushes"- a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsor 

2. "plié"-az emelkedés, az ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló gyakorlatsor. 

3. plié-kontraction-release- ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe beépítve 

4. a lábak  combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak 

formájában. 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 
 

1. "walks"-a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

2. "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

3. lépéskombinációk, az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekben. 

 

A Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokban haladnak. Ez egyben 

a tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet, az energiák tudatos "terelésére", de azt a 

gyakorlati célt is használja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely 

jusson.  

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a Graham-technika lépésanyagát 

- a tanult talaj-, álló-, és diagonális-haladó gyakorlatait 

 

A tanuló legyen képes: 

- az elsajátított technika gyakorlatsorainak bemutatására 

- rövid kompozíciók létrehozására 

- a meggyőző, stílusos előadásra 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Limon-technika 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a Limon-technika gyakorlatsorait és lépésanyagát 

- stílusjegyeit 

- a dinamikai változatokat 
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A tanulót tegye képessé: 

- az elsajátított technika pontos ismeretére és előadásmódjára 

 

Tananyag : 

  

Talajgyakorlatok 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

 

1. a gerinc izolált mozgásainak alapja 

2. a fej, a kar és a láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása. elsajátítása,  

 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

 

1. láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése(támaszkodva a 

Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

2. fej, kar, láb izolációs lehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

3. a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, először előr, 

majd később oldal irányban is. 

 

Álló középgyakorlatok 

 

1. alap láb pozíciók elsajátítása 

2. közép gyakorlatok (utalva a Graham és a klasszikus balett technikára paralellel, természetes 

és en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

3. rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

4. a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebbhelyzeteken keresztüljutva el a 

maximális pontig. 

5. oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs, a láb különböző pozícióin keresztül. 

6. "suspension" eljsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzsnyújtás) 

7. lábfő, a boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve 

az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

8. kiseb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat és a pliét használva 

(utalva az ízületek másfajta használatára) 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

 

1. A folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a test központ (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

2. kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

- a Limon-technika gyakorlatsorát 

- a stílusjegyeit és mozgásanyagát 

 

A tanuló legyen képes: 
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- a Limon-technika gyakorlatsorainak bemutatására 

- a rövid kompozíciók létrehozására és bemutatására 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. 

A bemutatás csoportosan történik és a minősítésre, osztályzatokra a szaktanár tesz javaslatot. A 

minősítésről, osztályzatokról a bizottság tagjai szótöbbséggel döntenek. 

 

A BALETT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Klasszikus balett 45-50 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 

- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par 

terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok). 

Középgyakorlatok 

- különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté 

gyakorlatok, a pózok alkalmazásával). 

Allegro 

- kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, 

petit échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával), 

- nagy ugrás (sissonne fermée). 

Tourok 

- forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou -de- pied II. IV. V. pozícióból, 

tour sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan. 

3. A vizsga értékelése 

Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 
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- technikai biztonság; 

- koordinált, esztétikus előadásmód, 

- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

klasszikus balett 45-50 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

 -a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 -a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 

- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par 

terre, fondu, frappé, petits battement, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, féltalpra, 

emelkedés és allongé pózok alkalmazása). 

Középgyakorlatok 

- különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu, fondu - soutenu, adagio, 

arabesque pózok, grand battement jeté, - pas de bourrée, mint összekötő lépés). 

Allegro 

- kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, assemblé, 
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petit jeté, sissonne simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de chat, sissonne ouverte, 

sissonne tombé alkalmazásával), 

- nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90°-on, grand 

assemblé, jeté entrelacé, grand jeté alkalmazásával). 

Tourok 

- forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon középen, 

tour chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 

- technikai biztonság, 

- koordinált, esztétikus előadásmód, 

- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 
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MODERNTÁNC TANSZAK 

 

A TANSZAK  PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

A modern tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag 

elsajátítása mellett fejlessze a tanuló önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a 

személyiségét. 

A tanszak feladata : 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a modern táncművészet főbb irányzatait, 

- az irányzatok technikai alapelemeit, 

- a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

- technikai adottságait, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentrálóképességét, 

- muzikalitását, 

- tér- és formaérzékét, 

- előadói készségét, 

- személyiségét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a modern táncművészet iránti nyitottságot, 

- a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

- a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

- a rendszeres munka igényét, 

- az önálló gondolkodás igényét, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

Ösztönözze a tanulót 

- az igényes munkára, 

- tánc és színházi események látogatására, 

- érzelmi nyitottságra, 

- egészséges életmódra. 

Adjon teret 

- a tanuló fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 

 

 

Tantárgyak :     Táncelőkészítő gimnasztika 

 Esztétikus testképzés 

 Jazz-technika 

 Graham-technika 

 Limón-technika 

 Kontakt-technika 

 Modern jazz-technika 

 Improvizáció 

 Kompozíció 

 Tánctörténet 

 

 

Óraterv 

 

 

Évfolyamok 

  Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Táncelőkészítő gimnasztika 4 4                     

Esztétikus testképzés     4 4                 

Jazz-technika         4 4 4 4         

Graham-technika                 1-2 1-2     

Limón-technika                     1-2 1-2 

Kontakt-technika                 1-2 1-2     

Modern jazz-technika                     1-2 1-2 

Improvizáció                 1 1 1 1 

Kompozíció                     1 1 

Tánctörténet                 1 1     

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A csoportos órák időtartama : 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

 

Táncelőkészítő gimnasztika : célja a tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembevételével 

az izomzat fokozatos fejlesztése, az esztétikus mozgás alapfogalmainak gyakorlati elsajátítása, 

a tudatos izommunkára nevelés. A technika felkészíti a tanulókat a képzés fizikai 

követelményeinek megfelelően (tágság, hajlékonyság, rugalmasság). 
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Esztétikus testképzés : olyan gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag, amely magában 

foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan 

előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika felépíthető. 

 

Jazz-technika : általa a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és 

előadásának stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a kontrakció – release tudatos használatát. 

 

Graham-technika : a klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő modern tánctechnika, 

amelynél a mozgás elindítója a törzs, annak központja, s ennek parancsaira működnek a 

végtagok. A tanulók megismerkednek pl. a spirals, contraction-release, a triplets, walks – 

speciális gyakorlatokkal, ezek kombinációival, s a technika előadásának követelményeivel. 

 

Limón-technika : célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező, és a 

többi modern tánctechnikáktól eltérő alapmozgás elveket – pl. oppozíció, suspension, siklás – 

annak gyakorlati alkalmazását, kombinációkban, etűdökben, koreográfiákban. 

 

Kontakt-technika : általa a tanulók megismerik a két test közötti érintkezési-kontaktpontok 

változása okozta mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360°-os terjedelmét, a test 

energiáinak kihasználását, a váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső 

mozgások érzékelésének képességét. 

 

Modern-jazz technika : a korábban tanult jazz-technika magasabb fokú, továbbfejlesztett 

változata, amely sokszínűséget sugall. Magába foglalja a klasszikus balett, a tradicionális jazz-

tánc (pl. amerikai feketék jazz-tánca, fehér amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint különböző 

modern tánctechnikák elemeit és a zenék soksínűségén keresztül formába önti. 

 

Improvizáció : szorosan kapcsolódik a tanszak többi tantárgyához – több technika tanítása 

közben megjelenik. Az improvizáció nemcsak készség, tudásanyagra is épülő ismeret. A 

technika felhasználja az összes tantárgy keretében tanult lépéseket, gyakorlatokat, 

kombinációkat. A cél, hogy a tanulók megtanulják gátlásaik leküzdésével a kreatív szabad 

improvizációt. 

 

Kompozíció : az Improvizáció tantárgyhoz hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul működik. 

Kiegészítik egymást. A tanult lépésekből, gyakorlatsorokból, kombinációkból, az 

improvizációk által azt tudatosan használva jönnek létre a kompozíciók. A tantárgy keretében 

továbbfejlesztjük az improvizáció keretében megismert eszköztárat. 

 

Tánctörténet : célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc 

kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 
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KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ 

PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

 

 

Előképző 

Táncelőkészítő gimnasztika 

A tanuló ismerje : 

-  az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,  

-  az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat. 

 

Legyen képes : 

- a tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

 

Alapfok 

 

Esztétikus testképzés 

 

A tanuló ismerje 

- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 

Legyen képes 

- a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 

- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 

Jazz-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a contraction és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát és előadásmódját. 

 

Legyen képes 

-  a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

-  a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák 

előadására. 
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Továbbképző 

 

Graham-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a contraction-release használatát, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

 

Legyen képes 

- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

 

Limón-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika alapelemeit, gyakorlatait,  

- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 

Legyen képes 

- a gyakorlatelemek pontos, tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 

előadására. 

 

Kontakt-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

 

Legyen képes 

- a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és a föld használatára, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

Modern jazz-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Legyen képes 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére. 
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Improvizáció, kompozíció 

 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika gyakorlatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 

 

Legyen képes 

- a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát: 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségeinek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre. 
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TANANYAG 

 

 

TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

 

 

A tantárgy előkészíti a tanulókat a modern technikák speciális követelményeihez. 

A tananyag kidolgozása heti 2 x 90 (4x45)  perces órára történt. 

 

 

Előképző 1.évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulvóval ismertesse meg: 

 testrészeinek irányitott mozgás lehetőségeit, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 a klasszikus balett alappozícióit 

 ritmikai alapokat 

 

Tegye képessé: 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett  együttműködésre, 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

 

Tananyag : 

 

1. járások 

Helyes testtartás elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzék 

fejlesztésére szolgáló gyakorlatok elsajátítása. 

 

járásformák 

 alapjárás 

 lefeszített lábfővel (spiccen) 

 sarkon 

 külső élen 

 belső élen 

 

2. futások 

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak. 

 

futásformák 

 alapfutás 

 magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

 sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 
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3. szökdelések 

Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi levegőbe 

emelkedés alatt 

 

szökdelés formák 

 páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban) 

 terpeszben (nyitva-zárva-haránt) 

 

4. nyak gyakorlatok 

Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített végrehajtása. Nagy 

szerepük van a jó testtartás kialakításában. 

 

 nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra) 

 fejfordítás,  (jobbra, balra) 

 

5. váll gyakorlatok 
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása, a helyes testtartás 

érdekében. 

 

 vállkörzés (előre, hátra, föl, le) 

 

6. törzs gyakorlatok 

Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok 

nyújtása valamennyi irányban. 

 

törzs gyakorlatok ülésben, fekvésben 

 törzshajlítás törökülésben 

 hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal 

 hason fekvésben mellkas emelés 

 bölcső 

 hanyatt fekvésben mellkas-emelés 

 hanyatt fekvésben csipőemelés (mellkas emeléssel is!) 

 híd 

 

7. lábfej gyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása. 

 

állások 

 alapállások (parallel, 45
o

, 90o, 180o) 

 harántterpeszállás 

 kilépő állás (előre, hátra, oldalt) 

 lépő állás (előre, oldalt, hátra) 

 

lábfőhelyzetek 

 lefeszített lábfő (spicc) 

 visszaszorított lábujjak 

 visszaszorított lábfő (pipa) 

 lefeszített lábujjak ("macskakarom") gördülés 
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8. láb gyakorlatok 

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka,térd, és csípőízületek) 

mozgékonyságának fejlesztése. 

 

láb gyakorlatok fekvésben 

 hanyattfekvésben 90o-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

 hanyattfekvésben 45o-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

 

9. kar gyakorlatok 

Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a 

kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások 

beidegzése, a későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében. 

 

kartartások 

 mélytartás 

 mellső középtartás 

 oldalsó középtartás 

 magastartás 

 

gyakorlatok 

 karlendítés 

 karlengetés 

 karhajlítás, karnyújtás 

 karkörzés 

 

10. tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180o-ra kifordított lábhelyzet és a magas lábemelések 

érdekében. 

 

támaszhelyzetek, ülések 

 törökülés 

 nyújtott ülés 

 nyújtott terpeszülés 

 sarkon ülés 

 hajlított oldalülés 

 

fekvések 

 hason fekvés 

 hanyatt fekvés 

 

tágító gyakorlatok ülésben 

 törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

 hason fekvésben "béka" 

 

 

11. légző gyakorlatok 

Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák 

elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar gyakorlatokkal 

kombinálva. 
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A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció elkerülése végett a 

légző gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés után végeztetni. A légzés 

szaporaságának, a légvétel mélységének helyes kialakítása kedvező hatással van az 

idegrendszerre, a szervezetre és a közérzetre egyaránt. 

 

gyakorlatok 

 alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül) 

 hanyatt fekvésben hasi légzés 

 törökülésben bordalégzés 

 

12. egyensúly-gyakorlatok 

Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, 

megtanítása. 

 

gyakorlatok 

 járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal 

 szoborjáték 

 

13. ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok 

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 

zenekíséretre való koncentrálást. 

 

14. klasszikus balett lábpozíciói 

Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit. 

 

 I. pozíció 180
o

 

 II. pozíció 180o 

 III. pozíció 

 IV. pozíció 

 V. pozíció 

 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 testrészeinek irányitott mozgás lehetőségeit, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 a klasszikus balett alappozícióit 

 ritmikai alapokat 

 

Legyen képes: 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett  együttműködésre, 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 
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Előképző 2.évfolyam 

 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

 testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, gyakorlatait 

 a test térben való bonyolultabb mozgáslehetőségeit, 

 az alapvető kapcsolatteremtő formákat, 

 az izomfejlesztő, izületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő 

technikákat, gyakorlatokat. 

 

Tegye képessé: 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett  együttműködésre,  

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

 

Tananyag : 

 

1. járások 

Az összetett lábgyakorlatok, melyek egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a 

térérzék fejlesztésére szolgálnak 

 

járásformák 

 csúszó járás 

 törzshajlítással - bokafogással 

 kis térdhajlításban (demi pliében) 

 guggolásban (grand pliében) 

 

2. futások 

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak. 

 

futásformák 

 előre nyújtott lábbal, 90
o

-ban fordított lábhelyzetben 

 

3. szökdelések 

Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi levegőbe 

emelkedés alatt 

 

szökdelés formák 

 egy lábon (nyújtva, hajlítva) 

 galoppszökdelés 

 

4. nyak gyakorlatok 

Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített végrehajtása. Nagy 

szerepük van a jó testtartás kialakításában. 

 

 nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra) 
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 fejfordítás,  (jobbra, balra) 

 fejkörzés (fél, egész) 

 

5. váll gyakorlatok 
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása, a helyes testtartás 

érdekében. 

 

 vállhúzás (előre, hátra, föl, le) 

 vállejtés (föl, le) 

 vállkörzés (előre, hátra, föl, le) 

 

6. törzs gyakorlatok 

Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok 

nyújtása valamennyi irányban. 

 

törzs gyakorlatok állásban 

 törzshajlítás (előre, hátra, oldalt) 

 törzsdöntés (előre, hátra, oldalt) 

 törzsfordítás  (jobbra, balra) 

 törzskörzés (jobbra, balra) 

 törzskörzés hajlással (jobbra, balra) 

 

törzs gyakorlatok rúdnál 

 törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

 törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

 törzshajlítás rúdra (bal, jobb) 

 hajlás hátra, rúddal szemben 

 hajlás hátra, rúdnak háttal 

 

törzs gyakorlatok ülésben, fekvésben 

 törzshajlítás törökülésben 

 hanyatt fekvésből törzshajlítás előre 

 hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz) 

 hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal 

 hason fekvésben mellkas emelés 

 hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz) 

 nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra) 

 híd 

 

7. lábfej gyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása. 

 

Lábfőhelyzetek állásban alkalmazva is 

 lefeszített lábfő (spicc) 

 visszaszorított lábujjak 

 visszaszorított lábfő (pipa) 

 lefeszített lábujjak ("macskakarom") gördülés 
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8. láb gyakorlatok 

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka,térd, és csípőízületek) 

mozgékonyságának fejlesztése. 

 

láb gyakorlatok állásban 

 lábemelés 

 láblendítés 

 láblengetés 

 térdhajlítás 

 térdnyújtás 

 térdrugózás 

 lábfordítás 

 lábkörzés 

 

9. kar gyakorlatok 

Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a 

kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások 

beidegzése, a későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében. 

 

kartartások 

 mellső rézsutos mélytartás 

 mellső rézsutos magastartás 

 hátsó rézsutos mélytartás 

 

 oldalsó rézsutos mélytartás 

 oldalsó rézsutos magastartás 

 hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra 

 keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött 

 

gyakorlatok 

 karemelés és leengedés 

 karvezetés 

 karlendítés 

 karlengetés 

 karhajlítás, karnyújtás 

 karfordítás 

 karforgatás 

 karkörzés 

 

10. tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180o-ra kifordított lábhelyzet és a magas lábemelések 

érdekében. 

 

tágító gyakorlatok ülésben 

 törzshajlítgatás gátülésben 

 törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

 törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

 hason fekvésben "béka" 

 spárga (haránt, oldalt) 
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tágító gyakorlatok rúdnál 

 I. pozícióban croisé előre, ráhajlással 

 I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással 

 I. pozícióban croisé, hátrahajlással 

 I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

 I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

 I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába 

 

páros gyakorlatok 

 páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

 hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással 

 törzshajlítás hátra, csípőfogással 

 törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

 törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

 

11. légző gyakorlatok 

Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák 

elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar gyakorlatokkal 

kombinálva. 

A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció elkerülése végett a 

légző gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés után végeztetni. A légzés 

szaporaságának, a légvétel mélységének helyes kialakítása kedvező hatással van az 

idegrendszerre, a szervezetre és a közérzetre egyaránt. 

 

gyakorlatok 

 gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 

 

12. egyensúly-gyakorlatok 

Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, 

megtanítása. 

 

gyakorlatok 

 járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal 

 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, gyakorlatait 

 a test térben való bonyolultabb mozgáslehetőségeit, 

 az alapvető kapcsolatteremtő formákat, 

 az izomfejlesztő, izületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő 

technikákat, gyakorlatokat. 

 

Legyen képes: 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett  együttműködésre, 

 a népi gyermekjátékok mozgásanyagának, énekeinek bemutatására. 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 
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A számonkérés formája: 

 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 

  a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

 

 

ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS 

(Berczik-technika) 

 

Alapfok 1.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg :  

 a modern -  tánctechnikák jellemző lépésanyagának alapjait, 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Helyes tartást 

 

Tegye képesés: 

 a zene és a tánc összhangjának megteremtésére, 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Helyes tartásra 

 A mozdulatok tudatos végrehajtására 

 

Tananyag : 

 

1. a mozgás esztétikai törvényszerűségei 

 

Tér 

 a mozdulat iránya 

 a magasság és mélység fokai 

 hajlítások szögei 

 

Idő 

 metrum 
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 ritmus 

 tempó 

 

Erő 

 a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő stb. 

 a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb. 

 ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb. 

 

2. a természetes testtartás 

 alapállás 

 pihenj állás 

 

3. a törzs szakaszai 

 nyaki szakasz 

 háti szakasz 

 központi szakasz 

 keresztcsonti szakasz 

 

4. a törzs helyzete ülésben 

 tartott helyzet 

 lazított helyzet 

 

5. a légzés 

 hasi légzés 

 bordalégzés 

 

6. lábgyakorlatok 

 

lábgyakorlatok súlytalanított helyzetben 

 "macskakarom" lábfejgyakorlat 

 "macskakarom" gyakorlat lábfej körzéssel 

 "macskakarom" egy láb emelés 

 hason fekvésben lábfő kifordítás 

 

lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

 gördülés 

 gördülés egy lábra, ruganyozva 

 lábfejkifordítások 

 "macskakarom" gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel 

 mélyguggolás 

 fél guggolás és gördülés kombinációja 

 mélyguggolás csípőlazítással 

 fordulattal keresztező mélyguggolás 

 csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével 

 láblendítés előre, támadóállásból 

 láblendítés hátra, támadóállásból 

 

7. nyakgyakorlatok 

 nyakhajlítás 

 nyakfordítás és hajlítás kötése 
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 nyakkörzés fejfordítással 

 függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 

 

8. törzsgyakorlatok 

 I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel 

 I., II. fokú egyenes "Z" ülésben 

 "Z" ülésben íves tartás előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

 íves tartás előre-hátra 

 dőlés hátra 

 dőlés és íves tartás kötése hátra 

 ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre 

 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 lábemelések oldalfekvésben 

 hason fekvésben hátra lábemelés,  alátámasztással 

 oldal- és hátul lábemelés, alátámasztással 

 törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal 

 lazítás oldalhajlásban. 

 

9. hasizom gyakorlatok 

 keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

 központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

 ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

 hanyattfekvésben hullám, karemeléssel. 

 

10. kargyakorlatok 

 egyenes és íves tartás 

 rögzített tenyérrel, könyök fordítás 

 könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel 

 derékszögű kartartások. 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 

1. improvizáció 

 vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait", érzéseit a külső 

szemlélő által észlelhető módon is kifejezni 

 próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján - saját, egyéni 

mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által benne keltett és számára fontos 

gondolatokat táncban kifejezni. 

 

2. etűdkészítés 

 az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók  próbálkozzanak meg az 

etűdkészítéssel 

 számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult módon 

 rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

 csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére 
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Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Helyes tartást 

 A mozdulatok tudatos végrehajtását 

 

Legyen képes: 

 a kombinációk használatára, 

 a zene és a tánc összhangjának megteremtésére, 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Helyes tartásra 

 A mozdulatok tudatos végrehajtására 

 

 

Alapfok 2.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatokat 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat 

 

Tegye képessé: 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatok  önálló végrehajtására 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatok végrahajtására 

 

Tananyag :  

 

1. lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett 

 gördülés 

 gördülés egy lábra 

 gördülés lábfejemeléssel 

 "macskakarom" gyakorlat elől-hátul lábemeléssel kifelé fordítással (nehezített változat) 

 mélyguggolás 

 mélyguggolás és gördülés kombinációja 

 gördülés és átgördülés rúd mellett 

 lábemelések hajlítási szögei és magassági fokai 

 támadóállásból 
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2. törzsgyakorlatok 

 

fekvésben 

 törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

 oldaldőlés és hajlás kombinációja térden 

 lazítás oldalhajlásban 

 törzshullám 

 oldalfekvésben, oldal törzshullám 

 láblendítés oldalfekvésben 

 váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással. 

 

rúd mellett 

 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

 előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

 törzsdőlés és hajlás oldalra 

 oldalív és oldaldöntés, rúd mellett 

 

3. hasizom gyakorlatok 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

 ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal 

 hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással 

 hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel 

 hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal 

 ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 

 

4. kar gyakorlatok 

 derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel 

 malomkörzés, lábcserével 

 malomkörzés, támadóállással 

 ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás 

 ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülőhelyzet változatokkal 

 

5. kombinált gyakorlatok 

 csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett 

 keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

 törzshullám és lábemelés kombinációi 

 hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással 

 döntés és dőlés kombinációi 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 

 Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt esztendőben 

ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása , tanítása elő kell, hogy segítse a többi tánctechnika 

elsajátítását, megtanulását. 

 Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5 perces, az életkornak 

megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elkészítésével is. 
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Az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. A 

képzést a technika elméleti tudnivalói egészítették ki. Ez idővel  olyan izomérzékelést fejleszt 

ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít, és fokozott plaszticitáshoz vezet. 

A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, ülőhelyzetekben pontosan 

megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban, nehezített, kombinált változatokban tanulják. A 

gyakorlatoknak nemcsak nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre 

fokozódik. Ugyanakkor nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére 

önálló feladatmegoldásként a tanult elemekből, kombinációkból legyenek képesek egy saját 

etűdöt összeállítani. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatokat 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat 

 

Legyen képes: 

 a zene és a tánc összhangjának megteremtésére, 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatok végrahajtására 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat bemutatására 

 

 

A számonkérés formái: 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és  év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból  áll.  

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása, 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 
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JAZZ-TECHNIKA 

 

 

Alapfok 3.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulót ismertesse meg : 

 a tanult technika mozgásanyagával, 

 a technika , stílusát, előadásmódjával 

 az izoláció fogalmával, helyes kivitelezésével. 

 

Tegye képessé : 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Tananyag : 

 

1. jazz-tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ("bólogatós" néven 

ismert tréning) - ütemszámokkal megadva. 

 

Kiindulási helyzet: paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 

 

1- fejdöntés előre  

2- fejemelés  

3- fejdöntés hátra -  

    ismétlődik 

4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4 x. 

 

17- fejdöntés jobbra - folyamatosan, mint 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4 x 

 

      fejkörzés jobbra 

33- elöl - mint 1-től 16-ig. 

34- jobb 

35- hátul 

36- bal  - 33-tól 48-ig összesen 4 x. 

 

      fejkörzés balra 

49- hátul - mint 1-től 16-ig 

50- jobb  

51- bal  - 49-től 63-ig összesen 4x.  

 

64- fejemelés 

65- válltolás előre -  
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66- visszahúzás - kiindulási helyzet 

67- válltolás hátra 

68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x. 

 

81- vállemelés fel -  

82- váll leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig  

      összesen 4x 

 

89- vállkörzés hátra, 90-                           fent        - mint 1-től 16-ig 

91-                           hátul 

92-                           lent        - 89-től 104-ig összesen 4x. 

 

        a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

 121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig  

        összesen 4x 

 

137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 

138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/ 

140- törzsnyújtás -  137-től 152-ig összesen 4x. 

 

        felsőtörzs körzés jobbra 

153- törzshajlítás előre - térdhajlítás 

154-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan, 

155-                    hátra - mint 1-től 16-ig 

156-                    balra - 153-tól 168-ig összesen 4x 

168- törzsnyújtás 

 

        felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

170-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan 

 

171-                    előre - mint 1-től 16-ig 

172-                    balra. - 169-től 184-ig 4x,  

184 -törzsnyújtás 

 

185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 

186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

187- hajlás hátra 

188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 

 

201- hajlás jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, 

202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

203- hajlás balra  

204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés jobbra 
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217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

218-           jobbra - mint 1-től 16-ig 

219-           hátra  

220-           balra - 217-től 232-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés balra 

233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

234-          jobbra - mint 1-től 16-ig 

235-          előre  

236-          balra  233-tól 248-ig összesen 4x  

248- törzsnyújtás 

 

249- törzsdöntés előre - térdnyújtás marad 

250- törzsemelés - egyidejű térdhajlítással  

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 

 

265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

       

       törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott  térddel 

281- törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel 

282-                   jobbra-  

283-                   hátra -   

284-                   balra -  281-től 296-ig összesen 4x. 

 

        törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra - nyújtott térddel 

298 -                  jobbra   

299-                   előre     

300-                   balra. 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

        törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-                                  törzsnyújtás - térdnyújtás 

316-                                  törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan 

317-                                  törzsnyújtás 

318-                                  törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlitás- térdnyújtás 

 

321-  törzsdöntés hátra - térdnyújtás                                    

322-  hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlitás     

323                                    törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-                                   törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-                                   törzsnyújtás - térdnyújtás 
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326-                                   törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-                                             térdhajlítás 313-tól 376-ig      

         összesen 4x 

 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378 - jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-                                     törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 

380-                                     törzshajlítás balra - folyamatosan 

 

381-                                     törzsnyújtás 

382-                                     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlitás                                                                                               

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra, 377-től 439-ig, 

összesen 4x 

440-térdhajlitással hajlás jobbra, balkar 3. pozicióban, jobb kar  előkészítő pozícióban 

 

2. kombináció - etüd 

 minden órán új kombináció készítése  a tananyag felhasználásával 

 

Megjegyzés:Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és izületeinek egyenletes, 

felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése 

érdekében minden héten új részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 az izoláció fogalmát, helyes kivitelezését 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóvalt ismertesse meg: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 Testrészeinek tudatos elkülönült használatát 
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Tegye képessé: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Tananyag : 

 

Kiindulási helyzet: paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 

 

1- fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás /demi-plié/ 

2- fejemelés - egyidejű térdnyújtás /tendue / 

3- fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan ismétlődik 

4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4 x. 

 

17- fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4 x 

 

      fejkörzés jobbra 

33- elöl - térdhajlítás nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig. 

34- jobb 

35- hátul 

36- bal  - 33-tól 48-ig összesen 4 x. 

 

      fejkörzés balra 

49- hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 

50- jobb  

51- bal  - 49-től 63-ig összesen 4x.  

 

 

64- fejemelés 

65- válltolás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint  1-16-ig 

66- visszahúzás - kiindulási helyzet 

67- válltolás hátra 

68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x 

81- vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

82- váll leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig  

      összesen 4x 

 

89- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

90-                           fent        - mint 1-től 16-ig 

91-                           hátul 

92-                           lent        - 89-től 104-ig összesen 4x. 

 

        a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

 121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig  
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        összesen 4x 

 

137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 

138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/ 

140- törzsnyújtás -  137-től 152-ig összesen 4x. 

 

        felsőtörzs körzés jobbra 

153- törzshajlítás előre - térdhajlítás 

154-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan, 

155-                    hátra - mint 1-től 16-ig 

156-                    balra - 153-tól 168-ig összesen 4x 

168- törzsnyújtás 

 

        felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

170-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan 

 

171-                    előre - mint 1-től 16-ig 

172-                    balra. - 169-től 184-ig 4x,  

184 -törzsnyújtás 

 

185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 

186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

187- hajlás hátra 

188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 

 

201- hajlás jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, 

202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

203- hajlás balra  

204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés jobbra 

217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

218-           jobbra - mint 1-től 16-ig 

219-           hátra  

220-           balra - 217-től 232-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés balra 

233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

234-          jobbra - mint 1-től 16-ig 

235-          előre  

236-          balra  233-tól 248-ig összesen 4x  

248- törzsnyújtás 

 

249- törzsdöntés előre - térdnyújtás marad 

250- törzsemelés - egyidejű térdhajlítással  

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 
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265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

       

      törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott  térddel 

281- törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel 

282-                   jobbra-  

283-                   hátra -   

284-                   balra -  281-től 296-ig összesen 4x. 

 

        törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra - nyújtott térddel 

298 -                  jobbra   

299-                   előre     

300-                   balra. 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

        törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-                                  törzsnyújtás - térdnyújtás 

316-                                  törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan 

317-                                  törzsnyújtás 

318-                                  törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás- térdnyújtás 

 

321-  törzsdöntés hátra - térdnyújtás                                    

322-  hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlítás     

323                                    törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-                                   törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-                                   törzsnyújtás - térdnyújtás 

326-                                   törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-                                             térdhajlítás 313-tól 376-ig      

         összesen 4x 

 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378 - jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-                                     törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 

380-                                     törzshajlítás balra - folyamatosan 

381-                                     törzsnyújtás 

382-                                     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlítás                                                                                               

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra, 377-től 439-ig, 

összesen 4x 

440-térdhajlitással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar   előkészítő pozícióban 
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        alulról indított törzshullám oldalra 

441- csípőtolás jobbra -  térdhajlításban folyamatosan 

442- felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról- jobb lábra 

443- hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan                                 

446- felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúly- áthelyezés bal lábról - jobb lábra                                                 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartás csere. 441-től 471-ig  

         összesen 4x 

472- bal kar leenged, kéz csípőn 

 

        felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 

475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fej emelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

480- hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban  473-tól 503-ig összesen 4 x 

 504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, 

         kar V pozíció fent. 

 

        alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 

505- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 

507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

508- hátrahajlás - térdnyújtás,505-től 520-ig összesen 4 x 

 

        felülről indított törzshullám előre hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció, plié-relevé,térdhajlitás 

522- hajlás előre                      

523- fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás  

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb  

        mellett, kiindulási helyzet, 521-től 535-ig összesen 4x.  

536- ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 

537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 

539- fejfordítás balra -   nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet -  537-től 552-ig összesen 4x. 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás  

                               553-tól 568-ig összesen 4 x 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 
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570- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 

572- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

                             569-től 584-ig összesen 4x 

 

585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 

586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 

587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 

588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig  

        összesen 4x 

 

600- törzsemelés kontrakcióval 

601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térd- 

        nyújtás, térdhajlítás 

602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar  

603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció - 

        térdnyújtás, térdhajlítás 

604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított  

        kar 601-től 616-ig összesen 4x 

 

617- től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től                     

        616-ig, összesen 4x 

632- re törzsemelés kontrakcióval 

633- tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 

        616-ig 

 

 

2. kombináció - etüd 

 minden órán uj kombináció készítése  a tananyag felhasználásával 

 önálló etüdkészités feladatként szólóban, majd párban 

 az év  végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása,  

betanítása 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 Testrészeinek tudatos elkülönült használatát 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 
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Alapfok 5.évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulvalt ismertesse meg: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 Paralell és klasszikus stílus alapvető külömbségeit 

 

Tegye képessé : 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Tananyag : 

 

1. jazz-tréning 

 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) - ütemszámokkal 

megadva 

 

 kiindulási helyzet :Paralelle  I. pozicióban, kar paralelle magas- 

                             tartásban, tenyér előre néz 

 

1-          jobb kar emelés függőlegesen 

2-          bal kar emelés függőelegesen 

3 - 4-     az 1-2 ismétlése 

5 - 6-     térdhajlítás (demi plié) karleengedés elöl, fölfelé fordított  tenyérrel 

7 - 8-     térdnyújtás (tendu) karemelés oldal magas V pozícióig 

9 -         törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött 

10 -       törzshajlítás előre, tenyér a földön 

11-12-   alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek a combon, tör- 

             zsön végighúzva, magastartásig 

13 -19-  az 1-től 7-ig ismétlése 

20-        mellkasemelés, felsőtörzs homorítás 

21-22- térd- és törzshajlítás előre, karleengedés 

23-24- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással,  

           törzsnyújtás 

25-      törzshajlítás jobbra 

26-  törzsnyújtás 

27-      törzshajlítás balra 

28-      törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás 

29-30- térd- és törzshajlítás előre 

31-32- sarokemlés, térd-, medence-, mellkas előretolással  

           törzsnyújtás 

33- törzshajlítás balra 

34- törzsnyújtás 

35-  törzshajlítás jobbra 

36- törzsnyújtás felsőtörzs homorítás 
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37-38- térd- és törzshajlítás előre 

39-40- alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magastartásba 

41- lábujjra emelkedés (releve) 

42- sarokletevés  

43-  lábujj en-dehors 

44- sarok paralelle 

45- lábujj en-dehors 

46- sarok paralelle medenceszéles első pozícióban 

 

3. kombináció-etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban, 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 Paralell és klasszikus stílus alapvető külömbségeit 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

 

 

Alapfok 6.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

 a tanult technika mozgásanyagát, talajgyakorlatait 

 a kontrakció és release tudatos használatát,talajon is 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 

Tegye képessé: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

Tananyag : 

 

Giordano - tréning ütemszámokkal megadva 

 

1. Homoritás és kontrakció fekvésben 

          kiindulási helyzet.  nyújtás fekvésben,  II.karpozíció  tenyér a földön 

1 - 4   homorítás vállra, majd fejtetőre 
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5 - 6   belégzés 

7 - 8   kilégzés 

1 - 4   leereszkedés hanyattfekvésbe 

5 - 8   kontrakció hanyattfekvésben 

1 -      kontrakció jazz kézzel," karvaj " lábfej 

2 - 4   megtartás 

5 - 6   nyújtás,  (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban  

7 - 8   leengedés a kiinduló helyzetbe. 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

2. Semleges lüktetés fekvésben 

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 - 2   jobbláb emelés 90  o 

3 - 4   térdhajlítás vízszintes lábszárig 

1 - 8   mellhez húzogat semleges tartásban 

1 - 8   kifelé fordított térddel 

1 - 8   mellhez huzogat semleges tartásban 

1 - 8   befelé forditott térddel 

1 - 16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 

1 - 8   2 lüktetéssel  a fenti irányokban           

1 - 16 4 x 1-1 lüktetéssel 

 

3. Nyújtás fekvésben  

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 -        lábemelés 

2 -        térdhajlítás 

3 - 4     térdnyújtás 

1 - 8     rugózás spiccelve 

1 - 8     rugózás pipálva 

1 - 16   az előző két mozzanat ismétlése 

 

1 - 4     megtartás  (mozgásszünet) 

5 - 8     leengedés 

1 - 44   a gyakorlat ismétlése 

 

4. Kontrakció irányokba 

    Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 

1 - 2    kontrakció jazz kézzel 

3 - 4    nyújtott ülés karnyújtással 

5 - 8    ruganyozás előre, kar túlnyulik a lábon 

1 - 2    felülés alámerítéssel V karpozícióval 

3 - 4    egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 

5 - 6    kontrakció 

7 - 8    leengedés hanyattfekvésbe 

1 - 4    felülés mellkasemeléssel 

5 - 16  a fenti gyakorlat ismétlése 

1 - 32  a fenti két gyakorlat ismétlése 

1 - 4    kontrakció egyenes ülésig 

5 - 6    előre törzs alámerítés 

7 - 8    felülés diagonál kartartással 
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1 - 16  mégegyszer 

 

5. Ív fekvésben 

1 - 4    törzsív tarkóra 

1 - 8     lüktetés 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 4     szünet 

1 - 4     leereszkedés tarkóra 

5 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 16   emelkedés hidba és szünet 

1 - 4     leereszkedés fejre 

5 - 8     leereszkedés tarkóra 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

 

6. Lábat föl és kifelé 

   Kiindulási helyzet:"V"pozíció karral  fej fölött, tenyér fölfelé 

1 - 4    függőleges lábemelés 

4 - 8    lábemelés fej fölött a talajra 

1 - 16  boka visszafeszítés és releve-k 

1 - 8    lábemelés vizszintesig-függőlegesig 

1 - 4    lábemelés fej fölé a talajra 

1 - 8    még kétszer hátra 

 

7. II. pozíciós nyújtás 

    Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 

1 - 8    döntés előre V-karral 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II. poz.-ba 

1 - 8    döntés jobb lábra 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II.poz.-ba 

1 - 12  ismétlés bal lábra 

1 - 8    döntés előre V-kar, asztal-tetőből "V" pozícióba 

 

   Kiindulási helyzet:terpeszülés, II. pozíció hosszú kar  

1 - 4    kontrakció asztaltetőbe, II.pozíciós  jazz kar, majd 

           hosszú kar 

4 - 8    lábamelés V- karral 

1 - 4    asztaltető 

5 - 8    kontrakcióval hanyattfekvés 

1 - 4    páros lábemelés 

5 - 8    láb leengedés 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3-szor 
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3. kombináció-etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban, 

 hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát,tajon szakszerű kivitelezését 

 a kontrakció és release tudatos használatát, talajgyakorlatokon keresztüli önálló bemutatását 

 a technika , stílusát, előadásmódját. 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk , 

koreográfiák előadására. 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A  vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatása 

 a kontrakció és release tudatos használata 

 

 

GRAHAM-TECHNIKA 

 

 

A Graham-technika a Klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő  moderntánc-technika, 

amelynél a mozgás indítója a törzs, annak központja. Ez az elv beépült az összes modern, és 

számos posztmodern technika alapjaiba. 

 

Továbbképző 7.évfolyam 
 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulvalt ismertesse meg: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 speciális gerinchasználatát, 

 

Tegye képessé 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,  
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Tananyag : 

 

Az első év anyaga a Graham technika alapjait képező, s azt a többitől megkülönböztető 

mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása. 

 

1. talajgyakorlatok 
 "bounces" - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó gerincmozgások 

 "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

 "spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról 

fölemelkedés, s oda visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely a gravitációt 

"könnyen kezelhetővé" teszi 

 "contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez 

szükséges beidegzések gyakorlása 

 

2. álló középgyakorlatok 
 "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral 

 "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok 

 plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe beépítve 

 a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 

 

3. diagonális - haladó gyakorlatok 
 "walks" - a diagonális lépés- járás- futásgyakorlatok 

 "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

 ugrások helyben, páros lábbal 

 "skip" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

 

Megjegyzés: A Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokba haladnak. 

Ez egyben a tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet: az energiák tudatos "terelésére", 

de azt a gyakori célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő 

hely jusson. 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók, a tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 speciális gerinchasználatát, 

 

Legyen képes: 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,  
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Továbbképző 8. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulvalt ismertesse meg: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 speciális gerinchasználatát, 

 a kontrakció release használatát, 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

 

Tegye képessé : 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,  

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

 

Tananyag : 

 

1. talajgyakorlatok 

 az addig tanultak ismétlése 

 "spirál IV. pozícióban", "fold" - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont-

indítású "contraction-release" és a spirális mozgások ötvözése,  

 föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával 

 

2. álló középgyakorlatok 

 "weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok: (a 

növendék itt a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 

felhasználásával és fékezésével ismerkedik 

 

3. diagonális-haladó gyakorlatok 

 lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekbe  az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával végeztetjük 

 a "contraction-release", valamint a "spiral" elemeinek alkalmazása  az ugrások közben 

 

Megjegyzés: a tanult elemekből gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, füzér állítható 

össze, amely koreografikusabb formában szemlélteti az elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók 

egyéni képességeit is. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 speciális gerinchasználatát, 

 a kontrakció release használatát, 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

 

Legyen képes: 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,  

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 
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A számonkérés formája 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból áll.  

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Graham-technika spciális gerinchasználatának tudatossága 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása 

 

 

 

LIMON TECHNIKA 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

 Szakirányú feladatok: 

 

A tanulót ismertesse meg: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 

Tegye képessé: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 

Tananyag : 

 

Cél: a Limón-technika alapjait képező, és a többi modern tánc technikáktól eltérő alap 

mozgáselvek megtanítása. 
 

Talajgyakorlatok 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

 a gerinc izolált mozgásának alapjai 

 fej, kar és láb izolált mozgás lehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 

 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

 láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése (támaszkodva a 

Graham technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

 fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, először előre, 

majd a 2. évben oldal irányban is 

 gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 
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Diagonális-haladó gyakorlatok 
 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

Álló középgyakorlatok 
 alap láb pozíciók elsajátítása 

 közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, természetes és 

en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

 rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

 a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb helyzeteken keresztül jutva el a 

maximális pontig 

 oppozíció megértetése , elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

 "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs nyújtás) 

 lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve 

az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

 kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat és a "pliét" 

használva.(utalva az ízületek másfajta használatára) 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 

Legyen képes: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 

 

 
Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 

Tegye képessé 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 

Tananyag : 
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Talajgyakorlatok 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

 a gerinc izolált mozgásának alapjai felhasználásával kombinált sorozatok 

 fej, kar és láb izolált mozgás lehetőségeinek kombinációi 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

 láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció, fejlesztése  fej, kar, láb izolációs 

mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire az adott testrész súlyterhelésével 

 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, először előre, 

majd a 2. évben oldal irányban is 

 zuhanások (fej, kar, láb) 

 

Álló középgyakorlatok 
 alap láb pozíciók használata 

 közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, természetes és 

en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

 rotáció, a kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

 a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb helyzeteken keresztül jutva el a 

maximális pontig 

 oppozíció alkalmazása 

 "suspensiona” 

 lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, az eddig tanult 

technikákra építve 

 zuhanások elsajátítása álló helyzetben a különböző pozíciókat és a "pliét" használva.(utalva 

az ízületek másfajta használatára) 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 
 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

Megjegyzés: Az elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen, ezért 

ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

A második évben a megtanult alapelemeket kombináltabb, koreografikusabb gyakorlatokba 

építjük. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 

Legyen képes: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 
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A számonkérés formája 

 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

 

KONTAKT TECHNIKA 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulót ismertesse meg: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 társa iránti bizalommal 

 együttes munkával 

 

Tegye képessé : 

 a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására. 

 

Tananyag : 

 

Feladatok: 

 alap mozgási ismeretek elsajátítása 

 saját ösztönös mozgások megismerése 

 mozgás szótár megismerése és bővítése 

 technikai elemek gyakorlása 

 partner munka megismerése 

 társ súlyának megismerése 

 bizalom kiépítése a társsal szemben 

 vezetett improvizációs gyakorlatok 

 a testközelség fizikai megismerése 

 tanult technikai elemek ismétlése, csiszolása, gyakorlása, új elemek tanulása 

 partner munka eddig tanult elemeinek gyakorlása 

 társ súlyának részleges vagy teljes átvétele 

 improvizatív mozgásszótár bővítése 

 szabad improvizatív feladatok bevezetése 

 

1. alaptechnika 
   egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, 
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   középhelyzetekben, állásban 

 kapcsolat a földdel, saját súly átadása 

 gurulások egyszerű formái 

 támaszok és mozgások támaszban, 

 dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel 

 alap pozíciók a társnak felület adásra 

 földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló pozíciókban) 

    egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, közép- 

    helyzetekben, állásban 

 gurulások, különböző testrészek vezetésével, vállon át, társsal egymásnak fekvésben felület 

adással 

 támaszokban 

 súly adás 

 egyensúlyi helyzetek felvétele 

 átgurulások (hason, oldalon, háton) 

 a földnek átadott súly, mint a földből nyert energia felhasználása a következő mozdulathoz 

 társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra 

 dőlések, séta, futás, ugrások partnerrel végezve 

 állásban, földön befejezve 

 

2. test tudatossági gyakorlatok 

    partner grafika 

 az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása 

 nyak, váll-kar, csípő-láb grafika "rajzolása" mozgás közben 

 ízületek izolálása végtag mozgatással 

 alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel 

 az érintés minőségei 

 nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának megteremtésére 

 

3. improvizáció 

    vezetett formában, kötött feladatokkal szabadon párokban,  

    trió formában 

 alap érintésekkel ismétlés 

 társ mozgatása, táncba vitele, szerep váltásokkal, történjen a tánc 

 társ által alkotott felületek kihasználása ("tájkép" táncok), érintéssel és  anélkül 

 csukott szemes vezetéses és követéses feladatok 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 társa iránti bizalmat 

 együttes munkát 

Legyen képes: 

 a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára 
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Továbbképző 8. évfolyam  

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

 

Tegye képessé : 

 a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

Tananyag : 

 

Feladatok 

 alaptechnikai elemek elmélyítése, tudatos testhasználat 

 a test készenléti állapotának megismerése 

 a változó helyzetekre történő reagálás gyorsaságának fejlesztése 

 a pillanat felismerése a döntések meghozatalánál 

 teljes testsúly átvétele 

 testre vételek földi-, közép- és álló helyzetekben 

 vezetett gyakorlatok improvizációba vitele 

 szabad megoldások 

 társsal való kommunikáció kialakítása 

 emelések formáinak és alapjainak megtanulása 

 alaptechnikai elemek és a partnergyakorlatok tudatos alkalmazása tánc közben 

 testismeret elmélyítése 

 emelések gyakorlása, pontosabbá tétele 

 a tánc történésének hangsúlya a formai megoldásokkal szemben 

 a pillanatok gyors felismerése a gyors reakció fejlesztése 

 egyéni megoldások kialakítása adott feladatoknál 

 összetett csoportos improvizációs feladatok gyakorlása 

 testre ugrások és azok lendületének továbbvitele egy újabb mozgásba 

 egy időben több szempontra figyelni gyakorlás és tánc közben 

 ismerkedés kompozíciós páros feladatokkal 

 

1. alaptechnika 
    egyéni és párokban gyakorlatok, földön, középhelyzetekben, 

    állásban végezve 

 gurulások kombinálása, alkalmazása szabadon 

 gurulások dőlésekből 

 támaszokban testre vételek és elmozdulás a társ súlyával 

 egyensúlyi helyzetek megtartása mozgásban lévő testen 

 gyors átmenetek a földi elemekből ugrásokba és fordítva 

 emelés hátra, földön lábra (térd, talp), combra 

 gurulások variálása, egyikből a másikba való szabad átmenetek 

 gurulások ugrásokból 
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 emelések vállra, hátra és a társ levitele a földre 

 ugrások egymásra, elkapással és a súly továbbvitelével, földre levitelekkel 

 gurulás az álló helyzetben lévő társon  

 

2. testtudatossági gyakorlatok 
    partner grafika és release feladatok 

 ismétlések a finomabb és mélyebb érzékelésre 

 törzs grafikák- mellkas, gerinc 

 ízületek szabad mozgásai végtag mozgatással nyugalmi helyzetből a testre vonatkozó 

képekkel 

 mozgás felfedezés a puha testhasználat segítésére 

 az előző év anyaga, ismétlés 

 nyugalomban vagy mozgásban lévő test egy pontjának-felületének érintése tenyérrel vagy 

fésülések 

 mozgás felfedezések nyugalomból és mozgásból 

 autentikus mozgás (partner figyeli a csukott szemmel mozgó társat) 

 

3. improvizáció 
    kötött formák, vezetett feladatok, szabad formák, megol- 

    dások, párokban (állandó, cserével), három fő együtt 

 nem azonos testrészek kapcsolódása egymáshoz,(fej-kéz, láb-kéz, törzs-láb, törzs-fej, stb.) 

 kapcsolódó felületek elgördülése egymáson 

 kialakított szerepek folyamatos cseréje a tánc kinyitásához, vezetés és követés állandó 

váltakozása 

 emelések használata tánc közben 

 trió forma, kettő mozgat egyet vagy hármas szerep feladatok 

 az előző évek feladatainak ismétlése és tovább fejlesztésük a tánc során 

 folyton változó felületek kapcsolata 

 dőlés és emelés, váltakozó szerepekkel 

 ugrások alkalmazása a tánc közben, nem előre tervezett ugrás fogadásával 

 csoportos improvizációk amelyben szabadon alkalmazhatók a tanult kapcsolódási formák 

 

4. kompozíció (nagyban függ a tanulók tudás szintjétől) 

 meghatározott egyéni mozgás sor kiegészítése és végrehajtása partnerrel, érintéssel vagy a 

nélkül ( a párok egyénileg oldják meg, minden pár mást alkot) 

 egyszerű szerkezetű érintéses, páros formák lerögzítése - súlyadás- és vétellel 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

 

Legyen képes: 

 a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 
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A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll. 

 

Az értékelés szempontjai- minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának isnmerete 

 gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való hajlam 

 harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

 a kreativitás,  az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

 

MODERN JAZZ-TECHNIKA 

(Matt Mattox-technika alapján) 

 

 

A Modern Jazz-technika tantárgy a Modern-kortárs tánc tanszakon az Alapfok 2-6. 

évfolyamában tanult Jazz-technika tantárgy folytatása, az abban megtanult alapokra épül. 

A  tantárgy kidolgozása heti 1x90 ( 2x45 ) perces órákra történt. 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

 a  technikára jellemző harmónikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

 

Tegye képessé: 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan,  bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

 

Tananyag :  

 

1. bázis gyakorlatok 

 paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre) 

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdizület (plie-vel) 

bemelegítését szolgáló gyakorlat 

 relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csipő széles és en dehors első 

pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x) 

 ugyanez en dehors second pozícióban 

 boka, térd és csípő izületek melegítése 
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 demi plié, grand plié  (en dehors első és második pozíciókban), paralelle második 

pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes irányban. Végén egy grand plié és 

egy relevé. 

 tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána 

IV.pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de bras-val, abból egyenes háttal 

törzsdöntés előre paralelle második pozícióba, onnan feljön en de hors, második pozícióba 

vált, plié és tendu-val zár az első (en de hors) pozíció 

 paralelle, csipő széles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre sétálás 

vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó 

izmainak nyújtása).  

    A  kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással,  

    majd a release ugyanebben a sorrendben visszafelé 

    A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy a relevé a  

    kezdő mozdulat. 

 battement jeté  gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban 

    Kettő nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt követően  passé balance. 

 beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat. 

 fej izoláció  plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva.Ezt követően súlypont 

áthelyezős haladás par terre gyakorlat. 

 rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlatot en dehors és paralelle pozíciókban 

is végeztethető. A gyakorlat végén developpe  minden irányba. 

 váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések  előre, hátra. Az év 

második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom irányban plié-vel. Közben paralelle 

csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és demi plie. 

 frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs port de 

bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, 

balra csipőszéles paralelle pozícióban és demi pliében. 

 mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve 

 adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval. 

 grand battement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban. 

 

2. középgyakorlatok: 

 rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans. 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval: először 

negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. két tour-ral  

 chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbra-balra. 

 előző  három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással. (haladás, testsúlyáthelyezés, 

irányváltoztatás gyakorlatok). 

 paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand 

battement jeté-vel. 

 

3. kis allegrók: 

 sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva 

 egylábas sauték váltott lábakkal. /könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

 paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi 

 

4. diagonálban haladó gyakorlatok: 

 a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és kiegészül föld 

használattal. 
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 az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika 

tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár. Ajánlott az 1. évben kéthetente 

váltani a kombinációkat. 

 

5. levezető gyakorlatok. 

 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

 a  technikára jellemző harmónikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan,  bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

 a  technikára jellemző harmónikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 A rotatio fogalmát, kivitelezési lehetőségeit 

 Puha könnyed testhasználatot állva és a földön is 

 

Tegye képessé 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan,  bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

 a zene és a tánc kapcsolatának  megteremtésére. 

 

Tananyag : 

 

A 10. év gyakorlatai teljes mértékben ráépülnek, illetve továbbfejlesztik az előző év 

gyakorlatait. 

 

1. bázis gyakorlatok 
●  paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre) 

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdizület (plie-sen) 

bemelegítését szolgáló gyakorlat, széles paralell II. pozícióban, nyújtott háttal, elöl kézzel a 

földön (súly nélküli) csípő izületből történő törzsfordítások 

 relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csipő széles és en dehors első 

pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x) 

a relevé és rotáció egyidőben történő együttes végzése. 

 ugyanez en dehors second pozícióban 

 boka, térd és csípő izületek melegítése -  tendu battement elöl, oldalt, hátul double plié-vel 
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 demi plié, grand plié  (en dehors első és második pozíciókban), paralelle második 

pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes irányban. Végén egy grand plié és 

egy relevé 

a grand plié 4 ütem alatt történik, ebből törzsdöntés előre paralelle pozicióban, onnan vissza en 

de hors grand plié-ig és térdnyújtás 

 tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána 

IV.pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de bras-val, abból egyenes háttal 

törzsdöntés előre paralelle második pozícióba, onnan feljön en de hors, második pozícióba 

vált, plié és tendu-val zár az első (en de hors) pozíció - a teljes koordináció port de bras-val 

 paralelle, csipő széles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre sétálás 

vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó 

izmainak nyújtása)  

    A  kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással,  

    majd a release ugyanebben a sorrendben visszafelé 

    A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy  a relevé  

    a kezdő mozdulat. 

 battement jeté  gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban - pointe-val, kettő 

nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt követően passé balance.  

 beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat. 

 fej izoláció  plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva.Ezt követően súlypont 

áthelyezős haladás par terre gyakorlat az oldalirányú fej izolációk paralelle poziciós 

battemente tendu-kel összekötve 

a harmadik törzsfordítás (twist) double-val, majd zárja nyújtott lábbal a paralelle VI.pozíciót. 

Innen paralelle passé-n át előre developpe, súlylábon plie, abból oldalra demi rond en l'air, 

közben 90
o
-os törzsdöntés előre, szabad láb 90

o
-on, paralelle pozícióban. Szabad láb 

lehelyez a földre, plié-ben zár a VI. pozíció és térdnyújtáson keresztül felgördül a 

gerincoszlop 

 rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlat en dehors és paralelle pozíciókban 

is végeztethető. A gyakorlat végén developpe minden irányba. Rond de jambe par terre 

paralelle pozícióban pas de bouree-vel. 

 váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések  előre, hátra. Az év 

második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom irányban plié-vel. Közben paralelle 

csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és demi plie.. 

A vállizület mozgásának összes lehetőségei és variációi, közben elöl, ill. hátul croise 

pozícióban. 

 frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs port de 

bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, 

balra csipőszéles paralelle pozícióban és demi pliében és en dehors pozícióban is 

 mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve 

 adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval. 

 grand battement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban, developpe-k, enveloppe-k 

- lábkivezetéses tágítások 

 

2. középgyakorlatok: 

 rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans 

45
o
-os és 90

o
-os en l'air. 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval, dupla 

tourok jobbra-balra. A tourok developpe-val elöl, oldalt és hátra érkezve. Különböző 

tourkombinációk, en dedans tourok is 
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 chaine gyakorlat: egy számolásra kettő jobbra, majd balra. Lehet grand tourokkal is 

kombinálni. 

 előző  három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással. (haladás, testsúlyáthelyezés, 

irányváltoztatás gyakorlatok). 

 paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand 

battement jeté-vel, paralelle saute-val kezdve és kombinálva. 

 

3. kis allegrók: 

 sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva 

 egylábas sauték váltott lábakkal. /könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

 paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi 

 

4. diagonálban haladó gyakorlatok: 

 a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket, kiegészül föld 

használattal és nagy ugrásokkal 

 az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika 

tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár. Ajánlott a 2. évben hetente 

váltani a kombinációkat. 

 

5. levezető gyakorlatok. 

 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok. 

 

Megjegyzések: a Modern Jazz-technika tantárgy tananyaga épít az Alapfok 3-6. évfolyamán 

elsajátított jazz-technika alapokra. A Modern Jazz-technika sokszínűséget sugall, amely 

magába foglalja a Klasszikus balett, a tradiconális jazz-tánc (pl. amerikai feketék jazz-tánca, 

fehér amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint különböző modern tánc technikák (pl.Graham, 

Limón, Horton, Cunningham) egyes elemeit és azt a zenék sokrétűségén keresztül új formába 

önti. 

A tantárgy tanításához javasolt különböző stílusú és műfaju zenék használata. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

 a  technikára jellemző harmónikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

 A rotatio fogalmát, kivitelezési lehetőségeit 

 Puha könnyed testhasználatot állva és a földön is 

 

 

Legyen képes: 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan,  bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

 a zene és a tánc kapcsolatának  megteremtésére. 
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A számonkérés formái 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és  év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai- minimum követelmények:  

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 harmónikus, koordinált, stílusos előadásmód 

 a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Továbbképző 7.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 a forma, a tér,  a alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 

 

Tegye képessé : 

 a forma, a tér,  együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 

Tananyag : 

Forma és tér 

 

Forma (a testrészek viszonyai, mozgása) 

Sstatikus pozíciók 

 egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem csak 

végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

 két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok) síkban, térben. 

 párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, 

síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata. 

 

Feladatok 

 improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait, 

 improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre. 

 

Mozgások 

 helyzetváltoztatás - helyváltoztatás. 

 egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc,... 

 több testrész mozgatása. 
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 vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kívülről, 

belülről. 

 mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel. 

 

Feladatok 

 tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben. 

 tánc egyedül két rendszerben váltakozva. 

 partnerrel egyszerre vagy ellentétesen. 

 két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel. 

 három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás. 

 a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a partner 

karakterváltása. 

 

Tér (a test és a környezet) 

 

Szubjektív tér  

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

 haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányában), rézsút, 

kombinációkban 

 elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a testen kívül 

(pl. chainé). Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely (gurulások) 

Objektív tér  

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok) -  viszonyítva) 

 statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér. 

Mozgás a térben: 

 geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, nyolcas, 

hármas, szabad formák rajzolása a térben. 

 szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes. 

 csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja. 

 

Feladatok 

 csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák térbeírása egyedül, 

csoportban 

 a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, hátra,  

háttal előre haladás, stb. 

 csoport mozog a térben: pl.  változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport külső 

alakja. (Pl.: Arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból álló, kört formáló csoport nagy 

köríven mozog a színpadon.)  

 gesztikulálás nélkül, szavakkal  a partner vagy csoport mozgásának irányitása 

 terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése:  (ajtó, zongora, ...), a 

táncos pozíciója,  (irány, magasság szint, ...), a haladás mikéntje, (futás, ugrás, gurulás, ...). 

A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 a forma, a tér  alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 
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Legyen képes: 

 a forma, a tér  együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 

 

Továbbképző 8.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

  az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 

 

Tegye képessé: 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

 

Tananyag : 

 

Az  idő 

 

 mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek. 

 kitöltött és üres idő: mozgás és szünet. 

 relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, 

gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások. 

 egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások. 

 az alaplüktetés. (Tempó.) 

 a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok. 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4,...) 

 a periódus. (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.) 

 ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 

 testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai. 

 

Feladatok 

 mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint. 

 stopp-os játék. 

 ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal. 

 harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok. 

 a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva. 

 az egyik csoport áll a másik mozog és fordítva. 

 a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez csoporttal. Ugyanez más ritmikai 

ellentétpárokkal. 

 Cél,  a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat megkülönböztetése  

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

  az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 
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Legyen képes: 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg : 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 

 a táncos pszicho-fiziológiai (testi-lelki) állapotát 

 

Tegye képessé : 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

 

Tananyag : 

 

Dinamika 

 

A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van:    

 

vezetett  

 mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás irányát 

 

lendített   

 az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

 

tartott 

 az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 

 

passzív  

 külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet illetve testrészt, vagy 

nem jön létre mozgás. 

 

feladatok 

 hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok. 

 egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása. 

 hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó lábak karok, 

fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A megtapasztalt dinamika átvitele más 

semleges mozgásanyagra. 

 partner mozgása közben dinamikájának utánzása. 

 dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később az egyik 

összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatosságot társítani, 

nehezebb pl. a szaggatottságot. 
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A táncos pszicho-fiziológiai (testi-lelki) állapota 

 

Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne 

jelenléte maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg, amelyben él 

legalább annyira szociális mint fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció 

során jól átélhetőek. 

feladatok 

 autogén tréningből kiinduló relaxáció. 

 passzív mozgások átélése. 

 önmegfigyelés tánc helyzetekben. 

 spontán reakciók kivárása és megfigyelése. 

 a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben. 

 az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése. 

 a társ érzékelésének megfigyelése. 

 vakon vezetve mozgás. 

 bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 

 A táncos pszicho-fiziológiai (testi-lelki) állapotát 

 

Legyen képes: 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 

 improvizációs-készség fejlesztő gyakorlatokat 

 

 

Tegye képessé : 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív improvizációra, 

 az improvizáció tudatos használatára. 
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Tananyag : 

 

Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 

 

téma (zenei értelemben)  

 jellege: 

 gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

 táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott táncnyelv 

logikájából következő mozgás 

 születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a szemé - 

    lyiség erőterében születő új téma 

 

 alapegységei: 

 időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

 térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások, 

 

az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 

 szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, kórus 

 súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és 

gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

 

variációs módszerek 

 ismétlés - változatlan formában. 

 elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 

tükrözés. Jobb-bal megfordítás. 

 ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel való 

összefüggésben (konstellációban) variálva. 

 kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés). tömörítés, 

rövidítés. szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása. 

 összerakás -  az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulattal, 

majd egy újabbal.(a, ab, abc, abcd...). Ugyanez ketten, többen. 

 egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása. 

 

improvizációs-készség fejlesztő gyakorlatok: 

 spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása. 

 nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra. 

 motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból. 

 spontán játékszabályok felismerése, megtartása.  

 

Megjegyzések: a tanár  ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson,  hanem 

kapcsolatteremtő eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel.  

Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások 

életszerűek, táncban felhasználhatóak. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika gyakorlatait, 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait, 
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 Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 

 improvizációs-készség fejlesztő gyakorlatokat 

 

Legyen képes: 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív improvizációra, 

 az improvizáció tudatos használatára. 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll.  

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az improvizáció tananyagának ismerete 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika  együttes komplex alkalmazása 

 a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

 

KOMPOZÍCIÓ 

 

 

A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a feladatokban 

és azok megoldásában van. 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a tanult technika témaköreit, feladatait, 

  a tánckompozíció közegével 

  A tánckompozíció alapelemeivel: téma és variáció 

  Forma és tér világával 

 

Tegye képessé : 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 

Tananyag : 

 

1. A tánckompozíció közege 

 

 szereplők jellege, száma - karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség, ... 

 helyszín - a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése, ... 

 akusztikus környezet - hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye,  
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 a táncosok megjelenés - ruha, cipő, haj, festés 

 időtartam 

 mozgásanyag 

 kompozíciós elvek, eljárások 

 szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás 

 

feladatok 

megadott feladatok, pl. az alábbi szempontok szerint: 

 a zene 

 különleges formájú tér 

 a táncosok száma 

 a koreográfus nem táncolhat saját kompozíciójában 

 a nézők felül, körben, stb. helyezkednek el 

 a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos motívumokat 

    egyetlen fényforrást lehet használni, ... 

 

2. A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció 

 

téma 

 

jellege: 

 gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

 táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott táncnyelv 

logikájából következő mozgás 

 születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében születő új téma 

 

alapegységei: 

 időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

 térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások, 

 

az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 

 szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, kórus 

 súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és 

gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

 

variációs módszerek: 

 ismétlés - változatlan formában. 

 elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 

tükrözés. Jobb-bal megfordítás. 

 ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel való 

összefüggésben (konstellációban) variálva. 

 kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés). tömörítés, 

rövidítés. szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása. 

 összerakás: az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővitése egy mozdulattal, majd 

egy ujabbal (a, ab, abc, abcd...). 

 egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

 

feladatok 

 összerakós játék egyedül, többen. 
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 az improvizációt megfigyeli a " koreográfus " 2-4 onnan kiemelt elemből kompozíciót 

készít, a variációs eljárások egyikének felhasználásával. Idegen témát, más eljárást nem 

alkalmazhat. 

 a " koreográfus " gesztikulálás, "előtáncolás" nélkül, csak szavakkal irányítjaegy táncos, 

később a csoport mozgását. (Szókincs, terminológia, pontos belső kép, lényeglátásra nevelő 

gyakorlat.) 

 "krokizás". 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készitése, 1. a kiindulópont, 2. az 

odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével) 

 mozgás terv rajzolása,  majd végre hajtása: a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó, zongora, 

...), a táncos poziciója (irány, magasság szint, ...), a haladás mikéntje(futás, ugrás, gurulás, 

...). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 

 rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3,  később 4-8 mozgás fázis rögzítésére ) , a rajz 

alapján mozognak a táncosok. 

 

3. Forma és tér 

 

Forma  

(a testrészek viszonyai, mozgása) 

 

statikus pozíciók: 

 egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem csak 

végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

 két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok) síkban, térben. 

 párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, 

síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata. 

 

feladatok 

 élő festmények, fotók,  frízek,szoborcsoportok beállitása 

 a  létrejött kompozíció lebontása 

 

mozgások 

 helyzetváltoztatás - helyváltoztatás. 

 egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc,... 

 több testrész mozgatása. 

 vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kívülről, 

belülről. 

 mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel. 

 

feladatok 

 2-2, később több fázisból álló  tréning készitése, kizárólag egyfajta rendszerű mozgásokból. 

 ugyanez két rendszer váltakozó használatával. 

 az egyik táncos mozgatása az egyik, a másik táncos mozgatása a másik rendszerben. A 

folyamat előre meghatározott pontján váltsanak. 

 két csoport mozgatása felváltva: pl. az egyiket nyújtott, a másikat íves testrészekkel. 

 három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás. 

 

Tér  

(a test és a környezet) 
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Szubjektív tér  

( mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

 haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányában), rézsút, 

kombinációkban 

 elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a testen kívül 

(pl. chainé). Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely (gurulások) 

 

objektív tér  

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik 

    táncos(ok) -  viszonyítva) 

 statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér. 

 

mozgás a térben: 

 geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, nyolcas, 

hármas, szabad formák rajzolása a térben. 

 szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes. 

 csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja. 

 

 feladatok 

 a koreográfus csukott szemmel elképzel  egyet a fenti lehetőségek közül, majd megvalósítja 

a képet, vagy a 8-16 ütemes sort. 

 alaprajz rajzolása és "lejárása". 

 csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján 

 egy táncossal, csoporttal, szólistával és csoporttal, két csoporttal a térbe "iratás" a fenti 

formákból. 

 a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, hátra; 

háttal előre haladás stb. 

 csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport külső 

alakja. (Pl.: Arccal egymás felé forduló tagokból álló, a nézők felé nyitott félkört formáló 

csoport nagy köríven mozog a színpadon.) 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika témaköreit, feladatait, 

  a tánckompozíció közegét 

 A tánckompozíció alapelemeit: téma és variáció 

  Forma és tér világát 

 

Legyen képes: 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 
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Továbbképző 10.évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a tanult technika témaköreit, feladatait, 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és sajátosságait. 

 

Tegye képessé : 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 

 önálló és csoporot kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

 

Tananyag : 

 

1. Idő 
 

 mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek. 

 kitöltött és üres idő: mozgás és szünet. 

 relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, 

gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások. 

 egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások. 

 az alaplüktetés. (Tempó.) 

 a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok. 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4,...) 

 a periódus. (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.) 

 ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 

 testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai. 

 

feladatok 

 rövid szóló készítése táncosok részére, majd a szólók összeszerkesztése. 

 a motívumok lassítása és gyorsítása, a szólalmok összeillesztése. 

 fenti gyakorlatok csoporttal, szólista + csoport, két csoport viszonylatában. 

 a két fokozatú kontrasztok után három, esetleg több fokozat megkülönböztetése. 

 adott motívum variációja a zene szólamai szerint. 

 adott motívum tempójához zene keresése 

 tánc csendben. 

 tánc metronómmal. 

 azonos alaplüktetésű de más beosztású (3, 4, 5, 7 negyedes) mozgások egymás mellé 

illesztése. Találkozási pontok megfigyelése. 

 független tempójú vagy nem metrikus sorok táncolása 

 azonos mozgássor megtanulása más-más ütembeosztásban. 

 

 

2. Dinamika 

 

 A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van: 



126 
 

 vezetett - mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás 

irányát 

 lendített - az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

 tartott - az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 

 passzív - külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet illetve testrészt, 

vagy nem jön létre mozgás. 

 

feladatok 

 hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok. 

 jellemző dinamikájú mozgások reprodukálása (tüsszentés, elesés, bóbiskolás, stb.) az adott 

dinamika átvitele más mozgásanyagra. 

 adott mozgásanyag más-más dinamikával való végeztetése. 

 adott dinamikájú mozgássor  más-más tempóban való végeztetése. 

 

 

3. A táncos pszicho-fiziológiai (testi-lelki) állapota 

 

 a tér-idő-dinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás is megváltozik 

ha azt a táncos más belső állapotban mutatja be illetve másik táncos táncolja ugyanazt a 

motívumot.. 

 az adott feladathoz alkalmas személy kiválasztásához szükséges szempontok, folyamatok 

megtanulása - szereposztás. 

 

feladatok 

 a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad. 

 azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények összehasonlítása.  

 

 

Megjegyzés: A kompozíciós kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. Az 

alapanyag, az eszközök nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik meg tisztán. 

A döntő különbség  az alábbi párhuzamba állított kategóriák arányában rejlik: 

 

Improvizáció: Kompozíció: 

egyszeri ismételhető 

a táncosok egyben koreográfusok a koreográfus és táncos szerepe 

  elkülönül 

erőssége a spontenaitás természetessége erőssége a tudatos dramaturgia 

kisebb egységek átfogására alkalmas nagy ívü szerkezetekhez előnyös 

kis számú hatáselem variálható összművészeti hatásokhoz   

 előnyös 

kis létszámban (2-8) működik igazán jól nagyobb csoportoknál is   

 működik 

illékony rögzített 

 

A kompozíció tantárgy keretében a tanulók tanulnak komponálni, azonban tanulságos és 

elkerülhetetlen, hogy a pedagógus is készítsen kompozíciót. A tanár segítse a  "koreográfust", 

de ne oldja meg helyette a felmerülő nehézségeket. Tanítsa meg, hogy koncentráljon a tiszta 

belső képre és a gyors, egyértelmű megfogalmazásokra. 



127 
 

A  kompozíciók elemzésekor ne  csak a szándék vagy a hatás felől,  hanem mindkettő 

összefüggésében elemezzük a munkákat. 

 

Követelmények: 

 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika témaköreit, feladatait, 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és sajátosságait. 

 

Legyen képes: 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 

 önálló és csoporot kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 a kompozíció tantárgy tananyagának ismerete 

 a forma-, a tér-, az idő-, a dinamika együttes, komplex alkalmazása 

 a kreativitás, improvizációs készség, koreográfusi készség kibontása 
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A MODERNTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz-technika 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan 

mutatnak be. 

Jazz-technika 

Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

- fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 

- törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 

- alulról indított testhullámok - body roll, 

- fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

- release - contraction használata, törzsfordításban, 

- karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning 

- homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

- ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással, 

- törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

- törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

3. A vizsga értékelése 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

- a gyakorlatok technikai biztonsága, 

- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

- a kontrakció és a release tudatos használata. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

- Graham-technika, vagy 

- Limón-technika, vagy 

- Kontakt-technika, vagy 

- Modern jazz-technika 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk), 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 

A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

Graham-technika 

Talajon végzett gyakorlatok 

- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző 

testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok 

- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release 

alkalmazásával. 

Diagonális - haladó gyakorlatok 

- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva. 

 

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 
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Limón-technika 

Talajgyakorlatok fekvő helyzetben 

- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző 

fázisainak összekötése folyamatos mozgással. 

Talajgyakorlatok ülő helyzetben 

- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a 

gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál 

alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal. 

Álló középgyakorlatok 

- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével, 

lendülések, suspension és oppozició kiemelése. 

Diagonális - haladó gyakorlatok: 

- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra 

történő átugrások alkalmazásával. 

Modern jazz-technika 

Bázisgyakorlatok 

- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, 

plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté, 

- fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll 

izoláció, frappé, adagio, grand battement jeté. 

Középgyakorlatok 

- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand 

battement jeté. 

Kis allegrok 

- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 

Diagonálban haladó gyakorlatok 

- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 

 

Rövid kombináció a tanult anyagból. 

Kontakt-technika 

Alaptechnika 

- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a 

földre, 

- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 

Test tudatossági gyakorlatok 

- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

Térben haladó gyakorlatok 

- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
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3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tanult tananyag pontos bemutatása, 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága. 

Graham-technikában: 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 

Limón-technikában: 

- harmonikus, koordinált bemutatás, 

- a stílusnak megfelelő előadásmód, 

- a technika dinamikai változásainak bemutatása. 

Jazz-technikában: 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 

- a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 

Kontakt-technikában: 

- gördülékeny, puha izomtónus, 

- helyes földhasználat,- a partnerrel való felelős együttműködés. 
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NÉPTÁNC TANSZAK 
 

 

 

 

A TANSZAK  PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

 

 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

 

 

A tanszak feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat,  

 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

 a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

 a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a "nép" műveltségének sajátos 

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

 a tánc művészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 a munkájuk tudatos kontrolálását, 

 a művészi előadásmód kivitelezését, 

 az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

 ·az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására, 

 

Fejlessze a tanuló: 

 mozgáskultúráját, 

 fizikai állóképességét, 

 ritmusérzékét, 

 hallását, 
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 zenéhez való alkalmazkodását, 

 tér-, forma- és stílusérzékét, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentráló képességét, 

 improvizációs készségét, 

 ízlését, kritikai érzékét, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 a képzelő erejét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

 a rendszeres múzeumlátogatásra, 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt 

 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulása 

 a továbbképző folytatására 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 

  

 

Tantárgyak : Népi játék, néptánc 

                                Folklórismeret 

                       Népi ének 

                       Kinetográfia 

                       Tánctörténet 

                     

Óraterv 

 
ÉVFOLYAMOK 

  ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Népi játék, néptánc 4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Folklórismeret         1 1 1 1     1   

Népi ének     1                   

Kinetográfia                       1 

Tánctörténet                 1 1     

Szabadon választott     1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A csoportos órák időtartama : 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

Szabadon választható tantárgy : a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

gyakorlati tantárgya. 

 

Népi játék, néptánc :  a tanszak fő tantárgya, s az előkészítő – alapfok – továbbképző minden 

évfolyamán a legtöbb óraszámban foglalkoznak vele. Ez az összefoglaló elnevezés több 

részterületet foglal magába : 

A tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek bemelegítése 

mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet 

elsajátítása is a táncos felkészítését segíti. A népi játékok az előkészítő és az alapfok 1-2. 

évfolyamán játszanak fontos szerepet. A gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb 

változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és néptáncot. A néptánc oktatása 

elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamain teljesedik ki. Egyre 

több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók. 

 

Folklórismeret : az alapfokon a tanulók megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet 

fordulóival, a magyar nép hiedelemvilágával. A továbbképzőn a népköltészetről és a magyar 

nép táji-történeti csoportjairól tanulnak. 

 

Népi ének : a daltanulás szorosan összefügg a tánccal. 

 

Kinetográfia : a tanulók segítségével az írásos anyagot sokkal pontosabban, gyorsabban tudják 

elsajátítani, mint a szöveggel leírt folyamatokat. Emellett nagyon sok autentikus néptánc közlés 

csak kinetogramban történt, tehát szövegesen nem hozzáférhető. 

 

Tánctörténet : a tanulók az egyetemes és nemzeti tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről 

tanulnak. 
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KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ 

PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

 

Előképző 

 

Népi játék, néptánc 

 

A tanuló ismerjen : 

● legalább 10 kiszámolót, 10 különböző tipusú játékot, ill. 10 népdalt. 

 

Legyen képes : 

● a játékhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 

● egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással. 

 

Alapfok 

 

Népi játék, néptánc 

 

A tanuló ismerje 

● a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

● a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 

● dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 

● rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 

● szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

● széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 

● lőrincrévi páros táncok, 

● sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

● dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

 

Legyen képes 

● a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

● 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

● felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

Folklórismeret 

 

A tanuló ismerje 

● a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 

● az egyes jeles napok időpontját, 

● a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

● a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

● a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

● a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

● a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 

intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

 

Legyen képes 

● felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 
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● előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

Továbbképző 

 

Néptánc 

 

A tanuló ismerje 

● a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

● a tanult táncrendeket. 

 

Legyen képes 

● a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

● 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

● legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

Folklórismeret 

 

A tanuló ismerje 

● a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

● a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

● a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 

momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 

 

Legyen képes 

● rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos 

népi kultúrában, 

● megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 

● felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 

● önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 

 

Kinetográfia 

 

A tanuló ismerje 

● a mozdulatelemzés alaptényezőit, 

● a mozdulat és helyzet típusait. 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje 

● az adott évfolyam tananyagát: 

● a táncművészet kimagasló alapműveit, 

● a nagy egyéniségek munkásságát, 

● az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes 

● elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

● a társművészetek iránti érdeklődésre, 

● a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
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TANANYAG 

 

 

NÉPI JÁTÉK - NÉPTÁNC 

 

 

Előképző 1-2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a népi játékokat kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat  

 

A tanulót tegye képessé : 

- az alapvető néptánc lépésekre  

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Népi játékok 

 a, énekes - táncos gyermekjáték 

 b, népi sportjáték 

 

Megjegyzés 

A népi játékok alkalmazásánál figyelembe kell venni  a gyerekek nemét, korát, érdeklődési 

körét, a helyet, ahol a játékot tanítjuk 

 

Céljaink a tanult játékokkal: 

 mozgáskészség javítása, 

 közösségi érzés tudatos erősítése, 

 élményszerzés, játékra nevelés. 

  

a, Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok 

 altatók Csicsíja babája ..., Beli beli, kucu beli 

 kiolvasók: Mese, mese, mátka ..., Kiugrott a gombóc..., Héja, 

                                 héja lakatos ... 

 szerepjátszók:  Lipem-lopom a szőlőt ..., Festékes, A csengeri  

                                 piacon ... 

 fogócska:  Ha én cica ..., Katica szállj el ..., Tüzet viszek ... 

 párválasztó:  Három csillag ..., Hajlik a meggyfa ...,  Elvesztettem zsebkendőmet 

... 

 fogyó-gyarapodó:  Járok egyedül ..., Itt ül egy kis kosárban ... 

 vonulós-kapuzó:  Új a csizmám ..., Mért küldött az ...,  
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b, Népi sportjátékok 

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére. 

 küzdő  Adj király katonát ... 

 nemzetes 

 fogó fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő ..., 

 

 pásztorjátékok  csülközés, kanászozás 

· tréfás versengések  bakugrás, sótörés, 

 

Néptánc alaplépések 

A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes csárdás, szökellő, 

galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a népi játékokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- az alapvető néptánc lépésekre  

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

  

 

 

Alapfok 1. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a népi játékokat kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- az alapvető néptánc lépésekre  

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika:  

 járás lábujjon, sarkon, külső- és belső láb élen, 

 futások különböző kartartással, lábemeléssel, 

 törzs-, kar- és fejgyakorlatok. 

 speciális gyakorlatok: 

 helyes testtartás, 

 pozíciók fogalma (I.,II.) - pozíció váltások, 
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 térdhajlítás (demi plié), 

 féltalpra emelkedés (relevé), 

 lábcsúsztatás (battement tendu). 

 

Ritmika 

 hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értékű járás tapssal, 

 visszhang gyakorlatok, 

 futótűz - ritmus továbbadása tapssal, dobogással. 

 

Táncos nyelv 

 irány fogalma: jobb-bal, előre-hátra, rézsút irányok, 

 alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk. 

 

Játék 

 különböző típusú játékok (párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó, vonulós, kapuzó, 

sportos), 

 kiolvasók. 

 

Néptánc 

 dél - dunántúli ugrós alapmotívumok:  

 cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek variációi,   

    keresztező futó, vonulós - dudálós motívumok, 

 eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges, 

 mezőföldi karikázó motívumok:  

 egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő, lengető-höcögő, variánsai, futó - 

tükörcsárdás, 

 

Daltanulás: 

 mezőföldi és dél-dunántúli dalok 

 

Koreográfia: 

 a tanult eredeti anyag és játékok alapján 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a népi játékokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- az alapvető néptánc lépésekre  

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

  

 



140 
 

 

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a rábaközi és somogyi táncokat 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a rábaközi és somogyi táncokat   

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

 az eddig tanultak ismétlése, kombinációja, 

 újabb pozíció (V.), 

 térdhajlítás (grand plié), 

 lábkörzések a földön, 

 lábemelések (relevé lent), 

 karpozíciók (I., II., III.), 

 ugrások: két lábon parallel ugrások (saute), 

 + 1/4-et, 1/2-et fordulva jobbra-balra. 

 

Ritmika 

 egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, dobogása, 

 kétszólamú mozgás gyakoroltatása. 

 

Táncos nyelv 

 térirányok (1-8.), 

 karakter (stílus) - hasonlóság, azonosság, különbözőség. 

 

Játék 

 szerepjátszó és sportos játékok tanulása. 

 

Néptánc 

 ugrós motívumok Rábaközből:  

 kopogó, sarkascifra, ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó, 

 verbunk motívumok (Rábaköz ):  

 tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, pattintó csapó, hegyező, 

 lányoknak somogyi karikázó: 

 ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó. 

 

Daltanulás 

 rábaközi és somogyi dallamok. 
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Koreográfia 

 a tanult anyagból 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a népi játékokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a rábaközi és somogyi dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

  

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a népi játékokat kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a szatmári és széki táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: 

 az eddig tanultak kombinációja, 

 lábdobások (battement tendu jeté, grand battement  jeté), 

 fejkapás technika, 

 forgás. 

Ritmika 

 kontrás taps gyakorlása, 

 járás - futás változó tempójú zenére. 

 

Táncos nyelv 

 tempó: lassú, közepes, gyors (tánctípushoz kötve), 

 szimmetria- aszimmetria. 

 

Néptánc 

 szatmári verbunk, lassú és friss csárdás: 

 különböző csárdások, cifra variációk, hegyezők, bokázók, kisharang, keresztező, fonás 

előre-hátra, átvetős, lábfelhúzós (csizmaszár ütő),páros forgó, kiforgató, lányoknak 

forgások, fiúknak csapások 
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 hajlikázó: vonulósok, kapuzók, egyéni szatmári figurák. 

 széki négyes és csárdás: 

 bekezdő, lépő, váltó, séta-cifra, kopogók, páros forgó. 

 

Daltanulás: 

 szatmári és széki dalok. 

 

Koreográfia: 

 a tanult anyagból. 

  
Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a szatmári és széki dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

  

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a somogyi és széki táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika, 

 speciális gyakorlatok: 

 az eddig tanultak nehezített változatai, 

 ugró (assamblé, jeté) gyakorlatok, 

 forgások diagonálban. 

 

Ritmika 

 nehezebb visszhang gyakorlatok, 

 koordinációs gyakorlatok (mást táncolnak és mást tapsolnak), 

 

Néptánc 

 széki táncrend: 

 négyes és csárdás ismétlése, 

 lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben,    
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            fordulva, előre-hátra haladva 

 porka-hétlépés motívumok: ropogtató, páros forgás,    

            előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszítés 

 fiúknak sűrű és ritka tempó: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók 

           lábkörzések, figurák 

● lányoknak: somogyi karikázó: 

 kapuzók, ingó, csárdás, lépő, rida, ridaváltó, belépő. 

Daltanulás 

 széki lassú, négyes, csárdás dallamok (+ csujjogatások), 

 somogyi karikázó dalok. 

 

Koreográfia 

 somogyi és széki anyagból. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a somogyi és széki dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a dél-alföldi és lőrincrévi táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika, 

 speciális gyakorlatok: 

 alapgyakorlatok (rúd és középgyakorlatok), 

 lábkörzések (demi rond, rond de jambe par terre), 

 ugrások (echappé) fordulva is, 

 forgások és ugrások diagonálban. 

 

Ritmika 

 hosszabb ritmusképletek memorizálása, 

 nehezebb koordinációs gyakorlatok, 
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 régi és új stílusú zene felismerése. 

 

Néptánc 

 Dél-alföldi páros ugrós: 

 egyes csárdás (pihenő), kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, kopogó, légbokázó-cifra, 

futó- kirúgós cifra, csapások, haladó bokázók, földcsapó, szökellős dobogó. 

 

 Dél-alföldi csárdás: 

 séta, séta-ugró, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó (huppantós, ledobbantós, bokázós), 

páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, félfordulós (bedöntve is), előre-hátra haladó 

 

 Lőrincrévi páros táncok: 

 páros forgás, forgás-váltó, kinyitás, kiforgatás, vezetés. 

 

Daltanulás 

 Dél-alföldi és lőrincrévi dalok. 

 

Koreográfia 

 Dél-alföldi ugrós és csárdás anyagból. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a dél-alföldi és lőrincrévi dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

- az művészeti alapvizsga követelményeiben szereplő témakörökkel 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a sárközi táncokat   

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

- letáncolni a művészeti alapvizsga követelményeiben szereplő táncanyagot 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 gimnasztika, 

 speciális gyakorlatok  
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 az eddig tanultak ismétlése, kombinációja.Ritmika 

 összetettebb koordinációs gyakorlatok (különböző láb-, kéz-, fejmozgás), 

 különböző tánctípus zenei anyagának felismerése a tanult táncrend alapján. 

 

Néptánc 

 Sárközi táncrend: 

 karikázó:  

   5/8-os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra váltások, 

 ugrós: 

   sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók.... 

           verbunk: 

             cifra, keresztező, hátravágó, záró, váltó, hegyező,  csizmaverő. 

           csárdás: 

             kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, sarkazó, 

             sergő, forgó, mártogató, kopogók. 

 

Daltanulás 

 Sárközi dalok: karikázó, ugrós, csárdás. 

 

Koreográfia 

   Sárközből. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

- a művészeti alapvizsga követelményeiben meghatározott táncanyagot 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a sárközi dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

- előadni a művészeti alapvizsga követelményeiben szereplő táncanyagot 

 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a gyimesi és somogyi táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 
 

 

Tananyag : 
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Tánctechnika 

● gimnasztika 

● speciális gyakorlatok 

 
Néptánc 

● Gyimesi táncok 

a. Kárpát medencei: 

 féloláhos 

 verbunk 

 lassú és sebesmagyaros 

 lassú és sebes csárdás 

 kettős jártatója és sirülője 

b. Balkáni táncréteg: 

 sima héjsza 

 korobjászka 

 kerekes 

 tiszti héja 

 békási ruszka 

 hosszúhavasi 

 régi héjsza 

c. Közép-európai táncréteg 

 háromsürülős 

 egytoppantós 

 háromtoppantós 

 hétlépés 

 porka 

● Somogyi táncrend: 

Karikázó és ugrós ismétlése, kiegészítése 

Lassú és friss csárdás: 

Kettes csárdás, bokázós csárdás, keresztező csárdás, rezgő, mártogatós, csalogató 

 

Daltanulás, koreográfia 

- a tanult anyagokból 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a gyimesi és somogyi dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 
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Továbbképző 8. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a palóc és székelyföldi táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

● gimnasztika 

● speciális gyakorlatok 

 

Néptánc 

● Palóc táncok 

karikázó: csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó jobbra-balra 

verbunk: lépő, fordulgató,  bokázó, lengető, cifra, hegyező cifra, oldaltugró, csapó, 

sarkazó 

csárdás: egylépés, lengető, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bokázó, mártogató 

● Székelyföldi táncok: 

verbunk:  bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapásolók, keresztező, terpesz bokázó, 

koppantgató 

forgatós : összerázó, átvetős, összeugró, csizmaverő, kifoprgató, csalogató, forgó,           

tapsos, ugró bokázó 

           szöktetős: cifrák, kopogók 

 

 Daltanulás, koreográfia 

  ● palóc és székelyföldi anyagból 

    

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a palóc és székelyföldi dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 
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Továbbképző 9 évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a mezőségi és kalotaszegi  táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

● gimnasztika 

● speciális gyakorlatok 

 

Néptánc 

● Mezőségi vagy kalotaszegi táncok: 

a. mezőségi 

lassú cigánytánc 

szászka (ritka csárdás) 

ritka szökős 

sűrű csárdás 

ritka magyar 

sűrű magyar 

korcsos 

négyes 

b. kalotaszegi 

legényes 

csárdás 

szapora 

 

Daltanulás, koreográfia 

● mezőségi, kalotaszegi vagy mindkettő 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a mezőségi és kalotaszegi  dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 
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Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

- a művészeti záróvizsga követelményei szerinti táncanyaggal 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a kiegészítő táncokat   

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

- a művészeti záróvizsga követelményeinek megfelelésére 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

● gimnasztika 

● speciális gyakorlatok 

 

Néptánc 

● a tanult táncrendek ismétlése 

● kiegészítő anyagként: német, délszláv, szlovák, román, cigány  táncok 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a tanult dalokat és táncokat 

- a művészeti záróvizsga követelményei szerinti táncanyagot 

 

- A tanuló legyen képes : 

- a kiegészítő táncok dallamok felismerésére 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

- megfelelni a művészeti záróvizsga követelményeinek 

 

 

A számonkérés formája   
 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, 

az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
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FOLKLÓRISMERET 

 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető népszokásokat  

-  történelmi kultúrköröket 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

-  felismerni a téli napforduló ünnepeit, jeles napjait 

 

Tananyag : 

 

 

Népszokások, bevezetés 

 

Az egyes népszokások konkrét ismertetése előtt világossá kell tenni általában a néphagyomány 

ünnepi rítusainak formai összetevőit, illetve történeti rétegeik eredetének forrásait. Ezek az 

alapok a továbbiakban folyamatosan alkalmazhatóak a konkrét ünnepi szokások 

magyarázatánál. 

A tanulók előtt világossá kell tenni, hogy egy-egy jeles napi rítus formailag a következő 

elemeket tartalmazza, azaz kellett tartalmaznia eredeti formájában:  

 

 rítuscselekmény, 

 mondott rítus (ének, mondóka, szerepszöveg), 

 rítusmagyarázat (eredetmonda, a szokás funkciójának, miértjének népi magyarázata), 

 

A magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó történelmi kultúrköröket: 

 a kereszténység előtti magyarság szokás- és hiedelemvilágának maradványai, 

 a görög-római antikvitás elemei, 

 a germán-kelta-szláv európai pogányság nyomai, 

 a zsidó-keresztény kultúrkör meghatározó és asszimiláló hatásai, 

 

Játékos, érdeklődést felkeltő, szórakoztató formában való átadása,  közismert példák 

felvonultatásával (húsvéti locsolás, tojásfestés, ajándékozás...)! 

 

A paraszti év ünnepi időpontjait befolyásoló különböző történelmi időszámítási rendszerek: 

 holdév - napév (állandó és mozgó ünnepek), 

 évkezdő időpontok (ádvent, karácsony, újév, Szent György nap, stb.), 

 vigília-jelenség (a nap kezdetének változó felfogása), 

 ünnepi félév - gazdasági félév, 

 napfordulók, napéjegyenlőségek, 
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A téli napforduló ünnepköre 

(Ádventtől vízkeresztig) 

 

Ádvent („Kisböjt”) 

 időbeli meghatározása, egyházi értelme, jelentősége, 

 a fonó szokásköre, szerepe a falu téli szokásaiban, 

 disznótor, 

 ádvent-kezdő névnapok, a hozzájuk kapcsolódó mágikus, jósló praktikák (András, Katalin, 

Borbála), 

Miklós nap (XII. 6.) 

 Miklós püspök legendája (ajándékozás), 

 fonóbeli alakoskodás, 

Luca nap (XII. 13.) 

 egykori évkezdés, napforduló, 

 Luca apokrif szent, 

 Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel, a baromfi termékenységével, 

 lucajárás, 

 kotyolás, 

 Luca széke, hiedelemmondák. 

 

Karácsony (XII.25-26.) 

 Szenteste (vigília-kérdés), 

 a téli napforduló pogány ünnepe (Baldr-mítosz), 

 keleti misztérium-kultuszok (Mithrász), 

 hannuka, 

 újszövetségi történet (Jézus születése), 

 karácsonyi asztal, étkezési szokások, halottkultusz, 

 mágikus és jósló praktikák, 

 kántálás, névnapköszöntők, vesszőhordás, Paradicsom-játék. 

 

 

Betlehemezés 

 Jézus születésének dramatizált megjelenítése. Központi magja a pásztorjáték. (Betanulás, 

szerepek, bábtáncoltató forma.). 

 

Regölés 

 fő időpontja István nap (vértanú), 

 jelmezek, szereplők, hangszerek, 

 a rítusének szövegének elemzése (szarvas-ének, párosító, jókívánság, koledálás), 

 földrajzi - történeti elterjedése, 

 ősvallási, ősköltészeti elemek. 

 

Aprószentek (XII. 28.) 

 újszövetségi történet, 

 korbácsolás, vesszőzés, 

 legényavatás. 

 

Szilveszter - Újév (Kiskarácsony) 
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 évkezdő szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők, aranyosvíz, 

 mágikus és jósló praktikák, 

 étkezési szokások, 

 a moldvai magyarok "hejgetése". 

 

Vízkereszt (I. 6.) 

 újszövetségi történetei (a három napkeleti bölcs, Jézus megkeresztelése, kánai menyegző), 

 vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés, 

 csillaghordás, csillagének- a karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang kezdő időpontja. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető népszokásokat  

- a történelmi kultúrköröket 

-  

- A tanuló legyen képes : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

- felismerni a téli napforduló ünnepeit, jeles napjait.  

 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető népszokásokat  

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

-  felismerni a Vízkereszttől Dömötör napig tartó időszak jeles napjait 

 

Tananyag : 

 

Jeles napok 

(Vízkereszttől Dömötör napig) 

Ismétlés: az időszámítás kérdései, különös tekintettel a mozgó (luniszoláris) ünnepekre, melyek 

a télvégi, tavaszi ünnepkör meghatározó jeles napjai. Vízkereszt még szoláris (napév szerinti) 

állandó ünnep, de a másként húsvét-pünkösdinek is nevezett periódus többi meghatározó 

időpontja néhány kivételtől eltekintve már húsvét, jelenlegi naptárunk szerint változó dátumától 

függ.  

Húsvét előtt 40 nap a nagyböjt. Ennek kezdete és a vízkereszt közé eső időszak neve farsang a 

recens hagyomány szerint. Húsvét után 50 nappal van pünkösd (Pentekosztész - ötvenedik). 

Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget (III. 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra 

esik. Így március 22. és április 25. között kap helyet.  

 

Farsang  (I. 6. - húshagyókedd) 
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Eredeti értelme szerint a nagyböjt előtti utolsó este, éjszaka (Fasching, Carnevale). Ez a jeles 

idő a hagyományokban és köztudatban fokozatosan terjeszkedik. Elvesz két napot az eredetileg 

42 napos, 6 hetes böjtből. E két nap a farsanghétfő és húshagyókedd. Így terjed ki három napra 

a farsang lezáró periódusa, a  "farsang farka", mely eredetileg csak  a vasárnapot jelentette. 

(Szent László monda) 

A farsang fogalma a mai köztudatban visszafelé is kiterjed. Tulajdonképpen a vízkereszttől  

nagyböjtig tartó mulatozós időszakot jelenti. Ez az egyházi tilalmaktól és mezei munkáktól 

mentes időszak, melynek során a legkülönbözőbb helyszínek (fonó, lakodalom) alkalmat ad a 

színjátékszerű, maszkos szórakoztatás és szórakozás számára. Húsvét korai, vagy késői ideje 

szerint beszélünk rövid, illetve hosszú farsangról. 

 a házasságkötések és az ezekhez kapcsolódó többnapos mulatságok legfőbb időszaka,  

 a pártában, illetve nőtlenül maradt házasulandó korban levők tréfás-komoly megszégyenítése 

a farsang végén (tuskóhúzás, lakodalomparódia, szűzgulyafordítás), 

 maszkos alakoskodások, alkalmaik (fonó, lakodalom), 

 maszkos felvonulások (téltemetés, farsangtemetés, „memento mori”), 

 bálszervezés, adománygyűjtés, táncalkalmak, 

 rétegmulatságok (asszonyfarsang, pásztorfarsang, házasok bálja), 

 a mohácsi sokacok busójárása (eredetmonda), 

 a hétfalusiak borica-tánca (európai moreszka hagyomány). 

 

A farsang szoláris jeles napjai: 

 II.2. Gyertyaszentelő (időjárásjóslás), 

 II.3. Szent Balázs püspök legendája, 

 balázsolás, iskolástoborzás. 

 

Nagyböjt (hamvazószerdától húsvétvasárnapig) 

 egyházi-vallási értelme, tilalmak, kötelességek, 

 böjti játékok, karikázó, 

 a nagyböjt időszakán belüli szoláris ünnep: 

 Gergely-járás  (III. l2.): iskolás-toborzó, adománygyűjtő szokás. 

 

 

Virágvasárnap (húsvét előtt egy héttel) 

 újszövetségi történet  (Jézus bevonulása Jeruzsálembe), 

 barkaszentelés, barkával kapcsolatos mágikus praktikák, 

 kiszehordás, villőzés, zöldág-járás. 

 

Nagyhét 

 az újszövetségi passió-történet kivetítve a hét egyes napjaira, 

 általános lusztrációs, megtisztító rítusok. 

 

Nagycsütörtök 

 a harangok elmennek Rómába”, kereplés, 

 Pilátusverés. 

 

Nagypéntek 

 a legszigorúbb böjt, tüzek kioltása, 

 rituális mosakodás, szótalan víz, hollóvíz, féregűzés. 
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Nagyszombat 

 új tűz gyújtása, tűzszentelés. 

 

Húsvét vasárnapja 

 hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai  (halottetetés, kolduskalács...), 

 körmenet, határjárás, határkerülés, 

 ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások. 

 

Húsvéthétfő („ vízbevető”) 

 termékenységvarázsló locsolás, vesszőzés, 

 tojásajándék, a tojás mítikus jelentősége, szimbolikája, a díszített tojás, (keddi 

viszontöntözés) 

 

Fehérvasárnap  (mátkáló vasárnap) 

 a komatál küldés fő időpontja, 

 a műrokonság (mátkaság, komaság)  jelentősége a paraszti életben. 

 

Zöldfarsang (húsvéttól pünkösdig) 

 játszó, 

 a fiatalok játékszokásai. 

 

Pünkösd (Pentekosztész = ötvenedik) 

 újszövetségi értelme: Jézus mennybemenetele után a Szentlélek rászáll az apostolokra - tkp. 

az egyház létrejötte, 

 az ókortól dokumentálhatóan a természet megújulásának ünnepe (római Florália, zsidó 

Sávuót), 

 a középkor óta ismert szokás a pünkösdi király és királyné jelképes házassága a  

termékenység serkentése végett (angliai Robin Hood ünnepek, olasz Maggio), 

 a magyar falvakban pünkösdi királyt választottak vagy jelöltek ki ügyességi és erővetélkedők 

győzteseiből, aki egy év tartamára a legények kiváltságokkal rendelkező elöljárója lett, 

 helyenként szinte napjainkig szokás a pünkösdi kiskirályné körülhordozása, vallási 

emlékünnepként, és a kender növekedését serkentő mágikus szertartásként, 

 Árpádházi Szent Erzsébet legendája, rózsacsoda, pünkösdi rózsa, 

 a májusfa táncmulatság rendezésével való "kitáncolása", kidöntése az ünnepkör lezárásaként. 

 

A húsvét-pünkösdi ünnepkör szoláris ünnepei 
 

Szent György nap (IV. 24.) 

 Kezdő jellegű gonoszjáró nap, főként a marhatartással, tejhaszonnal kapcsolatos mágikus 

cselekmények ideje (első kihajtás, harmatszedés), 

 körmenetek, határjárások, 

 általában varázslásra, mágikus eszközök szerzésére, készítésére, gyógyfüvek gyűjtésére 

különösen alkalmas dátum, 

 az elásott kinccsel kapcsolatos hiedelmek kapcsolódnak hozzá, 

 időjósló. 

 

Május elseje 

 az újjászülető természet ünnepe, a természetben tartott mulatságok, majálisok ideje, 

 falun zöld lombokkal díszítik a házakat, 
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 fontos gonoszjáró nap, a boszorkánygyűlések jeles dátuma, 

 a legények szerelmi jelként májusfát állítanak kedvesük háza elé. 

 

Szent Iván napja (VI. 24.) 

 jóllehet már a nagy munkák idejére esik, csillagászati jelentősége miatt kiemelkedő ünnep: a 

nyári napforduló, a legrövidebb éjszaka dátuma, 

 rokon népek ünnepei, szláv, germán párhuzamok (fehér éjszakák), 

 újszövetségi értelme szerint Keresztelő Szent János emlékünnepe (Világos Szent János) (az 

Iván névforma szláv kapcsolatra utal), 

 tűzgyújtás, tűzugrás, tüzes kerekek gurítása, tűztutajok úsztatása (nap- és fényszimbolika, 

mágia), 

 a hosszú szentiváni ének (párosító jelleg, termékenység varázslás), 

 a tűzön füstölt gyógyfüvek, abban sütött gyümölcsök mágikus hatása, 

 gazdasági jeles nap: a gabona töve "megszakad", tovább nem nő csak érik. 

 

Munkavégző ünnepek 

 

Az egyes, különösen fontos paraszti munkafolyamatok lezárásának ünnepei. 

Aratás 

 kezdés: Péter-Pál (VI. 29.), Sarlós Boldogasszony (VII. 2.), 

 aratókoszorú, felvonulás, aratóbál. 

 

Szüret 

 kezdés, hegytörvények, 

 szüreti koszorú, szüreti bál (a neves borvidékeken különösen díszes külsőségek), 

 Tokaj-Hegyalja: Baksus, kapáscéh, kádártánc. 

 

Leányvásárok (gesztenyeszüret) 

 az exogám közösségek házasságszerzési alkalmai (Baranya - Sárköz). 

Pásztorok és cselédek évadzáró napjai 

 

Szentmihály nap (IX.29.) 

 országosan a szezonra szerződött bérmunkások elszámolási és esetenként újrafogadási napja, 

 bálok, 

 időjóslás. 

 

Vendel (X. 20.) 

 főként a nyugati területek juhászainak ünnepe. 

  

Dömötör (X. 26.) 

 a keleti területeken "juhász újév". 

 

Disznótor  (András nap körül, ádventben) 

 családi, szűkebb körű mulatság, 

 nyársdugás. 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető népszokásokat  
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- a történelmi kultúrköröket 

 

- A tanuló legyen képes : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

- felismerni a Vízkereszttől Dömötör napig tartó időszak  jeles napjait.  

 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető népszokásokat  

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

- megismerni az emberélet fordulóit 

 

Tananyag : 

 

Az emberélet fordulói 
(Az átmenetek rítusai) 

 

Születés 

 ·a születendő gyermek tulajdonságainak befolyásolására és megjóslására vonatkozó 

praktikák, babonák, 

 a terhes asszony státusza a családban és a falusi közösségben: előjogok és tabuk, 

 a szüléssel kapcsolatos hagyományok, a bába alakja, az apa szerepe, 

 az újszülött családba fogadásának formái, 

 az anyával és az újszülöttel kapcsolatos védelmező mágiák a keresztelőig: Boldogasszony 

ágya (Boldogasszony pogány alakja), a váltott gyermekkel kapcsolatos hiedelmek, 

 paszita, komatál, 

 keresztelő (névadási szokások, keresztszülők szerepe), 

 keresztelői mulatság, 

 asszonyavatás. 

 

Gyermekkor 

 gyermekjátékok (táncoktatóval egyeztetve), 

 a paraszti gyermekkor tárgyi környezete, 

 munkára nevelés, a munkába állás fokozatai, 

 a gyermekmunka, mint szokásalkalom  (libaőrzés stb...), 

 gyermekkiváltságok, 

 

 

Legényélet, leányélet 

 serdülők számára szervezett alkalmak, ahol elsajátítják a felnőtt fiatalság viselkedésmódját, 

belenőnek (serketánc, buhatbál, aprók tánca, gyermeklakodalom, gyerekfarsang), 

 a nem felavatott serdülők tilalmai, a tabuk megszegésének megtorlása, 

 legényavatás, leányavatás (legénycéh, banda, leányklasszis, kórus), 
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 fiatalok együttes szórakozásának, megmutatkozásának többé-kevésbé szervezett alkalmai 

(táncalkalmak, játszó, kollektív munkaalkalmak, bizonyos jeles napok szokásai), 

 udvarlási szokások, szerelmi élet. 

 

Párválasztás 

 szokásjog, a párválasztás szempontjai, 

 endogámia, exogámia. 

 

A házasság előkészítése 

 közvetítés, 

 leánynéző, háztűznéző, kéretés, 

 a házasságkötést megelőző jogi megállapodások, móring, hozomány, 

 kézfogó, eljegyzés, jegyajándékok, 

 próbaházasság. 

 

A kereszténység előtti magyarság házassági szokásai 

 történeti források információi (krónikák, korabeli leírások), 

 a recens anyagban fellelhető utalások, 

 leányrablás, leányszöktetés, levirátus, asszonyvétel. 

 

Lakodalom 

 a lakodalmi rítusok rendje, 

 lakodalmi tisztségviselők, szerepek (vőfélykönyvek), 

 lakodalmi táncok, alakoskodó, szórakoztató szokások, 

 hérész, hivatlanok, 

 táji eltérések (pl.: porkolás - mosdatás, menyasszonytánc újasszony tánc). 

 

A házasok életmódja 

 családformák, nagycsaládrendszer, 

 új státusz a falu társadalmában, jogok és tilalmak, 

 vadházasság, félrelépés, közösségi szankciók. 

 

Halál 

 a hagyományos paraszti közösségben élő ember viszonya az elmúláshoz, 

 a halálra való felkészülés, 

 a haldoklóval kapcsolatos szokások, 

 a halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágia, tilalmak, 

 a sirató, 

 temetés, temetkezési szokások (kitérve a pogány magyarság temetkezés rítusainak 

emlékeire), sírjelek, 

 halotti tor, gyász, emlékünnepek 

 kísértet, hazajáró halott, halottlátó, halottkultusz maradványai. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az évfolyam tananyagát 

- az emberélet fordulóit 
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- A tanuló legyen képes : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

 

 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a magyar nép hiedelemvilágát 

- a természetfeletti erővel felruházott embereket 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

 

Tananyag : 

 

A magyar nép hiedelemvilága 
 

Bevezetés 

A népszokások anyagának átismétlése, kihangsúlyozva a hiedelem összetevőit: 

 sámánizmus, 

 pogány elemek, 

 keresztény elemek. 

 

A magyar parasztság hiedelemvilágának történeti rétegei 

 ősmagyar réteg  (finnugor illetve ótörök elemek), 

 a délkelet-európai sztyeppék nagyállattartó nomádjainak világképe, 

 európai pogány réteg (mediterrán antikvitás, germán, kelta, szláv ősvallás), 

 zsidó-keresztény kultúra. 

 

A magyar ősvallás 

 a régészeti, nyelvészeti és történeti anyagban fellelhető adatok (többes lélekhit, fordított 

túlvilág, totemizmus, szakrális fejedelemség), 

 sámánizmus  (földrajzi-etnikai elterjedése, története, kutatása), 

 a sámánhit alapelemei  (közvetítő funkció, transz-technika, született hatalom, sámánbetegség, 

stb.), 

 nyomai a magyar parasztság hagyományos kultúrájában (táltos, halottlátó, mesei 

motívumok), regölés, boricatánc. 

 

Világkép 

 a sámánhitű népek világképe, 

 párhuzamos világismeret elemei (bibliai, iskolai, pogány), 

 világ keletkezéséről szóló mítoszok, 

 föld, világfa, életfa, világrétegek, világvége, 

 az égitestekkel kapcsolatos hiedelmek (nap, hold, csillagképek), 

 szél, vihar, égbolt, szivárvány, 
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 fémek (arany, vas, kincsmondák), 

 tűzkultusz, 

 növények, 

 

 állatok (totemizmus, tabunevek...), 

 emberi testrészek, 

 mesterséges környezet (ház, termőföld stb...), 

 

Természetfeletti lények 

 az alsó mitológia fogalma, animizmus, 

 mesei lények, hiedelemlények, 

 metamorfózis, ambivalencia, 

 

a, Lidérc, ludvérc 

 fényjelenség, együttháló démon, tüzes ember, segítő mit-mitke. 

 

b, Szépasszony 

 negatív női démon, 

 megjelenésének ideje, helye (Fata Morgana, Déli Baba), 

 tündérek, kisasszonyok, 

 váltott gyermek, 

 környező népek hasonló lényei, 

 összefonódása a boszorkánnyal, 

 

c, Kísértet, hazajáró halott 

Természeti démonok 

Alsó mitológia, a kereszténységet megelőző hitvilág ördögivé degradált, általában ambivalens 

lényei 

 vízi lények (holt ember, vízi ember, sellő, vörössipkások, „Víz Őrzője”, Hany Istók), 

 egyetemes néphit- és mitológiai párhuzamok, 

 erdei lények (erdei csuda, vadleány, vadember, Tápió) - párhuzamok, 

 gabonadémon, 

 óriások, törpék, tündérek (germán-kelta-szláv párhuzamok). 

 

Ördög 

 a kereszténység előtti mitológia degradált alakja (Pán, Faun), 

 a bukott angyalok mítosza, 

 a dualisztikus hitvilág démiurgosza, 

 démoni gonoszságú, alvilági lény, a boszorkányok ura. 

 

 

Luca 

Visszautalás a jeles napra 

 a téli napforduló ambivalens női démona, 

 az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőre, 

 baromfi-termékenységgel való kapcsolata, madáralak, 

 szembetegségek gyógyítója, 

 apokrif szent. 
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d , Egyebek 

 vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas, sárkány.  

 

Természetfeletti erővel rendelkező emberek 

 

Táltos 

 sámánizmus, 

 a pogány sámán recens magyar megfelelője, 

 táltos mondák. 

 

Garabonciás 

 nyugati mágusalak elkeveredve a táltossal, 

 kelet-nyugati területi elterjedés. 

 

Boszorkány 

a. A népmesei boszorkányalak 

 Baba Jaga, bába, vasorrú bába  - szláv hatás. 

 

b, A középkori boszorkányperek boszorkánya 

 történeti összefoglalás, 

 boszorkányszervezetek, sátánizmus, 

 eretnekségek, 

 pogány hitmaradványok (Könyves Kálmán). 

 

c, A néphit boszorkánya 

 történeti elemek, 

 tudományszerzés, 

 funkció (oldás-kötés, rontás, gyógyítás), 

 metamorfózis, 

 

 gonoszjáró napok, 

 védekezés, 

 hiedelemmondák. 

 

Tudományosok 

A gonoszok, boszorkányok ellenfelei, sámánisztikus motívumok 

 tudós pásztor, tudós kocsis, molnár, 

 értelmiségi ördöngösség”(Faust-monda, Hatvani professzor). 

 

Látók, nézők, gyógyítók 

Átmenet a született tudósok és a szerződött ördöngősök között 

 léleklátó, halottlátó, 

 jósló koldus, vándor, 

 javasok, gyógykovácsok. 

 

A magyar tündérmesék világának hiedelemelemei 

 már nem élő hiedelmek alakjai, 

 eltéréseik a valóban hitt hiedelmek alakjaitól, 

● a sztyeppei nomád hősénekek hatása. 
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Babona, babonás cselekmények 

 rontás, igézés, 

 oldás - kötés, szerelmi varázslások, 

 megnyomás, lóvá tevés, 

 haszonelvétel (főként a szarvasmarhával kapcsolatosan), 

 védekezési praktikák 

 a jövő megismerését és befolyásolását célzó varázslatok, 

 a szó ereje (ráolvasások, tabunév, antik párhuzamok). 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető népszokásokat  

 

- A tanuló legyen képes : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

- tájékozódni a magyar nép hiedelemvilágában 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető népszokásokat  

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 

- megismerni a magyar nép táji, történelmi csoportjait  

 

Tananyag : 

 

A magyar nép táji, történeti csoportjai 
 

Az oktatás célja ebben az évben az eddig tanult folklórismeretek elhelyezése földrajzi és 

történelmi keretek között, hangsúlyozva az egyes csoportok kialakulásának és hagyományos 

kultúrájának eltéréseit, ismétlésként felhasználva a már elsajátított tudást. 

 

Bevezetés 

 történeti kérdések, 

 módszertani kérdések, csoportosítási szempontok, rendszerek (Bartók Béla, Martin György), 

 vallási elkülönülés, kiváltságos rétegek, endogámia-exogámia. 

 

a, valóságos néprajzi-etnikai csoportok 

 saját identitástudatú”, „önmegkülönböztető”, 

 környezete által elkülönített, megkülönböztetett. 

 

b, etnokulturális csoport (néprajzi, történeti módszerekkel, szempontok alapján elkülöníthető). 
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c, táji csoport 

Dunántúl 

 Bakony, Balatonfelvidék, 

 Göcsej és Hetés, 

 Kisalföld (Hanság, Rábaköz, Szigetköz), 

 Mezőföld, 

 Ormányság, 

 Őrség, 

 Sárköz (Tolnai) 

 Somogy, 

 Szlavónia 

 Zselic. 

 

Felföld 

 a palócokról általában, 

 barkók, 

 Csallóköz, 

 Galgamente, matyók, 

 Mátyusföld, 

 Tokaj - Hegyalja, 

 Zoborvidék. 

Alföld 

 Bácska, 

 Bánát, 

 Bodrogköz, 

 Debrecen, 

 hajdúk, 

 jászok, 

 Kalocsa vidéke (Kalocsai-Sárköz), 

 kunok, 

 Szeged. 

 

 

Erdély, Partium, Moldva, Bukovina 

 Erdély és a Partium történelme általában, 

 Kalotaszeg, 

 Mezőség, 

 Szék, 

 székelyek 

 csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu). 

 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- alapvető népszokásokat  
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- A tanuló legyen képes : 

- megismerni az alapvető népszokásokat 
- felismerni a magyar nép táji, történelmi csoportjait 

 

A számonkérés formája   
 

A tanulókat félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

 

KINETOGRÁFIA 

 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a mozdulatelemzés és táncjelírás alaptényezőit 

 

A tanulót tegye képessé : 

- felismerni a mozdulat alaptényezőit 

 

Tananyag : 

 

A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a táncjelírás 

tanítása párhuzamosan történik.  

 

Mozdulatelemzés: 

1. A tánc tagolódása:      1. Alapfogalmak: 

Fázis-motívum-motívumfűzés-tánc    Vonalrendszer 

2. Alaptényezők:                   Irányok 

a. plasztika 

(irányok, mellékirányok, fő magassági 

fokok, tágsági fokok, frontirányok, térrajz) 

b. ritmika (hangjegyérték, metrum, és az  

ütem, ritmus, tempó) 

c. dinamika (erőfok, feszítés-lazítás) 

 

3. A mozdulat és helyzet típusai:    2. Mozdulat típusok  

a. Mozdulattípusok      jelölése: 

- lépés        - lépés jelölése 

- súlyt hordozó láb mozgása     - magassági szintek  

       

föl-le, lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás,    (forgatás jelölése 

         később)  

ringás jobbra-balra 

- gesztus       Kiegészítő jelek 

      levegőben lévő láb mozdulata    kapocs 
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(levegőben levő láb csúsztatása, kar-fej   ismétlőjel 

forgatása)       (csúsztatás, forgatás   

                  jelölése később)   

- ugrás        - ugrás jelölése 

    -   kiegészítő jelek: 

    távolság csökkentés,                     

    növelés 

földhöz közeli 

lábmozdulatok,  

kis térdhajlítás, feszítés, 

a lábfej részei, azok 

alkalmazása: 

(talajérintés, gördülő és 

csúszó lépés) 

dinamikai jelek: 

(erőteljes lábmozdulat, 

rugózás-rezgés, bokázó-taps) 

pozíciójelek 

forgatás jele 

   

b. helyzettípusok                 - helyzettípusok jelölése 

- testpozíció (állás) 

- súlytalan testrészek mozdulatlansága 

- szünet a testben 

- szünet a térben 

- szünet a helyen 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- mozdulatlelemzés és táncjelírás alaptényezőit  

 

- A tanuló legyen képes : 

- felismerni a mozdulat alaptényezőit 

 

A  számonkérés formája   
 

A tanulókat félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

 

NÉPI ÉNEK 

 

Alapfok 1. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető népi énekeket 
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A tanulót tegye képessé : 

- megismerni az alapvető népi énekeket 

 

Tananyag : 

 

A daltanulás szorosan összetartozik a tánctanulással. Énekes játékainkat vizsgálva 

észrevehetjük a mondanivaló, a dallam és a mozgás, a zene és a tánc ötvözetét a legelemibb 

szinten. Ezek a játékos dalok egyszerűek és magukon viselik a gyermeki lélek őszinteségét.  

 

1. időjárás 

- „a naphoz” 

- „az esőhöz” 

 

2. állatok 

- csigabiga , fecske, gólya, kakas, kakukk, katicabogár, lepke, liba, macska medve, 

nyuszi, pulyka, veréb dalok 

 

3. játékba hívók 

- „hintázók” 

- „nyakba csimpaszkodók” 

- „tréfás rászedések”  

- „falra mászás” 

 

4. páros játékok 

- „Így járják a kódustáncot” 

- „Pesten jártam iskolába” 

- „Fűrészeljük el a fát” 

- „Kicsi kacsa” 

- „An-tan-tidi-didi” 

- „Zsipp-zsupp kenderzsup” 

- „Fehér liliomszál” 

- „Mély kútba tekintek” 

- „Nyuszi ül az ágyba” 

- „Koszorú, koszorú” 

- „Hej, mező” 

- „Szedem szép rózsáját” 

- „Tüzet vittem” 

- „Hogy a csibe” 

- „Ciróka-maróka, mit főztél” 

 

5. Kendős játékok 

-    „Ne nézz hátra, jön a farkas” 

- „Elvesztettem zsebkendőmet” 

 

 

6. Fogócskák 

- „Lopom, lopom mézeskörtét” 

- „Lipem lopom a mezőt” 

- „Ilyen fogó mellett” 
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7. Gyűrűsdi 

- „Csöm-csöm gyűrű” 

- „Megy a gyűrű vándorútra” 

 

8. Páros táncok: 

- „Kis kacsa fürdik” 

- „Hajlik a meggyfa” 

- „Kerek a káposzta” 

 

9. Hidas játékok 

- „Bújj, bújj zöld ág” 

- „Nyisd ki rózsám kapudat” 

 

10. Forgó kör 

-     „Dombon törik a diót” 

- „Ég a gyertya, ég” 

- „Ciceri borsó” 

- „Gólya, gólya gilice” 

- „Hol jársz, hová mész” 

- „A sínai hegyeken” 

- „Mit játsszunk, lányok?” 

- „Rece, rece pogácsa” 

- „Süssünk, süssünk valamit” 

- „Én elmentem a vásárra” 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az alapvető népi énekeket  

 

- A tanuló legyen képes : 

- elénekelni az alapvető népi énekeket 

 

A számonkérés formája   
 

A tanulókat félévkor az osztályzataik alapján értékelik,  év végén vizsgán adnak számot 

tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
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A  NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret írásbeli: 30 perc 

szóbeli: 5 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Népi játék, néptánc 

- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. 

koreográfia részletének előadása: csoportosan 5-10 perc 

- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 

egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll. 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret: 

- Jeles napok, 

- Munkavégző ünnepek, 

- Az emberélet fordulói. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

Koreográfia: 

A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, 

betanított folyamat) csoportos bemutatása. 

Improvizáció: 

A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 

táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), 

illetve egyénenként párban. 

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen 

ugyanabból a dialektusból. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

Írásbeli vizsga: 
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A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

Szóbeli vizsga 

- A szokás elhelyezése az évkörben, 

- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- a koreográfia ismerete, 

- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 

 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 5-10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Néptánc 

- Improvizáció 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok 

munkásságának jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 

         2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

Improvizáció: 
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A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze 

tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének 

megfelelő szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által 

szabadon meghatározott táncrendet. 

A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 
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TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 

 

A TANSZAK  PROGRAMJÁNAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél 

teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

 

A tanszak feladata: 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér-és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,  

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kisérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 
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A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 

 

 

 

Tantárgyak: Társastánc 

        Gyermektánc 

              Viselkedéskultúra 

   Klasszikus balett 

   Történelmi társastánc 

   Tánctörténet 

                         

 

Óraterv 

 

 
ÉVFOLYAMOK 

  ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Társastánc     4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc 2 2                     

Klasszikus balett       1 1 1 1 1         

Történelmi társastánc                 1 1 1 1 

Vislkedéskultúra             1           

Tánctörténet                 1 1     

Szabadon választott     2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összesen 2 2 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A csoportos órák időtartama : 45 perc. Az iskola ennél hosszabb órákat is szervezhet, amelyek 

ideje 90 percnél nem lehet hosszabb. 

Szabadon választható tantárgy a tanszak bármely tantárgya. 

 

Gyermektánc: az előképző 1-2. osztályban szereplő „Gyermektánc” tantárggyal a társastáncot 

megalapozó tudásra tesz szert a tanuló a tantárgyon belüli ritmikai, gimnasztikai 

gyakorlatokkal, játékos táncokkal. Így a tanulóban fejlődik a rendszeres munka természetes 

igénye, fizikai állóképessége, ritmusérzéke, egymásra figyelő magatartása. 

 

Klasszikus balett: a cél és feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának 

fokozása, térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, 

plasztikusabbá tétele. 

 

Viselkedéskultúra: célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a 

társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 

 

Történelmi társastánc : célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző korok táncait. 

Oktatására azért van szükség, mert a historikus táncokon keresztül jobban megismerik a 

főtantárgy ( társastánc ) kialakulásának előzményeit. 

 

Tánctörténet : célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc 

kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

 



172 
 

Angol nyelv : célja, hogy a tanulók megértsék, és tudatosan alkalmazzák az angol nyelvű 

szakkifejezéseket és utasításokat. A társastánc hivatalos nyelve az angol, minden elem 

elnevezése, és a szakkifejezések is angolul kerültek meghatározásra. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ 

PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

 

Előképző 

 

Gyermektánc 

 

A tanuló  ismerje: 

 a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait. 

 

Legyen képes: 

 zenére, énekre ritmikus mozgást végezni,  

 a tanult játékos táncok csoportos bemutatására. 

 

 

Alapfok 

 

Társastánc 
 

A tanuló ismerje : 

 a standard táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) alapmotívumait, 

 a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait. 

 

Legyen képes: 

 a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására , 

 páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

 

 

Klasszikus balett 

 

A tanuló ismerje: 

 a klasszikus balett tanult alapelemeit, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 

 

Legyen képes: 

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 a zene és a tánc összhangjának betartására. 

 

 

 

Viselkedéskultúra 

 

A tanuló ismerje: 
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 a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 

 

Legyen képes: 

 az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására 

 

Továbbképző    

 

Társastánc 

 

A tanuló ismerje : 

●  a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 

 

Legyen képes : 

●  a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

●  a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

●  a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfia önálló és 

csoportos bemutatására. 

 

Történelmi társastánc 

 

A tanuló ismerje : 

●  a történelmi társastáncok alaplépéseit. 

 

Legyen képes : 

●  a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje : 

● a táncművészet kimagasló alapműveit. 

● a nagy egyéniségek munkásságát, 

● az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes : 

● elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

● a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

 

 

Angol nyelv 

 

A tanuló ismerje a standard és latin-amerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és 

formáit, és lépéseit angolul.  

A tanuló legyen képes angol nyelven bemutatni a standard és latin-amerikai táncok 

sajátosságait, stílusjegyeit, a szakmai szókincset és fogalomkészletet önállóan használni. 
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TANANYAG 

 

 

GYERMEKTÁNC 

 

 

Előképző 1. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütemű zenéket 

-  a térformákat és a hangjegyértékeket 

 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  a helyes testtartás megtartására 

-  a különböző mozgásformák megkülönböztetésére és eltáncolására 

 

Tananyag :  

 

Tánctechnika 

 

Természetes gyakorlatok, rávezető gyakorlat 

 helyes testtartás megtanítása 

 járások talpon, féltalpon, hajlított térddel 

 futások (hátul és elöl felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal) 

 szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

 testsúly áthelyezés 

 súlyos, súlytalan lépés 

 helyzet 

 térformák tudatos használata 

 jobbra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 balra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 Hangjegyérték gyakorlatok 

 hangjegyérték megtanulása 

 visszhang 

 staféta 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Kacsatánc 

 Mindent tudni akarok 

 A legnagyobb kukac 

 Macarena 

 Angol keringő alaplépés 

 Cha-cha-cha alaplépés 
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Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

-  a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütemű zenéket 

-  a térformákat és a hangjegyértékeket 

- a tanult gyermektáncokat , az angol keringő és a cha-cha-cha alaplépéseit 

 

A tanuló legyen képes : 

-  a helyes testtartás megtartására 

-  a különböző mozgásformák megkülönböztetésére és eltáncolására 

- a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására 

 

 

 

 

Előképző 2. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastáncokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a dinamikus gyakorlatokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a partnerrel való táncolásra 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

Az 1. évfolyam természetes gyakorlatai 

 

Előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok 

 

Mozgásos (dinamikus) gyakorlatok zenére 

 lendítések 

 emelések 

 hajlítások, nyújtások (törzs, térd) 

 döntések és dőlések 

 fordítások és forgások 

 körzések 

 forgások 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 ütemgyakorlatok 

 ütemfajták 

 ütem-felismerés 

 ütemszünet 
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Alaplépések és táncok 

 

 Country tánc 

 Madison 

 Polka motívumok (előre, hátra, oldalt, kreuzpolka, galopp) 

 Csibefutam 

 Angol keringő – 4/4 fordulás jobbra, sétalépés 

 Cha-cha-cha – New York 

 Jive alaplépés 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a társastáncokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a dinamikus gyakorlatokat 

- a tanult angol keringő és cha-cha-cha figurákat 

 

A tanuló legyen képes : 

- a partnerrel való táncolásra 

- az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

  

 

Az értékelés szempontjai  az előképző évfolyamok befejezésekor : 

 

● az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

● a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása, 

● alapvető ritmikai szabályok alkalmazása. 

 

 

A számonkérés formája   
 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról.  A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, 

az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

 

TÁRSASTÁNC 

 

 

A két év előképző után a Társastánc tantárgy az alapfok 1. évfolyamától a továbbképző 10. 

évfolyamáig tart. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és motívumok juttatják el 

a tanulót az egyre magasabb színvonalú tánctudáshoz. 

Az évfolyamok táncismerete a minimum anyagot jelöli meg. A tanulók képessége és a 

szaktanár belátása alapján bővíthető. 
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Alapfok 1. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastáncokat kezdő szinten 

- az alapvető ritmikai szabályokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a partnerrel való táncolásra 

- az izolált gyakorlatok bemutatására 

 

Tananyag : 

 

Tánctechnika 

 

Izolált (függetlenített) testrész gyakorlatok 

 fej 

 váll 

 mellkas 

 medence 

 törzs 

 kéz 

 lábfő 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 ritmusjárás, taps 

 az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással. 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

Társastáncok kezdőknek 

 Foxtrott 

● Angol keringő – 4/4 fordulás balra, keresztező lépés 

 Tangó 

 Bécsi keringő 

 Slow fox 

 Samba 

 Cha-cha-cha – Hand to Hand, Spot Turns 

 Rumba 

 Jive – Basic in Fallaway - Fallaway Rock 

● Mambo : alaplépés, nyitás előre és hátra, helycsere 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket 

- a tanult izolált testrész gyakorlatokat 
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A tanuló legyen képes : 

- a tanult társastáncok páros előadására 

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

 

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, quickstep, tangó, cha-cha-cha, jive és rumba új figuráit 

-  a standard táncok technikáját, 

-  a latin-amerikai táncok technikáját. 

 

 

Fejlessze a növendék : 

-  technikai tudását,  

-  stílusérzékét. 

 

Tananyag :  

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő : Jobbra fordulat (Natural Turn), balra fordulat (Reverse Turn), 

 átmeneti lépések (Closed Change) 

 Quickstep : Negyed fordulatok (Quarter Turns) 

● Tangó : Walk , Progressive Link, Closed Promenade 

 Cha-cha-cha : Fan, Hockey Stick 

  Jive : Change of Place Right to Left, Change of Place Left to Right 

 Rumba :  Hand to Hand, Fan,  Alamana, Spot Turns 

 

Megjegyzés : Az alapfok 2. osztálytól minden évfolyamon foglalkozni kell a latin-amerikai 

táncokra jellemző láb- és csípőtechnikával. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket 

- a  cha-cha-cha tanult technikai jellemzőit 

 

 A tanuló legyen képes : 

- a tanult társastáncok páros előadására 

- a standard- és latin-amerikai táncok technikájának elsajátítására, 

- a táncok stílusának megfelelő előadásra. 
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Alapfok 3. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, quickstep,  cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a bécsi keringő és a samba alaplépéseit és alap motívumait 

 

Fejlessze a növendék : 

-  technikai tudását, 

-  stílusérzékét, 

-  koncentrálóképességét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

 

 

 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Az előző évben tanult tangó és rumba 

 Angol keringő - Natural Spin Turn, Whisk,  Chassé from PP, Outside Change 

 Quickstep : Progressive Chasse, Cross Chasse, Forward Lock 

 Bécsi keringő : Natural Turn, Closed  Changes - Forward 

  Cha-cha-cha : Alamana, Three Cha-cha 

●  Jive : Change of Hands Behind Back, Link  

 Samba : Stationary Samba Walks, Whisk to Left and Right, Spot and Travelling Volta 

 

Megjegyzés : Az alapfok 3. osztálytól minden évfolyamon foglalkozni kell a standard táncokra 

jellemző lábtechnikával  és testvezetéssel. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- az alapfok 3. évfolyamon tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket 

- az angol keringő tanult technikai jellemzőit 

 

 A tanuló legyen képes : 

- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására 

- a korábban tanult táncok technikájának fejlesztésére, 

- az évfolyam új táncainak és új motívumainak stílusos eltáncolására. 
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Alapfok 4. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a slow-fox alaplépéseit és alap motívumait 

 

Fejlessze a növendék : 

- a technikai tudását, 

- koncentrálóképességét, 

- tér- és formaérzékét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Az előző évben tanult bécsi keringő. 

 Angol keringő :  Weave from PP, Back Whisk ,  Progressive Chasse to Right, Closed 

Impetus 

 Tangó : Open Reverse Turn with Closed  Finish, Rock Back on  Left Foot and Right Fooot 

 Quickstep  : Natural Spin Turn, Backward Lock,  Running Finish 

● Slow fox : Feather Step, Three Step 

 Rumba : Hockey Stick, Close  Hip Twist 

 Cha-cha-cha : Cuban Breaks, Natural Top 

 Jive : American Spin, Stop and Go 

● Samba : Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Botafogos (Travelling, Promenade) 

 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- az alapfok 4. évfolyamon tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket 

- a tango tanult technikai jellemzőit 

 

 

 A tanuló legyen képes : 

- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására 

- a tanult standard táncok letáncolására,  helyes talptechnikával és az irányok pontos 

ismeretével 
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Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, bécsi keringő, slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új 

motívumait 

-  a paso doble alaplépéseit és alap motívumait 

 

Fejlessze a növendék : 

-  technikai tudását, 

-  stílus érzékét, 

-  előadói kézségét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Slow fox : Natural Turn, Reverse Turn 

 Angol keringő :Hesitation Change 

 Tangó : Four Step, Lady in Line, Progressive Side Step Reverse Turn 

 Quickstep : Natural Turn, Natural Turn with Hesitation, Chasse Reverse Turn,  

 Bécsi keringő : Reverse Turn 

 Rumba : Rope Spinning, Aida, Cuban Rocks 

 Cha-cha-cha : Natural Opening Out Movement 

 Jive :  Whip, Fallaway Throwaway 

 Paso doble :  Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, Separation 

● Az előző évben tanult samba. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- az alapfok 5. évfolyamon tanult társastáncok alaplépéseit és az új elemeket 

- a rumba tanult technikai jellemzőit 

 

 A tanuló legyen képes : 

- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására 

- a tanult latin-amerikai táncok letáncolására a tanult láb- és csípőtechnika alkalmazásával 

- a standard táncok és latin-amerikai táncok kombinációinak térbeli elhelyezésére, 

- a zene és a mozgás kapcsolatának összhangjára. 
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Alapfok 6. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha  és paso doble  új 

motívumait 

-  a samba jellegzetes mozgásvilágát 

-  a művészeti alapvizsga figura anyagát 

 

Fejlessze a növendék : 

-  fizikai állóképességét, 

-  koncentrálóképességét, 

-  előadói kézségét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

-  a tanult táncokból elkészített koreográfiák bemutatására 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő : Reverse Corte, Double Reverse Spin 

 Tangó : Back Corte, Natural Twist Turn 

 Quickstep : Natural Pivot Turn, Tipple Chasse to Right, Double Reverse Spin, Natural Turn 

and Back Lock 

 Slow fox : Change of Direction, Basic Weave, Reverse Wave, Closed Impetus and Feather  

Finish 

 Samba : Corta Jaca 

 Cha-cha-cha : Closed Hip Twist, Time Steps 

 Rumba : Open Hip Twist, Natural Top, Spiral, Advanced Opening Out Movement, 

 Side Step, Cucarachas 

 Paso doble :  Huit (Cape), Sixteen 

 Az előző évben tanult jive. 

 

Megjegyzés : Az alapfok 6. osztályban a tanár felkészíti a növendékeket  a standard és latin-

amerikai táncok anyagából összeállított kombinációk letáncolására, melyeket a tanulók a 

művészeti alapvizsgán mutatnak majd be. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az alapfok 6. évfolyamon tanult új motívumokat 

-  a művészeti alapvizsga témaköreit és követelményeit 

 

 A tanuló legyen képes : 
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- a művészeti alapvizsga követelményei alapján összeállított koreográfiák egyéni és páros 

eltáncolására 

- az eddig tanult latin és standard technikák bemutatására 

 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

A továbbképzőben a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból készített nehezebb 

koreográfiákkal ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. A koreográfiákat 

egyénileg, a növendékek felkészültségét és adottságait figyelembe véve ajánlott elkészíteni a 

tanult lépésanyagból kiindulva. 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  slow-fox,  quickstep,  samba, rumba, cha-cha-cha , paso doble  és 

jive új motívumait 

-  a tanult latin-amerikai táncok valamelyikéből, vagy azok mixeléséből készült koreográfiát. 

 

Fejlessze a növendék : 

-  tér- és formaérzékét, 

-  stílus érzékét, 

-  előadói kézségét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

-  a tanult táncokból elkészített koreográfiák bemutatására 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

● Angol keringő :  Telemark, Open Telemark, Outside Spin, Back Lock, Turning Lock 

● Tango : Open Promenade, Fallaway Promenade, Brush Tep, Promenad Link, Outside Swivel 

● Quickstep : Quick Open Reverse, Four Quick Run, V6 

● Slow fox : Open Impetus, Weave From PP, Natural Weave, Natural Telemark, Top Spin 

● Bécsi keringő : Natural Turn, Closed Changes (Backward and Forward), Reverse Turn  

● Samba : Closed Rocks, Shadow Botafogos, Argentine Crosses 

● Cha-cha-cha : Shoulder to Shoulder, Reverse Top, Opening out from Reverse Top, Spiral, 

Open Hip Twist 

● Rumba :  Reverse Top, Opening out from Reverse Top, Spiral 

● Paso doble : Promenade, Grand Circle, Open Telemark, La Passe, Fallaway Whisk (Ecan) 

● Jive : Spanich Arms, Rolling of the Arm   

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- a továbbképző 7. évfolyamon tanult új motívumokat 

 

 A tanuló legyen képes : 
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- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására 

- az eddig tanult latin és standard technikák tudatos használatára és bemutatására 

- az évfolyam felkészültségének megfelelő koreográfia stílusos előadására. 

 

 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  slow-fox,  quickstep,  samba,  cha-cha-cha  új motívumait 

-  a formációs táncok szabályait. 

 

Fejlessze a növendék : 

-  fizikai állóképességét, 

-  tánc iránti szeretetét, 

-  koncentrálóképességét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  a koreográfiák tudatos egyéni és páros bemutatására 

-  a tanult táncokból elkészített csoportos koreográfiák bemutatására 

 

 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

● Angol keringő : Open Impetus, Cross Hesitation, Wing 

● Tango : Basic Reverse Turn 

● Slow fox : Natural Turn to Outside Swivel and Feather Ending, Open Telemark 

● Quickstep : Fish Tail, Running Right Turn, Reverse Pivot 

● Samba : Open Rocks, Backward Rocks, Plait 

● Cha-cha-cha : Rope Spinning, Close Hip Twist 

● Rumba :  

● Paso doble : Fallaway Reverse, Syncopated Separation, Banderillas, Twists 

● Jive : Simple Spin 

 

Követelmények : 
 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- a továbbképző 8. évfolyamon tanult új motívumokat 

- a tanult koreográfiát. 

 

Legyen képes a növendék : 

-  a kombinációk folyamatos eltáncolására 1,5 - 2 percig, 

-  az ismert koreográfia tökéletesítésére, 

-  a csoportos munkában a figyelmes együttműködésre. 
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Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  slow-fox,  quickstep,  samba,  cha-cha-cha, rumba, paso doble és 

jive  új motívumait   

- a tanult standard táncok valamelyikéből készült koreográfiát. 

 

Fejlessze a növendék : 

-  ritmus érzékét, 

-  technikai tudását, 

-  tér- és formaérzékét. 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  a koreográfiák tudatos egyéni és páros bemutatására 

- a standard táncok letáncolására a helyes talptechnikáva 

- a térirányok pontos és tudatos használatára 

- a latin-amerikai táncok stílusos előadására 

-  a tanult táncokból elkészített csoportos koreográfiák bemutatására 

 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

● Angol keringő : Weave, Left Whisk, Contra Check, Double Natural Spin 

● Tango : The Chasse, Oversway 

● Slow fox : Hover Cross 

● Quickstep : Rumba Cross 

● Samba : Methods of Changing Feet, Contra Botafogos, Folling off the Arm 

● Cha-cha-cha : Turkish Towel 

● Rumba : Sliding Doors, Fencing 

● Paso doble : Coup de Pique, Left Foot Variation, Fregolina – incorporating the Farol 

● Jive : Chicken Walks, Too Heel Swivels 

 

Követelmények : 
 

A tanuló ismerje : 

- az előző évfolyamokon tanult társastáncok anyagát 

- a továbbképző 9. évfolyamon tanult új motívumokat 

 

 A tanuló legyen képes : 

- az eddig tanult társastánc anyag egyéni és páros eltáncolására 

- a standard táncok letáncolására a helyes talptechnikáva 

- a térirányok pontos és tudatos használatára 

- a latin-amerikai táncok technikailag pontos, stílusos előadására 

- csoportos koreográfia bemutatására 
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Továbbképző 10. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 

- a művészeti záróvizsga figura anyagát 

 

A tanulót tegye képessé : 

-  a koreográfiák tudatos egyéni és páros bemutatására 

-  a standard táncok letáncolására a helyes talptechnikáva 

-  a térirányok pontos és tudatos használatára 

-  a latin-amerikai táncok stílusos előadására 

-  a tanult táncokból elkészített csoportos koreográfiák bemutatására 

- a zene és a tánc összhangjának batartására 

 

Tananyag : 

 

Alaplépések és táncok 

 

● Angol keringő : Fallaway Reverse and Slip Pivot 

● Tango : Fallaway Reverse and Slip Pivot 

● Quickstep : Impetus, Closed Telemark 

● Samba : Reverse Turn, Natural Roll 

● Cha-cha-cha : Sweetheart, Follow my Leader 

● Rumba : Continuous Hip Twist, Three-Threes 

● Paso doble : Chasse Cape, Travelling Spins from Promenade Position and CPP, Changes of 

Feet-Syncopated Chasse 

● Jive : Flicks into Break 

 

A továbbképző 10. osztályában a tanár felkészíti a növendékeket a művészeti záróvizsgán 

bemutatásra kerülő standard és latin-amerikai kombinációk és a szabadon választott koreográfia 

előadására. 

 

Követelmények : 
 

A tanuló ismerje : 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit 

-  a művészeti záróvizsga követelményeiben szereplő táncokat és motívumokat 

 

Legyen képes : 

-  a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

-  a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

-  a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfia önálló és 

csoportos bemutatására 
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-  a művészeti záróvizsga követelményeiben szereplő táncok és motívumok letáncolására a 

helyes technika alkalmazásával 

- a zene és a tánc összhangjának betartására 

 

Megjegyzés : A szaktanár a csoportok képességétől függően a fentiekben megadott lépések 

megtanítása után további motívumokat is taníthat a The Ballroom Technique és The Revised 

Technique of Latin-American Dancing könyvekből. 

 

A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, 

az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll. 

 

 

KLASSZIKUS BALETT  

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a balettelőkészítő gyakorlatokat, 

- a láb- és karpozíciókat. 

Fejlessze a növendék 

- fizikai állóképességét, 

- tánc iránti szeretetét. 

 

Tananyag 

 

Gyakorlatok a rúdnál 

 Lábhelyzetek és pozícióváltás 90°-os és 180°-os lábtartásban, I., II., III., V. pozícióban  

 Demi plié I., II., III. pozícióban 90°-on, majd 180°-ra nyitott lábbal, rúddal szemben állva 

 Hátrahajlás rúddal szemben 

 Relevé és plié relevé párhuzamos és 90°-ra nyitott állásban 

 Plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal 

 Degagé rúddal szemben II. pozícióban 

 Térdhajlítás és féltalpra emelkedés  párhuzamos lábbal (demi plié - féltalp - térdnyújtás - 

talpra ereszkedés) 

 Hátizom gyakorlat (asztalállás) 

Gyakorlatok középen 

 Hátegyenesítés előző és törökülésben 

 Hátegyenesítés álló helyzetben (asztalka) 

 Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra 

 Lábfejfeszítő és lazító gyakorlatok (pipa-ceruza-spicc) 

 Háton fekvésben lábemelés 

 Térdelésből térd mellé ülés jobbra és balra 

 Háton fekvésben mellkas emelés 
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 Háton fekvésben csípő emelés 

 Hason fekvésben mellkas emelés 

 Hason fekvésben hátra lábemelés 

 Lábdobás nyújtott ülésben indítva 

 Lábdobás hastámaszból indítva 

 Nyújtógyakorlat (hernyómozgás, nyújtott térdekkel) 

 Nyújtógyakorlat (béka) 

 Nyújtógyakorlat (ülésben) 

 Térbeosztás (1.2.3.4.5.6.7.8-as irányok) 

 Karvezetések (gimnasztika karhelyzetei) 

 Klasszikus balett karpozíciók (I. II. III.) 

 Port de bras-k ½, I.II. 

 Relevék mint a rúdnál 

Járások 

 Járás különböző zenei értékekre (1/8, 1/4, 1/2, stb.) 

 Járás féltalpon 

 Járás tapssal 

Futások 

 Futás hátul felkapott lábbal 

 Futás elől felkapott lábbal 

 Futás előre nyújtott lábbal 

Szökdelések (ugrások) 

 Szökdelés két lábon zárt lábtartással egyenletes és ritmizált tempóban 

 Szökdelés páros lábbal haladva 

 Szökdelés váltott lábbal haladva (indián szökdelés) 

 Szökdelés párhuzamos lábbal 1/4 és 1/2 fordulattal 

 

Követelmények 

 

A tanuló ismerje : 

- az évfolyamon tanult rúd- és középgyakorlatokat, 

- a kar- és lábpozíciókat. 

 

Legyen képes : 

- a balettelőkészítő gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kar- és lábpozíciók tudatos bemutatására. 

 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- az egyszerű balett elemeket rúdnál és középen, 

- az allegro elemeket. 

 

Fejlessze a növendék : 

- fizikai teherbírását, 

- térérzékét, 
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- formaérzékét. 

 

Tananyag : 

 

Egyszerű balett elemek a rúdnál és középen.(Port de bras-k) 

 

Rúdgyakorlatok 

 Pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett 

 Demi plié I. II. V. pozícióban rúd mellett 

 Battement tendu I. és V. pozícióban rúddal szemben és háttal 

 Battement tendu I. pozícióban rúd mellett előre, oldalra és hátra 

 Battement tendu passé par terre 

 Battement tendu jeté rúddal szemben és rúdnak háttal állva, hátra, oldalt, előre, oldalt 

 Demi rond en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu rúd mellett 

 Relevé lent 45°-ra 

 Relevék I. II. pozícióban plié-vel és plié nélkül 

Középgyakorlatok 

 Pozícióváltás 

 Demi plié I. II. pozícióban 

 Battement tendu I. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu passé par terre en face 

 Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

 Port de bras I. II. 

Allegro 

 Temps levé sauté 

 Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva 

 Galopplépés 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a tananyagban szereplő rúd- és középgyakorlatokat, 

- Allegro elemeket, 

- az egyes gyakorlatokhoz tartozó kifejezéseket. 

 

Legyen képes : 

- a bemutatott gyakorlatokat megfelelő technikai biztonsággal, a klasszikus balett stílusának 

megfelelően előadni. 
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Alapfok 4. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulókkal : 

- a pozíciókat rúdnál és középen, 

- a pózok fogalmát, 

- az allegro elemeket. 

 

Fejlessze a növendék : 

- technikai adottságait, 

- mozgásemlékezetét. 

 

Tananyag : 

 

Klasszikus balett pozíciók használata rúdnál és középen. Pózok fogalma. 

 

Rúdgyakorlat 

 pozíció megtanítása 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié I. II. V. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Sur le cou-de-pied helyzetek alacsony, rendkívüli, passé-ban 

 Relevé lent 45° fölé 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Grand battement jeté rúddal szemben hátra és oldalra, rúdnak háttal előre 

 Relevék V. pozícióban nyújtva és plié-vel 

 Hajlás oldalra rúddal szemben állva 

Középgyakorlatok 

 Grand plié I. II. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban 

 Demi rond lábujjheggyel a földet érintve en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu V. pozícióból 

 Pózok, croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással 

 port de bras 

 Relevék I. II. pozícióban nyújtva és plié-vel 

Allegro 

 Temps levé sauté V. pozícióban 

 Petit echappé formák 

 Petit changement de pied 

 Chassé előre és oldalra haladva V. pozícióban  

 

Követelmények 

 

A tanuló ismerje : 

- poziciókat, a pózokat, 

- a rúd-és középgyakorlatokat, az allegrot. 



191 
 

 

Legyen képes : 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonságára. 

 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- Battement-ok plié-vel és nyújtva, 

- balance gyakorlatok, 

- fordulatok, forgások. 

 

Fejlessze a tanuló : 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- koordinációs kézségét.  

 

Tananyag : 

 

Battement-ok plié-vel és nyújtva. Balance gyakorlatok. Fordulatok, forgások. 

 

Rúdgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battement tendu demi plié-vel 

 Battement tendu jeté demi plié-vel 

 Battement tendu jeté passé par terre 

 Preparáció a rond de jambe par terre-hez 

 Fondu 45°-on rúddal szemben állva hátra és oldalra, rúdnak háttal állva előre 

 Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra nyitni 

 Relevé lent 90°-on 

 Petit battement sur le cou-de-pied 

 Grand battement előre, oldalra, hátra 

 Félfordulat V. pozícióból, V. pozícióban rúd felé és rúdtól elfordulva 

 Balance talpon egy lábon állva és féltalpon két lábon állva pozíciókban 

 Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dehors és dedans 

Középgyakorlatok 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié V. pozícióban 

 Battement tendu demi plié-vel 

 

 Battement tendu marché 

 Battement tendu jeté 

 Relevé lent 45° 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Pózok lábujjheggyel a földet érintve nagy kartartással croisé, éffacé előre és hátra, I. II. III. 

arabesque 
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 Temp lié par terre tagoltan előre és hátra 

 port de bras 

 Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez IV. V. pozícióból V. pozícióba zárva en dehors és 

en dedans 

Allegro 

 Assamblé oldalra (előre és hátra haladva) 

 Glissade oldalra, váltva és nem váltva 

 Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Petit jeté oldalra a rúdnál 

Fordulatok, forgások 

 fordulat a rúdnál V. pozícióban 

 fordulat középen V. pozícióban 

 Tour sur place 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a tananyagban szereplő gyakorlatokat,  

- fordulatokat, forgásokat. 

 

Legyen képes : 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára. 

 

 

 

 

 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- Demi és grand rond-k, 

- ugrások fordulva, 

- forgások part erre és diagonálban. 

 

 

Fejlessze a növendék : 

- előadási készségét, 

- a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

- a dinamikai különbségek iránti kézségét. 

 

Tananyag  : 

 

Néhány gyakorlat féltalpon. Demi és grand rond-ok 45°-on.  

Ugrások fordulva. Forgások par terre és diagonálban. 

 

Rúdgyakorlatok 
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 Battement double-tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Rond de jambe par terre demi plié-vel, en dehors és en dedans 

 Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Double fondu 45°-on 

 Soutenu 45°-on 

 Demi és grand rond 45°-on talpon en dehors, en dedans 

 Frappé féltalpon 

 Double frappé talpon 

 Rond de jambe en l’air rúddal szemben, nyújtva és plié-vel 

 Petit battement féltalpon 

 Passé developpé 

 Attitűd helyzetek 

 Relevék egy lábon 

 Balance féltalpon rendkívüli sur le cou-de-pied-ben 

 Grand battement jeté passé par terre 

Középgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu pózokban, nagy kartartással 

 Battement jeté marché 

 Fondu 45°-on en face 

 Soutenu 45°-on en face 

 Frappé 35°-on en face 

 Double frappé 35°-on en face 

 Petit battement talpon 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra 

 Relevé lent 90°-on a tanult pózokban 

 Pas balance en face 

 VI. part de bras 

Allegro 

 Petit jeté oldalra 

 Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Sissonne simple elől és hátul felhúzott sur le cou-de-pied-vel, rúdnál és középen 

 Sissonne fermé oldalra 

 Glissade előre és hátra 

 Assamblé előre és hátra 

 Changement egy fordulattal 

 

Nagyobb és nehezebb ugrásokat, ha azt a főtárgy megkívánja, az évfolyam fizikai állapotának 

és balett tudásának figyelembe vételével taníthatunk. 

 

Fordulatok, forgások 

 Egy tour sur le cou-de-pied IV. és V. pozícióban 

 Tour posé en dehors, en dedans 

 Tour pas de bourrée diagonálban 

 Tour chainé diagonálban 

 Tour piqué diagonálban 
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Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az évfolyam rúd- és középgyakorlatait, az allegrot, 

- fordulatokat, forgásokat. 

 

Legyen képes : 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonságára, megfelelő kivitelezésére, 

- a gyakorlatok stílusos bemutatására. 

 

A számonkérés formája 

 

Az alapfok 2-6. évfolyamán félévkor az órákon nyújtott teljesítmény alapján történik a tanulók 

értékelése, év végén a tanulók a vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit 

- a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a viselkedési normák betartására a mindennapi életben  

- a kulturált szórakozásra a táncos alkalmakkor 

 

Tananyag : 

 

A témaköröket az osztály a tanár által irányított beszélgetés formájában dolgozza fel. 

 

Témakörök: 

 

 Viselkedés általános szabályai 

 Köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

 Bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

 A bocsánatkérés formái, a pontosság 

 Viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 

 Társalgás 

 Öltözködés, divat 

 Testápolás, kozmetika, ékszerek 

 Kirándulás 

 Megjelenés, viselkedés étteremben 
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 Megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

 Étkezés, helyes tartás ülés közben 

 Mit mivel, hogyan eszünk ? 

 Vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

 A rágógumi 

 Utazás 

 Telefonálás, levelezés 

 Ajándékozás 

 Nemzeti sajátosságok 

 

Követelmények : 
 

A tanuló ismerje: 

- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 

-  a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait 

 

Legyen képes: 

- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 

- tájékozódni a köznapi élet illemtanában 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulókat félévkor az osztályzataik alapján értékelik, év végén vizsgateszt kitöltése során 

adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 

osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- a XIX. századi társastáncok alaplépéseit. 

 

Fejlessze a növendék : 

- stílus érzékét, 

- előadói kézségét. 

 

Tananyag  

 

Alaplépések és táncok  

 

 XIX.sz.-i bók 

 Pas marché 
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 Pas glissé 

 Pas élevé 

 Pas chassé 

 Pas degagé 

 Pas galopp 

 Pas polka előre-hátra-oldalra 

 Forgó polka szólóban 

 Forgó polka párosan 

 Kreuzpolka 

 Keringő lépés előre – hátra 

 Keringő lépés előre és hátra haladva 

 Forgő keringő szólóban 

 Páros – forgó keringő 

 Valse – Mignon 

 Pas balancé 

 Pas marché etűd 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a tanult történelmi társastáncok alaplépéseit. 

 

Legyen képes : 

- a tanult történelmi társastáncok stílusának és magatartás formáinak elsajátítására. 

 

 

 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- Pas chassé formákat, 

- a polka etűdöt, 

- a bécsi keringő formációt. 

 

Fejlessze a növendék : 

- kombinációs kézségét, 

- stílusérzékét, 

- előadói kézségét. 

 

Tananyag 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Pas chassé A formák 

 Pas chassé B formák 
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 Polonaise előre – hátra haladva 

 Polka etűd 

 Keringő koreográfia 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a XIX. századi táncokat. 

 

Legyen képes : 

- a tanult történelmi társastáncok korhű, stílusos bemutatására,  

- a keringő koreográfia technikailag pontos kivitelezésére. 

 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- a barokk és a rokokó társastáncok alaplépéseit. 

 

Fejlessze a növendék : 

- tér- és formaérzékét, 

- stílusérzékét. 

 

Tananyag 

 

Alaplépések és táncok  

 Századi Menüett bók 

 Pas menü 

 Menüett tánc 

 Gavotte bók 

 Pas gavotte 

 Pas de zefír 

 Pas pompadur 

 Galambocska  

 Kiskontra tánc 

 Polonaise etüd 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a barokk és rokokó táncok alaplépéseit. 

 

Legyen képes : 

- az elsajátított anyag korhű, stílusos bemutatására. 
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Továbbképző 10. évfolyam 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- a Gavotte táncot, 

- a Francia négyest, 

- a Tarantellát, 

- a Körmagyart. 

 

Fejlessze a növendék : 

- tér- és formaérzékét, 

- ritmusérzékét,  

- előadói kézségét. 

 

Tananyag 

 

Alaplépések és táncok 

 Tarantella 

 Gavotte tánc 

 Francia négyes 

 Körmagyar lépései és tánc  

 

Andalgó      Lejtő              Fonás 

Tétovázó     Vágó              Keresztező 

Csalogató    Toborzó        Bölcső 

Csárdás       Lengető        Magánforgó 

Rida             Emelkedő     Kisharang 

Cifra            Verbunkos   Bokázók 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- az évfolyamon tanult történelmi társastáncokat. 

 

Legyen képes : 

- az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatására.  

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók a továbbképző 7-10. évfolyamán félévkor az órán nyújtott teljesítmény alapján, év 

végén a vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A 

bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
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A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama: 

Társastánc 20-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított 

kombinációkból áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 

Társastánc 

A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag 

emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 

- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed 

Impetus, Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse 

Spin, Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.) 

- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in 

Line, Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, 

and Right Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.) 

- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn 

motívumokkal.) 

- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and 

Feather Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok 

alkalmazásával.) 

- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward 

Lock, Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with 

Hesitation, Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, 

Running Finish motívumok alkalmazásával.) 

- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New 

York/, Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural Top, 

Natural Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 

- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba 

Walks, Side Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements 

motívumok alkalmazásával.) 

- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, 

Spiral, Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, 

Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 

     - Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, 

Separation, Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.) 

- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of 

Place Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, Link, 

Whip, Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.) 

3. A vizsga értékelése 
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3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

- a zene és a tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc 25-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok 

munkásságának jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított 

kombinációkból, koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, 

önállóan mutatnak be. 

Társastánc 

A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az 

alaplépések variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk 

formájában, tánconként maximum 2 percben. 

- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open 

Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, 

Open Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
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- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, Four 

Step, Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, The 

Chase motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn 

motívumokkal.) 

- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to 

Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az 

alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick 

Run, Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az 

alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out 

from Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok és 

az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta 

Jaca, Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing Feet, 

Natural Roll motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist, 

Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, Syncopated 

Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse Cape, Travelling Spins 

from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-, 

Fregolina-incorporating the Farol, Twists motívumok és az alapmotívumok 

alkalmazásával.) 

- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple 

Spin, Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a 

kombinációt nem kell bemutatni!) 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a 

koreográfia pontos kivitelezése, 

- a zene és tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
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TÁNCTÖRTÉNET 

 

 

A TANTÁRGY FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

  

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva ismertesse 

meg az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó 

egyéniségeinek munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze 

ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak.   

 

A tantárgy feladata   

 

Ismertesse meg a tanulóval : 

● a tánc művészi és közhasznú formáit, 

● a társasági táncélet alkalmait, 

● a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

● az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

● az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban : 

● az esztétikai érzéket, 

● a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

● a fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló : 

● nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

● a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek ( zene, képzőművészet, színház ) iránti 

érzékenységét, 

● a vizuális memóriáját, 

● a képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a diákot : 

● a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

● az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

● a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban : 

● a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 
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TANANYAG 
 

 

A tánctörténet tanítása a továbbképző 7-8. évfolyamán történik minden tanszakon, heti 1 

órában. A tanulók ekkor már rendelkeznek a tantárgy befogadásához szükséges megfelelő 

történelmi, irodalmi, zenei és művészettörténeti ismeretekkel. 

 

 

Továbbképző 7. év  

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a tánc művészi és közhasznú formáit, 

- az őskor, ókor, középkor és reneszánsz kori fejlődését 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a művészetek összefonódásának felismerésére 

- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Tananyag : 

 

● A köznapi és művészi mozgás. 

● Tér – idő – erő kifejezés : természeti valóság kifejezése, visszatükröződés. 

● A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai : 

● Őskor : 

- Mágikus táncábrázolások az őskorban. Ősi mozdulatok – barlangi leletek .  

- Állatábrázoló táncok – ritmikus mozgásdinamika. Állati varázserő ábrázolása. 

- Ábrázolási mód – lendület, feszítés, lazítás. Kézjelbeszéd, kézmágia – a kéz fontos szerepe. 

- A mozzanatok részletes ábrázolása vadászat közben. 

- Térben való elhelyezés – termékenységi táncok. 

- Munkatáncok – ritmus, ismétlés, utánzás – forrása a munka. 

- Mágikus táncok – testi-lelki tevékenység ( születés, betegség, avatás, halál ).  

- Varázslók, táncálarcok, állatmaszkok. 

- Hold – naptánc : fiúk és lányok avatása. 

- Szerelmi táncok, gyógyító táncok, harci táncok. 

● Ókor 

- Ó-Egyiptomi táncművészet : frontalitás. Istenek – szent táncok – jelképek. Osíris mítosz – 

pantomim – akrobatikus elemek. 

- Indiai tánc : egzotikus – hindu tánc – Kathakali Mudrák. 

- Kínai táncokban a harci szellem tükröződik. Jing és Jang. Láma kolostorok – könyvek – 

táncleírások. 

- Japán táncművészet : Sintoizmus – császári udvari táncok. 

    Báb – marionett színház ( forgószínpad ). 

- Görög táncművészet : emberi érzések, természeti változások kifejezése. Mítoszok, harci 

táncok. Látványos felvonulások. Drámák – tragédiák – gyászdal – komédiák. Színpadi táncok – 

táncmesterek. Színházi élet – demokratikus. 

- Római táncművészet : görögöktől átvett hagyományok. Pantomim – némajáték művészetet. 

Meztelen táncosnők, erkölcstelenség fokozódása. 
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● Középkor 

- Keresztény egyház – virgiliák – templomi táncok. Vallásos önkívület – fiúk tánca. Körmeneti 

táncok. 

Dance Macabre – haláltánc. Lovagi táncok – körtáncok. 

Ballata – Itáliában – táncolva énekelnek.  

Petrarca – Giotto ábrázolásai. Mozdulatok kifinomultsága. Boccaccio – Dante – ember 

felmagasztalása. 

● Reneszánsz 

Ballo – balletto. Híre táncmesterek. Mozdulatskála – ARS NOVA. Zenei formák kialakulása 

(tánctételek). Tiszta tánc – ünnepeken. Technikai felkészültség. Pavane . Virtuóz technika 

kialakulása (Continenza). 

Lépéstabulatúra – Caroso és Cesare Negri munkássága. 

● Szinpadi táncművészet  

Olasz : Trionfók – közjátékok (udvari táncok). Térformák gondos megtervezése elősegítette a 

színházi forma kialakulását. Különleges előadások ( komédiák, pásztorjátékok ). Színház – 

formák újjáélesztése. Elő-, utó- és közjáték – opera és balett műfaj kialakulása. Balettelőadás – 

összetett műfajjá alakult. Zenei műfaj – balett – intermediumok. 

Francia : XIV. Lajos udvarában élénk táncélet. Arbeau tánckönyve . Táncok : allemnade, 

gaillarde. XVII. század közepén udvari balett új formái. Opera balett, comédie balett. 

Melodramatikus balettek kialakulása. Lully balettek. Beauchamps – öt pozíció – nomenklatúra 

rögzítése. Menuet. 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

-  a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

-  az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

-  az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

A tanuló legyen képes : 

- a különböző művészetek befogadására 

 

 

 

Továbbképző 8. év  

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a színpadi tánc történetét 

- a magyar táncművészet kiemelkedő alakjait 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a színpadi tánc értékelésére és megértésére 

- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Tananyag : 

A színpadi tánc története : 

● Romantikus balettek  
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Franciaországból indult ki 1820 táján. Fiatal művészek – az igazság kimondása. Valószerű 

ábrázolás (Victor Hugo művei). Földöntúli, titokzatos dolgok ábrázolása – földtől való 

elvágyódás – nehézségi erők legyőzése – spicctechnika. Marie Taglioni – Sylphide. Pétervár – 

Kolosova. Fanny Eissler. Jules Perrot (1800-1862) balettmester munkássága. Carlotta Grisi – 

Giselle. Delibes – Coppélia. 

● Klasszikus balettek ( oroszok ) 

Pétervári – moszkvai balett közötti verseny – gyors fejlődés.XIX. század vége – klasszikus 

kifejlődés. Didelot – iskola (romantikus táncműfajok kiskristályosítása). 

A cári udvar támogatása. 

Marius Petipa – klasszikus iskola. Csajkovszkij balettek. Cecchetti.Ivanov. 

● Megújulás a XX. században : 

- Balett : Gyagilev szembeszállt az akadémikus stílussal. Az orosz művészet patrónusa. Modern 

irányzatot képvisel. Modern eklektikus. Komplett balettelőadás. 

Anna Pavlova, Nizsinszkij. Dél-amerikai körút. Fokin munkássága – Monte Carlo. 

Daphuis és Chloé, Egy faun délutánja, Petruska, Rózsa lelke. 

Picasso és Cocteau együttműködtek az orosz balettel. 

1917. – Gyagilev új korszaka : Kleopátra, Scherezádé, A háromszögletű kalap, Pulcinella. 

Kisérletezések : Mennyegző, Őzek, Kék vonat. 

1925. – Lifa és Balanchine csatlakozik Gyagilev együtteséhez. 

1927. – Vörös pipacs 

- Modern tánc 

Amerikai színpadi táncművészet. Francia táncosok jelenléte. Eissler Fanni – bécsi táncosnő a 

táncművészet királynője. Olaszok honosították meg a monstre show-t. Magyarok – Királyfi 

Imre. 

New York-i Metropolitan opera, San Francisco-i opera. 

Orosz balettmesterek – amerikai balett színház. New York City Balett – Balanchine. American 

Balett Theater – modern vonal. Bernstein művek. Jerome Robbins – Agnes de Mille. 

Szovjet balettművészet  

Isadora Duncan 

Gorszkij – diótörő – Vinogradov. Agrippina Vaganova : Blasis-Cecchetti módszer 

továbbfejlesztése. „ A klasszikus balett alapjai „. 

Galina Vlanova, Lepesinszkaja, Maja Pliszeckaja, Vasziljev 

Forradalom után létrejött balettek (pl. Rómeó és Júlia ). Zaharov féla Puskin ciklus – 

Bahcsiszeráji szökőkűt, Zaréna ). Jakobzon – Spartacus. Nazim Hikmet – Legenda a 

szerelemről – modern szovjet balett. Leningrádi szimfónia – Sosztakovics zenéjére. A 

mennydörgés ösvényei ( néger tánctechnika ). Sztravinszkij : Sacre del printemps. 

● Magyar táncművészet  

Jezsuita iskolai színjátszás (törökök kiűzése után). Közjátékok – szólótáncok (vívás, zene 

balett).  

Eszterházy hercegek Operaszínháza. Főúri előadások – verbunkos. 

1804. – első balettelőadás Kolozsváron. 

Balétek-rögtönzése-pantomimok. 

1810. Farkas József – első hivatásos táncos. 

Reformkori táncos nemzedék – magyar nemzeti táncjátékok. Körmagyar. 

Saáry Fanny – Antonio Guerra (táncos és koreográfus). 

Magyar néptánc – Molnár György. 

Aranyvári Emília – első magyar prímabalerina. 

Delibes – balettek. 

Operaházi balett (Blaris iskola). 

XIX. sz. vége, XX. sz. eleje - orosz behatás. 
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Bartók – Fából faragott királyfi – Mandarin. 

Brada Ede, Cieplinski, Madzsar Alice színházi estéi, Dienes Valéria, Szentpál Olga, Harangozó 

Gyula, Berczik Sári, Millos Aurél, Nádasi Ferenc, Eck Imre, Imre Zoltán, Seregi László 

Balettegyüttesek létrejötte 

 

Követelmények : 

 

A tanuló ismerje : 

- a évfolyam tananyagát 

- a tánc szerepét a különböző korokban 

 

A tanuló legyen képes : 

- a különböző művészetek befogadására 

- táncművészet különböző ágait értő és élvező módon szemlélni  

 

Megjegyzés : Javasolt lehetőség szerint évente egy táncelőadás megtekintése és közös 

feldolgozása. 

 

A számonkérés formája   
 

A tanulók félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt kitöltése során adnak számot 

tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint osztályoz 1-5-

ig terjedő érdemjeggyel. 

A angol idegen nyelű tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a standard (Angol keringő, 

Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, 

Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit, lépéseinek 

elnevezéseit. 
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TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskola 

 

helyi tanterv 

 

 

 

 

balett tanszak, moderntánc tanszak 

néptánc tanszak és társastánc tanszak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. szeptember 1-től kerül bevezetésre, felmenő 

rendszerben 
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2. kötet 

 

 

 

 

 

 

BALETT TANSZAK 
 

AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sok–irányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér– és 

formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

 A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. 

Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az 

ízületek tágíthatóak. 

A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi társastánc, a 

társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a balett 

oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. Oktatásuk 

célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a 

testi ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különböző táncművészeti ágak 

megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

A KÉPZÉS struktúrája 

 

Tantárgyak: 

Főtárgy: 

Balett előkészítő gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon) 

Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Balett előkészítő gimnasztika (1–2. alapfokú évfolyamon) 

Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: 

Balett elmélet, 

Tánctörténet  

Kötelezően választható tantárgy: 

Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az alábbiak közül 

Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon), vagy 
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Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 

Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain) 

Jazz– technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 2 2 2–3 2–3 2–3 2–3 3 3 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
  2 2 1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    1 1 1 1 1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1 1 1 1 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összesen 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

A BALETTOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a balett tánc területén: 

 

Szakmai kompetenciák: 

 

A mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése 

A tanuló tánchoz szükséges képességeinek (izomzat, mozgáskultúra, ritmusérzék, koordinációs 

készség, dinamikai különbségek iránti érzék, rugalmasság, hajlékonyság, a különböző 

tánctechnikák iránti érzékenység) fejlesztése. 
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Technikai adottságok: a fizikai állóképesség, a tér–, forma– és stílusérzék, fantázia, előadói 

készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése. 

 

Személyes kompetenciák: 

Önismeret, koncentráció, önfegyelem fejlesztése 

Elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság fejlesztése. 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom fejlesztése. 

Az alkotói magatartás, magabiztos fellépés fejlesztése. 

Lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos fellépés fejlesztése 

Társas kompetenciák: 

Együttműködés képességének fejlesztése (alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban). 

 

Módszerkompetenciák: 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés. 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése. 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése 

Az önfegyelem-, az önkontroll fejlesztése. 

A művészetek iránti nyitottság és érzékenység fejlesztése. 

Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, alkalmi 

eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra, külső 

megjelenésének – testtartás, ápoltság, öltözködés – igényességére. 

A tehetséges tanulók szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra történő ösztönzése. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. Művészeti 

záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá,. 

 

Vizsga tantárgyak: 

Művészeti alapvizsga 

Klasszikus balett, Balett elmélet 

 

Művészeti záróvizsga:  

Klasszikus balett 



211 
 

Tánctörténet  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor számára az adott tantárgyból a 

vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Balett elmélet 15 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Klasszikus balett 45 perc 

2. A vizsga tartalma: 

         2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Balett elmélet: A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és 

gyakorlatban. 

Rúdgyakorlatok 

A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete, a lábmagasságok megkülönböztetése, 

dinamikai jellemzők, a pózok szabályai a rúdnál 

technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a 

rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, 

adagio, grand battement jeté gyakorlatok). 

 



212 
 

Középgyakorlatok 

A battement–ok en tournant formái, a kis és nagy pózok szabályai, az I. II. III. IV. port de bras 

(különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával). 

Allegro 

Az ugrások csoportjai és elnevezésük, az en tournant szabályai, a nagy ugrások jellemzői, a kis 

ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit échappé, 

assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával), nagy ugrás (sissonne fermée). 

 

Tourok 

 Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban, a diagonál tourok elnevezései- forgások középen és 

diagonálban (egy tour sur le cou -de- pied II. IV. V. pozícióból, tour sur place középen, tour pas 

de bourrée diagonálban) választhatóan. 

 

A vizsga értékelése: 

A szabályok ismerete, a helyes kiejtés, a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása és 

értelmezése. 

A technikai biztonság; a koordinált, esztétikus előadásmód, 

A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

A  fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, 

melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

 Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok 

a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, 

adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

 Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

 Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit 

échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával) 

Nagy ugrás (sissonne fermée) 

Tourok 

Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou –de– pied II. IV. V. pozícióból, tour sur 

place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 
 

A vizsga részei 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 15 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

 -a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 -a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- amatőr és hivatásos együttesek, táncosok, koreográfusok Magyarországon 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

- a táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 

45–50 perc 

 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, 

fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 

– Nagy ugrások 

Tourok 

 Forgások középen és diagonálban 

 

A vizsga értékelése 
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– A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

 

 

 

 

Tantárgyak: 

 

BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 

 

A balettelőkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás 

elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balett oktatás 

megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, készítse 

fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. A gimnasztikus alapkövetelményű 

mozgásanyag a legmegfelelőbb a balett oktatás előkészítésére. Egyszerű mozgásformáiból 

adódóan, tananyaga az életkor és az érettség szempontjából arányosan alakítható. Felkészíti a 

tanulót testileg és szellemileg, az egészséges, fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult 

mozgások elsajátítására. A gimnasztikai gyakorlatok széles skálája lehetővé teszi az izomerő 

fejlesztését, az állóképesség növelését, az ízületek flexibilitását, a koordinált plasztikus 

mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális követelményeinek elsajátítását. Ez a 

mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható nyújtó és erősítő mozgások összessége, 

amely olyan alapkoordinációs képességeket fejleszt, amik harmonikusan alakítják a tanuló 

szervezetét, elősegítik a mozgásérzékelés fejlődését, valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, 

tér, idő és dinamika összetevőiről. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás, a különböző járás és futásformák, az álló, ülő, térdelő és fekvő helyzetek, 

a kartartások és karvezetések megismertetése.  Az izomzat erősítése, a különböző 

izomcsoportok nyújtása 

– A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, egyensúlyérzékének, 

rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált mozgásának, kitartásának 

ritmusérzékének fejlesztése. A tudatos testhasználat, fegyelmezett és céltudatos 

hozzáállás, megfelelő önértékelés, térben való tájékozódás képességének kialakítása 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- testrészeit, izomcsoportjait és azok irányított mozgás lehetőségeit 

(rüszt, spicc, lábfejgyakorlatok, hát, derék gyakorlatok ülésben, fekvésben, térdelésből indítva) 

 

Tananyag: 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Különböző járás– és futásformák 
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Gyakorlatok középen, állásban 

Lábfejgyakorlatok 

– Féltalp – spicc 

– Lábcsúszatás előre és zárás parallel pozícióban 

– Lábfelhúzás parallel–passé helyzetben 

 

 

Nyújtó gyakorlatok 

– Guggolásban rugózás, 

– Zárt állásban hátul összefogott kézzel előrehajlás 

– Terpeszállásban törzsdöntés előre 

 

Gyakorlatok ülőhelyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej gyakorlatok 

– Nyújtó gyakorlatok 

– Hát– és törzserősítő gyakorlatok 

– Oldalizmok nyújtása 

– Csípő–váll kontrollálása 

 

Hát gyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából: 

Ülésben 

- előre dől - egyenes - gömbölyít - egyenes. 

 

Fekvésből 

- felül - ráhajol a lábra - visszaül - legördül fekvésbe (fent tartott kéz), 

- felvisz a láb a függőlegesbe - hátra egészen a fej mögé - leenged a medence, láb vissza a 

függőlegesbe - leenged fekvésbe, 

- felső hát megemelés alkarra támaszkodva (lapocka), 

- medence megemelés alkarral alátámasztva behúzott lábakkal - láb nyújtás - vissza fekvésbe, 

- híd gömbölyű (kéz - láb közel egymáshoz) - fej megemelés - a nyakat tartva hátra hajlítás - 

jobbra-balra fordítás - visszaereszkedés, 

- híd nyújtott kézzel-lábbal, (a fej munka azonos a gömbölyű hídéval). 

 

Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

– Gerinc hajlékonyságát elősegítő gyakorlatok 

Terpeszülésben  

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelésben 

– Rüszt fejlesztés 

– Combizom erősítés 

– Derékhajlítás 

– Grand battement előkészítés 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

– Háton fekvésben 

– Hasizom fejlesztés 
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– Combizom erősítés 

– Gerinc hajlékonyságának fejlesztése 

– Nyújtás 

 

Hason fekvésben  

Hátizom gyakorlatok Hason fekvésből 

 

  megemel a derék - kéz oldalt visszaereszkedik, 

-  megemel a derék - kéz oldalt helyzeten keresztül váll jobb - bal II. arabesque-be 

visszaereszkedik, 

-  megemel a derék - hátra hajlítás - hajlásban feljön a kéz III. pozícióba - visszaemel a derék 

egyenesbe - kéz lejön I. pozícióba - kéz megnyújt előre - visszaereszkedés fekvésbe, 

-  behajlít a láb - kéz megfogja a bokát - térd nyújt, felhúzza a felsőtestet - kéz elengedi a lábat 

- derék visszaemel a függőlegesig III. pozícióba kézzel , - legördül fekvésbe. 

 

Nyújtások 

– Béka 

– Híd 

– Haránt spárgák 

– Angol spárga 

 

Ugrások 

– Allegro előkészítésére 

– Ugrás 2 lábra érkezve – ugrás 1 lábra érkezve  

 

Kargyakorlatok 

– Kartartások  

– Karvezetések 

– Helyes kézfej és ujjtartás 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes testtartást, a különböző járás és futásformákat, álló, ülő, térdelő és 

fekvőhelyzeteket, a kartartásokat és a karvezetéseket 

A tanuló legyen képes a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására tanár segítségével 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az en dehors járásformák, a ritmizált járás– és futásformák megismertetése. A 

középgyakorlatok és az ugrások kifordítása en dehors helyzetbe 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a gyakorlatok (háton, fekve, ülve, hason fekve) sorrendjét  

 

A tanulót tegye képessé: 
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- a tanult gyakorlatsorokat zenére, csoportosan bemutatni 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok 

– Járás csípőre tett kézzel, lefeszített spiccel, egyszerű ritmus tapsolása járással együtt  

– Féltalpon járás karvezetésekkel 

– Járás kifelé fordított lábakkal, később ritmizált járás 

– Járás nyújtott térddel, törzshajlítással és döntéssel kombinálva 

– Futás térdemeléssel, sarokemeléssel  

– Szökdelés páros lábbal, guggolásban 

– Oldal chassé 

– Előre chassé 

 

Gyakorlatok középen 

– Spicc, féltalp en dehors I. pozícióban, II. pozícióban karhasználattal 

– Lábcsúsztatás előre és oldalra en dehors helyzetben 

– Terpeszállás kifelé fordított lábbal: törzshajlítás, előre törzsdöntés 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben 

Nyújtott ülésben 

– Lábfej és nyújtó gyakorlatok 

-  a lábak angol spárga szerűen nyitva, a medence mögött letett kezekre támaszkodva előre 

nyomva megemel a medence - a lábak kiforgatva - vissza, 

-  a lábakat kiforgatva, lábfej pipa helyzetben kiforgatva, egyenes háttal előre hajlás, 

-  az előző helyzetből átmászás hasra. 

 

Hajlított ülésben 

Hasizom erősítő gyakorlatok 

– „Z– ülésben 

– Láblendítés Z ülésből oldal irányba, oldalt alkartámaszra érkezve és vissza kiinduló helyzetbe 

 

Keresztező ülésben 

– Derék – váll elfordítás  

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Rüszt fejlesztése 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Lábemelés hátra váltott lábbal 

– Páros lábemelés hátra  

– Páros lábemelés hátra – vízszintes olló spiccben – flexben  

Háton fekvésben 

– Hasizom erősítő és nyújtógyakorlatok 

-  lábfejek kiforgatva, térd hajlít - mint demi plié - kinyújt - hajlít - nyújt, 

-  lábak a levegőben 90° felett szétnyitva kézzel - később kéz nélkül meghúzogat, lazít, 

  \f "Symbol" \s 12 \h ugyanez lejjebb - 90°-on vagy alatta kicsit, 
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- 2 láb hajlít - szétnyit - spiccek a földön fecskében, (béka) két térd a föld felé húzogat, 

-  az egyik láb kivezet oldalra, vissza, másik láb. A csípő az ellentétes láb oldalán nem 

fordulhat a nyitó láb irányába, 

-  ugyanez. ülve, a két kézre támaszkodva, a hát kiemelt. 

 

Előre irányú tágítás 

– Nyújtott lábbal függőleges olló mozdulatok – vízszintes olló spiccben – flexben (hasizom) 

– Grand battement jeté előre – zárás, felüléssel   

 

Ugrások 

– En dehors I. pozíció demi pliébe érkezés 

– En dehors II.pozícióba érkezés 

 

Kargyakorlatok 

– I.–II.–III. kartartások 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásformákat, a 

középgyakorlatokat en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás– és futásformákban, valamint a 

középgyakorlatokban. A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének, koordinációs képességének fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az oldal irányú lábemelés és a tágítás fejlesztésére szolgáló gyakorlatsorokkal ülve, oldalt- és 

háton fekve 

- a hátra irányuló lábemelés gyakorlatait hason fekve és négykézlábról indítva 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatsorok tudatos, biztonságos végrehajtására 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatok körben 

– Féltalpon járás kifelé fordított lábbal, karvezetésekkel 

– Ruganyozó futás 

– Guggoló támaszból jobb láb kilépés előre harántterpeszbe, törzshajlítás előre  

– Felugrás két lábról egy lábra majd a felhúzott láb előre kinyújtásával összeugrás két lábra, 
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majd ellenkezőleg 

– Chassé előre kombinációk. 

Gyakorlatok középen 

– Lábfejgyakorlatok, 

– Lábnyújtások, 

– Passé helyzetek parallelben 

 

Gyakorlatok ülő helyzetben: 

- terpeszben (angol spárga) hajlás a lábra lent tartott kézzel indulva, a hajlás irányának 

megfelelő kéz csúsztat a lábon, a másik felvisz félkörrel a fej fölé. 

 

Oldalt fekve 

- passé developpé - pipa - spicc - vissza passé-ba, 

- ugyanez alkar támasszal, 

- fekve grand battement jeté. 

 

Követelmény 

A test legyen teljesen egyenes, a medence nem billenhet hátra. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

Gyakorlatok a hátra irányú lábemelés fejlesztésére 

Hason fekve 

- relevé lent - homlok a földön, kezek elöl, 

- relevé lent - alkar támasszal, vállak lehúzva. 

 

Követelmény 

A csípőcsont végig maradjon a földön - térd átnyújtva - combizom és vádli fölhúzva - lábfej 

fecskében, a lábemelés a hátsó combizomból történik. 

 

Négykézlábról indulva 

- a láb kicsúszik hátra - relevé lent, fej is megemel - letesz nyújtva a spiccre - behúz- gömbölyít 

- fej lent, 

- a láb kicsúszik hátra - relevé lent - hajlít a térd (attitude en dedans) visszanyújt az eredetinél 

magasabbra - letesz behúz, 

- grand battement jeté - behúzásnál gömbölyítés. 

 

Követelmény 

A dobásnál a vállak és csípő végig maradjon párhuzamos, ne forduljon ki. 

 

Háton fekve 

· Relevé lent oldalra - először az irány kézzel, majd a földön a fej mögött, átnyúlva az 

ellentétes kéz segítségével a láb a törzshöz húz. 

 

Követelmény 

A gerinc a lehető legegyenesebb maradjon, a csípő ne mozduljon el. 

 

Nyújtott ülésben 

– Csípőemelés, lábkivezetés oldalra 

– Lábemelés előre spiccben, majd flexben en dehors helyzetben 
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Hajlított ülésben 

– Hasizom erősítő gyakorlatok 

„Z– ülésben 

– Attitude és arabesque helyzet előkészítés 

Keresztező ülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok térdelő helyzetben 

– Combizom és hajlékonyság 

– Nyújtó és erősítő gyakorlatok 

Terpeszülésben 

– Nyújtás 

 

Gyakorlatok fekvő helyzetben 

Hason fekvésben 

– Hátizom gyakorlatok 

Háton fekvésben 

– Developpé előkészítés 

– Fondu előkészítés 

– Grand battement jeté előkészítés  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák kombinációit en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és 

futásformákat, a középgyakorlatok kombinációit en dehors helyzetben, az ugrásokat en 

tournant helyzetben 

A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, 

zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, 

tanár segítségével 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kombinációs készség fejlesztése a járás és futásformákban, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokban 

– A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, 

ritmusérzékének fejlesztése 

– A tudatos testhasználat, a koordinációs képesség, a megfelelő önértékelés elősegítése 

– A térben való tájékozódás, a dinamikai érzék, a fizikai képességek, és az egymás iránt érzett 

kölcsönös bizalom növelése 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az oldalizmok, a csípő-és váll viszonyának tudatos kontrollálását 

- a hasizom gyakorlatokat 

- a spárga és attitude előkészítésére szolgáló gyakorlatokat 

- a járásokat körben és diagonális irányokban 

- a sautét és a sasszét 
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- a szökdelést és a futást  

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatok pontos végrehajtására, magabiztosságra 

 

Tananyag 

 

Gyakorlatok körben, diagonálban  

- spicc nyújtáson keresztül talpon, 

- spicc nyújtáson keresztül féltalpon, 

- kombinálva, pl.: 2 talp - 2 féltalp 2 plié 2 talp. 

– Járásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Futásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal 

– Szökdelések variációi, két lábról egy lábra, két lábról két lábra, egy lábról két lábra  

– Előre láblendítéssel járás 

– Láblendítés hátra, törzshajlítással előre, kéz érintéssel a talajon 

 

Gyakorlatok rúdnál 

– Demi plié paralel helyzetben és I.pozícióban 

– Lábkivezetés előre majd oldalra 

– Csípővel kidőlés a rúdtól jobbra, majd vissza tengelybe, a láb elenged, megtart, majd zár. 

– Rúddal szemben I pozíció, jobb láb passé, jobb kézzel térdfogás és lábkihúzás hátra, majd 

elenged, megtart, kinyújt és zár 

 

Középgyakorlatok 

Álló gyakorlatok: 

- párhuzamos lábbal - leguggolás, kezek közben előre nyújtanak - megfog a boka, térdek 

kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik a lábakkal - vissza 

guggolásba - felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak), 

- párhuzamos láb, nyújtott térd - előrehajlás a vízszintesig - tovább a teljes összecsukódásig 

vissza a vízszintesig, felegyenesedés, 

- Kis demi plié-ből, II. pozícióba kiforgatott lábfejekkel indítva - leereszkedés vízszintes 

combig, kezek előre nyújtva, - térdek kinyúlnak, miközben a kezek letesznek a földre - 

visszahajlít a térd, - feljön a felsőtest, kezek előrenyúlnak - kinyújt a térd, kezek leeresztenek, 

- párhuzamos nyújtott lábbal indítva, - plié, hát gömbölyít medence előre tol a karok a test elé 

emelnek egy kicsit - nyújt a térd a kezek függőlegesbe emelkednek, a törzs kiegyenesedik - a 

karok folytatják a kört hátra, hát homorít - befejezve a karok körzését a hát kiegyenesedik, 

 

- párhuzamos nyújtott lábbal indítva - a karok hátulról indítják a körzést - a függőlegeshez érve 

plié, hát gömbölyít - a karok előre felé folytatják a kört, miközben a test kiegyenesedik. 

 

Ülő gyakorlatok 

– A tanult gyakorlatok kombinálása karhasználattal nyújtott és terpeszülésben 

 

Páros nyújtó és erősítő gyakorlatok 

– Egymással szemben nyújtott ülés, talpak összeillesztenek és kézfogás, egymást felváltva 

húzzák  

– Terpeszülés egymással szemben, vállfogás, váltva húzzák egymást előre 

– Nyújtott ülés háttal egymásnak. Egyik tanuló megfogja a másik csuklóját magas tartásban, és 

előre hajol úgy, hogy a társát magára húzza 
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– Egyik tanuló háton fekszik, a másik terpeszállásban a feje fölött. A fekvő lábat emel, az álló 

visszalöki a lábát úgy, hogy a fekvő ellent tart 

– Egyik tanuló hason fekszik, karok oldalsó középtartásban, a másik a bokáját fogja. A fekvő 

kiemelkedik mellkas emelésbe majd vissza 

Ugrások 

– Szökdelés, zárt állásban negyed fordulatokkal, majd félfordulatokkal, később egész 

fordulattal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs és 

lábgyakorlatokat, a különböző helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a párosan végzett 

erősítő és nyújtógyakorlatokat, az ugrásokat egy lábon 

A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos hozzáállásra, megfelelő 

önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt érzett kölcsönös bizalomra, az előírt 

tananyagot pontosan, plasztikusan, a zenével összhangban, csoportosan bemutatni 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

CD lejátszó 

Erősítő, hangfalak 

Zenei CD–k 

Balett szőnyeg 

Balett rudak 

 

KLASSZIKUS BALETT 

 

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv segítségével 

a tanuló képes legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az évszázadokon keresztül 

csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, tudatos munkát igényel.  A 

tananyag a Vaganova–metodika alapján készült, melynek legfontosabb szempontjai: az életkori 

sajátosságok figyelembevétele az izmok megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a 

terhelésben.  

A balett oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi 

alkotótevékenységek és művészetek iránt. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs 

készségét, kezdeményező készségét, a kulturális és általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai 

állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és 

formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az 

életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a 

tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra.  

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás kialakítása, a rúdfogás technikájának megismertetése, a lábhelyzetek: I., 
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II., III., V. pozíciók és a karpozíciók: I., II., III. pozíciók gyakoroltatása 

– A tanuló testtudatának, önismeretének, ritmusérzékének, alapvető koordinációs készségének 

fejlesztése, a zenével való összhangjának növelése a gyakorlatok kivitelezése alatt 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- testrészeit, izomcsoportjait és azok irányított mozgás lehetőségeit 

(rüszt, spicc, lábfejgyakorlatok, hát, derék gyakorlatok ülésben, fekvésben, térdelésből indítva) 

 

A tanulót tegye képessé: 

- testrészeinek, izomcsoportjainak tudatos használatára 

- a tanult gyakorlatsorokat zenére és a minőségre koncentrálva kivitelezni 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett 

– Demi plié I., II., V. pozíciókban 

– Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben 

– Battement tendu I. pozícióban rúd mellett 

– Battement tendu passé par terre 

– Battement tendu jeté I. pozícióban rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 

– Demi rond en dehors és en dedans rúddal szemben, rúdnak háttal és rúd mellett 

– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Plié soutenu I. pozícióból rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 

– Relevé lent 45° rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett 

– Sur le cou–de–pied helyzetek: alacsony, rendkívüli passé 

– Relevé I., II. pozícióban rúddal szemben 

– Hajlások rúddal szemben hátra 

 

Középgyakorlat 

– Pozícióváltás. 

– Demi plié I., II., V. pozícióban 

– Battement tendu en face I. pozícióból előre, oldalra és hátra 

– Karpozíciók: előkészítő karhelyzet, I., II., III. karpozíció 

– Port de bras–k: 1/2 és I. port de bras. 

 

Allegro 

– Temps levé saute I., II. 

– Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva rúddal szemben és középen 

– Galopp–lépés 

– Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a megfelelő rúdfogás technikáját, a kar és lábpozíciókat, a helyes testtartást a 

gyakorlatok kivitelezése során 

A tanuló legyen képes testének tudatos használatára, a tanult gyakorlatok csoportos 

bemutatására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi előadásra és az Évadzáró Gálaelőadásra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az V. pozíció pontos zárása a battement gyakorlatokban 

– A belső combizom erősítése 

– A tanuló önismeretének, egyensúlyérzékének fejlesztése 

– Önmagával szemben támasztott igényének növelése az eredmények hatékony elérésére 

– A zenével való összhang fontosságának kiemelése 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az IV. pozíciót 

- az alábbiakban felsorolt rúd-, középgyakorlatokat és az allegro-t 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Grand plié I. II. V. pozíciókban 

– Battement tendu V. pozícióban 

– Battement tendu jeté rúd mellett 

– Rond de jambe par terre demi plié–vel 

– Fondu 45°–on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 

– Átfont sur le cou–de–pied III. pozícióból indítva 

– Frappé spiccel érintve a földet előre, oldalra, hátra 

– Relevé lent 45° fölé 

– Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre 

– Relevé V. pozícióban 

– Dőlés előre rúdnak háttal állva 

– Hajlás oldalra rúddal szemben állva 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu V. pozícióban 

– Battement tendu passé par terre 

– Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans 

– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Plié soutenu 

– Relevé I., II. pozícióban 

– II. Port de bras 

 

Allegro 

– Temps levé sauté V. pozícióban 

– Petit échappé V. pozícióban 

– Petit changement de piéd 

– Sissonne simple rúddal szemben 

– Assamble rúddal szemben állva oldalra 

– Pas marché lépések 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a grand és demi pliék, battement–ok dinamikai különbségét, az alapvető 

ugrásokat 

A tanuló legyen képes a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására 

csoportosan, a zenével összhangban  

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A dinamikai különbségek pontos technikai kivitelezése a battement gyakorlatokban 

– A különböző lábmagasságok rögzítése 

– A csípő, sarok és váll koordinációja a pózokban 

– A fej és karkíséretek elsajátítása 

– A művészi kifejezőkészségnek, esztétikai érzéknek, memóriának, és a koncentrációs 

képességnek fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a fej-és a kar kíséretének pontos végrehajtásával  

- a nagy pózok lábujjon történő alkalmazásával 

- az alábbiakban felsorolt gyakorlatsorokkal 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a tempó gyorsítására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– IV. pozíció megtanítása 

– Battement tendu demi plié–vel 

– Battement tendu jeté demi plié–vel 

– Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra 

– Preparáció a rond de jambe par terre–hez 

– Fondu 45 °–on rúd mellett 

– Soutenu 45°–on előre, oldalra, hátra 

– Frappé 35°–on előre, oldalra, hátra 

– Double frappé 35°–on, előre, oldalra, hátra 

– Petits battements sur le cou–de–pied 

– Relevé lent 90°–on előre, oldalra, hátra 

– Developpé 90°–on előre, oldalra, hátra 

– Grand battement jeté előre, oldalra, hátra 

– Hajlások rúd mellett 

– Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva 

– Balance féltalpon  I., II., IV., V. pozíciókban állva 

– Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dohors és en dedans 

 

Középgyakorlat 
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– Grand plié I., II. pozícióban 

– Battement tendu demi plié–vel 

– Battement tendu marché 

– Battement tendu jeté 

– Battement tendu jeté demi plié–vel 

– Rond de jambe par terre demi plié–vel 

– Relevé lent 45°–on 

– Frappé lábujjheggyel érintve a földet 

– Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, valamint I., 

II., III. arabesque–ben 

– Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans 

– III. Port de bras 

Allegro 

– Petit echappé egy lábra érkezve 

– Assemblé oldalra 

– Glissade oldalra  

– Sissonne simple en face 

– Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

– Pas chassé előre és oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a különböző rúd– és középgyakorlatok plié–s formáit, legyen képes a 

lábmagasságok – 35 fok, 45 fok, 90 fok – látható megkülönböztetésére, ismerje az I., II., III. 

arabesque pózokat 

A tanuló legyen képes a súlyláb, és a szabadláb használatának megkülönböztetésére, a 

lábmagasságok– 35 fok, 45 fok, 90 fok – pontos kivitelezésére, egyszerű kombinációk 

csoportos előadására a tanult lépésekből 

 Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A súlyláb izomzatának fejlesztése egyes gyakorlatok féltalpra emelésével 

– A csípő, a sarok és a váll koordinációja az écarté póznál 

– Az egyensúly érzék fejlesztése a balance helyzetben és a tour preparációknál 

– A tanuló tér és formaérzékének, az önálló tudatos munkára való képességének fejlesztése 

– A csoportos munkában való együttműködés magatartásformájának kialakítása 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a gyakorlatok féltalpra emelésével 

- a pózokat nagy karemeléssel 

- a tourokat preparációikkal együtt 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos és magabiztos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 
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– Demi plié és grand plié IV. pozícióban 

– Battement double–tendu előre, oldalra, hátra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel 

– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra 

– Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

– Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Double fondu 45°–on talpon 

– Demi rond 45°–on talpon en dehors és en dedans 

– Grand ronde 45°–on talpon en dehors és en dedans 

– Frappé és double frappé féltalpon 

– Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez 

– Developpé passé, en face 

– Petits battement sur le cou–de–pied féltalpon 

– Attitude helyzetek 

– Relevé egy lábon 

– Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal 

 

Középgyakorlat 

– Grand plié IV. és V. pozícióban 

– Battement tendu pózokban nagy kartartással 

– Battement double–tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel  

– Battement tendu jeté pointé 

– Battement tendu jeté marché 

– Fondu 45 °–on en face 

– Soutenu 45°–on en face 

– Frappé 35°–on en face 

– Double frappé 35°–on en face 

– Relevé lent 45°–on pózokban 

– Relevé lent 90°–on en face 

– Developpé 90°–on en face 

– Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

– Temps lié par terre hajlással 

– Pas de bourré en dehors 

– 3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba 

 

Tour–ok 

– Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans V. 

pozícióba zárva 

– Tour sur place 

 

Allegro 

– Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva 

– Petit jeté oldalra, rúddal szemben 

– Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

– Double assemblé oldalra 

– Sissonne fermé 45°–on oldalra 

– Pas de chat (olasz forma) 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a nagypózok használatát középen, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 3/4 

fordulatok technikáját rúdnál és középen.  

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek féltalpra emelésére, a 1/4 és 1/2 

fordulatos ugrások bemutatására, a gyakorlatok tempóinak gyorsítására, a tananyagból 

összeállított egyszerű kombinációk előadására csoportos formában 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A forgások technikájának fejlesztése 

–  A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban 

– A combizom erősítése, az ugrások magasságának növelése 

– A tanuló fizikai állóképességének fejlesztése, igényének növelése a feladatok pontos 

kivitelezésére 

– A művészi kifejezés iránti nyitottság és az esztétikai–művészeti tudatosság fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a kis pózok alkalmazását 

- az en tournant gyakorlatokat 

- a tuorok indítását sour le cou-de pied II, III, IV. pozíciókból 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement tendu pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással 

– Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással 

– Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

– Demi rond 45°–on féltalpon 

– Grand ronde 45°–on féltalpon 

– Rond de jambe en l’ air talpon 

– Fouetté talpon 1/2 fordulattal 

– Relevé lent pózokban 

– Developpé pózokban 

– Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra 

– Mély hajlások előre és hátra 

– Balance lábujjhegyen, 45°–on tartott szabadlábbal 

 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

– Battement double–tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié–vel 
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– Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

– Battement tendu jeté passé par terre 

– Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra 

– Grand rond de jambe par terre 

– Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

– Relevé lent 90°–on talpon, pózokban 

– Developpé 90°–on talpon, pózokban 

– Grand battement jeté 

– Pas balancé en face és 1/4 fordulattal 

– Pas bourrée en dedans 

– IV. port de bras 

 

Tour–ok 

– Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból 

– Tour pas de bourrée diagonálban 

– Tour chainé diagonálban 

 

Allegro 

– Changement egy fordulattal 

– Assemblé előre és hátra 

– Glissade előre és hátra 

– Petit jeté oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat 

középen, a tanult diagonál forgásokat. 

A tanuló legyen képes egy tour sur le cou de pied kivitelezésére, en tournant ugrásokra, ebben 

az évben előírt gyakorlatokat 45 fokon lévő szabad lábbal féltalpon bemutatni a rúdnál, a 

tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására, csoportos formában. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az első öt évfolyamban elsajátított tananyag elmélyítése 

– A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése, az izomzat 

teherbíró képességének és az ízületek mozgáshatárának fokozása 

– A mozgás szépítése, a kivitelezés tökéletesítése 

– A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eddigi években felmerülő hiányosságaikkal  

- a tanult gyakorlatok pontosabb, szebb végrehajtásával 

- a művészeti alapvizsga táncanyagával 

A tanulót tegye képessé: 

- a korábbi évfolyamokon szerzett ismeretek pontos végrehajtására 
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- a harmonikus és koordinált mozgásra 

- a művészeti alapvizsga táncanyagának magabiztos és stílusos előadására 

 

Tananyag 

– Az első öt év tananyagának összegzése 

– A gyakorlatok pontos technikai kivitelezése 

– Nagy pózok a rúdnál 

– Kis és nagy pózok a középgyakorlatokban 

– Helyben forgások és diagonál tour–ok 

– Az ugrások  en tournant formái 

– Az alapfokú művészeti vizsga anyaga 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok koordinált kivitelezésére összhangban a zenével, a térben 

való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására, a tananyagból összeállított egyszerű 

kombinációk előadására csoportosan, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

kialakítására, az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

Felkészülés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A kar– és lábpozíciókat 

A klasszikus balett alapelemeit 

A tanult tananyag szakkifejezéseit 

A szakkifejezések jelentését 

A színpad törvényszerűségeit 

Az alapfokú művészeti vizsga anyagát 

 

A tanuló legyen képes 

A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére 

A kombinációk használatára 

A zene és a tánc összhangjára 

A zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra 

A térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására 

A táncos partnerkapcsolat kialakítására 

A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre 

Az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére, a továbbképző évfolyamainak elvégzésére 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klasszikus balett 45 perc 

A vizsga tartalma 

Rúdgyakorlatok 
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– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, 

fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit 

échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával) 

Nagy ugrás (sissonne fermée) 

Tourok 

Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou –de– pied II. IV. V. pozícióból, tour sur 

place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tér beosztása a pózok használatánál a rúdgyakorlatokban 

– A forgások technikájának tökéletesítése, a battírozás előkészítése, IV. arabesque elsajátítása 

– A tanuló kreativitásának fejlesztése 

– A már elsajátított tudás alkalmazása az új ismeretekben 

– Igényének növelése a feladatok művészi kivitelezésére 

– Fokozni a művészi kifejezés iránti nyitottságát, és az esztétikai–művészeti tudatosságot 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a rúdgyakorlatok pózokban történő alkalmazásával 

- a féltalpmunkákkal 

- a battírozás alapjaival 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a megismert gyakorlatok pontos végrehajtására 

- a megismert szakkifejezések pontos használatára 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel pózokban 

– Battement tendu jeté–developpé pózokban 

– Battement tendu jeté enveloppé 
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– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fondu 45°–on tombé–val 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fouetté 45°–on rúd felé és rúdtól elfordulva 

– Frappé ritmizálva 

– Rond de jambe en l’ar féltalpon 

– Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel 

– Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel 

– Petits battements ritmizálva 

– Battement pour batterie 

– Developpé ballotté 45°–on 

– Allongé pózok 

– Grand battement jeté developpé–val 

– Coupé–piqué V. pozícióban talpon és féltalpon 

– Balance passé helyzetben 

 

Középgyakorlat 

– Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal 

– Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal 

– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

– Frappé talpon demi pliével 

– Grand battement jeté pózokban 

– Grand battement jeté marché 

– Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal 

– IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve 

– V. port de bras 

– VI. port de bras 

– Pas failli előre és hátra 

 

Tour–ok 

– Tour sur le cou–de–pied IV. pozícióból 2 fordulattal 

– Tour posé en dehors, en dedans 

– Tour tire–bouchon 1 fordulattal 

– Tour  piqué diagonálban 

 

Allegro 

– Échappé 1 fordulattal 

– Temps levé sauté 1 lábon 

– Assemblé pózokban 

– Glissade pózokban  

– Petit jeté pózokban. 

– Sissonne fermé 45°–on pózokban 

– Sissonne ouverte 45° 

– Sissonne tombé előre, hátra, oldalra 

– Ballonné 45°–on oldalra helyben, és coupé–val 

– Échappé battu rúddal szemben 

Követelmények 

A tanuló ismerje a rúdgyakorlatokat (soutenu, fondu) pózokban és féltalpon, 45 fokon végzett 

szabad lábbal, adagio elemeket féltalpra emelkedéssel a rúdnál, IV. arabesque pózt 
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lábujjheggyel a földet érintve, V., VI. port de bras–t, az ugrásokat pózokban (assamble, 

glissade, sissonne fermé), tour piqué–t diagonálban. 

A tanuló legyen képes a tour sur le cou–de–pied bemutatására II., IV., V. pozícióból, a 

tananyagból összeállított összetett kombinációk előadására csoportosan. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A súlyláb izomzatának erősítése plié–relevés gyakorlatok alkalmazásával rúdnál, és középen 

– A grand tourok technikájának megismertetése 

– Az entrechat battu–k előkészítése 

– A tour lent szabályainak tudatos alkalmazása 

– A tanuló súlyláb izomerejének fejlesztése speciális gyakorlatokkal 

– A tanuló belső motivációjának növelése, önállóságának, fejlődés igényének kialakítása 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a plé-relevé-k kidolgozott formájával 

- a a tour lent gyakorlatokkal 

- a diagonal forgások bővítésével 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatok elemein keresztül a megfelelő izomállapot és az állóképesség elérésére, amely 

grand tour gyakorlatok végrehajtását alapozza meg a későbbiek során 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Battement tendu en cercle 

– Battement tendu jeté en cercle 

– Battement tendu jeté enveloppé 

– Fondu 90°–on talpon 

– Double fondu 90°–on talpon 

– Frappé plié–relevé–vel 

– Double frappé plié–relevé–vel 

– Rond de jambe en 1’air plié–ben befejezve 

– Relevé lent plié–relevé–vel 

– Developpé plié–relevé–vel 

– Developpé passé féltalpon 

– Developpé ballotte 90°–on 

– Demi rond 90°–on talpon 

– Grand rond 90°–on talpon 

– Fouetté 90°–on 

– Grand battement jeté passé par terre 

– Grand battement jeté developpé–val, talpon pózokban 

Középgyakorlat 

– Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Fouetté 45°–on talpon 
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– Relevé lent 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel. 

– Passé developpé 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Tour lent nagy pózokban, kivéve IV. arabesque 

– IV. arabesque 45°–ra megemelt lábbal 

– Grand battement jeté pointé–val 

– Pas de bourrée dessus–dessous 

 

Tour–ok 

– Tour sur le cou–de–pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva 

– Tour tire–bouchon 2 fordulattal 

– Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude–ben tartott lábbal 

– Tour posé en suite 

 

Allegro 

– Ballonné 45°–on haladva pózokban 

– Échappé battu 

– Pas de chat 45°–on hátra (orosz forma) 

– Temps lié sauté 

– Sissonne fermé 90°–on oldalra 

– Sissonne fermé 90°–on pózokban 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év anyagából a plié–relevével végzett gyakorlatokat, a 90 fokon végzett 

demi és grand rondokat talpon, tour lent nagypózokban, tour pose–t en suite. 

A tanuló legyen képes a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra és 

szerepvállalásra, a tananyagból összeállított, összetett kombinációk előadására csoportos 

formában. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grand fouetté, a grand allegro–k, magasságának növelése 

– A balance helyzetek nagy pózokban való elsajátítása 

– A tanuló kombinációs készségének, mozgás memóriájának fejlesztése 

– A tánc– technikai biztonság erősítése, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, 

fogékonyság kialakítása 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a grand fouetté-kkel 

- a grand allegroval 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a grand fouetté-k és különböző 90 fokos elemek plié-relevé-vel történő kombinálására 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 
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– Soutenu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel 

– Frappé posé–val 

– Double frappé posé–val 

– Rond de jambe en 1’air 45°–on plié–relevé–vel 

– Demi rond 90°–on féltalpon 

– Grand rond 90°–on féltalpon 

– Grand battement jeté pointé–vel 

– Balance féltalpon nagy pózokban 

 

Középgyakorlat 

– Fondu 90°–on talpon en face és pózokban 

– Soutenu 90°–on talpon en face és pózokban 

– Relevé lent 90°–on plié–relevé–vel 

– Developpé 90°–on plié–relevé–vel 

– IV. arabesque 90°–on 

– Grand fouetté a la seconde–ból I. arabesque–be fordulva 

– Temps lié par terre 45°–on talpon 

– Pas de bourrée dessus–dessous en tournant 

 

Tour–ok 

– Grand tour 1 fordulattal I. arabesque–ben és a la secondban 

– Tour tire–bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással 

 

Allegro 

– Entrechat quatre 

– Royal 

– Jeté coupé–val 45°–on croisé–ban és effacée–ban előre haladva 

– Grand assemblé 

– Pas failli előre haladva 

– Contre temps 

– Jeté entrelacé. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, fouetté–kat 90 fokon tartott 

szabad lábbal, temps lied par terre–t hajlással és 45 fokon, grand tour–t egy fordulattal I. 

arabesque–ből, entrechat–kat: quatre royal, grand allegro–kat: assamble, pas failli, entrelacé. 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más 

területeire, a szakkifejezések, fogalmak megismerésére és gyakorlati alkalmazására, a 

tananyagból összeállított összetett kombinációk előadására, csoportos formában. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc színpadi követelményeinek megfelelő magatartás, előadásmód, tánctechnikai minőség 

fejlesztése 

– A záróvizsga anyagának gyakorlása 

– A tanuló előadóművészi készségének fejlesztése 
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Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- táncos kombinációkkal 

- a diagonál tourokkal 

- a grand allegro-k bővített változatával 

- a művészeti záróvizsga táncanyagát 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a gyakorlatok tiszta, pontos kivitelezésére 

- kombinációk használatára 

- a művészeti záróvizsga táncanyagának magabiztos és stílusos előadására 

 

Tananyag 

Rúdgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban 

– Soutenu 90–on féltalpon pózokban 

– Frappé posé–val 1/2 fordulattal 

– Double frappé posé–val 1/2 fordulattal 

– Demi rond 90°–on plié–relevé–vel 

– Grand rond 90°–on plié–relevé–vel 

– Grand battement jeté balancoire 

 

Középgyakorlat 

– Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban 

– Soutenu 90°–on féltalpon en face és pózokban 

– Grand fouetté 1/2 fordulattal 

– Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal 

– Temps lié par terre 90°–on talpon 

– Grand battement jeté developpé–val en face és pózokban 

 

Tour–ok 

– Tour degagé diagonálban 

– Pas emboité diagonálban 

Allegro 

– Grand jeté 

– Grand assemblé en tournant 

– Grand fouetté 1/2 fordulattal 

– Pas couru 

Spicc 

Ajánlott gyakorlatok: 

– Relevé–k I., II., V. pozícióban 

– Échappé en face 

– Glissade előre, oldalra, hátra 

– Temps lie  

– Assamble soutenu 

– Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans 

– Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre és hátra haladva 

– Pas de bourrée suivi V. pozicióban diagonálban és en tournant 

– Tour pas de bourrée 
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Követelmények 

A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, plié–relevé–s gyakorlatokat, 

tour degagé–t, pas emboité–t diagonálban, a grand allegro–kat: grand jeté, grand assamblé, 

grand fouetté 

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más 

területeire, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, a kombinációk 

szólisztikus előadására, a tananyagból összeállított összetett kombinációk előadása csoportosan 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésének 

szempontjait, a tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok szabályait, az 

alapvető zenei jellemzőket, a művészeti záróvizsga anyagát. 

 

A tanuló legyen képes 

A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc összhangjának 

megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, az 

élmények és érzések kreatív kifejezésére, művészi önkifejezésre, a hatékony önálló tanulásra, 

az önálló feladatvállalásra, a táncok színvonalas teljesítésére, színpadi megjelenítésére, a 

megszerzett ismeretanyag beépítésére az általános műveltség más területein, az előadások 

elemzésére, saját nézőpont kialakítására, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

kialakítására, az egészséges életvitelre, kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban. 

 

A művészeti záróvizsga tartalma 

 

Rúdgyakorlatok 

– Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 

gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, 

fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 

Középgyakorlatok 

– Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával) 

Allegro 

– Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 

– Nagy ugrások 

Tourok 

 Forgások középen és diagonálban 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 

– Technikai biztonság 

– Koordinált, esztétikus előadásmód 

– A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 

– Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 

Kották 

Erősítő, hangfalak 

CD–lejátszó, Videó – televízió – képfelvevő, DVD lejátszó 

Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok 

CD–k, kazetták, DVD–k, videokazetták 

Jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 

 

BALETT ELMÉLET 

 

A balett elmélet oktatás célja, hogy a tanuló a francia szakkifejezéseket értse és az ahhoz 

kapcsolódó gyakorlatokat be tudja mutatni. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló nyelvi képességének, memóriájának, koncentrációs képességének fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

 A tanuló ismerje meg  az I.II.III.IV. pozíciók, grand plié, demi plié, battement tandu, jeté, 

pointé, fondu, soutenu, frappé, relevé lent, developpé , grand battement jeté, pas de bourrée, sur 

le cou–de–pied, passé, croisé-, effacée , I., II., III. arabesque. temps lié par terre tagoltan en 

dehors, en dedans és I., II., III. Port de bras kifejezéseket, pozíciókat  és helyzeteket. 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

 I., II., IV., V. pozíciók  

 Demi plié 

 Grand plié 

 Battement tendu  

 Battement tendu jeté  

 Battement tendu jeté pointé  

 Rond de jambe par terre 

 Fondu  

 Soutenu  

 Frappé 

 Double frappé  

 Relevé lent 

 Developpé  

 Grand battement jeté 

 Pas de bourrée  

 Sur le cou–de–pied helyzetek 

 Passé helyzet 

 Croisé póz nagy kartartással előre és hátra  
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 Éffacée póz nagy kartartással előre és hátra 

 I., II., III. arabesque. 

 Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans. 

 I., II., III. Port de bras. 

 

Allegro 

 Sauté 

 Petit echappé 

 Assemblé oldalra. 

 Glissade oldalra  

 Sissonne simple en face 

 Changement 

 Pas chassé előre és oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar 

jelentését. A lábmagasságokat 35 fok, 45 fok, 90 fok, a croisé és effaceé pózokat és az I., II., 

III. arabesque pózokat 

A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni és a nevük 

alapján azokat csoportos formában bemutatni. 

 

 4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A tanuló idegen nyelvi kompetenciájának, memóriájának fejlesztése 

– Az önálló, tudatos munka kialakítása 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanuló legyen tisztában a demi plié és grand plié IV. pozícióban, battement double–tendu 

nyújtott lábbal és demi–plié–vel, battement tendu jeté passé par terre, battement tendu jeté–

developpé , grand rond de jambe par terre en dehors és en dedan, fondu 45°–on féltalpra 

emelkedéssel, double fondu 45°–on talpon, demi rond 45°–on talpon , grand ronde 45°–on 

talpon, en dehors és en dedans, frappé és double frappé féltalpon, előkészítő a rond de jambe en 

l’ air–hez, developpé passé, petits battement sur le cou–de–pie, attitude , relevé egy lábon, 

balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal, écarté előre és 

hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön, temps lié par terre hajlással, pas de bourré en 

dehors kifejezésekkel, pozíciókkal és helyzetekkel. 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

 Demi plié és grand plié IV. pozícióban 

 Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel– 

 Battement tendu jeté passé par terre 

 Battement tendu jeté–developpé  

 Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

 Double fondu 45°–on talpon 

 Demi rond 45°–on talpon  

 Grand ronde 45°–on talpon  

 En dehors és en dedans jelentése 
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 Frappé és double frappé féltalpon. 

 Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez 

 Developpé passé, 

 Petits battement sur le cou–de–pied 

 Attitude helyzetek 

 Relevé egy lábon 

 Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal 

 Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön 

 Temps lié par terre hajlással 

 Pas de bourré en dehors 

Tour–ok 

 Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans V. 

pozícióba zárva 

Tour sur place 

 

Allegro 

 Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva 

 Petit jeté oldalra, rúddal szemben 

 Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Double assemblé oldalra 

 Sissonne fermé 45°–on oldalra 

 Pas de chat  – olasz forma 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózok használatát rúdnál, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 3/4 

fordulatokat rúdnál és középen  

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására 

 

 5. évfolyam 

 

– Nyelvi és táncmemória fejlesztése 

– Az esztétikai–művészeti tudatosság és a fizikai állóképesség növelése 

 

Szakirányú feladat: 

A növendékek megismertetése a battement tendu pózokban nagy kartartással, battement tendu 

jeté pózokban nagy kartartással, battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással, double 

fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel, demi rond 45°–on 

féltalpon, grand ronde 45°–on féltalpon, rond de jambe en l’ air talpon, fouetté talpon 1/2 

fordulattal, relevé lent pózokban, developpé pózokban, grand battement jeté pointé előre, 

oldalra, hátra, mély hajlások előre és hátra, balance lábujjhegyen  45°–on tartott szabadlábbal. 

 

Tananyag 

Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése 

Battement tendu pózokban nagy kartartással 

 Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással 

 Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással 

 Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

 Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel 

 Demi rond 45°–on féltalpon 
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 Grand ronde 45°–on féltalpon 

 Rond de jambe en l’ air talpon 

 Fouetté talpon 1/2 fordulattal 

 Relevé lent pózokban 

 Developpé pózokban 

 Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra 

 Mély hajlások előre és hátra 

 Balance lábujjhegyen  45°–on tartott szabadlábbal 

 

Középgyakorlat 

 Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal 

 Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

 Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással 

 Relevé lent 90°–on talpon, pózokban 

 Developpé 90°–on talpon, pózokban 

 Pas balancé en face és 1/4 fordulattal 

 Pas bourrée en dedans 

 IV. port de bras 

 

Tour–ok 

 Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból 

 Tour pas de bourrée diagonálban 

 Tour chainé diagonálban 

 

Allegro 

 Changement egy fordulattal 

 Assemblé előre és hátra 

 Glissade előre és hátra 

 Petit jeté oldalra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat 

középen, a tanult diagonál forgásokat 

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és a nevük alapján azok csoportos bemutatására  

 

 6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése 

 Az alap és összekötő lépések megkülönböztetése 

 A dinamikai különbségek felismerése 

 Az ugrás csoportok megkülönböztetése 

 A francia nevek memorizálása és a helyes kiejtés tökéletesítése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulók felkészítése az a alpfokú művészeti vizsgára az előző három év tananyagának 

összegzésével, a gyakorlatok neveinek memorizálásával és a helyes kiejtések  rögzítésével. 

Ismerjék a nagy pózok szabályait a rúdnál, a kis és nagy pózok szabályat a 

középgyakorlatokban, az összekötő lépéseket, a  tour preparációk formáit, a diagonál forgások 
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fajtáit, az ugrások csoportjait és elnevezéseit. 

 

Tananyag 

Az előző három év tananyagának összegzése 

 A gyakorlatok neveinek memorizálása 

 A helyes kiejtés rögzítése  

 Nagy pózok szabályai a rúdnál 

 Kis és nagy pózok szabályai a középgyakorlatokban 

 Összekötő lépések 

 A tour preparációk formái 

 A diagonál forgások fajtái 

 Az ugrások csoportjai és elnevezései 

 Az alapfokú művészeti vizsga anyaga 

 

Követelmények . 

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni az alaplépéseket az összekötő lépésektől, ismerje fel a 

gyakorlatok közötti dinamikai különbségeket, a forgások helyben és diagonálban végzett 

formáit, az alapvető ugrások csoportjait, a kar– és lábpozíciókat, valamint a tanult pózokat 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar 

jelentését. A lábmagasságokat, a croisé és effaceé pózokat, és az I., II., III. arabesque pózokat. 

A nagy pózok használatát rúdnál és középen. A battement–ok en tournant formáit, a kispózokat 

középen, a tanult ugrásokat és forgásokat 

A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni, a gyakorlatok 

neve alapján azokat csoportos formában bemutatni 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Balett elmélet 5 perc 

Balett gyakorlat 40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és gyakorlatban. 

Rúdgyakorlatok 

– A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete 

– A lábmagasságok megkülönböztetése 

– Dinamikai jellemzők 

– A pózok szabályai a rúdnál 

Középgyakorlatok 

– A battement–ok en tournant formái 

– Kis és nagy pózok szabályai 

– I. II. III. IV. port de bras 

Allegro 
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– Az ugrások csoportjai és elnevezésük 

– Az en tournant szabályai 

– A nagy ugrások jellemzői 

Tourok 

– Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban 

– A diagonál tourok elnevezései 

 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 

– A szabályok ismerete 

– A helyes kiejtés 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Balett rudak 

Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 

Kották 

Zenei Cd–k, CD lejátszó 

Klasszikus balett DVD–k, DVD lejátszó 

Erősítő, hangfalak 

Videó – televízió – képfelvevő 

Videokazetták 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 

hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált szórakozás igényének 

kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok iránti nyitottság és 

befogadóképesség fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a tánc művészi és közhasznú formáit, 

- az őskor, ókor, középkor és reneszánsz kori fejlődését 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a művészetek összefonódásának felismerésére 
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- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi 

mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Őskor : 

- Mágikus táncábrázolások az őskorban. Ősi mozdulatok – barlangi leletek .  

- Állatábrázoló táncok – ritmikus mozgásdinamika. Állati varázserő ábrázolása. 

- Ábrázolási mód – lendület, feszítés, lazítás. Kézjelbeszéd, kézmágia – a kéz fontos szerepe. 

- A mozzanatok részletes ábrázolása vadászat közben. 

- Térben való elhelyezés – termékenységi táncok. 

- Munkatáncok – ritmus, ismétlés, utánzás – forrása a munka. 

- Mágikus táncok – testi-lelki tevékenység ( születés, betegség, avatás, halál ).  

- Varázslók, táncálarcok, állatmaszkok. 

- Hold – naptánc : fiúk és lányok avatása. 

- Szerelmi táncok, gyógyító táncok, harci táncok. 

 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

- Ó-Egyiptomi táncművészet : frontalitás. Istenek – szent táncok – jelképek. Osíris mítosz – 

pantomim – akrobatikus elemek. 

- Indiai tánc : egzotikus – hindu tánc – Kathakali Mudrák. 

- Kínai táncokban a harci szellem tükröződik. Jing és Jang. Láma kolostorok – könyvek – 

táncleírások. 

- Japán táncművészet : Sintoizmus – császári udvari táncok. 

    Báb – marionett színház ( forgószínpad ). 

- Görög táncművészet : emberi érzések, természeti változások kifejezése. Mítoszok, harci 

táncok. Látványos felvonulások. Drámák – tragédiák – gyászdal – komédiák. Színpadi táncok – 

táncmesterek. Színházi élet – demokratikus. 

- Római táncművészet : görögöktől átvett hagyományok. Pantomim – némajáték művészetet. 

Meztelen táncosnők, erkölcstelenség fokozódása. 

 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

- Keresztény egyház – virgiliák – templomi táncok. Vallásos önkívület – fiúk tánca. Körmeneti 

táncok. 

Dance Macabre – haláltánc. Lovagi táncok – körtáncok. 

Ballata – Itáliában – táncolva énekelnek.  

Petrarca – Giotto ábrázolásai. Mozdulatok kifinomultsága. Boccaccio – Dante – ember 

felmagasztalása. 

 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a  reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

Ballo – balletto. Híre táncmesterek. Mozdulatskála – ARS NOVA. Zenei formák kialakulása 

(tánctételek). Tiszta tánc – ünnepeken. Technikai felkészültség. Pavane . Virtuóz technika 

kialakulása (Continenza). 

Lépéstabulatúra – Caroso és Cesare Negri munkássága. 

 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

A barokk tánc kultúrája, a barokk tánc típusai (reneszánszból átörökített tánccímek, A barokk 

szvít kötelező táncai,  a barokk táncok kéz-, csukló-, könyök mozgásai, a lépések, a kéz-és a 
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lépések összehangolása,. 

 

Noverre és a cselekményes balettt 

A 18.század virtuóza, munkássága. A 18.század virtuóza, munkássága. Könyve a balett 

alapelveiről, újító törekvéseinek hatása a klaszikus táncok alakulására. 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, ( Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek  

Marie Taglioni ( La Sylphide, Le Papillon) 

Fanny Elssler (cachucha népszerűsítője), Gioralli) 

Jules Perrot (Pas de Quatre, La Esmeralda, Ondin 

Romantikus balettek  

Franciaországból indult ki 1820 táján. Fiatal művészek – az igazság kimondása. Valószerű 

ábrázolás (Victor Hugo művei). Földöntúli, titokzatos dolgok ábrázolása – földtől való 

elvágyódás – nehézségi erők legyőzése – spicctechnika. Marie Taglioni – Sylphide. Pétervár – 

Kolosova. Fanny Eissler. Jules Perrot (1800-1862) balettmester munkássága. Carlotta Grisi – 

Giselle. Delibes – Coppélia. 

Klasszikus balettek ( oroszok ) 

Pétervári – moszkvai balett közötti verseny – gyors fejlődés.XIX. század vége – klasszikus 

kifejlődés. Didelot – iskola (romantikus táncműfajok kiskristályosítása). 

A cári udvar támogatása. 

Marius Petipa – klasszikus iskola. Csajkovszkij balettek. Cecchetti.Ivanov. 

 Megújulás a XX. században : 

- Balett : Gyagilev szembeszállt az akadémikus stílussal. Az orosz művészet patrónusa. Modern 

irányzatot képvisel. Modern eklektikus. Komplett balettelőadás. 

Anna Pavlova, Nizsinszkij. Dél-amerikai körút. Fokin munkássága – Monte Carlo. 

Daphuis és Chloé, Egy faun délutánja, Petruska, Rózsa lelke. 

Picasso és Cocteau együttműködtek az orosz balettel. 

1917. – Gyagilev új korszaka : Kleopátra, Scherezádé, A háromszögletű kalap, Pulcinella. 

Kisérletezések : Mennyegző, Őzek, Kék vonat. 

1925. – Lifa és Balanchine csatlakozik Gyagilev együtteséhez. 

1927. – Vörös pipacs 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve 

önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált szórakozás igényének 

kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok iránti nyitottság és 

befogadóképesség fejlesztése. 
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Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

- az orosz táncélet  történetét 

- a romantika továbbélését Kelet-Európában 

- a jelentős orosz művészegyüttesekkel 

- a magyar mozdulatművészet kiemelkedő alakjait 

-a jelentős táncműhelyekkel (Győr, Szeged, Pécs) 

 

A tanulót tegye képessé : 

- a színpadi tánc értékelésére és megértésére 

- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

(A fárao lánya, Don Quijote, Bajadér, Csipkerózsika, Giselle, Coppélia,) 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev– balett 

(Michail Fokin, A rózsa lelke, a Tűzmadás, A Hattyú halála, Pulcinella, Nizsinszkij) 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

(Szabad tánc kezdetek_ Fuller, Isadora Duncen, Ruth St.Denis, Denishaw, Martha Graham, 

Horton) 

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

Mozdulatkórusa, Táncelmélet, Koreutika, kinetográfia). 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Madzsar Alice, Dienes Valéria, Szentpál Olga, Berczik Sára). 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

Szegedi Kortárs Balett ( Carmina Burana, A testek filozófiája, Homo Ludens, A Csodálatos 

Mandarin, Csipkerózsika) 

Győri Balett (Carmina Burana, Az Operaház Fantomja, Fanfár) 

Pécsi Balett ( Egy faun délutánja, A korsó, Komédiások) 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, 

a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az 

országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, 

tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

15 perc 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

 -a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 -a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- amatőr és hivatásos együttesek, táncosok, koreográfusok Magyarországon 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

- a táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

NÉPI JÁTÉK 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 

Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 

megélése 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
– Az óvodából hozott játékműveltség felmérése és a játékbátorság fejlesztése 

– A szabálytudat a közösségi érzés tudatos kialakítása, a szocializációs folyamatok elősegítése 

– A mozgáskészség, a kommunikációs képesség, fejlesztése, a szerepvállalás ösztönzése 
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Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eredeti énekes és táncos gyermekjátékokkal, altatókkal, kiolvasókkal, szerepjátszókkal, 

fogócskával, párválasztó, fogyó- és gyarapodó, vonulós és kapuzó játékokkal. 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a játékokhoz fűződő néptánc elemeinek megfelelő előadására 

 

Tananyag 
Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai előkészítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok: Mese, mese, mátka ..., Kiugrott a gombóc, 

 Héja, héja lakatos ..., 

Altatók:  Csicsíja babája ..., Beli beli, kucu beli  

Szerepjátszók:  Lipem-lopom a szőlőt ..., Festékes, A  csengeri piacon ... 

Fogócska:  Ha én cica ..., Katica szállj el ..., Tüzet viszek ... 

Párválasztó:  Három csillag ..., Hajlik a meggyfa ..., Elvesztettem zsebkendőmet ..., 

Fogyó-gyarapodó:  Járok egyedül ..., Itt ül egy kis kosárban . 

Vonulós-kapuzó:  Új a csizmám ..., Mért küldött az ...,  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, az alakzatokba rendeződésre, a 

játéktevékenységre 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A szabálytudat kialakítása, a játékműveltség, játékbátorság, a kommunikációs készségek 

fejlesztése  

– Variációs tevékenységekkel az improvizációs készség kialakítása, élmény és 

játékközpontúságon keresztül a közösségi érzés elmélyítése, a szocializációs folyamatok 

elősegítése 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- az eredeti énekes és táncos gyermekjátékokkal, altatókkal, kiolvasókkal, szerepjátszókkal, 

fogócskával, párválasztó, fogyó- és gyarapodó, vonulós és kapuzó játékokkal. 
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A tanulót tegye képessé: 

- a játékokhoz fűződő néptánc elemeinek megfelelő előadására 

 

Tananyag 

Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás) 

Az ugrás technikai előkészítése, ugrás típusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

- küzdő  Adj király katonát ..., 

- nemzetes 

- fogó fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő ..., 

- pásztorjátékok  csülközés, kanászozás, 

- tréfás versengések  bakugrás, sótörés. 

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések a helyi, vagy régió szerinti, néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket, az 

alakzatokat, a játékszabályokat 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, az alakzatokba rendeződésre, a 

játéktevékenységre  

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

 

NÉPTÁNC 

 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 

tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 

készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 

ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük 

fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző 

fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A közösségi tevékenységhez szükséges alkalmazkodó képesség, a közösségi érzés kialakítása  

– A ritmus–, térérzék, a mozgáskoordináció, a kommunikációs képességek fejlesztése, 

aktív szerepvállalás ösztönzése, elős egítése  
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– Legyen képes a technikai gyakorlatokat biztosan végrejatani, összekötni. 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

– Legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, alakzatokat. 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a Dunai táncdialektust 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  énekes-táncos népi gyermekjátékokat 

 

Tananyag 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok (szerepjátékok, párválasztó játékok) 

altatók Csicsíja babája ..., Beli beli, kucu beli 

kiolvasók: Mese, mese, mátka ..., Kiugrott a gombóc..., Héja, 

                                 héja lakatos ... 

szerepjátszók:  Lipem-lopom a szőlőt ..., Festékes, A csengeri  

                                 piacon ... 

fogócska:  Ha én cica ..., Katica szállj el ..., Tüzet viszek ... 

párválasztó:  Három csillag ..., Hajlik a meggyfa ...,  Elvesztettem zsebkendőmet 

... 

fogyó-gyarapodó:  Járok egyedül ..., Itt ül egy kis kosárban ... 

vonulós-kapuzó:  Új a csizmám ..., Mért küldött az ...,  

 

A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag (csoportos, páros formái)  

     Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok) 

- Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek 

variációi 

- Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós motívumok, keresztező-futó 

- Légbokázó, dobogó cifra 

 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

Improvizáció  

A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játéktípusok különböző változatait, szövegét, cselekményét és szabályait, a 

választott táncanyag alapelemeit, jellegzetes mozdulatait, a tánchoz kapcsolódó népdalokat, az 

összeállított táncfolyamatokat 

A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos improvizatív bemutatására, a közösségen belüli 

aktív tevékenységre és szerepvállalásra 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az elsajátított játékműveltség elmélyítése, a közösségi tevékenységhez szükséges 

alkalmazkodó képesség fejlesztése, az alapvető mozdulattípusok tudatos használata, a 

választott táncanyag néprajzi környezetének megismertetése  
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– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A táncalkalmak, viselkedésmódok, illemszabályok megismertetése a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai 

állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a népi játékokat kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

Tananyag 
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag bővítése (szóló, eszközös–ugrós) 

dél - dunántúli ugrós alapmotívumok:  

cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és ezek variációi,   

keresztező futó, vonulós - dudálós motívumok, 

eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges, 

mezőföldi karikázó motívumok:  

egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas höcögő, lengető-höcögő, variánsai, futó - 

tükörcsárdás, 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása a tanult anyag és játékok alapján. 

Improvizáció 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Ritmika 

hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél értékű járás tapssal, 

visszhang gyakorlatok, 

futótűz - ritmus továbbadása tapssal, dobogással. 

Daltanulás: 

mezőföldi és dél-dunántúli dalok. 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a 

tánc funkciói, táncalkalmak 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott táncanyag alapelemeit, alapvető mozdulatait, a szóló forma táncos 

lehetőségeit, a tánc néprajzi földrajzi környezetét, a tánchoz kapcsolódó népdalokat, az 

összeállított táncfolyamatokat, koreográfiát 

A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos páros és szóló bemutatására, a magabiztos 

eszközhasználatra, a táncos improvizációra 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 
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3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánctípusok fogalmának kialakítása, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai jellemzőinek 

felismertetése és alkalmazása 

– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

– A körtáncok technikai előkészítése 

– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek 

megismertetése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a népi játékokat kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

Tananyag 
A Dunai táncdialektus vagy a Tiszai táncdialektus karikázói közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott karikázó 

A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

szatmári verbunk, lassú és friss csárdás: 

 különböző csárdások, cifra variációk, hegyezők, bokázók, kisharang, keresztező, fonás 

előre-hátra, átvetős, lábfelhúzós (csizmaszár ütő),páros forgó, kiforgató, lányoknak 

forgások, fiúknak csapások 

hajlikázó: vonulósok, kapuzók, egyéni szatmári figurák. 

széki négyes és csárdás: 

 bekezdő, lépő, váltó, séta-cifra, kopogók, páros forgó. 

Daltanulás: 

szatmári és széki dalok. 

Koreográfia: 

a tanult anyagból. 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek  

Ritmika 

kontrás taps gyakorlása, 

járás - futás változó tempójú zenére. 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a 

tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási 

módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, a 

táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek 

megismertetése 

– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A forgás és forgatás technikájának fejlesztése 

– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

 

 

Szakirányú feladatok : 

 

A tanulóval ismertesse meg : 

- alapvető ritmikai szabályokat  

-  népi dalokat 

 

A tanulót tegye képessé : 

- megismerni a somogyi és széki táncokat   

-  az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására 

 

Tananyag 
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 

Az Erdélyi Táncdialektus területéről az alábbi táncok közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott tánc: széki négyes és csárdás, vagy a szilágysági táncok, vagy moldvai táncok 

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása 

széki táncrend: 

 négyes és csárdás ismétlése, 

 lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő helyben,    

            fordulva, előre-hátra haladva 

 porka-hétlépés motívumok: ropogtató, páros forgás,    
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            előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapás díszítés 

 fiúknak sűrű és ritka tempó: bekezdő, kopogó, csapások, lezárók 

           lábkörzések, figurák 

 lányoknak: somogyi karikázó: 

 kapuzók, ingó, csárdás, lépő, rida, ridaváltó, belépő. 

Koreográfia 

somogyi és széki anyagból. 

Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, 

jellegzetes zenekarok, hangszerek 

Daltanulás 

széki lassú, négyes, csárdás dallamok (+ csujjogatások), 

somogyi karikázó dalok. 

Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a 

tánc funkciói, táncalkalmak, régi és új stílusú táncok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási 

módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit, a 

körtáncokat 

A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, a 

táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására, a forgások, forgatások egyensúlyának, 

dinamikájának megvalósítására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz 

és barokk korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak korabeli anyagával, az adott 

korszakok szokásaival és illemtanával 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 

koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá 

a tanulók koncentrálóképességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 

memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 

kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a 

tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön 

komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan 

visszakapcsolni 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. A tanuló 
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mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 

mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

– A tanuló improvizációs készségének fejlesztése 

 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai – Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de 

Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’air, reprise, branle, capriole, 

révérence 

A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; Branle coupé  Branle coupé Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle; Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandières, Branle 

des Pois, Branle de la Montarde  

Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépés anyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Pas raccourci: révérence passagière 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos kivitelezésére, zene és tánc összhangjának 

betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése, az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tanult történelmi társastáncok 

elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 
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– A tanuló improvizációs készségének és stílusérzékének fejlesztése 

 

Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifele forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, 

élevé, port des bras 

Előkészítő etüdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett   

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français; Menuet 

R. A. Feuillet: La Bergère, Menuet du Chevalier  

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell  

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé. 

Cinq pas variációk: croisé, pieds joints   

Egyéb variációk: fleuret, onze pas  

Koreográfia, szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 
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Szakirányú feladatok : 

Ismertesse meg a tanulóval : 

- a XIX. századi társastáncok alaplépéseit. 

 

Fejlessze a növendék : 

- stílus érzékét, 

- előadói kézségét. 

 

Tananyag 

XIX. századi társastáncok 

Polka 

Alaplépések: polkalépés előre, oldalra, hátra, polkalépés 1/2 fordulattal szólóban és párban, 

Kreuzpolka 

Koreográfia 

Walzer 

Alaplépések: walzer előre, walzer 1/2 fordulattal szólóban és párban, Valse–Mignon 

Koreográfia 

Francia négyes 

Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes választott tételei 

Ismétlő anyag 

Barokk báli táncok 

Báli menüett szóló párra  

XIX.sz.-i bók 

Pas marché 

Pas glissé 

Pas élevé 

Pas chassé 

Pas degagé 

Pas galopp 

Pas polka előre-hátra-oldalra 

Forgó polka szólóban 

Forgó polka párosan 

Kreuzpolka 

Keringő lépés előre – hátra 

Keringő lépés előre és hátra haladva 

Forgő keringő szólóban 

Páros – forgó keringőValse – Mignon 

Pas balancé,Pas marché etűd 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok : 

Ismertesse meg a tanulóval : 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva 

Koreográfia 

Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Pas chassé formákat, 

A polka etűdöt, 

A bécsi keringő formációt. 

Fejlessze a növendék : 

- kombinációs kézségét, 

- stílusérzékét, 

- előadói kézségét. 

 

Tananyag  

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva 

Koreográfia 

Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle körtánc alapján 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

Pas chassé A formák 

Pas chassé B formák 

Polonaise előre – hátra haladva 

Polka etűd 

Keringő koreográfia 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
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együttműködésre 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a XIX. század történelmi 

társastáncainak elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a tanult 

báli társastáncanyagot a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni 

A tanuló legyen tisztában a tanult történelmi társastáncok stílusjegyeivel, legyen képes az 

elsajátított koreográfiák stílusos és kifejező előadására, zene és tánc összhangjának betartására, 

a csoportmunkában, a térforma kialakításban való precíz, fegyelmezett együttműködésre 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc DVD–k, történelmi 

társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, 

viselettörténeti könyvek 

 

TÁRSASTÁNC 

 

A társastánc tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulóval a világtáncokat, a kor szokásait, 

magatartásformáit. Nyitottá, érdeklődővé tegye a tanulót a táncművek, művészeti alkotások 

iránt, melynek váljon értő közönségévé 

  

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése a modern társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint az illemszabályok megismertetése által 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tánctartás, a vezetés és követés 

szabályainak elsajátítása, a közlekedés a táncparketten 

– A világtáncok kezdő figuráinak, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek 

megismertetése 

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, bécsi-keringő, foxtrott, tango, blues, rumba,  samba, rumba, cha-cha-cha , 

paso doble  és jive új motívumait 

-  a tanult latin-amerikai táncok valamelyikéből, vagy azok mixeléséből készült koreográfiát. 

 

Fejlessze a növendék : 

-  tér- és formaérzékét, 

-  stílus érzékét, 

-  előadói kézségét. 
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A tanulót tegye képessé : 

-  az egyes táncstílusok megfelelő előadására 

-  a tanult táncokból elkészített koreográfiák bemutatására 

 

Tananyag 

 

Alaplépések és táncok 

Angolkeringő: Telemark, Open Telemark, Outside Spin, Back Lock, Turning Lock 

 

Bécsi keringő: Natural Turn, Closed Changes (Backward and Forward), Reverse Turn 

 

Foxtrott 

Tangó 

 Open Promenade, Fallaway Promenade, Brush Tep, Promenad Link, Outside Swivel 

 

Blues 

 

Rumba: Open Hip Twist, Natural Top, Spiral, Advanced Opening Out Movement, 

 Side Step, Cucarachas 

 

Cha–cha–cha:  Shoulder to Shoulder, Reverse Top, Opening out from Reverse Top, Spiral, 

Open Hip Twist 

 

Szamba: Closed Rocks, Shadow Botafogos, Argentine Crosses 

 

Jive: Spanich Arms, Rolling of the Arm   

 

Paso doble: Promenade, Grand Circle, Open Telemark, La Passe, Fallaway Whisk (Ecan) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő figuráit, a kor szokásait, viselkedési szabályait, 

magatartásformáit 

A tanuló legyen képes táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására, a világtáncok alapjainak 

kombinálására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A világtáncok haladó figuráinak megismertetése, az improvizációs készség fejlesztése 

A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése 

az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül 

A tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a közlekedés a táncparketten 

A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által 

A tanuló ízlésének, alkalmazkodó készségének, kombinációs készségének fejlesztése 

 

 



261 
 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

Angolkeringő 

Foxtrott 

Tangó 

Rumba 

Cha–cha–cha 

Jive 

Rock and roll 

 új motívumait 

-  a formációs táncok szabályait. 

Fejlessze a növendék : 

-  fizikai állóképességét, 

-  tánc iránti szeretetét, 

-  koncentrálóképességét. 

A tanulót tegye képessé : 

-  a koreográfiák tudatos egyéni és páros bemutatására 

-  a tanult táncokból elkészített csoportos koreográfiák bemutatására 

 

Tananyag 

Alaplépések és táncok: 

 

Angolkeringő: Open Impetus, Cross Hesitation, Wing 

Foxtrott 

 

Tangó: Basic Reverse Turn 

 

Rumba: Reverse Top, Opening out from Reverse Top, Spiral 

 

Cha–cha–cha: Rope Spinning, Close Hip Twist 

 

Jive: Simple Spin 

 

Rock and roll 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő és haladó figuráit, a tanult kombinációkat 

Legyen képes a tanuló a világtáncok alapjainak kombinálására a két év anyagából, táncos 

alkalmakkor a tanultak alkalmazására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, világtánc zenéket tartalmazó CD–k, társastánc 

DVD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 

megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 
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mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és 

használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan 

fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.  

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése, a tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése és koncentrációkészségének növelése 

– A megfigyelőképesség, a kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

 

 

Szakirányú feladat: 

 

A gyermek legyen képes az önkifejezés mozgásban történő realizálása. 

Képes legyen az önfeledt játék megvalósítása 

Ismerje meg a és alkalmazza játékszabályokat. a játék örömének megélése. 

 A mozgás segítségével megismerkedjen meg testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok: Újságos, Labdadobó, Ki kopog, 

Ábrázoló táncok: tárgyak (karosszék, hintaszék, gyertya, gombolyag..stb.) természeti 

jelenségek (felhő, Hold, Nap, folyó, tenger..) állatok (sas, kígyó, oroszlán, béka stb..) 

Csoportos táncok : Állatkert, baromfiudvar,  

Ünnepi táncok: Lakodalmas, Karácsonyi, Húsvéti, Szülinapi…stb. 

Izom puzzle/testtudati táncok: hiányzó részek, erőjátékok, 

Kitalálós játékok: Állatos játék, Mi mozog? 

Ábrázoló és csoportjátékok: Szobros játék, páros szoborjáték, szoborcsoport. 

Anyaggal való játékok: méz, viasz, fa, kő, kavics..stb…építő játék, szobor játék 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra,  a 

játéktevékenységre. 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Szakirányú feladat: 

Értse és használja saját és mások nonverbális kommunikációját.  

Képessé váljon a szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, 

önismeretének fejlesztéséhez.  

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok: Kötélhúzás, Libikóka, Add Király.. 

Koncentrációt növelő játékok: Baglyos játék, Kötéltánc, Híd, Stoppos játék 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában : Páros bagoly, páros szobor, 

szobor-szobrász,  

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, 

futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása : Kígyós játék, Csiga játék, 

Csomós játék 

Másolás–tükrözés:  Tükörkép játék, szinkronicitás, kánonforma, 

Kontraszt variációk: Stoppos játék feladatokkal, szobros játék feladatokkal (mozgás–

mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása)  

Akció–reakció: Adok-kapok, Adom-fogadom, Kapom-fogadom-adom játék  (párbeszédformák, 

folytatáson alapuló játékok) 

Zenei táncjátékok: Kígyós játék, Állatos-, tárgyas,-természeti jelenségeket megszemélyesítő 

játékok. 

Bizalmi játékok: Vakvezető, 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok: Start-stpopp, Cica fogó,  

Koncentrálós és kitalálós játékok : Pincér játék, Szabó játék, Mi van a zsákomban? Minek 

nevezzelek? Mit utánzok? 

Ábrázoló és csoportjátékok: Állat csoportok, tárgy csoportok, természeti jelenség-csoportok, 

fogalom-csoportok. 

Anyaggal való játékok: Viasz, méz, agyag, liszt, kő, kavics, sár, víz..stb. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli 

és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
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Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

JAZZ–TECHNIKA 

 

Nélkülözhetetlen az új táncstílusok ismerete. A klasszikus balett szigorú kötöttségei mellett 

fontos megismertetni a tanulókat a test használatának újabb lehetőségeivel, az izolációval, a 

lazítás–feszítés módozataival. Ezen technikák összessége fejleszti a tanuló stílusérzékét, a test 

izomfunkcióinak széles skálán történő alkalmazását és nyitottságát az újabb tánctechnikák iránt 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testrészek izolált mozgásai 

– A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek megismertetése 

– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 

– A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése 

 

 

Szakirányú feladatok: 

 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a  "bólogatós" néven ismert tréning jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és előadásmódjának 

stílusbeli kötöttségeit 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a tanult tréninggyakorlat stílusos előadására 

 

Tananyag 

Izolációs tréning 

– A kiinduló helyzet parallel II. pozíció.    

 

Hajlítások, hajlások 

– A nyaki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra koordinálva demi plie–vel, 

majd szaggatott irányú fejkörzés demi plie–vel és nyújtással koordinálva 

1- fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás /demi-plié/ 

2- fejemelés - egyidejű térdnyújtás /tendue / 

3- fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan  

    ismétlődik 

4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4 x. 

 

17- fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 

18- fejemelés 

19- fejdöntés balra 

20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4 x 

 

      fejkörzés jobbra 

33- elöl - térdhajlítás nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig. 
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34- jobb 

35- hátul 

36- bal  - 33-tól 48-ig összesen 4 x. 

 

      fejkörzés balra 

49- hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 

50- jobb  

51- bal  - 49-től 63-ig összesen 4x.  

64- fejemelés 

 

– Vállízületek mozgatása előre, hátra koordinálva demi plie–vel és nyújtással, majd 

körzése előre illetve hátra indítva. 

65- válltolás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint  

      1-16-ig 

66- visszahúzás - kiindulási helyzet 

67- válltolás hátra 

68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x. 

 

81- vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 

      1-16-ig 

82- váll leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig  

      összesen 4x 

89- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

90-                           fent        - mint 1-től 16-ig 

91-                           hátul 

92-                           lent        - 89-től 104-ig összesen 4x. 

 

– Nyaki–, háti szakasz vállizületekkel együttes hajlítása és nyújtása előre, oldalra és hátra 

koordinálva demi plié –vel 

  a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 

123- mellkas release 

124- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig  

        összesen 4x 

 

137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 

138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 

139- törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/ 

140- törzsnyújtás -  137-től 152-ig összesen 4x. 

 

– Szaggatott törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással. 

– Nyaki, háti, deréki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott 

törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással.  

        felsőtörzs körzés jobbra 

153- törzshajlítás előre - térdhajlítás 

154-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan, 

155-                    hátra - mint 1-től 16-ig 

156-                    balra - 153-tól 168-ig összesen 4x 

168- törzsnyújtás 
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        felsőtörzs körzés balra 

169- törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

170-                    jobbra - térdnyújtás folyamatosan 

 

171-                    előre - mint 1-től 16-ig 

172-                    balra. - 169-től 184-ig 4x,  

184 - törzsnyújtás 

 

185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 

186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

187- hajlás hátra 

188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 

 

201- hajlás jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, 

202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 

203- hajlás balra  

204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés jobbra 

217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

218-           jobbra - mint 1-től 16-ig 

219-           hátra  

220-           balra - 217-től 232-ig összesen 4x 

 

        törzskörzés balra 

233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

234-          jobbra - mint 1-től 16-ig 

235-          előre  

236-          balra  233-tól 248-ig összesen 4x  

248- törzsnyújtás 

 

Döntések 

– Csípőízületből törzsdöntés és visszaemelés előre, oldalra, hátra koordinálva 

térdnyújtással és demi plie–vel, majd körzés szaggatottan térdek nyújtva. 

249- törzsdöntés előre - térdnyújtás marad 

250- törzsemelés - egyidejű térdhajlítással  

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 

 

265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

        

       törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott  térddel 

281- törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel 

282-                   jobbra-  

283-                   hátra -   

284-                   balra -  281-től 296-ig összesen 4x. 
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        törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra - nyújtott térddel 

298 -                  jobbra   

299-                   előre     

300-                   balra. 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

        törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-                                  törzsnyújtás - térdnyújtás 

316-                                  törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan 

317-                                  törzsnyújtás 

318-                                  törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás- térdnyújtás 

 

321-  törzsdöntés hátra - térdnyújtás                                    

322-  hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlítás     

323                                    törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-                                   törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-                                   törzsnyújtás - térdnyújtás 

326-                                   törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-                                             térdhajlítás 313-tól 376-ig      

         összesen 4x 

 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378 - jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-                                     törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 

380-                                     törzshajlítás balra - folyamatosan 

 

381-                                     törzsnyújtás 

382-                                     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlítás                                                                                               

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező  

        oldalra, 377-től 439-ig, összesen 4x 

440-térdhajlitással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 

 

        alulról indított törzshullám oldalra 

441- csípőtolás jobbra -  térdhajlításban folyamatosan 

442- felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról- jobb lábra 

443- hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

 

Fordítások 

– Nyaki szakasz fordítása oldalra 

– Nyaki, háti és deréki szakasz fordítása oldalra majd vissza, koordinálva demi plie–vel és 
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nyújtással, karok II.pozícióban, kézfej flex–tartásban 

 -Törzsdöntésben előre, törzsfordítás oldalra, jobbra, illetve balra koordinálva demi plie–vel, és 

nyújtással, karok II.pozícióban, kézfej flex–tartásban 

– Hátra dőlésben törzsfordítás jobbra és balra grand plie–ben, karok II. pozícióban, kézfej flex–

tartásban 

 

Tolások 

– Nyaki szakasz tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzés 

– Csípő tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzéssel 

– Csípő tolása előre, oldalra, hátra demi plié–ben, majd szaggatott körzéssel  

 

Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, hátra, 

oldalra karhasználattal 

– Contraction– release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, 

egyenes tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra 

karhasználattal 

– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, kombinálva jazz port de bras–val 

– Demi és grand  plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan                                 

446- felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról - jobb lábra                                                 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartáscsere. 441-től 471-ig  

         összesen 4x 

472- bal kar leenged, kéz csípőn 

 

        felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 

475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fej emelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

480- hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban  

                             473-tól 503-ig összesen 4 x 

 504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, 

         kar V pozíció fent. 

 

        alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 

505- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 

507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

508- hátrahajlás - térdnyújtás,505-től 520-ig összesen 4 x 

 

        felülről indított törzshullám előre hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció 
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        plié-relevé,térdhajlitás 

522- hajlás előre                      

523- fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás  

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb  

        mellett, kiindulási helyzet, 521-től 535-ig összesen 4x.  

536- ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 

 

537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 

539- fejfordítás balra -   nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet -  537-től 552-ig összesen 4x. 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

                             553-tól 568-ig összesen 4 x 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 

570- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 

572- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

                             569-től 584-ig összesen 4x 

 

Lépések 

– Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző tempóban 

gyakorolva 

– Merenge 

– Swing 

– Afró 

– Funki 

– Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel 

– Lebegő funki 

Jazz kartartások és port de bras–k 

Ugrás 

– Soutte parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a jazz– technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált 

mozgását, az alap jazz lépéseket 

A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek 

használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz– technika megkövetel 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A testrészek izolált mozgásai 

– A jazz– technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek megismertetése 
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– A tanuló koordinációs készségének fejlesztése 

– A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése 

 

Szakirányú feladatok: 

 A tanuló megismertetése a jazz-technika alapjaival, azok jellemzőivel. Kartartás, pozíciók, 

izolációk és alaplépései fogalmával. 

Legyenek képesek a koordinált izolált mozgásra, az en dehors és a paralell helyzetek 

használatára. 

 

Tananyag 

Izolációs tréning 

– A tréning tananyaga megegyezik az előző évben tanultakkal. A különbség a technikai 

kivitelezésben és a stílusos előadásmódban látható. 

 

Törzsgyakorlatok kombinációi 

– Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, 

hátra, oldalra karhasználattal 

249- törzsdöntés előre - térdnyújtás marad 

250- törzsemelés - egyidejű térdhajlítással  

251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

252- törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 

 

265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 

266- törzsemelés térdhajlítással 

267- törzsdöntés balra 

268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x. 

        

       törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott  térddel 

281- törzsdöntés előre - végig nyújtott térddel 

282-                   jobbra-  

283-                   hátra -   

284-                   balra -  281-től 296-ig összesen 4x. 

        törzskörzés balra 

297- törzsdöntés hátra - nyújtott térddel 

298 -                  jobbra   

299-                   előre     

300-                   balra. 297-től 311-ig összesen 4x 

312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással. 

 

        törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

314- előre törzsdöntésben törzshajlítás előre - térdhajlítás 

315-                                  törzsnyújtás - térdnyújtás 

316-                                  törzshajlítás hátra -hajlítás folyamatosan 

317-                                  törzsnyújtás 

318-                                  törzshajlítás előre 

319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

320- térdhajlítás- térdnyújtás 

 

321-  törzsdöntés hátra - térdnyújtás                                    
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322-  hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre- térdhajlítás     

323                                    törzsnyújtás - térdnyújtás 

324-                                   törzshajlítás hátra - térdhajlítás 

325-                                   törzsnyújtás - térdnyújtás 

326-                                   törzshajlítás előre - térdhajlítás 

327- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

328-                                             térdhajlítás 313-tól 376-ig      

         összesen 4x 

377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 

378 - jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 

379-                                     törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 

380-                                     törzshajlítás balra - folyamatosan 

 

381-                                     törzsnyújtás 

382-                                     törzshajlítás jobbra 

 

383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 

384- térdhajlítás                                                                                               

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező  

        oldalra, 377-től 439-ig, összesen 4x 

 

– Contraction– release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, 

egyenes tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben 

– Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra 

karhasználattal 

– Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, és en dehors I. pozícióban, kombinálva 

jazz  

– port de bras–val 

– Demi és grand  plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val 

– Grand battement jeté jazz port de bras–val 

441- csípőtolás jobbra -  térdhajlításban folyamatosan 

442- felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról- jobb lábra 

443- hajlás balra, fej marad jobbra döntve 

444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 

445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan                                 

446- felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúly-áthelyezés bal lábról - jobb lábra                                                 

447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 

448- nyakhajlítás jobbra, kartartáscsere. 441-től 471-ig  

         összesen 4x 

472- bal kar leenged, kéz csípőn 

 

        felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 

473- fej emelés 

474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 

475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

476- hajlás balra 

477- fej emelés 

478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 

480- hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban  
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                             473-tól 503-ig összesen 4 x 

 504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, 

         kar V pozíció fent. 

 

        alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 

505- törzsdöntés előre - térdnyújtás 

506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 

507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

508- hátrahajlás - térdnyújtás,505-től 520-ig összesen 4 x 

 

        felülről indított törzshullám előre hátra 

521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció 

        plié-relevé,térdhajlitás 

522- hajlás előre                      

523- fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás  

523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb  

        mellett, kiindulási helyzet, 521-től 535-ig összesen 4x.  

536- ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 

 

537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 

538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 

539- fejfordítás balra -   nyújtott térd 

540- kiindulási helyzet -  537-től 552-ig összesen 4x. 

 

553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 

554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 

556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 

                             553-tól 568-ig összesen 4 x 

 

569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 

570- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 

572- előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 

                             569-től 584-ig összesen 4x 

 

585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 

586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 

587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 

588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig  

        összesen 4x 

 

600- törzsemelés kontrakcióval 

601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térd- 

        nyújtás, térdhajlítás 

602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar  

603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció - 

        térdnyújtás, térdhajlítás 

604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított  

        kar 601-től 616-ig összesen 4x 
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617- től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től                     

        616-ig, összesen 4x 

632- re törzsemelés kontrakcióval 

633- tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 

        616-ig 

 

Lépések 

– Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző tempóban 

gyakorolva 

– Merenge 

– Swing 

– Afró 

– Funki 

– Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel 

– Lebegő funki 

– Chassé–k diagonálban 

Jazz kartartások és port de bras–k 

Ugrás 

– Sauté parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált 

mozgását, az alap jazzlépéseket 

A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek 

használatára, a tudatos testhasználatra, amit a jazz– technika megkövetel 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testrészek izolációja 

– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 

– A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése 

– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 

Szakirányú feladatok: 

A tanulók megismertetése a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagával, a technikára 

jellemző harmonikus, esztétikus, stílusjegyekkel. 

A tanuló képessé válljon az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a 

stílusos előadásmódra. 

 

Tananyag 

Középgyakorlatok 

– Plie gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozícióban 

– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en 

dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra,  

– Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, majd  

hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított 

hátrahajlással 
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Fekvő gyakorlatok 

– Háton fekvésben, homorítás és contraction 

          kiindulási helyzet.  nyújtás fekvésben,  II.karpozíció  tenyér a földön 

1 - 4   homorítás vállra, majd fejtetőre 

5 - 6   belégzés 

7 - 8   kilégzés 

1 - 4   leereszkedés hanyattfekvésbe 

5 - 8   kontrakció hanyattfekvésben 

1 -      kontrakció jazz kézzel," karvaj " lábfej 

2 - 4   megtartás 

5 - 6   nyújtás,  (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban  

7 - 8   leengedés a kiinduló helyzetbe.  

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 - 2   jobbláb emelés 90
  o

 

3 - 4   térdhajlítás vízszintes lábszárig 

1 - 8   mellhez húzogat semleges tartásban 

1 - 8   kifelé fordított térddel 

1 - 8   mellhez huzogat semleges tartásban 

1 - 8   befelé forditott térddel 

1 - 16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 

1 - 8   2 lüktetéssel  a fenti irányokban           

1 - 16 4 x 1-1 lüktetéssel 

 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre 

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 -        lábemelés 

2 -        térdhajlítás 

3 - 4     térdnyújtás 

1 - 8     rugózás spiccelve 

1 - 8     rugózás pipálva 

1 - 16   az előző két mozzanat ismétlése 

 

1 - 4     megtartás  (mozgásszünet) 

5 - 8     leengedés 

1 - 44   a gyakorlat ismétlése 

 

– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe 

és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 

    Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 

1 - 2    kontrakció jazz kézzel 

3 - 4    nyújtott ülés karnyújtással 

5 - 8    ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 

1 - 2    felülés alámerítéssel V karpozícióval 

3 - 4    egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 

5 - 6    kontrakció 

7 - 8    leengedés hanyattfekvésbe 

1 - 4    felülés mellkas emeléssel 
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5 - 16  a fenti gyakorlat ismétlése 

1 - 32  a fenti két gyakorlat ismétlése 

1 - 4    kontrakció egyenes ülésig 

5 - 6    előre törzs alámerítés 

7 - 8    felülés diagonál kartartással 

1 - 16  még egyszer 

 

– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, 

majd visszagördülés fekvésbe 

1 - 4    törzsív tarkóra 

1 - 8     lüktetés 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 4     szünet 

1 - 4     leereszkedés tarkóra 

5 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 16   emelkedés hídba és szünet 

1 - 4     leereszkedés fejre 

5 - 8     leereszkedés tarkóra 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd 

contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x) 

 

Ülő gyakorlatok 

– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra 

 

Lépések 

– Triplett  

– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 

– Jazz pas de bourée, majd forgással 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző 

harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes  az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a stílusos 

előadásmódra 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A testrészek izolációja 

– A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja 

– A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése 

– A tanuló technikai sokoldalúságának növelése 
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Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a „bólogatós” néven ismert tréninggyakorlat törzsmunkáit karvezetéssel 

- a Giordano-tréning gyakorlatsorát 

 

A tanulót tegye képessé: 

- a pontos törzsmunkára karvezetéssel 

- a homorítás-és kontrakció helyes kivitelezésére 

- a tanult technikák lépésanyagénak gyakorlatsorokban történő bemutatására 

 

Tananyag 

Középgyakorlatok 

– Plié gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozicióban 

– Törzsgyakorlatok époulement helyzetekben: törzsfordítás, törzsdöntések és hajlások 

kombinációi különböző irányokban port de bras–val 

– Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en 

dehors helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra, doubl tendu–vel, utána jeté 

plie–vel, sur le cou–de–pied–ből indítva. A végén passé–k, relevé–vel 

– Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, majd  

hajlított, és nyújtott lábbal 

– Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított 

hátrahajlással 

 

Fekvő gyakorlatok 

– Háton fekvésben, homorítás és contraction 

          kiindulási helyzet.  nyújtás fekvésben,  II.karpozíció  tenyér a földön 

1 - 4   homorítás vállra, majd fejtetőre 

5 - 6   belégzés 

7 - 8   kilégzés 

1 - 4   leereszkedés hanyattfekvésbe 

5 - 8   kontrakció hanyattfekvésben 

1 -      kontrakció jazz kézzel," karvaj " lábfej 

2 - 4   megtartás 

5 - 6   nyújtás,  (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban  

7 - 8   leengedés a kiinduló helyzetbe. 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3x 

 

– Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé 

    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 - 2   jobbláb emelés 90
  o

 

3 - 4   térdhajlítás vízszintes lábszárig 

1 - 8   mellhez húzogat semleges tartásban 

1 - 8   kifelé fordított térddel 

1 - 8   mellhez huzogat semleges tartásban 

1 - 8   befelé forditott térddel 

1 - 16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 

1 - 8   2 lüktetéssel  a fenti irányokban           

1 - 16 4 x 1-1 lüktetéssel 

 

– Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre 
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    Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön  

1 -        lábemelés 

2 -        térdhajlítás 

3 - 4     térdnyújtás 

1 - 8     rugózás spiccelve 

1 - 8     rugózás pipálva 

1 - 16   az előző két mozzanat ismétlése 

 

1 - 4     megtartás  (mozgásszünet) 

5 - 8     leengedés 

1 - 44   a gyakorlat ismétlése 

 

– Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe 

és törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba 

    Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 

1 - 2    kontrakció jazz kézzel 

3 - 4    nyújtott ülés karnyújtással 

5 - 8    ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 

1 - 2    felülés alámerítéssel V karpozícióval 

3 - 4    egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 

5 - 6    kontrakció 

7 - 8    leengedés hanyattfekvésbe 

1 - 4    felülés mellkas emeléssel 

5 - 16  a fenti gyakorlat ismétlése 

1 - 32  a fenti két gyakorlat ismétlése 

1 - 4    kontrakció egyenes ülésig 

5 - 6    előre törzs alámerítés 

7 - 8    felülés diagonál kartartással 

1 - 16  még egyszer 

– Lábak hajlítva terpeszben a talajon bokafogás. Csípő emelésben rugózás majd 

leereszkedés contraction–val csigolyánként majd csípőemelés fejtetőig, utoljára 

kéztámasszal a vállaknál hídba feltol, térdnyújtás súlypontáthelyezéssel a karokra 

1 - 4    törzsív tarkóra 

1 - 8     lüktetés 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 4     szünet 

1 - 4     leereszkedés tarkóra 

5 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

1 - 4     törzsív ismét tarkóra 

5 - 8     törzsív fejre 

1 - 16   emelkedés hídba és szünet 

1 - 4     leereszkedés fejre 

5 - 8     leereszkedés tarkóra 

1 - 8     kontrakcióval leereszkedés a talajra 

– Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, 

majd visszagördülés fekvésbe 

   Kiindulási helyzet:"V"pozíció karral  fej fölött, tenyér fölfelé 

1 - 4    függőleges lábemelés 
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4 - 8    lábemelés fej fölött a talajra 

1 - 16  boka visszafeszítés és releve-k 

1 - 8    lábemelés vizszintesig-függőlegesig 

1 - 4    lábemelés fej fölé a talajra 

1 - 8    még kétszer hátra 

– Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd 

contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x) 

    Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 

1 - 8    döntés előre V-karral 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II. poz.-ba 

1 - 8    döntés jobb lábra 

1 - 2    merítés 

3 - 4    felülés, kar leengedés II.poz.-ba 

1 - 12  ismétlés bal lábra 

1 - 8    döntés előre V-kar, asztal-tetőből "V" pozícióba 

   Kiindulási helyzet:terpeszülés, II. pozíció hosszú kar  

1 - 4    kontrakció asztaltetőbe, II.pozíciós  jazz kar, majd 

           hosszú kar 

4 - 8    lábamelés V- karral 

1 - 4    asztaltető 

5 - 8    kontrakcióval hanyattfekvés 

1 - 4    páros lábemelés 

5 - 8    láb leengedés 

1 - 72 a gyakorlat ismétlése 3-szor 

 

Ülő gyakorlatok 

– Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra 

 

Lépések 

– Triplett  

– Lépésvariációk izolációs port de bras–val 

– Jazz pas de bourée, majd forgással 

– A tananyagra épülő lépéskpmbinációk 

Tour–ok 

– Parallel helyzetben lábváltással és a nélkül 

– Parallel helyzetben pliében 

– Chainé 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző 

harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a stílusos 

előadásmódra 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Zenei Cd–k 

Jazz–tánc DVD–k 
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GRAHAM–TECHNIKA 

 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 

didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a 

színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony 

eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket 

tartalmazó technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A tananyagból 

nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a 

különbségeket és párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és 

stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. A diagonális 

mozgás fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a Graham-technika lépésanyagát, sajátosságait 

- a Bounces, a breathing. A spirals, a kontraction-release pontos használatát 

A tanulót tegye képessé: 

- az elsajátított lépésanyagok gyakorlatsorokban történő bemutatására 

 

Tananyag 

A Graham technika kialakulása 

Alapelemek, alapsorozatok  

Talajon végzett gyakorlatok: 

– Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások 

– Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

– Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról 

fölemelkedés és az oda–vissza ereszkedés technikáját 

– Spirals ülve 

– Spirals állva 

– Gyakorlat készítése a tanult technikával 

– Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

– Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

– Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

– Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 

kombinációinak formájában, a központból indítva 

 

Térben haladó gyakorlatok 

– Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 
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– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

– A tér 

– Fegyelmezett tudatosítás 

– Az energiák tudatos terelése 

– Alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációi 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 

és stiláris szempontból helyes végrehajtására  

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A tananyagból 

nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a 

különbségeket és párhuzamokat. Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és 

stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. A diagonális 

mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok:  A klasszikus balettől eltérő, Graham technika alapelveinek,  

alapsorozatainak, azok helyes végrehajtásának szempontjainak megtanítása. 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 

és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

Tananyag 

 

Talajon végzett gyakorlatok: 

 bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és dinamikai nehezítésekkel 

-speciális gerinchasználat 

– Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat  

- a testközpont–indítású "contraction–release" és  

- a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

- bonyolultabb törzsfordítási gyakorlatok 

- a testközpont-indítású contraction-release és a spirális mozgások ötvözése 

 

Álló középgyakorlatok: 

 a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával és 

fékezésével 

- leereszkedés a talajra 

- felemelkedés a talajról 

– Brush, plié, 
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-  plié–contraction–release, 

- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 

- a lendület felhasználása és fékezése 

– Weight shift, 

- suspension: testsúly eltolással, 

- a testsúly  elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok 

-  

Térben haladó gyakorlatok,  

– Walk – diagonális gyakorlatok 

– lépés–, járás–, futásgyakorlatok 

– Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, 

–  Ritmizált gyakorlatok 

– Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. 

- ugrások helyben, páros lábbal 

- alapugrások különböző terekben és különböző ritmikával 

- a contractio-release elemeinek alkalmazása ugrások közben 

- a spiral elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

- A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben 

végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe, fordulatok kidolgozása a spiral elv 

alapjain 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 

szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 

és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi műsorra és az Évzáró Gála előadásra. 

Felkészítés a Százszorszép Gyermekház Moderntánc Találkozójára. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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MODERNTÁNC TANSZAK 

 

 

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A moderntánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag 

elsajátítása mellett fejlessze a tanuló önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a 

személyiségét.  

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 

ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 

elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 

kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos 

pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 

szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 

spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 

szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

A tanszak feladata : 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a modern táncművészet főbb irányzatait, 

- az irányzatok technikai alapelemeit, 

- a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

- a táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásait, és gyakorlati alkalmazását 

- a táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásait 

- a színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeit 

 

Fejlessze a tanuló 

- technikai adottságait, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentrálóképességét, 

- muzikalitását, 

- tér- és formaérzékét, 

- előadói készségét, 

- az esztétikai érzékét 

- személyiségét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

- a táncos képességeket, készségeket, jártasságokat 

- az improvizációs készségét 

Alakítsa ki a tanulóban 



283 
 

- az egészséges testtudatot  

- a modern táncművészet iránti nyitottságot, 

- a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

- a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

- a rendszeres munka igényét, 

- az önálló gondolkodás igényét, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

- a tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak tudatos 

alkalmazását 

- a zenei ízlésvilágát  

- a vizuális memóriáját, és a térben való tájékozódás képességét  

- a testi, lelki állóképességet, adjon lehetőséget a  személyiség kibontakoztatására 

- a csoport és a csoportnorma elfogadását 

- a csoportos alkotásban való aktív részvétel örömét 

- a szabálytudatát 

- a közösségi szemléletet  

- a társak felé irányuló aktív figyelmet  

 

Ösztönözze a tanulót 

- az igényes munkára, 

- tánc és színházi események látogatására, 

- érzelmi nyitottságra, 

- egészséges életmódra. 

- tudatos előadói, táncos magatartás kialakítására 

- a művészetek és társművészetek megismerése iránti fogékonyságra. 

a  tudatos és rendszeres munkára  

- a kommunikációs csatornák felismerésére és alkalmazására 

- az egészséges életmódra  

- a viselkedéskultúrára 

- a környezet megóvásának igényére 

 

Adjon teret 

- a tanuló fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

- a motivált ismeretbefogadás igényének  

 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

- a hatékony ismeretbefogadásra és az önálló tanulás igényének kialakítása 

- az ok–okozati összefüggések megértésére 

- a kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítására 

- az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására 

más táncstílusokban és élethelyzetekben 

- Nyitottságra és művészi alázatra 

- Folyamatos ismeretbővítésre valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítására 
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A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)  

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)  

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika  

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)  

Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon)   

Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  

 

Óraterv 

  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    1–2 1–2   1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin 

részt vehet 
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A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

Berczik technika: A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában 

végrehajtott és az esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú 

mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges 

és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív 

érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket 

ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás 

külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által 

olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető, olyan 

gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag, amely magában foglalja a szükséges és 

egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre 

később bármely más tánctechnika felépíthető. 

 

Jazz-technika: általa a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és 

előadásának stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a kontrakció – release tudatos használatát. 

 

Kreatív gyermektánc: A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az 

önfeledt játék megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 

örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre 

tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér 

használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. 

 

Limón-technika: célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező, és a 

többi modern tánctechnikáktól eltérő alapmozgás elveket – pl. oppozíció, suspension, siklás – 

annak gyakorlati alkalmazását, kombinációkban, etűdökben, koreográfiákban. 

 

Tánctörténet: célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc 

kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

 

Kontakt improvizációs technika: általa a tanulók megismerik a két test közötti érintkezési-

kontaktpontok változása okozta mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360°-os terjedelmét, 

a test energiáinak kihasználását, a váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső 

mozgások érzékelésének képességét. 

 

Lábán technika: a korábban tanult jazz-technika magasabb fokú, továbbfejlesztett változata, 

amely sokszínűséget sugall. Magába foglalja a klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl. 

amerikai feketék jazz-tánca, fehér amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint különböző modern 

tánctechnikák elemeit és a zenék soksínűségén keresztül formába önti. 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; 

passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta 

megjelenik. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra 

tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján 

történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek elsajátítása, tudatos 

használata és verbalizálása. 
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Repertoár: E tantárgy célja a nagy alkotók műveinek megismertetése a gyermekekkel, illetve 

saját műsortár kialakítása. 

 

Improvizáció és kompozíció: szorosan kapcsolódik a tanszak többi tantárgyához – több 

technika tanítása közben megjelenik. Az improvizáció nemcsak készség, tudásanyagra is épülő 

ismeret. A technika felhasználja az összes tantárgy keretében tanult lépéseket, gyakorlatokat, 

kombinációkat. A cél, hogy a tanulók megtanulják gátlásaik leküzdésével a kreatív szabad 

improvizációt. 

Az Improvizáció tantárgyhoz hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul működik. Kiegészítik 

egymást. A tanult lépésekből, gyakorlatsorokból, kombinációkból, az improvizációk által azt 

tudatosan használva jönnek létre a kompozíciók. A tantárgy keretében továbbfejlesztjük az 

improvizáció keretében megismert eszköztárat. 

 

Graham-technika : a klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő modern tánctechnika, 

amelynél a mozgás elindítója a törzs, annak központja, s ennek parancsaira működnek a 

végtagok. A tanulók megismerkednek pl. a spirals, contraction-release, a triplets, walks – 

speciális gyakorlatokkal, ezek kombinációival, s a technika előadásának követelményeivel. 

 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az 

előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása. 

Személyes kompetenciák: 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

 

Társas kompetenciák. 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 
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Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

 

Módszerkompetenciák. 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

4. fejezet: 

 

KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ, AZ ALAPFOK ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ 

PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

Előképző 

Berczik technika 

A tanuló ismerje: 

-  az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,  

-  az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat. 

Legyen képes: 

- a tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

 Kreatív gyermektánc: 

 

A tanuló ismerje: 

-ritmusokat, játékos gyakorlatokat, népi játékokat, zeneiséget 

Legyen képes: 

-szabályok betartására, alkalmazására, együttműködésre 

-kreatív megoldóképességre 

 

Alapfok 

 

Berczik technika 

 

A tanuló ismerje 

- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 

Legyen képes 

- a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 

- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 
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- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 

Jazz-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a contraction és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát és előadásmódját. 

Legyen képes 

-  a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák 

előadására. 

 

Tánctörténet: 
A tanuló ismerje:  

- a tánc kialakulásának történetét 

- kiemelkedő alkotók munkásságát, műveit 

Legyen lépes: 

-a tanult információk önálló visszaadására 

-a fejlődés átlátására 

 

Kontakt improvizáció 

 

A tanuló ismerje 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes 

- a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és a föld használatára, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

Továbbképző 

 

jazz-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére. 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát: 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségeinek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat. 
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Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre 

 

Limón-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika alapelemeit, gyakorlatait,  

- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes 

- a gyakorlatelemek pontos, tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 

előadására. 

 

Improvizáció, kompozíció 

 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika gyakorlatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 

Legyen képes 

- a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

 

Graham-technika 

 

A tanuló ismerje 

- a technika mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a contraction-release használatát, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

Legyen képes 

- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

 

Lábán technika : 

 

A tanuló ismerje:  

-a korábban tanult jazz-technika magasabb fokú, továbbfejlesztett változatát 

-Aktív erő–befektetésű mozgásokat, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta 

megjelenik; 

- passzív erő–befektetésű mozgásokat, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta 

megjelenik. 

Legyen képes  

-a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztésére,, a tér– és az erőtan adott évi 

követelményeinek elsajátítására, tudatos használatára és verbalizálására. 

5. fejezet:  
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TANANYAG 

 

BERCZIK TECHNIKA 

 

A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az 

esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai 

mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes 

mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével 

kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket 

ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás 

külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által 

olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető. 

 

Előképző évfolyamok 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval ismertesse meg :  

 a modern -  tánctechnikák jellemző lépésanyagának alapjait, 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Helyes tartást 

 

Tegye képessé: 

 a zene és a tánc összhangjának megteremtésére, 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Helyes tartásra 

 A mozdulatok tudatos végrehajtására 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje: 

 testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 a klasszikus balett alappozícióit 

 ritmikai alapokat 

 

Legyen képes: 

 a tanult tananyag csoportos bemutatására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett  együttműködésre, 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

1. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légző izmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

 

Alapgyakorlatok: 

 

Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, 

törzs–, kar kísérő kilengései) 

 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

 

Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talp élen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

 

Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

 

Középgyakorlatok :_ 

(fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal, 

szimmetrikus kivitelezésben) 

 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, 

központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos 

dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

 

Ülésmódok 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka  és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 

végrehajtható mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, 

távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a 

természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: 

átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 
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Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 

gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása 

a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai 

segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár 

által készített etűd elsajátítása 

 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a 

korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, 

hajlítási szöge 

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a 

térrajz 

Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 

összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 

Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, 

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– 

gyengítés 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő 

szinten 

 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra 

előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. 

Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon.  

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, 

tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 

szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, 

társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légző izmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag  
 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talp élen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé 

járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal szimmetrikusan 

 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő–és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 

állásban, nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 

gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a 

nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej 

és ujjak 

 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 

lábszár 

 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló "gondolatainak", érzéseinek a külső szemlélő által 

észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 

mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével  

 

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 

etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban 
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Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 

(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje: 

- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

 

Legyen képes  

-az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére 

valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, 

oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

-a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 

kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

-együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 

 

A számonkérés formái: 

A tanulók minden évfolyamon év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból  áll.  

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása, 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatokat 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat 

 

Tegye képessé: 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 
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 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatok  önálló végrehajtására 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatok végrahajtására 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatokat 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat 

 

Legyen képes: 

 a zene és a tánc összhangjának megteremtésére, 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Az egyszerűbb rúdgyakorlatok végrahajtására 

 Izmait, izületeit fejlesztő gyakorlatokat bemutatására 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 Helyes tartásra 

 A mozdulatok tudatos végrehajtására 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légző izmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, 

hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talp élen járás, 

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás 

párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/ sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, szimmetrikusan 
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Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő,– fekvő– 

ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, 

változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a 

tempó fokozásával, változó dinamikával 

 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb 

zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére: 

1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő 

lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje  

-a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes  

-az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére 

valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, 

oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

-a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára, 

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök 

zenével összehangolt csoportos előadására 

-együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  
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– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.  

– Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: 

hintalépés előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső 

talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, 

futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések 

 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál  

 

Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, aszimmetrikusan is 

 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 

kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– 

egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával,  

változó dinamikával. 

 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

 

Diagonál gyakorlatok 1–4fős csoportokban  

 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 

"koreográfia" szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon 

választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2karika, 3–5 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

Követelmények  
A tanuló ismerje  

-a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 
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alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

 

A tanuló legyen képes  

-az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére 

valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, 

oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

- a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 

kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

- együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 

ritmusbot, műanyag labda 2– 3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–es 

szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi 

tanterve szerint 

 

A számonkérés formái: 

A tanulók minden évfolyamon év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból  áll.  

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása, 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 

 

 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 

megélése.  A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 

mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és 

használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan 

fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok  

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok  

Ünnepi táncok 

Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra,  a 

játéktevékenységre. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 
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A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, 

futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások 

tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli 

és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás 

illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének 

kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

– A mozgásmemória fejlesztése  

– A problémák felismertetése előre és utólag 

– A tér–, ritmika–, dinamika  az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

 

Tananyag 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 
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Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

 

Követelmények:  

 

A tanuló ismerje  

-az alapmozgás formákat.  

 

A tanuló legyen képes  

-tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával mind egyénileg, 

mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy 

csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

– A koordinációs készség fejlesztése 

– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 

 

Tananyag 

 

Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, 

a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 

tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, 

kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

- saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit. -

Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene 

alapvető alkotórészeit.  

 

A tanuló legyen képes  

-egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok létrehozására és 

rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

A számonkérés formája: 

A tanulók az Előképző 1-2, illetve alapfok 1 és 2.. évfolyamán év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A 

minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A 

bizottság a szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 

  a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

Jazz technika 

 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő 

színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai 

kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 

plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, 

melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a 

dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 

koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság 

szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót 

és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és 

stiláris jegyeit. 

 

A számonkérés formája: 

A tanulók alapfok  3-6. évfolyamán év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát 

a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 

  a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 
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Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint 

fontosságának megéreztetése.  

– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 

alkalmazva.  

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.  

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.  

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.  

– A térhasználati képesség, készség kialakítása.  

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása 

 

Tananyag 
 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása. Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, 

kapcsolódva az előző években tanultakhoz  

 

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.  

Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 

Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 

Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig 

áthaladva  

Térbeosztás: térirányok 

 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 
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Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika szakkifejezéseit 

 

A tanuló legyen képes 

 a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult mozgásanyagból 

összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 

improvizációs részt is 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazása.  

– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.  

– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.  

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása.  

– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.  

– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton 

áthaladva és a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 
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Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 

 

A tanuló legyen képes 

 a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő 

alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított 

tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt 

is 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.  

Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve.  

A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A 

testtudat kialakításának megalapozása 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 

Arch 

 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával 
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– alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva 

 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 

leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva  

 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

- az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, 

azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

 

-A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 

elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.  

– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.  

– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.  

– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 

kombinációkban 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 
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Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva  

 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva  

 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, 

azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

 

A tanuló legyen képes  

az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek képesség szintjén 

történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 

A tanuló legyen képes  

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire 

jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni 

és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, 
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lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, 

kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika  

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 

 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas 

de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc 

sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

A számonkérés formája: 

A tanulók a Továbbképző  7-10. évfolyamán év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan és egyénileg történik. A 

minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A 

bizottság a szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 

  a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 
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7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése.  

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által.  

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése.  

– A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása.  

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.  

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 

fejlesztése.  

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása 

 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors 

pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en 

dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist. 

Hinge 

Arche 

Balance és offbalance helyzetek 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 
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Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 -az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

 

A tanuló legyen képes 

- a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, a forgások 

pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 

tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

- a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése.  

– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által.  

– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése.  

– A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása.  

– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.  

– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 

fejlesztése.  

– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly Erősítés és nyújtás: az életkori 

sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és 

nyújtó gyakorlatok 
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Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arch 

Balance és offbalance helyzetek 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül  

Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – as croisé 

Triple 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban. 

 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

-az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

 

A tanuló legyen képes 

- a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, a forgások 

pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 
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tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

- a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése.  

– A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása.  

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 

készség fejlesztése.  

– A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése.  

– A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 

mozgáslehetőségére építve 

 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 

az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva  

 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 
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Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és 

váltásokkal. Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben 

elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

-az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

 

A tanuló legyen képes 

- a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és 

a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak 

megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

-a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése.  

– A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása.  

– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 

készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus 

mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 

az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 
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pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és 

pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva 

grand battement–nal, vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel 

kombinálva 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

-az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket 

 

A tanuló legyen képes  

-a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és 

a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak 

megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

-a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  

-A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a 

zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, 

folyamatok, megállítások.  

-A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó 

hátrányait. Ismerje a technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–

okozati összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

 

A tanuló legyen képes  

-A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal 

tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza.  

-Legyen képes belső motiváltság, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. 

A technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, 

koreográfiák előadására.  

-Legyen képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi 

alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 

ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók  

Balett és jazz karpozíciók  

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, 

pas de bourré, chassé, pivot 

A testsúlyáthelyezések különböző formái 

Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

Forgások helyben és térben elmozdulva 

Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–

technika sajátosságainak megfelelően  

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 

bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

 

 



316 
 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

(Kötelezően választható tantárgyként összevont osztályoknál) 

Alapfok 3. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi 

mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket,  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve 

önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetésének folytatása. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 
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Tananyag 

Jelentős művészegyüttesek megismertetése, műveik tanulmányozása 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

megtekintése. 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 

táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos 

rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

Az egyes korok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét fő vonulatait 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, 

tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 

hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A vizsga írásban történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 tantárgy tananyagának ismerete 

 saját szavakkal történő leírása, visszaadása 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 
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meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

 

Tananyag 

 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi 

mozgás nyelvezete 

 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

 

Noverre és a cselekményes balett 

 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje 

- az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket  

 

A tanuló legyen képes 

- néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló gondolatok 

megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.  

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.  

– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 
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Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

 

Marius Petipa munkássága 

 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev– balett 

 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

 

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje 

- a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 

táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos 

rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

 

A tanuló legyen képes 

- néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, 

tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei  

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből 

áll 
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Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz 

 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Videó lejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

LIMÓN–TECHNIKA 

 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő 

mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A 

hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A 

technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 

gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult 

érzékenységet 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és 

a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket 

képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test 

tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése 
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Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása.  

– A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben.  

– A gravitáció használatának elősegítése.  

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.  

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése.  

– A Limón–technika nyelvezetének megismertetése 

 

Tananyag 

 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először 

előre, majd oldalirányban is 

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

A testközpont ereje lendületekben  

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben  

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetek 

 

Álló középgyakorlatok 

Alaptartás helyzete 

Kar, törzs és láb alap pozíciók 

Kar és láb izolált mozgásai 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 

karlendítéssel  

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 
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Lábfő, boka, ízületek artikulációi  

 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és 

en dehors pozíciókban 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje  

-a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs egyszerűbb 

koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a 

mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 

 

A tanuló legyen képes  

-az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok kivitelezéséhez 

szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult mozgásanyagból összeállított rövid etűd 

bemutatására 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése.  

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése.  

– A Limón– technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben.  

– A gravitáció használatának vizsgálata.  

– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.  

– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése.   

– A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben.  

– A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

  

Tananyag 

 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

Ülésben végzett gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben 

Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 
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Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

 

Álló középgyakorlatok 

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve  

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan  

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

Egyszerű támadások különböző térirányokba 

Támadások karejtéssel 

 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal  

Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

Láblengetések előrehaladással 

Egyik lábról a másikra történő átugrások 

 

Etűdökkel, rövid koreográfiák 

Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

- a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs összetett 

koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és 

könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait  

A tanuló legyen képes  

-összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok 

kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai és érzelmi 

változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia meggyőző 

előadására 

 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás 

elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 

 

A tanuló legyen képes 

Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az 

alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi 

változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika  

Csoportban 30–40 perc  

 

A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással 

végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai:  

A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje  

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

Összevont osztályoknál kötelezően választható tantárgy: 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

 Szakirányú feladatok: 

A tanulót ismertesse meg: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 

Tegye képessé: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

Tananyag : 

Cél: a Limón-technika alapjait képező, és a többi modern tánc technikáktól eltérő alap 

mozgáselvek megtanítása. 

talajgyakorlatok 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

a gerinc izolált mozgásának alapjai 

 fej, kar és láb izolált mozgás lehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

 láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése (támaszkodva a 

Graham technika alapjait képező ülőpozíciókra) 
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 fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, először előre, 

majd a 2. évben oldal irányban is 

 gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

Álló középgyakorlatok 
 alap láb pozíciók elsajátítása 

 közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, természetes és 

en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

 rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

 a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb helyzeteken keresztül jutva el a 

maximális pontig 

 oppozíció megértetése , elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

 "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs nyújtás) 

 lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve 

az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

 kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat és a "pliét" 

használva.(utalva az ízületek másfajta használatára) 

Követelmények: 

A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

 

Szakirányú feladatok: 

A tanulóval  ismertesse meg: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Tegye képessé 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 
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Tananyag : 

Talajgyakorlatok 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

 a gerinc izolált mozgásának alapjai felhasználásával kombinált sorozatok 

 fej, kar és láb izolált mozgás lehetőségeinek kombinációi 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

 láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció, fejlesztése  fej, kar, láb izolációs 

mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire az adott testrész súlyterhelésével 

 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, először előre, 

majd a 2. évben oldal irányban is 

 zuhanások (fej, kar, láb) 

 

Álló középgyakorlatok 

 alap láb pozíciók használata 

 közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, természetes és 

en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

 rotáció, a kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

 a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

(visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb helyzeteken keresztül jutva el a 

maximális pontig 

 oppozíció alkalmazása 

 "suspensiona” 

 lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, az eddig tanult 

technikákra építve 

 zuhanások elsajátítása álló helyzetben a különböző pozíciókat és a "pliét" használva.(utalva 

az ízületek másfajta használatára) 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) 

folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

Megjegyzés: Az elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen, ezért 

ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

A második évben a megtanult alapelemeket kombináltabb, koreografikusabb gyakorlatokba 

építjük. 

 

Követelmények: 

A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia  

meggyőző előadására. 
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A számonkérés formája 

 

A tanulók félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár 

állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz 

javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból  áll. 

 

Az értékelés szempontjai - minimum követelmények: 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

választható tantárgyak: 

 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az 

erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti 

kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös 

viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy 

ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani 

és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság 

elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai 

kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A mozgásanyag a befelé 

figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az a kreatív 

mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. 

Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a 

többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának 

támogatása. 

 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma 

technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, 

megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs 

készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan 

helyzetek megoldási képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív 

kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő információk 

megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az improvizációkban 

mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek gyakorlásával 

„izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének leggazdaságosabb 

és legmegfelelőbb használatára. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének, 

improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának 

fejlesztése.  

– A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése.  

– A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása.  
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– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.  

– A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában.  

– Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának 

kialakítása.  

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő 

kiválasztásának fejlesztése.  

– Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának 

elsajátítása.  

– Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás 

ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés 

vizsgálata.  

– Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése 

 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

– Mozgások különböző testrészek indításával 

– A testközpont mint motor felfedezése 

– A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

– A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

– Tér, idő, dinamikai játékok 

 

Test tudatossági feladatok 

– Az elengedés és feszítés állapotai 

– A különböző izomtónusok használata  

– Aktív/passzív szerepek 

– Információ adása és vétele érintéssel 

– Az érintés minőségei 

– Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére,  

– Ízületek izolálása végtagmozgatással 

– Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

– A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

– Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

 

A talajon végzett gyakorlatok  

– Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, vállon 

át előre/hátra) 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

– Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

A partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

– Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerep feladatok 

– Impulzusadással improvizációba vezetés 

 

A táncforma alaptechnikai elemei 

– Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; 

csoportban 

– Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben 
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– Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, 

haladás közben 

– Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

– A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok 

és a hát használatával) 

– Emelések: test központra 

– Statikus helyzetekben, földre vitellel 

– Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és támaszhelyzetekbe); 

párban – medence és válltámasszal, központra érkezések 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások  

– Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető /követő szerep feladatok 

– Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros improvizációk 

– Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

– Strukturált improvizáció 

 

Az érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– Periférikus látás megfigyelése 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

Csoportos játékok  

– Térjátékok 

– Dinamikai játékok 

– Ügyességi játékok 

– Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal  

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

– Óra végi megosztás 

– Párban vagy csoportban  

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan 

használni a helyzetek adta lehetőségeket 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű 

térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, a 

verbális és nonverbális kommunikációnak a fejlesztése.  

– Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása.  



330 
 

– Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való 

fenntartásának kialakítása.  

– A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása.  

– A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

–  Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés 

elsajátítása.  

– Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.  

– Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció 

használatának további fejlesztése.  

– Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az 

adott pillanatnak megfelelően.  

– A döntési képesség fejlesztése.  

– Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső 

irányításának tudatosítása.  

– A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül 

 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

– Mozgások különböző testrészek indításával 

– Belső és külső tereket felfedező táncok 

– A testközpont, mint motor használata 

– A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

– A testközpont és a periféria kapcsolata 

– A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és 

magas szinteken történő mozgások között 

– Tér, idő, dinamikai játékok 

 

Test tudatossági munka  

– Az előző év anyagának ismétlése 

– Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

– Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

– Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással  

– Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

– Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

 

A talajon végzett gyakorlatok  

– Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

– Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, 

improvizációba vezetése  

– Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

– Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 

Partner munka 

– Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

– Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

– Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

– Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

 

Technikai elemek 

– Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, 
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ellenállással 

– Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel 

nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, 

elkapásokba, improvizációval 

– Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ 

követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 

– Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–

helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

– Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, 

haladás közben 

– Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, 

haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

– A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület 

használatával, szintváltásokkal 

– Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra 

vételek támaszba érkezéssel 

– Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz 

helyzetekbe, gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, központra 

érkezéssel, statikus és dinamikus helyzetekben 

– Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben 

forgással 

– Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, asztal 

pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

– Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 

Vezetett és szabad improvizációk 

– Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

– Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

– Strukturált improvizáció 

– Improvizáció képekkel 

– A tanár vezetésével vagy anélkül 

 

Érzékeléses feladatok 

– Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

– A periférikus látás használata 

– A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

– Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

 

Csoportos játékok 

– Térjátékok 

– Dinamikai játékok 

– Páros és csoportos szerepjátékok 

– Figyelemvezetéses játékok labdával 

 

Visszajelzés és verbalitás 

– Adott faladat vagy improvizáció után 

– Óra végén 

– Párban 

– Csoportban 

– Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 
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Követelmények  

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 

információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális 

készenléti állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az 

érintésen keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek 

adta lehetőségeket 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 

izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus 

törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 

alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket.  

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  

A vizsga tartalma: 

– A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 

bemutatása tantermi körülmények között.  

– Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban.  

– 3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása 

tantermi körülmények között. 

 

A vizsga értékelése 

– A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 

mennyisége és minősége. 

– A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége.  

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

LÁBÁN–TECHNIKA 

 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán 

elméleti rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó 

elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és 

mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér– és 

az erőtan adott évi követelményeinek elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet 
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másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció 

alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes 

típusú, amely a fent említett két forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, 

kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra. 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; 

passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta 

megjelenik. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és 

tudatosítása, kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák 

megértését.  

– A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése.  

– Testtudat, ritmus/idő érzék 

– A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás 

kialakítása 

– A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok: 

A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított 

mozdulatok; bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; 

diagonális kapcsolat tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat 

felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok: 

Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok–

ülőcsont kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, 

farkcsont kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak 

kapcsolatának megtartása különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése. 

A tér felső szintjén végzett gyakorlatok: 

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan 

beosztású is lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés: 

A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos 

megbeszélés során, írásosos formában 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási 

lehetőségeket, a ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző 

tempókat 
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A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált 

testrészek tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, 

metrum–tartásra 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása 

– A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése   

– A saját testen kívüli világ rendszerezése.  

– Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat; 

koncentrációs készség fejlesztése 

 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint: 

6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, 

hátul magas, hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb 

elöl magas, jobb elöl mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, 

bal hátul magas, bal hátul mély 

A 27. irány a táncoló maga 

Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például 

shapeflow segítségével 

Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli 

Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes 

baloldalát jelöli  

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó testet 

is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a 

két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a 

mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a 

kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű 

mozdulatok kivitelezése 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

REPERTOÁR 

 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc 

repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta 

önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák 
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elemzése során.  

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások 

létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, 

stílusérzéküket. 

  

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és 

csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására.  

– Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét 

 

Tananyag 
A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított 

vagy felújított művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult 

lépésanyagokat, ismereteket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 

 

8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt 

gondolkodás és az alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák 

művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

 

Tananyag 

A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott 

művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult 

lépésanyagokat, ismereteket. Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a 

szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, 

rövid műveket készítenek. A modern repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a 

feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 
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9. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét.  

– Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére 

 

Tananyag 

Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával 

előre kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a 

szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 

tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi 

alázattal és együttműködési képességgel 

 

10. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák létrehozására és minőségi előadására 

– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés, 

együttgondolkodás képességét  

– Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának 

továbbfejlesztésére, elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

 

Tananyag 

Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel 

A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó 

műveket 

Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók 

létrehoznak rövid önálló koreográfiákat, műveket 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 

tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre 

és a tanult tánc tudatos művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, 

művészi alázat és az együttműködés képességével 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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GRAHAM–TECHNIKA 

 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 

didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a 

színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony 

eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket 

tartalmazó technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.  

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.  

– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése.  

– A diagonális mozgás fejlesztése 

 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok  

Talajon végzett gyakorlatok: 

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások 

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és 

az oda–vissza ereszkedés technikáját 

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 

kombinációinak formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 

és stiláris szempontból helyes végrehajtására  
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.  

– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.  

– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése.  

– A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése 

 

Tananyag 

Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és 

dinamikai nehezítésekkel 

Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású 

"contraction–release" és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 

felhasználásával és fékezésével 

Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, 

s azok kombinációinak formájában 

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel  

Térben haladó gyakorlatok,  

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a "contraction–release", valamint a "spirál" 

elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 

szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 

és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra 

nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig 

az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet 

tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése 
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Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának 

bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, 

tudatos alkalmazására 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve 

ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb 

kivitelezését 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak 

kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, 

struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint 

megalapozza a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus 

mellett vagy önállóan is 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kreativitásfejlesztés 

– Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása 

– Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat 

tudatosítása  

– Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

– Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése  

– A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő 

improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 

Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes 

legyen kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs 

folyamatokat létrehozni 

A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – 

rövid mozgásetűdök alkotására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A tér, mint absztrakció felismerése  

– A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti 

eszközök alkalmazása) 

– A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 

– A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 
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– A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 

– Az idő, mint absztrakció felismerése 

– Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi 

struktúrák)  

– Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

– Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 

feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Alkotói rendszerek ismertetése 

Alkotói rendszerek másolása 

Új alkotói rendszerek létrehozása 

Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet 

megtapasztalása érdekében. 

Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív 

kritikák) megtapasztalása érdekében. 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési 

modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a 

régi modelleket új kontextusba helyezni 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 
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Limón–technika  

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

 

Művészeti alapvizsga: 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz-technika 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan 

mutatnak be. 

 

Jazz technika: 

-Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

- fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 

- törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 

- alulról indított testhullámok - body roll, 

- fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

- release - contraction használata, törzsfordításban, 

- karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning 

- homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

- ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással, 

- törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

- törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

Limón-technika 

Talajgyakorlatok fekvő helyzetben 

- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző 

fázisainak összekötése folyamatos mozgással. 

Talajgyakorlatok ülő helyzetben 

- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a 

gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál 

alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal. 

Álló középgyakorlatok 

- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével, 

lendülések, suspension és oppozició kiemelése. 

Diagonális - haladó gyakorlatok: 

- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra 

történő átugrások alkalmazásával. 
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3. A vizsga értékelése 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

- a gyakorlatok technikai biztonsága, 

- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

- a kontrakció és a release tudatos használata. 

Limón-technikában: 

- harmonikus, koordinált bemutatás, 

- a stílusnak megfelelő előadásmód, 

a technika dinamikai változásainak bemutatása 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Jazz tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint  

- jazz-technika 20-30 perc 

- illetve választhatóan:15-perc 

  graham technika 

 kontakt improvizáció 

 graham technika 

 Improvizáció és kompozíció 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk), 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
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2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított 

gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 

jazz-technika 

Bázisgyakorlatok 

- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, 

plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté, 

- fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll 

izoláció, frappé, adagio, grand battement jeté. 

Középgyakorlatok 

- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand 

battement jeté. 

Kis allegrok 

- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 

Diagonálban haladó gyakorlatok 

- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 

 

Rövid kombináció a tanult anyagból. 

Kontakt-technika 

Alaptechnika 

- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a 

földre, 

- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 

Test tudatossági gyakorlatok 

- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

Térben haladó gyakorlatok 

ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával Graham-technika 

Talajon végzett gyakorlatok 

- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző 

testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok 

- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release 

alkalmazásával. 

Diagonális - haladó gyakorlatok 

- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva. 

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
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3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tanult tananyag pontos bemutatása, 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága. 

Graham-technikában: 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 

Jazz-technikában: 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 

- a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 

Kontakt-technikában: 

- gördülékeny, puha izomtónus, 

- helyes földhasználat,- a partnerrel való felelős együttműködés. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban 

– helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
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 NÉPTÁNC TANSZAK 

 

AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az 

alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc 

színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a 

tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is 

hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős 

szemléletmód változás következett be, középpontba került a tanulók technikai 

felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok 

újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi 

táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási 

folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, 

ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, 

hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az 

elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban 

történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése 

nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges 

színtere.  Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel 

a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 
Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 
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táncélet alkalmainak megismerése 

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
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figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban 

– helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

FŐTÁRGYAK 

 

NÉPTÁNC 

 

A néptánc oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 

tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 

készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 

ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük 

fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző 

fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban 
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történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe 

bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, 

hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra.  A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az 

életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi játék–ismeret bővítése, az alapvető táncos 

alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

-  A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

-  A játék központi szerepének megtartása 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

-  A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és 

a mozgáskoordináció fejlesztése 

- Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészítése 

Táncgyakorlat: 

- Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 

- Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,  

- Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 

- Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Dél-alföldi táncok (ugrós és csárdás) 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai 
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elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, 

koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására 

 

2. évfolyam 

 

- Fejlesztési feladatok 

- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

- A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

- A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

- Ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

- A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az 

eszközhasználat fejlesztése 

- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

- Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

Táncgyakorlat: 

-  Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

-  A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag (csoportos, páros) 

-  A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott 

táncanyag bevezetése (szóló) 

-  Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Kalocsai seprős tánc 

- Rábaközi táncok 

- Kalocsai vagy Sárközi táncok 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, 

a tánctípus főbb jellemzői 



351 
 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, 

szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag 

újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

-  Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően 

-  Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek 

és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

-  A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

-  Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

-  A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

-  A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

-  Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

-  A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi 

identitás erősítése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok 

gyakorlatai, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 

Táncgyakorlat: 

-  A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése 

-  A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

-  A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Kalocsai vagy sárközi táncok 

- Rábaközi táncok 

- Szatmári táncok 
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- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és 

párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  A körtáncok technikai előkészítése 

-  A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

-  A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

-  A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

-  Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

-  A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi 

és női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

-  A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 

-  A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

-  A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

-  Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 



353 
 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Kalocsai vagy sárközi táncok (karikázó) 

- Szatmári táncok  

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, 

éles ritmus 

Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 

háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

-  A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

-  A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

-  A táncrend fogalmának kialakítása 

-  A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

-  A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 

-  A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

-  A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

-  Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 

-  A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi 

és női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás 

erősítése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

-  A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

-  A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

-  A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

-  A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

-  A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus 

bevezetése 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Rábaközi táncok 

- Palóc táncok 

- Székelyföldi táncok 

- Széki táncok 

- Szatmári táncok (hajlikázó) 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a 

periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a 

tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok 

ismeretanyagán keresztül 

-  Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
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mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

-  A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 

térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

-  A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

-  Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

-  A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

-  A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

-  A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Rábaközi táncok 

- Palóc táncok 

- Székelyföldi táncok 

- Széki táncok 

- Szatmári táncok (hajlikázó) 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és 

az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a 

tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 
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A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit 

A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 

A színpadi törvényszerűségeket. 

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 

 

A tanuló legyen képes 

Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a 

tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni 

használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

A megszerzett ismeretekről beszélni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia 

részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek 

tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 

pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók 

választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 

 

A vizsga értékelése 

– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és 

a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 
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Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosítása 

-  A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

-  Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

-  A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

-  A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 

alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

-  Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

-  A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, 

plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása 

-  A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

-  A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

-  A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag  

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, 

térben való használata 

Táncgyakorlat: 

-  Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 

-  Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített 

legényesre és forgós–forgatós párosra építve 

-  A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 

-  A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Széki táncok 

- Vajdaszentiványi táncok 

- nemzetiségi táncok 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 

lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 

Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 

táncház szerepe, az adatközlők megismerése 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 
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Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Az ismeret elmélyítése, bővítése 

-  A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

-  A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 

-  A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

-  Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

-  A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

-  A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

-  A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

-  A táncszók ismerete és alkalmazása 

-  A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

-  A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

-  A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag  

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

- Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

- A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Mezőségi táncok vagy Kalotaszegi táncok 

- nemzetiségi táncok 

- Csángó táncok 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 

stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
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Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  Az ismeret elmélyítése, bővítése 

-  A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

-  A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

-  A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

-  Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

-  A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

-  A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

-  A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

-  A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

-  A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 

-  A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

-  Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

-  A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

-  Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

-  A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

-  Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

- Mezőségi táncok vagy Kalotaszegi táncok 

- nemzetiségi táncok 

- Csángó táncok 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 
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- Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 

koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 

és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

-  A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

-  A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának 

megismertetése 

-  Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

-  Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a 

partnerkapcsolat fejlesztése 

-  Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

-  Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása 

-  A vizsgahelyzetre való felkészítés 

-  Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

-  A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

- a tanult táncanyagok szerkesztett műsorba illesztése, előadói technikák gyakorlása 

- felkészülés az év végi színházi fellépésre 

 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
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és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a 

helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 

szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 

A tanult koreográfiákat 

 

A tanuló legyen képes 

A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális 

táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő 

magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos 

partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 

A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására 

a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai 

ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

-  A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze 

tételsort 

-  A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 

-  Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend 

szerint kell a táncokat bemutatni 

-  A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket 

 

A vizsga értékelése 

-  a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

-  a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,  

-  a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,  

-  a táncos mozgás és a zene illeszkedése,  

-  a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 
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1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

NÉPI JÁTÉK 

 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 

Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 

megélése 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakítása 

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és játéktevékenység 

során 
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– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

fejlesztése 

– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció 

szinkronjának kialakítása 

– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak 

megismertetése 

Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból) 

Dél-alföldi ugrós tánc alapmotívumai 

Felkészülés az év végi színházi gálaműsorra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket 

A tanuló ismerje a Dél-alföldi ugrós tánc alapmotívumait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk során 

is 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, 

lábbelik 
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KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK AZ ÖSSZEVONT 

OSZTÁLYOKBAN 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 

ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 

folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé 

a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 

hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 

Gyerekszületés, gyermekkor 

- a magzat státusza a hagyományos paraszti gondolkodásban 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

– Komatál hagyománya 

– Keresztelő 

– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

– Az anya avatása 

– Munkára nevelés, gyermekmunka 

 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, kalákamunkák/ 

– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

– A tánc tanulása 

– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 

– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

– Szent Miklós napja 

– Jézus születésének története 

– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

– Szent Balázs napja, Balázsjárás 

– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

– Pünkösdi királynéjárás 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles 

eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

– Munkavégzés a serdülő korban 

– Legényavatás, leányavatás 

– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

- a házasságkötést befolyásoló erők 

- párválasztás 

– Szokásjogok a paraszti társadalomban 

– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék, kelengye  

– Lakodalmi előkészületek, vendéghívás, sirató 

– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

– Lakodalmi szokások, rítusok, tárgyak a lakodalom szokáskörében 

 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai 

– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

- Tollfosztás 

– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

– Luca kettős alakja 

– Betlehemezés 

– Farsangi szokások 

– A nagyhét eseményei 

– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

- komálás 

– Pünkösdi királyválasztás 

– Májusfaállítás 

– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, 

szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a 

jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

 

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

– Paraszti munka, munkaszervezés 

– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

– Előjelek, jóslások, hiedelmek 

– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

– Virrasztás, temetés, siratás 

– A halotti tor 

– Fejfák, keresztek 

– Mindenszentek napja 

– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

 

A házasok táncalkalmai 

– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

 

Felnőttek az évkör ünnepein 

– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

– Szent György napja 

– Virágvasárnap 

– A húsvéti ételek jelképrendszere 

– Fehérvasárnap 

– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

– Szent István napja, új kenyér ünnepe 

– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

– Szent Mihály napja 

– Dömötör napja, Vendel napja 

 



367 
 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok 

szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása 

– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 

elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 

Tananyag 

Táncfolklorisztika 

1. A régi táncréteg jellemzői 

 

Körtáncok 

– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 

– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

 

Eszközös pásztortáncok 

– Kanásztánc, pásztortánc 

– Pásztorbotoló, cigánybotoló 

 

Ugrós–legényes tánctípus 

– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

– Erdélyi legényes táncok 

 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós–forgatós páros táncok 

– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

– Lassú tempójú páros táncok 

– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 

2. Az új táncréteg jellemzői 

 

– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

 

Verbunk 

– A szóló verbunk 

– Szabályozott szerkezetű verbunkok 

 

Csárdás 

– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

– Körcsárdás, hármas csárdás 
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A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

– Dunai dialektus 

– Tiszai dialektus 

– Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles 

napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb 

elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb 

szereplőit, funkcióit 

 

A tanuló legyen képes 

A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 

felismerésére 

A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 

Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Témakörök 

Jeles napok 
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Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy 

jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 

hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés 

fejlesztéséhez 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 

 

 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 
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A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése 

– A táncház-mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 

– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A hétfalusi csángók Borica tánca 

Lajtha László munkássága 

Gönyey Sándor munkássága 

Martin György munkássága 

Pesovár Ernő munkássága 

Kallós Zoltán munkássága 

Andrásfalvy Bertalan munkássága 

Felföldi László munkássága 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós),  SZOT – Budapest 

Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 

A táncház-mozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 

táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 
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A Szeged Táncegyüttes története 

A Borica Táncegyüttes története 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, 

a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből 

áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmazza 

– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 
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A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és műveik 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

Szóbeli vizsga 

– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

– Az összefüggések ismerete 

– A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével 

járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, 

összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson 

élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, 

zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az 

összefüggések felismerését.  Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, 

segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata 

erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az 

élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, 

zenefelismerés, bemutatás. 
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Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

 

Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, 

a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

– A népi éneklési technika kialakítása 

– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, 

bővítése 

– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése 

– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 
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5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósítása 

– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

– A népi éneklési technika fejlesztése 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 

A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

szabályainak tudatosítása 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 
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fejlesztése 

– A népi éneklési technika fejlesztése. 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín 

kialakítása, a hangterjedelem növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 

– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása 

– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 

– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

 

Követelmények 
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A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, 

a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 

megismertetése 

– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

– A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető 

ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a 

kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a 

tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
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– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 

– A stílusismeret,  az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

 

Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, 

a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín  technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése  

– Egyéni előadói képességek fejlesztése 

– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 

koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati 

alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a 

hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése  

– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 
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Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység 

jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit 

és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, 

gyűjtők életútját 

A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 

technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 

hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

 

TÁNCJELÍRÁS –OLVASÁS 

 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli 

(dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc 

táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, motívumsorok 

lejegyzéséhez. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek 

feltárása 

– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése 

– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, irányok) 

rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése 

– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 

 

Tananyag 

A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok összefüggései 

A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, 

térben, helyen) és jelölésük 

A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 
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lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás 

jele) és alkalmazásuk 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 

táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 

egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 

motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok 

pontos leolvasására és előadására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 

– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–

eszköz viszonyának rögzítése 

– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és 

dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

 

Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 
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TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 

AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI  

 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot 

szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés 

szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik 

a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást 

biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett 

testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a 

főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.  

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik.   

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő 

művelőjévé, közönségévé válik.  

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5– 6. alapfokú évfolyamon, 9.– 10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc ( 6.alapfokú évfolyamon, 7–8 továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolya 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1  1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1 1 1   1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 

gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 
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A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá  

 

Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól 

felmentés adható 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 



384 
 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc történet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc 25-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. századi 

magyar és európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves táncmestereikről. A 

standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet 

alkalmairól és eseményeiről 

– A társasági élet alkalmai. 

– A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

– A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

– A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, 

melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Társastánc 

– A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk bemutatásából 

áll 

– A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 

percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, stílusok, 

táncirányok, tánctechnikák ismeretéről 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok 

alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top 

spin) és a Jive (Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double 

spin) haladólépései 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
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– A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, stílusjegyeinek 

ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus).  

– A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek és jeles 

képviselőinek ismerete.  

– A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete 

        3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

- a zene és a tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánctörténet 10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc 25-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Társastánctörténet 

– A társasági élet alkalmai 

– A XX.–XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, legfontosabb 

korszakai, alkotói 

– A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

– A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 

– A formációs társastáncok kialakulásának története 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 

kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a tanulók 

párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során lemérhető a tanulók 

technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő készsége és művészi önkifejezése  

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt nem 

kell bemutatni!) 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak ismerete,  
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– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete,  

– a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete.  

– a formációs társastáncok kialakulásának története  

3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a 

koreográfia pontos kivitelezése, 

- a zene és a tánc összhangjának betartása, 

- technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

TANANYAG 

 

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK  

 

GYERMEKTÁNC 

 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő 

gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben 

fejlesztheti fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, 

ritmusérzéke, munkához való hozzáállása és kitartása.  

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, ritmus és térérzékelés) 

fejlesztése.  

– A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a 

kialakítása. 

– Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a 

beszéd, a zene, a mozgás összekapcsolása). 

– A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütemű zenéket 

-  a térformákat és a hangjegyértékeket 

-  a helyes testtartást 

-  a különböző mozgásformák és gyermektáncokat 

 

Tananyag   

Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

- járások talpon, féltalpon, hajlított térddel 

- futások hátul és elöl felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal 

- szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

- jobbra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

- balra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1)  
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A helyes testtartás megtanítása  

Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

Az irányok, térformák tudatos használata 

Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

Játékos táncok, gyermektáncok  

- Kacsatánc 

- Mindent tudni akarok 

- A legnagyobb kukac 

- Macarena 

- Angol keringő alaplépés 

- Cha-cha-cha alaplépés 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat és az angol 

keringő és cha-cha-cha alaplépéseit. 

A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására,  a helyes testtartás 

megtartására,  legyen nyitott, érdeklődő, fogékony, együttműködő és problémamegoldó 

 

 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

– A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás) 

– A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) fejlesztése 

– Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastáncokat  kezdő szinten 

- alapvető ritmikai szabályokat  

- a dinamikus gyakorlatokat 

 

Tananyag 

Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra fordulat) 

Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták, ütem 

felismerés) 

Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások, 

döntések és dőlések, körzések) 

Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok 

- Country tánc 

- Madison 

- Polka motívumok (előre, hátra, oldalt, kreuzpolka, galopp) 

- Csibefutam 

-  Csárdás 

- Angol keringő – 4/4 fordulás jobbra, sétalépés 

- Cha-cha-cha – New York 

- Jive alaplépés 
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Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 

gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti és társastáncokat. 

A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon a 

partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 

ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének megfelelő 

audio készülék: CD lejátszó 

 

Az értékelés szempontjai  az előképző évfolyamok befejezésekor : 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

- a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása, 

- alapvető ritmikai szabályok alkalmazása. 

 

A számonkérés formája   
A tanulók minden évfolyamban év végi vizsgán adnak számot tudásukról.  A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

TÁRSASTÁNC 

 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 

képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz 

éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok 

motívumai jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú 

tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus 

gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, 

gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos 

tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 

összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

Az évfolyamok táncismerete a minimum anyagot jelöli meg. A tanulók képessége és a 

szaktanár belátása alapján bővíthető. 

 

Alapfok 1. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása. 

– Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése. 

– A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastáncokat kezdő szinten 

- az alapvető ritmikai szabályokat 
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-  a partnerrel való táncolást 

- az izolált gyakorlatokat 

 

Tananyag : 

Tánctechnika 

Izolált (függetlenített) testrész gyakorlatok 

Fej, váll, mellkas, medence, törzs, kéz és lábfő. 

Ritmikai gyakorlatok 

Ritmusjárás, taps, az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással. 

 

Alaplépések és táncok 

A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi. 

-  Foxtrott 

-  Angol keringő – 4/4 fordulás balra, keresztező lépés 

-  Tangó 

-  Bécsi keringő 

-  Slow fox 

-  Samba 

-  Cha-cha-cha – Hand to Hand, Spot Turns 

-  Rumba 

-  Jive – Basic in Fallaway - Fallaway Rock 

-  Mambo : alaplépés, nyitás előre és hátra, helycsere 

 

A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok 

szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok 

alapjainak kombinálására,  a tanult társastáncok páros előadására, az alapvető ritmikai 

szabályok alkalmazására 

 

Alapfok 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása. 

– A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a közösségtudat 

formálása. 

– A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs 

folyamatok elősegítése. 

– A partnerek közötti kommunikáció javítása. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, quickstep, tangó, cha-cha-cha, jive és rumba új figuráit 

-  a standard és latin tánctartást 

-  a táncirányokat és lábpozíciókat. 
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Tananyag 

A standard és a latin tánctartás 

A ritmusok, ritmikák 

Táncirányok (Alignment) 

Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive 

chasse, Forward lock alaplépései 

A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, 

Check  from OPP alaplépései 

A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, 

Backward walks in close hold, Fan, Hockey stick alaplépései 

A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left to 

right alaplépései 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Megjegyzés : Az alapfok 2. osztálytól minden évfolyamon foglalkozni kell a latin-amerikai 

táncokra jellemző láb- és csípőtechnikával. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 

testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat 

A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a 

használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön 

keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása  

– A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei 

beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

– A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, quickstep,  cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a latin táncokban használt akciókat, 

-  a standard táncokban alkalmazott forgásmennyiségeket. 

 

Tananyag 

A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse reverse 

turn alaplépései 
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A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm turn to 

left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to right, 

Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 

A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Megjegyzés : Az alapfok 3. osztálytól minden évfolyamon foglalkozni kell a standard táncokra 

jellemző lábtechnikával  és testvezetéssel. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, az 

alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban 

történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a 

standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 

– A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

– A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

– Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a slow-fox és a samba alaplépéseit és alap motívumait 

- a latin táncokban alkalmazott testfordulatokat, 

- a standard táncokban alkalmazott emelkedést és süllyedést. 

 

Tananyag 

A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather finish 

alaplépései 

Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 

A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, Outside 

basic movement, Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, Promenade 

samba walks, Side samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az 

alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az 

alapfigurákban 

– A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék kialakítása 

– Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása 

– A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a bécsi keringő és a paso doble alaplépéseit és alap motívumait 

-  az ellentétes törzsmozdulatot (CBM), és testhajlást (Sway) 

 

Tananyag 

Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural 

alapfigurái 

A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái  

Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 

A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 

A Cha–cha–cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break from 

OCPP and OPP alapfigurái 

A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 

A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade 

botafogo alapfigurái 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 

törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a 

testhajlást, és legyen képes a zene és a mozgás kapcsolatának összhangjára. 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 

épülése 

– A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése  
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-  A fizikai állóképesség, koncentrálóképesség, előadói készség fejlesztése.  

A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 

felismerése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, bécsi keringő,  slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha, samba, 

jibe  és paso doble  új motívumait 

-  a samba jellegzetes mozgásvilágát 

-  a művészeti alapvizsga figura anyagát 

 

Tananyag 

A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to right 

alapfigurái 

A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close alapfigurái 

A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with 

handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 

A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to left 

for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 

haladólépései 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit, és a művészeti alapvizsga témaköreit és követelményeit 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban, a művészeti alapvizsga 

követelményei alapján összeállított koreográfiák egyéni és páros eltáncolására, és az eddig 

tanult latin és standard technikák bemutatására 

 

Megjegyzés : Az alapfok 6. osztályban a tanár felkészíti a növendékeket  a standard és latin-

amerikai táncok anyagából összeállított kombinációk letáncolására, melyeket a tanulók a 

művészeti alapvizsgán mutatnak majd be. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit 

A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit, 

alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) 

alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit 

A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

A táncparkett szabályait 
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A tanuló legyen képes  

A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közösségépítésre. 

A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus magatartásformák 

elsajátítására 

A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros és 

csoportos feladatok végrehajtására 

A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és 

kulturális tevékenység során.  Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

 

A továbbképzőben a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból készített nehezebb 

koreográfiákkal ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. A koreográfiákat 

egyénileg, a növendékek felkészültségét és adottságait figyelembe véve ajánlott elkészíteni a 

tanult lépésanyagból kiindulva. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok 

alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

– A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

– Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek 

alkalmazása. 

– Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra.  

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, bécsi keringő,  slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha, samba, 

jive  és paso doble  új motívumait 

-  a koreográfiakészítés szabályait és a táncszerkesztési elveket 

- a standard és latin táncok stílusjegyeit. 

 

Tananyag 

A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and cross 

hesitation haladólépései 

A Tangó Promenade link, Four step haladólépései 

A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései 

A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései 

A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas, 

Syncopated separation alapfigurái 

A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Plait, Circular voltas 

haladólépései 

A Cha–cha–cha Open hip twist spiral, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip 

twist haladólépései 

A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései 
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A Jive Fallaway throwaway, Overturned change of place left to right, Ball change 

haladólépései 

A standard és latin táncok stílusjegyei 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 

Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 

táncszerkesztési elveket.  

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 

összeállítására, az eddig tanult latin és standard technikák tudatos használatára és bemutatására, 

az évfolyam felkészültségének megfelelő koreográfia előadására. 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések alkalmazása. 

– A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

– A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  a tananyagban szereplő  új motívumokat 

-  a szakkifejezéseket, fogalmakat. 

 

Tananyag 

Szakkifejezések, fogalmak 

A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open impetus 

and wing haladólépései 

A Tangó Back open promenade, Outside swivels haladólépései 

A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések 

A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus, 

Weave from PP, Reverse weave haladólépései. 

A Cha–cha–cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései 

A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning haladólépései 

A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP, Rhythm 

bounce, Simple volta, Methods of changing feet haladólépései 

A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape, 

Travelling spins from PP haladólépései 

A Jive Windmill, Spanish arms haladó figurái 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 

fogalmakat. 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára, a 

kombinációk folyamatos eltáncolására 1,5 - 2 percig, az ismert koreográfia tökéletesítésére, a 

csoportos munkában a figyelmes együttműködésre. 
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Továbbképző 9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

– A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való igazodás 

fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

– A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

– A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a tananyagban szereplő  új motívumokat, 

- az improvizációs szabályokat. 

 

Tananyag 

Improvizációs szabályok 

A Bécsi keringő Contra check haladó figurája 

Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right haladólépései 

A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései 

A Quickstep Six quick run, Zig–zag, back lock and running finish, Change of direction haladó 

figurák 

A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig–zag from PP haladó 

figurái 

A Cha–cha–cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései 

A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései 

A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation, 

Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései 

A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 

A Samba Argentine crosses, Rolling off the arm, Three step turn, Cruzados walks, Cruzados 

locks haladó figurái 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és 

haladó figuráit 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos 

eltáncolására, a standard táncok letáncolására a helyes talptechnikával, a térirányok pontos és 

tudatos használatára, a latin-amerikai táncok stílusos előadására. 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

– Egyéni táncstílus kialakítása 

– Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

– Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 

 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 
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- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 

- a művészeti záróvizsga figura anyagát 

 

Tananyag 

Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway 

whisk, Left whisk, Contra check haladó figurái 

A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip pivot, 

five step haladó figurái 

A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse 

haladó figurái 

A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with 

weave ending haladó figurái 

A Cha–cha–cha Aida, Opening out from reverse top, Slip–close chasse, Syncopated open hip 

twist haladó figurái 

A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated open 

hip twist haladó figurái 

A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái 

A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, Samba 

side Chasses haladó figurái 

A Paso doble Alternative entries to PP, Twists, Separation with fallaway ending, Separation 

with lady’s caping walks, Farol, Fregolina incorporating farol haladó figurái 

Koreográfia betanítása a Karácsonyi Műsorra és az Évadzáró Gálaműsorra. 

 

Megjegyzés : A szaktanár a csoportok képességétől függően a fentiekben megadott lépések 

megtanítása után további motívumokat is taníthat a The Ballroom Technique és The Revised 

Technique of Latin-American Dancing könyvekből. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 

figuráit, az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket, a művészeti záróvizsga 

követelményeiben szereplő táncokat és motívumokat 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására 

szólóban, párban és csoportban, a művészeti záróvizsga követelményeiben szereplő táncok és 

motívumok letáncolására a helyes technika alkalmazásával, a zene és a tánc összhangjának 

betartására. 

 

A továbbképző 10. osztályában a tanár felkészíti a növendékeket a művészeti záróvizsgán 

bemutatásra kerülő standard és latin-amerikai kombinációk és a szabadon választott koreográfia 

előadására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána  

 

A tanuló ismerje 

A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, 

az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

A szakkifejezéseket, fogalmakat  

A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 
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A tanuló legyen képes  

A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 

mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 

beszélni 

A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon túl 

nyúló kapcsolatok kiépítésére 

Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamban év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a 

szaktanárokból áll. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz  

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai, 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k,  

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó,  

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák) 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi 

élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit 

Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett 

kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi 

jogok tiszteletben tartása 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

– A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

– A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit 

- a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait 

 

Tananyag 

A témaköröket az osztály a tanár által irányított beszélgetés formájában dolgozza fel. 
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Viselkedésünk alapjai :  köszönés, megszólítás, tegezés, magázás,  bemutatkozás, bemutatás, 

kézfogás, kézcsók, a bocsánatkérés formái, a pontosság. 

Viselkedés táncos alkalmakkor : felkérés, lekérés, leköszönés, társalgás 

Az étkezés illeme :  megjelenés, viselkedés étteremben, étkezés, helyes tartás ülés közben, mit 

mivel, hogyan eszünk. 

Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága:  öltözködés, divat, testápolás, kozmetika, ékszerek. 

Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

Művelődés, szórakozás : megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

Kirándulás 

Az ajándékozás illeme 

Utazás, közlekedés 

Kapcsolattartás távolról : telefonálás, levelezés. 

Vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

A rágógumi 

Nemzeti sajátosságok 

Amit még illik tudni 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet illemtanát 

A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos 

alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek, kérdések–feleletek 

oktatási segédkönyv, intelligenciatesztek. 

 

A számonkérés formája 

A tanulókat félévkor az osztályzataik alapján értékelik, év végén vizsgateszt kitöltése során 

adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 

osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 5-6. 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok 

kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok 

stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

 

Alapfokú évfolyamok 

  

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 

tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló képességének 

javítása 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastánc művészi és közhasznú formáit 
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- a társasági táncélet alkalmait, eseményeit 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait 

- a standard és latin-amerikai táncok kialakulását. 

 

Tananyag 

A társastánc művészi és közhasznú formái 

A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

Olasz : Trionfók – közjátékok (udvari táncok). Térformák gondos megtervezése elősegítette a 

színházi forma kialakulását. Különleges előadások ( komédiák, pásztorjátékok ). Színház – 

formák újjáélesztése. Elő-, utó- és közjáték – opera és balett műfaj kialakulása. Balettelőadás – 

összetett műfajjá alakult. Zenei műfaj – balett – intermediumok. 

Francia : XIV. Lajos udvarában élénk táncélet. Arbeau tánckönyve . Táncok : allemnade, 

gaillarde. XVII. század közepén udvari balett új formái. Opera balett, comédie balett. 

Melodramatikus balettek kialakulása. Lully balettek. Beauchamps – öt pozíció – nomenklatúra 

rögzítése. Menuet. 

A standard táncok kialakulása, történeti háttere : Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, 

Slowfox, Quickstep 

A latin-amerikai táncok kialakulása, történeti háttere : Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 

doble, Jive 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és 

latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, 

stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és 

közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait 

A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző 

alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív befogadó 

magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a XIX. század társastánc életet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 

nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, képviselőit 

- az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket 

- a XIX. századi hazai táncmozgalmakat és műhelyek fejlődését. 

 

Tananyag 

A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 

nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 

Báltermek táncai :  keringők, a polka és a galopp. 

A csárdás. A magyar nemzeti társastánc a 19. század első felében. 

Táncélet és táncos szokások a falvakban. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles képviselőit, 

munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor 

társastáncainak formanyelveit 

A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik  értékeit 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit 

(jellege, ütem, tempó, ritmus) 

A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, alkotóműhelyeit és 

jeles képviselőit 

A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 

 

A tanuló legyen képes  

A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és 

fogalomkészlet önálló használatára 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulókat félévkor az osztályzataik alapján értékelik, év végén vizsgateszt kitöltése során 

adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 

osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A standard táncok, a latin–amerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit 

tartalmazó társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a színpadi 

táncművészettel foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, társastánc videokazetták, DVD–k, 

televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó. 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 9-10. 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XX–XXI. század 

tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az európai társastáncélet 

fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok kialakulását, aktív 

közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében.   

 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A társastáncok hazai és nemzetközi irányzatainak, alkotóműhelyeinek és képviselőinek 

megismertetése.  

- A táncelméleti tudás valamint az összegző és szintetizáló képesség fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 
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- az európai társastáncélet fejlődését és alkotóműhelyeinek kialakulását (Anglia, Németország, 

Olaszország) 

- a magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulását és a nemzetközi 

vérkeringésbe való bekapcsolódását a XX. századtól napjainkig. 

 

Tananyag 

Az európai társastáncélet fejlődése és alkotóműhelyeinek kialakulása (Anglia, Németország, 

Olaszország) 

A magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulása és a nemzetközi 

vérkeringésbe való bekapcsolódása a XX. századtól napjainkig 

A Savaria táncverseny története. 

A Szőke Tisza táncverseny története. 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc hazai és nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, képviselőit, 

az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket, a hazai táncmozgalmak és műhelyek 

fejlődését 

A tanuló legyen képes a nemzetközi társastáncélet kiemelkedő műhelyeinek és stílusjegyeinek 

felismerésére, a magyarországi társastáncmozgalom fejlődésének, alkotóiknak és 

produkcióiknak a felismerésére, tudatos értelmezésére. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- Kiemelkedő hazai és nemzetközi (európai) táncművek, formációs alkotások elemzése és 

összehasonlítása.  

- Életpályák és életművek megismerése a magyarországi társastáncmozgalomban, 

társastáncművek analizálása 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulását 

- a formációs csapatokat Magyarországon. 

- a XX–XXI. század hazai alkotóműhelyeket és szakembereket (pedagógusok) életpályájukat és 

műveiket. 

 

Tananyag 

A nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulása. 

Formációs csapatok Magyarországon. 

A XX–XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és 

műveik. 

Jeles koreográfiák a társastáncmozgalomban. 

Az amatőr és profi versenytánc Magyarországon és külföldön. 

Az alapfokú művészeti oktatás megjelenése és hatása a társastánc és versenytánc oktatásra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a formációs társastáncok kialakulásának történetét, a XX–XXI. század 

kiemelkedő hazai alkotóit, műveiket. Biztosan tudjon eligazodni a formációs társastáncok 

világában, isme fel az alkotók műveit. A társastáncok stílus és formavilágában legyen jártas és 

önálló. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 

legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc mozgalom kiemelkedő táncprodukcióit 

 

A tanuló legyen képes  

A múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 

 A számonkérés formája 

A tanulókat félévkor az osztályzataik alapján értékelik, év végén vizsgateszt kitöltése során 

adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 

osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 

legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek, oktatási segédanyagok, kiemelkedő 

táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó. 

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társastáncformák és 

táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített és bemelegített 

állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, a 

koordináció és a ritmikai készség fejlesztése  

 

Előképző évfolyamok 

 

 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a 

koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos alkalmazása és 

kivitelezése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a kontrollált légzéstechnikát 

- a mozdulat irányát, magasságát, mélységét és ritmusát. 

 

Tananyag  

A kontrollált légzéstechnika elsajátítása: 

-gyakorlat: török ülésben, bordakosáron a kéz, orron át beszívva a levegőt és szájon át 

kipréselve a mellkas tágításával történik a helyes légzés. 

-gyakorlat: terpesz állásban, erőközpontot tartva , medence, bordakosár és lapocka helyes 

tartására figyelve kontrolláljuk a légzést. 

-séta közben, bordakosáron a kéz, és figyeljük a levegővétel helyes útját, erőközpont tart. 
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A mozdulat iránya: 

-a helyes testtartás elsajátítása, gerinc nyújtó gyakorlat által és a végtagok helyes pozíciói 

- gyakorlat: álló helyzetben, oldalsó kartartásba nyújtjuk a kezünket, váll vonal alatt és előtt a 

könyök, lehúz a váll, lapocka ezzel használva a vízszintes irányt. 

- gyakorlat: álló helyzetben, mellső kartartásba magunk elé emeljük kezünket, váll, lapocka 

lefelé dolgozik, vízszintes irányt használjuk. 

- gyakorlat: álló helyzetben, fül mellé emelve a kezet, plafon felé nyúlunk, vállat, lapockát 

lehúzva, kereken a kar, használjuk a függőleges teret. 

- gyakorlat: álló helyzetben, karok a törzs mellett, a talaj felé lefelé nyúlunk, húz le váll, 

lapocka, 

a függőleges teret használjuk. 

 

A mozdulat magassága és mélysége: 

A végtagok mozgatása: 

- a kar és  láb emelésének a mértéke, mindig attól függ,  hogy a helyes testtartást, erőközpontot 

meg tudjuk tartani 

- a vég tagog, a mozdulatok magassága és mélysége függ a megfelelő nyújtottságtól és izom 

erőtől 

 

A mozdulat ritmusa: 

- különböző táncok, különböző ritmikai képletét eltapsoltatni 

- különböző alap ritmusok ki dobolása lábbal 

- különböző dinamikák (folyamatos, hirtelen, szaggatott..)használata a mozdulatokban 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 

sajátosságait, tájékozódást a térben 

A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi 

térformákban – és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a 

gyakorlatokban, az akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs 

képességek fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítását 

- a táncelőkészítő gimnasztika gyakorlatokból összeállított etűdöket. 

 

Tananyag  

A karok, törzs, a lábak izomzatának erősítése: 

- a törzs erősítése, hasizom , hátizom gyakorlatok, és lapocka gyakorlatok segítségével 

- a karok erősítése, az alap kar pozíciók ki tartásával 

- aláb erősítés, kitörés alap helyzetben, a comb és far izom erősítése 

- a boka erősítése, féltalpra emelkedéssel-ereszkedéssel 
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Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

- gyakorlat: súly áthelyezés egyik lábról a másikra, erőközpont megtartásával 

- séta lépések, egy lábon megtartott egyensúlyi helyzetek, boka, központ, egyenes gerinc 

tartással 

- egy lábon történő féltalpra emelkedés-ereszkedés, erő központ megtartásával 

 

A táncelőkészítői gimnasztika gyakorlatok összeállítása etűd formában 

A törzs izomzatának átmozgatása fentről lefelé haladva: 

- fejkörzés 

- váll körzés 

- mellkas körzés, 

- csípő billentés 

- törzs csavarás 

Végtagok átmozgatása, nyújtása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 

etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos 

használatát és ismeretét 

A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére és 

bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladat 

– A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék 

tudatosítása, a ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

- a láb, nyak, törzs és kar gyakorlatokat. 

 

Tananyag 

Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

-vázizomzat erősítés-nyújtása 

-végtagok erősítése-nyújtása 

-egyensúlyi helyzetek gyakorlása 

 

A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

- a helyes testtartás állandó megtartása 

- az erőközpont  állandó használata 

- az alap kar és láb pozíciók korrekt végrehajtása 

- a törzs és a végtagok megfelelő erősítése és nyújtottsága hozza létre az esztétikus mozgást 

- a táncos kontrollált és tudatos mozdulatai  

 

Lábgyakorlatok: 
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-boka erősítés: féltalpra emelkedés-ereszkedés, nyújtás flex (pipál a lábfej) 

-vádli-comb erősítés: emelkedés-süllyedés, bokából, térdből 

 

Nyakgyakorlatok: 

-gyakorlat: terpesz állásban fejkörzés, nyaki izmok nyújtása 

-fej oldalra-előre-hátra billentése, nyaki izmok nyújtása 

 

Törzsgyakorlatok: 

-gyakorlat: ülő gumó fölött ülés, török ülésben, háti gerinc görbítése,majd csigolyánkénti 

nyújtása 

-gyakorlat: ülő gumó mögé billenés, medence billen hasfal zár, hát puposit, majd csigolyánként 

egyenesít a gerinc 

-gyakorlat: hason fekve hátizom erősítés, lebegő helyzetbe emel kéz-láb 

 

Kargyakorlatok: 

gyakorlat: -török ülés, mellső kartartás, előre nyúlik a kar és széthúz váll-lapocka 

                 -török ülés, mellső kartartás, hátra húz a kar, zár a lapocka 

gyakorlat: -török ülés, oldalsó kartartás, nyúlik a kar, húz le váll-lapocka 

                 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és 

kargyakorlatokat, a tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, 

gondolatait tudja kifejezni nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök 

segítségével is 

A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, 

kombinációs gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a lábgyakorlatokat álló helyzetben 

- a törzs, hasizom, kar és kombinált gyakorlatokat. 

 

Tananyag  

Lábgyakorlatok álló helyzetben: 

-egy lábon a súly, a másik láb csúsztat a talajon, majd combtőből előre megemel, kb. 10cm-re a 

talajtól, ezt tízszer megismételjük mindkét lábra, az erőközpont végig megtart  

-egy lábon a súly, a másik láb hátra csúsztat, majd combtőből hátra megemel, ezt tízszer 

ismételjük mindkét lábra 

-egy lábon a súly, a másik oldalra csúsztat és combtőből megemel, belsőcomb dolgozik, 

erőközpont megtart  

 

Törzsgyakorlatok (fekvésben) 

-hason fekve, lebegő helyzetbe emelkedve, hasizomból megtartva, hátizom erősítés  

-hason fekve, felső hát megtart, kar és láb ellentétesen kiemel, keresztbe dolgozik a hát 
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Hasizom gyakorlatok 

-háton fekve, talpak a talajon, hasprés gyakorlatok 

-háton fekve, talpak a talajon, has rotáció (csavarodás) 

 

Kargyakorlatok 

-török ülés, ülőgumó fölött, kar oldalsó tartásba, könyök magasan tart, váll vonal előtt és úgy 

rotál a hát, hogy a kar pozíció meg tart 

-a kar I., II., III. pozícióban lévő megtartása 

 

Kombinációs gyakorlatok 

-lábak előre-oldalra-hátra csúsztatása és emelése 

-a kar pozíciók összekapcsolása 

-az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok összekötése kar használattal 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a hasizomgyakorlatokat 

és kombinációkat.  

A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok kivitelezésére, 

az izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos bemutatására, művészi 

kifejezésére, interpretálására.  

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az etűdkészítés szabályainak megismerése.  

– Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása 

-  Önálló kombináció és etűdkészítés. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a tudatos 

testhasználatot. 

 

Tananyag  

Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

-egyik kezet váll vonalba oldalra emeljük, könyökből hajlít a kar, majd nyújt, 

-kar nyújtás, mindig húz lefelé váll-lapocka, úgy emel oldalsó, mellső tartásba 

-kar feszítés, húz le váll-lapocka és úgy nyúlik ujjak végéig a kar  

 

Kézfej, ujjak tudatos használata 

-a kar mozdulatok befejezése a kézfej, az ujjak használata 

-a kar emelése könyökből, majd folytatja a mozdulatot a kézfej emelése, majd az ujjak nyújtása 

-az ujjak hajlítása-nyújtása 

 

Lábgyakorlatok- alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

- egy lábon a súly a másik láb csúsztat a talajon és combtőből forgat ki a láb, nyújtva a térd 

- spiccel a lábfej, lefeszítenek a lábujjak 

- pipál a lábfej, hátra feszítenek a lábujjak 
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Törzsívek 

- álló helyzetben,kar emelés, törzs döntés oldalra,  

- álló helyzetben, kar oldalsó tartásban, törzs fordítás 

- álló helyzetben, törzs hajlítás, lefelé csigolyánkénti gördülés  

 

Testhullám 

- törzs hullám fentről-lefelé, fej indít 

- törzs hullám lentről felfelé, medence billenéssel indít 

- kar hullám, váll indít, vissza kézfej indít 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a 

tudatos testhasználatot 

A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és 

lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 

 

A számonkérés formája 

A tanulókat félévkor és év végén az osztályzataik alapján értékelik. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv, CD–k a ritmikus mozgáshoz, a terem 

méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó) 

 

TÁRSASTÁNC 

 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 

képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz 

éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok 

motívumai jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú 

tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus 

gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, 

gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos 

tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 

összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása  

– Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése 

– A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség  

fejlesztése 

 

Szakirányú feladatok 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a társastáncokat kezdő szinten 
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- az alapvető ritmikai szabályokat 

-  a partnerrel való táncolást 

  

Tananyag 

A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok 

szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok 

alapjainak kombinálására 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

– A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a közösségtudat 

formálása 

– A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs 

folyamatok elősegítése 

– A partnerek közötti kommunikáció javítása 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, quickstep, tangó, cha-cha-cha, jive és rumba új figuráit 

-  a standard és latin tánctartást 

-  a táncirányokat és lábpozíciókat. 

 

Tananyag 

A standard és a latin tánctartás 

A ritmusok, ritmikák 

Táncirányok (Alignment) 

Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive 

chasse, Forward lock alaplépései 

A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, 

Check  from OPP alaplépései 

A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, 

Backward walks in close hold, Fan, Hockey stick alaplépései 

A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left to 

right alaplépései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 

testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat 
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A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a 

használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön 

keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása  

– A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei 

beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

– A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

– A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, quickstep,  cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a latin táncokban használt akciókat, 

-  a standard táncokban alkalmazott forgásmennyiségeket. 

 

Tananyag 

A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse reverse 

turn alaplépései 

A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm turn to 

left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to right, 

Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 

A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

  

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, az 

alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban 

történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a 

standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 

– A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

– A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

– Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 
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-  az angol keringő, tango,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a slow-fox és a samba alaplépéseit és alap motívumait 

- a latin táncokban alkalmazott testfordulatokat, 

- a standard táncokban alkalmazott emelkedést és süllyedést. 

 

Tananyag 

A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather finish 

alaplépései 

Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 

A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, Outside 

basic movement, Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, Promenade 

samba walks, Side samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az 

alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az 

alapfigurákban 

– A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék kialakítása 

– Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása 

– A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha , jive  új motívumait 

-  a bécsi keringő és a paso doble alaplépéseit és alap motívumait 

-  az ellentétes törzsmozdulatot (CBM), és testhajlást (Sway) 

 

Tananyag 

Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural 

alapfigurái 

A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái  

Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 
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A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 

A Cha–cha–cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break from 

OCPP and OPP alapfigurái 

A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 

A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade 

botafogo alapfigurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 

törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a 

testhajlást  

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 

épülése 

– A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése  

A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 

felismerése 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, bécsi keringő,  slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha, samba, 

jibe  és paso doble  új motívumait 

-  a samba jellegzetes mozgásvilágát 

-  a művészeti alapvizsga figura anyagát 

 

Tananyag 

A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to right 

alapfigurái 

A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close alapfigurái 

A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with 

handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 

A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to left 

for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 

haladólépései 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit 

A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit, 

alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) 

alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit 

A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

A táncparkett szabályait 

 

A tanuló legyen képes  

A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közösségépítésre. 

A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus magatartásformák 

elsajátítására 

A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros és 

csoportos feladatok végrehajtására 

A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és 

kulturális tevékenység során.  Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok 

alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

– A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

– Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek 

alkalmazása. 

– Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra.  

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  az angol keringő, tango, bécsi keringő,  slow-fox,  quickstep,  rumba, cha-cha-cha, samba, 

jive  és paso doble  új motívumait 

-  a koreográfiakészítés szabályait és a táncszerkesztési elveket 

- a standard és latin táncok stílusjegyeit. 

 

Tananyag 

A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and cross 

hesitation haladólépései 

A Tangó Promenade link, Four step haladólépései 
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A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései 

A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései 

A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas, 

Syncopated separation alapfigurái 

A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Plait, Circular voltas 

haladólépései 

A Cha–cha–cha Open hip twist spiral, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip 

twist haladólépései 

A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései 

A Jive Fallaway throwaway, Overturned change of place left to right, Ball change 

haladólépései 

A standard és latin táncok stílusjegyei 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 

Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 

táncszerkesztési elveket.  

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 

összeállítására. 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések alkalmazása. 

– A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

– A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

-  a tananyagban szereplő  új motívumokat 

-  a szakkifejezéseket, fogalmakat. 

 

Tananyag 

Szakkifejezések, fogalmak 

A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open impetus 

and wing haladólépései 

A Tangó Back open promenade, Outside swivels haladólépései 

A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések 

A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus, 

Weave from PP, Reverse weave haladólépései. 

A Cha–cha–cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései 

A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning haladólépései 

A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP, Rhythm 

bounce, Simple volta, Methods of changing feet haladólépései 

A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape, 

Travelling spins from PP haladólépései 

A Jive Windmill, Spanish arms haladó figurái 

Követelmények 
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A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 

fogalmakat 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

– A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való igazodás 

fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

– A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

– A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a tananyagban szereplő  új motívumokat, 

- az improvizációs szabályokat. 

 

Tananyag 

Improvizációs szabályok 

A Bécsi keringő Contra check haladó figurája 

Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right haladólépései 

A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései 

A Quickstep Six quick run, Zig–zag, back lock and running finish, Change of direction haladó 

figurák 

A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig–zag from PP haladó 

figurái 

A Cha–cha–cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései 

A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései 

A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation, 

Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései 

A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 

A Samba Argentine crosses, Rolling off the arm, Three step turn, Cruzados walks, Cruzados 

locks haladó figurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és 

haladó figuráit 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos eltáncolására 

  

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

– Egyéni táncstílus kialakítása 

– Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

– Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 

Szakirányú feladatok : 

A tanulóval ismertesse meg : 

- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 

összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 
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- a művészeti záróvizsga figura anyagát 

 

Tananyag 

Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway 

whisk, Left whisk, Contra check haladó figurái 

A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip pivot, 

five step haladó figurái 

A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse 

haladó figurái 

A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with 

weave ending haladó figurái 

A Cha–cha–cha Aida, Opening out from reverse top, Slip–close chasse, Syncopated open hip 

twist haladó figurái 

A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated open 

hip twist haladó figurái 

A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái 

A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, Samba 

side Chasses haladó figurái 

A Paso doble Alternative entries to PP, Twists, Separation with fallaway ending, Separation 

with lady’s caping walks, Farol, Fregolina incorporating farol haladó figurái 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 

figuráit, az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására 

szólóban, párban és csoportban  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána  

 

A tanuló ismerje 

A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, 

az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

A szakkifejezéseket, fogalmakat  

A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 

 

A tanuló legyen képes  

A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 

mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 

beszélni 

A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon túl 

nyúló kapcsolatok kiépítésére 

Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 

teljesítésére 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz  

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai, 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k,  

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó,  

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák) 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

A tantárgy célja 
A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk 

korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok 

szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 

koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá 

a tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 

memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 

kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a 

tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez.  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön 

komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan 

visszakapcsolni. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. – A tanult történelmi társastáncok 

elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által. 

– A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- XVI. századi reneszánsz társastáncokat 

- a reneszánsz stíluselemeket 

- a francia reneszánsz körtáncok alaptípusait. 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

– Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut,  pied en l’ air, reprise, branle, Capriole, 

révérence 
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A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle;  

– Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle;  

– Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandières, Branle des Pois, Branle de la 

Montarde 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret  

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

Cinq pas variációk: „croisé”,” pieds joints”  

Pas raccourci: révérence passagière 

Egyéb variációk: fleuret, onze pas  

Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

Koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által.  

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentésének megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által.  

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a barokk báli táncokat és stíluselemeket, 

- az angol country dance elemeit. 
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Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, 

élevé, port des bras 

Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett   

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français;  

– Menuet, R. A. Feuillet: La Bergère, Menuet du Chevalier  

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 

Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet nyújt  

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

– J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell  

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 

fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentésének megismertetése.  

– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által.  

– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 

 

Szakirányú feladatok  

A tanulóval ismertesse meg : 

- a polonaise, francia négyes, körmagyar lépéseit 

Tananyag 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 
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Koreográfia 

Francia négyes 

Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes kiválasztott tételei 

Körmagyar  

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc leírásokat tartalmazó 

könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti könyvek, történelmi 

társastánc DVD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD 

lejátszó 
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A képzési folyamat jellemzői 

A Művészeti Szakközépiskolánk érettségi utáni szakképzést folytató intézmény. Képzési 

alapelvünk, hogy felnőtt fiatalokat tanítunk nem pedig tantárgyakat. 

Képzésünk alapja a szakképesítéssel nem, de középiskolai érettségi bizonyítvánnyal már 

rendelkező fiatalok nappali és esti, iskolai rendszerű szakképzése táncos szakirányban. 

Az államilag elismert végzettséget adó képzés a tanulmányi időt követően, sikeres szakmai 

vizsga esetén a növendékek számára a Kortárs-modern táncos szakmairány szakképesítést adja. 

 

 

A képzés céljai 

 A képzés célja, feladata, olyan ismeretek átadása, amelyek alkalmazásával a növendékek 

alkalmassá válnak előadói feladatok ellátására, táncos színházi és előadóművészi feladatok 

színvonalas megformálására. 

 A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is használható ismereteket nyújtson. A 

képzési programok kialakítása során, az általános követelményeken túl figyelembe vettük a 

leendő munkaadók szakmai szempontjait is. 

 A kurzus végén minden tanulók az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) előírásának megfelelő 

szakmai vizsgát tegyen, a vonatkozó szakmai – és vizsgakövetelményeknek megfelelően. 

 A konkrét szakképzés mellett a tanulók idegen nyelvi (angol) képzésben részesülnek. 

 

 

Gyakorlati képzés 

A gyakorlati képzés iskolánk jól felszerelt helyiségeiben folyik.  

Az összefüggő szakmai gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében töltik le a 

hallgatók.  

A szaktárgyak tartalmát és az elsajátításukra fordítható javasolt időkereteket a kerettantervek 

tartalmazzák. Az iskola ezeket az előirányzatokat tekinti a képzések alapjának.  

Az időkeretek tekintetében arra törekedtünk, hogy a szakképesítés megszerzésére felkészítő 

oktatás eredményességét garantáló időtartam minimumát határozzuk meg. 

 

 

Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások meghatározásának elve 

A kötelező tárgyak körének kijelölése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai 

és vizsgakövetelményeken, illetve a kerettanterveken alapul. 

A konkrét óraszámokat az évenkénti tantárgyfelosztásban határozzuk meg. 

A szabadon választható tantárgyak kiválasztása az alábbi szempontok szerint történik: 

- egészítse ki, bővítse, mélyítse el,  

- esetenként specializálja a szakmai tantárgyak keretében tanult anyagot, 

- egy adott szakmai kört érintően mutasson túl a képzés keretein; motiváljon és nyisson 

utat a továbbtanuláshoz, második szakképesítés megszerzéséhez. 

A szabadon választható kötelező tantárgyak megfelelő kombinációjában mindkét funkció 

kielégítően működhet.  

 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 
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Az Intézmény központilag is kíván tanórán kívüli tevékenységeket szervezni, mellyel azt 

kívánja elérni, hogy e tevékenységek keretében: 

- a diákok a hivatalos tanítási anyagon kívül és azt kiegészítve megismerkedjenek más 

szakmai felfogásokkal vagy az egyes szakmacsoportok aktuálisan legfontosabb 

problémáival, a szakmában „dúló” vitákkal és egyéb időszerű szakmai kérdésekkel 

/fórumok, vitaestek, részvétel országos vagy regionális szakmai eseményeken/; 

- öntevékeny keretekben fejlődjenek és formálódjanak a diákok együttműködési, 

problémamegoldó és döntési készségei, társas életben való jártassága, közösségi 

attitűdjei /klubok szervezése a tanulók igényei alapján/. 

Az ilyen típusú fenti tevékenységek esetén az iskola csak a kezdeményező, az ötletek 

megvalósításának segítője, esetenként egyes programok finanszírozója lehet. 

 

 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje 

A Művészeti Szakközépiskola egyes évfolyamain a különféle tantárgyak feldolgozásához 

szükséges tankönyveket, kötelező tanulói taneszközöket az egyes szaktanárok határozzák meg 

az iskola szakmai programja alapján. Elvárás, hogy a nevelő-oktató munka során a 

pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet stb.) 

használjanak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánított (ha van ilyen). 

A taneszköz használatot a következő eljárás szabályozza: 

 A pedagógia program alapján (alapelvek, pedagógia folyamat, működési rendszer, helyi 

tanterv) készülnek a tantárgyi programok. 

 A különböző programoknak eltérő a tankönyv, taneszköz igénye. Vannak olyan 

tantárgyak, amelyek tankönyv nélkül, olyanok, amik évente több tankönyvvel és 

olyanok is, amelyek egy tankönyvvel működnek. 

 A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett a 

helyileg kifejlesztett más típusú információhordozók létrehozását is támogatjuk (videó 

anyag, CD, DVD, számítógépes hagyományos szoftver), melyek kiválasztása, 

finanszírozása a hagyományos eszközökhöz hasonlóan történik. 

 A tantárgyi programok alapján a szaktanárok határozzák meg a szükséges 

taneszközöket. 

 A helyben készült jegyzeteket lektoráltatni kell. 

 A taneszközök kiválasztásnál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak. (pl. tartós tankönyve). 

 A taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni. 

 A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban 

foglaltak alapján évente meghatároz. 

A tanulmányi segédletek és taneszközök körének meghatározását a szakmai programok csak 

vázlatosan tartalmazzák. Ennek indoka az, hogy a felhasználható irodalmak jegyzéke, és a 

különböző szemléltető és demonstrációs anyagok köre folytonosan változik; állandóan jelennek 

meg új szakkönyvek, publikációk és ígéretesen sokasodnak a korszerű technikai bázisra 

tervezett információhordozók. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva nyomtatott taneszközt szerezzen be, melyeket a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók ingyenesen használhatnak. 

A tankönyvek beszerzése során a 2011. évi CXC.tv. (Nkt.63§.1 bek. figyelembevételével)  

rendelkezései az irányadóak. 
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakma képzési 

követelményeiben meghatározott követelményeket (beleértve a szakmai gyakorlati 

követelményeket) az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év/félév közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el, és minden tantárgyból legalább az „elégséges” év/félév végi 

osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a tanév/félév végén bármelyik tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a 

következő tanévet/félévet megelőző augusztus/április hónapban javítóvizsgát tehet. 
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HELYI TANTERV AZ  54 212 09 

 

KORTÁRS-, MODERN TÁNCOS szakmairány 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 212 09 Táncos (szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó  

rendelet alapján készült.      

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09 

A szakképesítés megnevezése: Táncos -  Kortárs-, modern táncos szakmairány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 15% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 85% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok 

figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, versenyek, kiállítások, 

művésztelepek formájában is 

 

 
 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, párhuzamos 

oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 
 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

 
Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs 

  
A szakképesítés óraterve nappali és esti rendszerű oktatásra 

 
Heti és éves szakmai óraszámok:  

  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsáv

val 

Nappali rendszerű oktatás 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 

óra/év 

Szakmai gyakorlat  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 

óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

Esti rendszerű oktatás 

1/13. évfolyam 15,5 óra/hét 558 óra/év 17,5 óra/hét 630 óra/év 

Szakmai gyakorlat  80 óra  80 óra 

2/14. évfolyam 15,5 óra/hét 496 óra/év 17,5 óra/hét 560 óra/év 

Összesen: 1134 óra  1270 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13  2/14 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.  1   2  
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Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Szakképesítés első 

évf. 

Szakképesítés 

utolsó 

évfolyama 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy ögy e gy 

heti 

óraszám 
  

heti 

óraszám 

10722-12 Előadó-

művészeti 

tevékenység 

  

Bevezetés a 

tánctörténetbe 2     2   

Táncművészet 

gyakorlatának alapjai   12       7 

10724-12 

Kortárs-, modern tánc 

Klasszikus balett 

gyakorlata    1      1 

Graham technika 

gyakorlata   2      1 
Horton technika 

gyakorlata   2       

Limón technika 

gyakorlata   2     2 

Jazz technika gyakorlata   2     3 

Improvizáció/ 

kompozíció gyakorlata         2,5 

Kontakt/partnering/lifting 

gyakorlata   2     2 

Egyéb kortárs- modern 

tánc technika gyakorlata         2 

Kortárs-, modern tánc 

kiegészítő gyakorlatai   4     5 

Kortárs-, modern tánc 

elmélete 0,5     0,5   

Kortárs-, moderntánc 

történet 1         

Táncműelemzés       0,5   

összes óra 4 27 

160 

5,5 25,5 

összes óra 1116 992 
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Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok közt megosztható 

 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

 

 

                                                              2. számú táblázat 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

 

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

1/13. 

e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4         4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4         4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16   16 

Munkajogi alapismeretek        4    4 

Munkaviszony létesítése        4    4 

Álláskeresés        4    4 

Munkanélküliség        4    4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.       64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1       8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2       8    8  

Nyelvi készségfejlesztés       24    24  

Munkavállalói szókincs       24    24  
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S
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y

 

m
o

d
u

l 

Tantárgyak, témakörök 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

    

13.  

évfolyam 

14.  

évfolyam   

    e gy ögy e gy   

10
72

2-
12

 

E
lő

ad
ó

-

m
ű

v
és

ze
ti

 

te
v

ék
en

y
sé

g
 

Bevezetés a tánctörténetbe  72      64   136 

A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok 

világáig 36          36  

  

Az udvari balett kialakulásától a 

reformkori magyar táncéletig  36          36 

  A romantika másodvirágzásától az újítókig       32     32 

  A XX. század első felének táncélete        32    32 

  

Táncművészet gyakorlatának 

alapjai     324      224  656 

  Klasszikus balett alapjai   144      128  272  

  Kortárs-, modern tánc alapjai    72     32   104 

  Néptánc alapjai   36      32   68 

  Színházi tánc alapjai   72      32  104  

10
72

4-
12

 K
o

rt
ár

s-
, 

m
o

d
er

n
 t

án
c 

Graham technika gyakorlata   72     32  104 

Graham technika alapgyakorlatai   36        36 

Graham technika emelt szintű gyakorlatai   36        36 

Graham kombináció/koreográfia         32  32 

Horton technika gyakorlata   72        72 

Horton technika alapgyakorlatai   36       36 

  Horton technika emelt szintű gyakorlatai    18        18 

 

Kombináció a Horton technika 

felhasználásával   18       18 

Limón technika gyakorlata   72     64  136 
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Tradicionális Limón alapgyakorlatai   36        36 

 
Kortárs Limón alapgyakorlatok   36     32  68 

Kortárs Limón emelt szintű gyakorlatai         32  32 

Jazz technika gyakorlata   72     96  168 

Jazz technikaalap gyakorlatai   72        72 

  Kortárs jazz technika         64  64 

 

Jazz kombináció/ 

koreográfia         32  32 

Improvizáció/kompozíció 

gyakorlata         80 80 

  Improvizáció         32 32 

 

Szóló kompozíció         24 24 

Társas kompozíció         24 24 

Kontakt/partnering/lifting 

gyakorlata   90     64  136 

 

Kontakt alapjai 

  72    72 

  Partnering 

  

  

 

 
  

  

  

  

  

32 

  

 32 

 

Lifting         32  32 

Egyéb kortárs-modern technika 

gyakorlata         64 64 

Alapgyakorlatok         32 32 

  Emelt szintű gyakorlatok         16 16 

 

Kombináció         16 16 

Kortárs moderntánc kiegészítő 

gyakorlatai   144     160   

Modern repertoire   72     64  136 

  Színészmesterség   72     32  104 

 

Színpadi gyakorlat         64  64 

Kortárs- moderntánc elmélete**      32    140 

Zeneelmélet/ 

ritmus 36     32    68 

  Művészettörténet 36          36 

 

Anatómia 36          36 

Kortárs moderntánc történet 36          36 

XX. századi nagy újítóinak munkássága 18         18 
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  Újító törekvések Magyarországon 9         9 

 
Napjaink táncművészete 9         9 

Táncműelemzés       32    32 

A tánctörténet klasszikussá vált darabjai          16 

 

Külföldi kortárs- modern alkotók darabjai          8 

Hazai alkotók jelentős darabjai          8 

Elméleti óraszámok/aránya 

18

%    

 

 

 

Gyakorlati óraszámok/aránya 

82

%   

 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 



 

 

 

 

 

 

A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     



 435 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 

óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz 

szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 

óra/4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és 

a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 
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 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása      4 óra/4 

óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 

tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 

kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra/2 

óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka 

tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának 

szabályai. 
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1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra/2 

óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 

tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli 

és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, 

ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/2 

óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 

anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 

óra/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
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egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, 

a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Hallott szöveg feldolgozása   x  
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jegyzeteléssel 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

1.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 

 



 441 

 

 

 

 

 

 

A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 442 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

Vállalkozást hoz létre és működtet       x  

Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   

Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      

Álláskeresési módszerek     x    

Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 

Elemi szintű számítógép használat  x x  x  x  

Információforrások kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x  x  

Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 

óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, 

valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 

óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, 

bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), 

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási 

szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 

óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
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Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- 

és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

 

2.3.3. Álláskeresés         4 

óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, 

motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 

óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 

történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési 

kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
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Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, 

egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási 

tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 

álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel.  
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A  

11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
v

ta
n

i 

re
n

d
sz

er
zé

s 
1

 

N
y
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v
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n

i 

re
n

d
sz
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s 
2

 

N
y
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v

i 

k
és

zs
ég

fe
jl
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zt

és
 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

sz
ó

k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 

tájékozódik 
   x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés 

melletti munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 

megértése, használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 

felépítése 
   x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve 

válaszai 
 x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt 

egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett 

kérdések megértése, illetve azokra való reagálás 

értelmező, összetett mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 

óra  

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen 

nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan 

pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 

illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési 

eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 

Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1      8 

óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb 

igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy 

munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon 

gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve 

az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a 

tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre 

összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az 

igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint 

leendő munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen 

nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog 

megvalósulni. 

 



 451 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2      8 

óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, 

kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, 

amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, 

hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 

Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított 

nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve 

képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés       24 

óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi 

asszociatív memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel 

kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az 

idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset 

alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés 

és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási 

témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 

képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 

koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az 

anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 

témakörök elsajátítása során valósul meg.  
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Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs       24 

óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó 

témakör elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák 

folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. 

Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges 

rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és 

fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig 

számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális 

tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák. 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind 

a módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    
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1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

10722-12 azonosító számú 

 

Előadó művészeti tevékenység 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 456 

A 10722-12 azonosító számú, Előadó művészet tevékenység megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

 

10722-12 

Előadó művészet tevékenység  

 

Bevezetés a tánctörténetbe  

(szakmai érettségi vizsgatárgy) 
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FELADATOK 
Megfelel az előadó-művészet általános és szakmai 

műveltségi elvárásainak x  x x   x 

A tánctörténet alapismereteit alkalmazza x x x x 

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza x x x x 

Stílus ismereteit alkalmazza x x x x 

Napjaink előadó művészeti eseményeit figyelemmel 

kíséri x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az előadó-művészet általános és szakmai műveltség 

tartalma x  x  x   x 

A tánctörténet alapjainak tartalma x x x x 

A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai x x x x 

A szerepformálás színpadi fajtái x x x x 

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és 

nonverbális formái x x x x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei x x x x 

A klasszikus, karakter, néptánc és modern technikára 

épülő koreográfiák x x x x 

Szakkifejezések jelentése, kiejtése x x x x 

Korok, kultúrák, stílusok x x x x 

Az új szakmai törekvések x x x x 

A különböző táncok stílusa, jellemző 

magatartásformái x x x x 

Az alkotás-előadás-befogadás folyamata x x x x 

Napjaink előadó művészeti eseményei x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség x  x  x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x   x   x x  
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Önfegyelem  x x   x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x   x   x x  

Empatikus készség x   x   x x  

Irányíthatóság x   x   x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll, önkontroll x  x  x   x  

Intenzív munkavégzés x x x x  

Nyitott hozzáállás x x x x  
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 4. Bevezetés a tánctörténetbe     280 óra/136 óra 

 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok szemléletét, 

táncainak stílusát, alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát. Legyen 

rálátása a fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. 

Tánctörténeti ismereteit képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva 

áttekinteni, valamint művészettörténeti ismeretekkel összekapcsolni. 

Fejlessze a tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti szeretetét, 

nyitottságát. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a történelmi, művészettörténeti alapismeretekhez, 

valamint az előadó művészeti tevékenység gyakorlati alapjai című 

tantárgyhoz. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1.  A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok világáig  72 óra/36 

óra 

Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója 

           16 óra/8 

óra 

Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi 

társadalmakban betöltött összművészeti jellegéről, társadalmi 

funkciójáról. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia és a tánc 

kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti 

népek tánckultúráját. 

 

- A tánctörténet forrásai 

- A tánc keletkezése, társadalmi funkciója 

- ősi mozdulatábrázolások 

- munkatáncok 

- tánc és mágia 

- folklór-tudomány, néptánc-kutatás 

- ősi formák és ősi tartalmak 

- varázsló, sámán szerepe, kellékei 

 

Az ókori birodalmak táncélete 20 óra/10 óra 
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Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal 

kapcsolatos ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a 

társadalom kontextusában. 

 

- Egyiptom táncművészete: asztrális táncok, szent táncosnők, 

pantomim, akrobatika. 

- India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu 

tánckönyvek, táncok fajtái, mudrák. 

- Kínai táncművészet: harci elem, bábjáték, akrobatika, táncálarcok. 

- Japán táncművészet: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák. 

- Görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, 

Dionüszosz-ünnepek, drámai táncok. 

- Római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, 

bacchanáliák, pantomim. 

 

Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig  

32 óra/16 óra 

A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz 

terjedésétől a reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig. 

 

Középkor 

- Az egyház befolyása a mindennapi életre, és a táncra, egyházi 

tilalmak 

- pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában 

- misztérium játékok 

- Danse Macabre 

- lovagi kultúra 

- trubadúrköltészet, táncformák 

- nemesi és paraszti táncok különválása 

 

Reneszánsz 

- a reneszánsz szemléletváltása 

- ballo és balletto 

- maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornazano, 

Fabritio Caroso, Cesare Negri 

- közös lépésanyag és azok variációi 

- Az új európai táncművészet megalapozása 

- intermedium 

- Medici Katalin ünnepélyei 

- Thoinot Arbeau: Orquesographie 

- XVI. századi nemesi táncok 

 

A magyar táncélet a reneszánszban 4 óra/2 óra 
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Reneszánsz Magyarországon 

-  Mátyás király és a reneszánsz 

- magyarországi táncfajták 

 

 

4.3.2.  Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig 

         72 óra/36óra 

Udvari balett 18 óra/9 óra 

Részletezi a színpadi tánc kialakulását XIV. Lajos udvari balettjeinek 

pompáját. 

- XIV. Lajos a Napkirály 

- Ballet Royal 

- Alkotók: Beuchamps, Lully, Moliére 

- commedia dell’ arte 

- 1662. Táncakadémia, akadémikusok munkája: Feuillet, Rameau 

 

A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Noverre cselekményes 

balettje és a "Levelek..."        

18 óra/9 óra 

 

A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre 

munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit. 

 

- előzmények: a tökéletes táncosok, kicsiszolt technika, olasz 

virtuozitás 

- Noverre élettörténete 

- Noverre reformtörekvései: A cselekményes balett 

- Noverre darabjai 

- pantomim és tánc összekapcsolása 

- Noverre követői 

- Vigano coreodrammája 

 

A romantikus balett        18 óra/9 óra 

 

Romantika 

- Előzmények: Blasis és Burnonville 

- Spicctánc, tündérlények  

- Taglioni és a Shylphide 

- Nemzeti romantika – karaktertáncok 

- Fanny Elssler 

- Perrot és Grisi 

A nyugati balettművészet hanyatlása 
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A Magyar táncélet az Operaház megnyitáság 18 óra/9 óra 

 

A XVIII. szd-i Magyar táncélet 

- Eszterházy esték 

-  paraszti táncfolklór 

- Iskolai színjátszás 

- Az első magyar balétek 

Reformkor 

- reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok 

- olasz balettmesterek 

- Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák 

- Az Operaház kezdetei 

  

4.3.3. A romantika másodvirágzásától az újítókig   

 72óra/32óra 

A balett klasszicizálódása Oroszországban  

A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, 

sztárbalerináitól a letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és 

az orosz klasszikus balettig. 

 

Orosz klasszika         18 óra/8 

óra 

- Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban 

- Petipa balettjei 

- Csajkovszkij zenéje 

- orosz balettcsillagok, klasszikus virtuozitás 

 

Az angol balett története 18 óra/8 óra 

- előzmények, hagyományok 

- első balettmesterek 

- Royal Ballet alapítása – Ninette de Valois 

- Rambert Ballet – Marie Rambert 

- koreográfusok, táncosok: Ashton, Tudor, Fonteyn, Dolin 

 

Gyagilev és az Orosz Balett         18 óra/8 

óra 

 

Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a 

táncművészet kapcsolata Szergej Gyagilev munkásságán keresztül. 

 

- Gyagilev személyisége, kulturális szerepe – A Művészet Világa 

- Új orosz művészet, új balett stílus 
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- Orosz szezonok Párizsban 

- Fokin alkotói újításai 

- Sztravinszkij szerepe 

- Kapcsolat az avantgarde-dal: Satie, Picasso, Cocteau, Goncsarova 

- Komplex előadás – avantgarde kísérletek 

- Nizsinszka, Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei 

- Gyagilev hagyatéka  

    

Az újítók megjelenése a táncművészetben    18 óra/8 

óra 

A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással 

szoros ok-okozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, 

koreográfusok, táncosok alkotói munkásságán keresztül.  

 

A moderntánc kialakulása Amerikában 

- Isadora Duncan 

- Ruth St. Denis és Ted Shawn 

- Martha Graham 

- Doris Humphrey és José Limón 

 

Új színpadi törekvések Európában 

- Emile-Jacques Dalcroze 

- Laban Rudolf 

- Mary Wigman 

- Kurt Jooss 

 

Magyar Mozdulatművészet kialakulása 

- Madzsar Alice 

- Dienes Valéria 

- Szentpál Olga 

 

4.3.4.  A XX. század első felének táncélete    64 óra/32óra 

 

Néptánc mozgalmak és hivatásos néptáncegyüttesek Magyarországon 

16 óra/8 

óra 

A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális 

színtereit, bemutatja a hivatásos néptáncegyütteseket, és a néptánc 

mozgalom jelentőségét.  

 

Néptánc, mint a színpadi táncok forrása 

- Néptáncok az Operaház színpadán 

 



 463 

Együttesek:  

-  Honvéd 

- Állami Népi Együttes 

- SZOT és Budapest Táncegyüttes 

- Duna Művészegyüttes 

 

Koreográfusok: 

-  Seregi László 

- Molnár István 

- Rábai Miklós 

- Tímár Sándor 

- Kricskovics Antal 

- Novák Ferenc 

- Foltin Jolán 

- Szigeti Károly 

- Györgyfalvay Katalin 

Néptánc mozgalmak: 

- Gyöngyösbokréta és Csupajáték 

- Táncház mozgalmak  

 

Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története 

32 óra/16 

óra  

 

A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, 

koreográfusainak, táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai 

táncélet fejlődését. 

 

Operaház 

- Az Operaház megnyitása 

- Liuigi Mazzantini 

- Nicola Guerra 

- Külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan) 

- Otto Zöbisch 

- Brada Ede 

- Jan Cieplinski 

- Nádasi Ferenc 

- Harangozó Gyula 

- Seregi László 

- Az Operaház napjainkban 

-  

Pécsi Balett 

- Az együttes létrejöttének háttere 
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- Az együttes alkotói szemlélete 

- Eck Imre 

- Alapító tagok 

Szegedi Balett 

- Lőrinc György 

- Imre Zoltán 

- Szegedi Kortárs Balett 

- Juronits Tamás 

Győri Balett 

- Az együttes létrejöttének háttere 

- Alapító tagok 

- Markó Iván 

- Vendégkoreográfusok  

- Koreográfiák 

 

Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században  

16 óra/8 

óra 

 

A témakör áttekinti a XX. század jelentős együtteseit, koreográfusait 

mind hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a 

tengerentúlon is. A témakörön belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak 

megfelelően szabadon alakítható.  

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem 

 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.1. osztálykeretben, csoportbontással, egyénileg 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói 

tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló x x x  
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rendszerezése 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x x  

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

egyén

i 

csopor

t 

osztál

y 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

Egyéb: hibajavítás - 

taktilis: a helyes 

végrehajtás érdekében 

történő érintés, 

testigazítás - közvetett 

tanári irányítás - 

lényegi mutatás 

 

x x x  

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerint. Félévkor és év végén a tantárgy témaköreiből vizsgát tesz a tanuló.  
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A 10722-12 azonosító számú Előadó művészet tevékenység megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

 

10722-12 Előadó művészet tevékenység 

Táncművészet gyakorlatának 

alapjai   

k
la

ss
zi

k
u

s 
b

al
et

t 

al
ap

ja
i 

k
o

rt
ár

s-
, m

o
d

er
n

 t
án

c 

al
ap

ja
i 

n
ép

tá
n

c 
al

ap
ja

i 

sz
ín

h
áz

i 
tá

n
c 

al
ap

ja
 

FELADATOK  

Megfelel az előadó-művészet általános és szakmai 

műveltségi elvárásainak 
X X X X 

Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatokat végez X X X X 

A klasszikus balett tréningjének rúd, közép, ugrás 

és forgás kombinációit végzi 
X    

A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és 

kombinációit végzi 
 X   

Néptánc motívumok elemeit és azok összekötését 

végzi 
  X  

Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat 

végez 
   X 

A tánctörténet alapismereteit alkalmazza     

Színészi feladatokat old meg.   X  

Repertoárpróbán vesz részt   X X 

Zeneelméleti ismereteit alkalmazza X X X X 

Az adott technika helyes végrehajtásának 

szabályait alkalmazza, a feladat szempontjait 

betartja  

X X X X 

Improvizál   X X 

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe 

véve gyakorlatot szerkeszt 
  X X 

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését 

alkalmazza 
X X X X 

Stílus ismereteit alkalmazza X X X X 

Próbákon vesz részt   X X 

Előadótér bejárásán vesz részt X  X X 

Színpadképessé teszi magát   X X 

Bemelegít, beénekel X X X  

Felkészülten vesz részt az előadásban   X X 

Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot tart 

az előadótársaival 
 

 X X 

Az alkotás-előadás-befogadás folyamatának 

hatásmechanizmusát alkalmazza 

 
 X X 
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Napjaink előadó művészeti eseményeit 

figyelemmel kíséri 
  X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az előadó-művészet általános és szakmai 

műveltség tartalma 

X 
X X X 

Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok X x X X 

A klasszikus balett alapelemei, kombinációi X    

A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei, 

kombinációi 
 x   

A magyar és más népek táncainak alaplépései, 

kombinációi 
  X  

Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak 

alaplépései, térformái és jellemző stílusjegyei 
   X 

A tánctörténet alapjainak tartalma     

A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető 

szabályai 
   X 

A szerepformálás színpadi fajtái    X 

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és 

nonverbális formái 
   X 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási 

lehetőségei 
X   X 

Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely 

lehet szóló vagy kartáncosi feladat 
   X 

Zeneelmélet    X 

A klasszikus, karakter, néptánc és modern 

technikára épülő koreográfiák 

X X 
X X 

Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg 

egyaránt és egyszerre történő végrehajtásának 

módjai 

X X 

X X 

Sémákat alkalmazó improvizáció, kreatív új 

mozdulatok kitalálása 
  X X 

Szakkifejezések jelentése, kiejtése X X X X 

Korok, kultúrák, stílusok     

Az új szakmai törekvések X X X X 

Betanulás, gyakorlás X X X X 

Jelmez, kellék, díszlethasználat    X X 

A ráhangolódás jelentősége X   X 

Folyamatos koordináció jelentősége, harmonikus 

kivitelezés módjai 

X X 
x X 

A különböző táncok stílusa, jellemző 

magatartásformái 

X X 
X X 

A koncentrált egyéni, valamint a csoportmunka 

egymásra figyelő magatartásformájának jelentősége 
X X 

X X 

Az alkotás-előadás-befogadás folyamata    X 

Napjaink előadó művészeti eseményei    X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
X X X X 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) X X X X 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória X X X X 
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 Térérzékelés X X X X 

Ritmusérzék X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés X X X X 

Rugalmasság X X X X 

Önfegyelem X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság X X X X 

Empatikus készség X X X X 

Irányíthatóság X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll, önkontroll X X X X 

Intenzív munkavégzés X X X X 

Nyitott hozzáállás X X X X 



 469 

  
5. Táncművészet gyakorlatának alapjai   896 óra/656 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A Táncművészet gyakorlatának alapjai a szakmairánynak megfelelő főtárgyak 

alapjait tartalmazza: 

- klasszikus balett alapjai az 1-2. évfolyam rúd, közép és ugrás gyakorlatait 

foglalja magába 

- a kortárs-, modern tánc alapjai a klasszikus balettől eltérő, kortárs-

moderntánc- technikai gyakorlatsorokat tartalmaz 

- a néptánc alapjai a magyar néptánc kincs alapvető ritmusvilágát, 

motívumkészletét és ezek variációs lehetőségét tartalmazza a növendékek 

készség és képesség fejlesztésére aktualizálva 

- a színházi tánc alapjai feladata a színpadon történő bemutatkozás 

biztonságos tánctechnikai és meggyőző előadó művészet megvalósítása, – a 

táncos munkakör betöltéséhez szükséges színpadi rutin megszerzése, a 

megfelelő színpadi magatartás kialakítása 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A táncművészet gyakorlatának alapjai kapcsolódik a Bevezetés a 

tánctörténetbe tantárgyhoz, megalapozza a klasszikus balett, a kortárs-, 

modern tánc, néptánc és színházi tánc modulok tantárgyait.  

A közismereti tárgyak közül a történelemhez, az irodalomhoz, az ének-

zenéhez, ill. a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódik.  

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Klasszikus balett alapjai    504 óra/ 272óra 

A klasszikus balett tantárgy tanításának célja, hogy a növendék a képességek, 

a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja alapfokon a 

klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten 

alkalmazni tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az ütemezését 

mindig az adott évfolyam adottságai és képességei határozzák meg. Célszerű 

a metronóm számokat követni és betartani. 

 

1. Klasszikus balett alapjai I.     108 

óra/72 óra 

- A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás 

kidolgozása, a földön és 45 fokon 

- A rúd- és középgyakorlatokat talpon végeztetjük 

- Az ugrástechnika megalapozása  
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A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, 

megalapozva ezzel a növendékek elemi koordinációs készségét 

 

2. Klasszikus balett alapjai II.     144 óra/ 

72óra 

- A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen 

- Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő 

egyensúlyhelyzetek és több mozgáselemet tartalmazó lépések 

bevezetése 

- Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások 

 

3. Klasszikus balett alapjai III.      108 óra 

/64 óra 

- Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított 

gyakorlatok továbbfejlesztése, egy részüket lábujjhegyen állva 

végeztetjük a rúdnál. Féltalpra emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-

vel végzett gyakorlatok dinamikájának a megismerése 

- A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. 

Alapvető feladat a nagy pózok elsajátítása 

- A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása 

 

4. Klasszikus balett alapjai IV.     144 óra 

/64 óra 

- Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott 

szabadlábbal rúdnál 

- Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en 

dehors és en dedans 1 fordulattal 

- Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások 

 

5.3.2. Kortárs-, modern tánc alapjai     144 óra/104óra 

 

Kortárs-moderntánc alapjai I.     36 óra/26 

óra 

Fő feladata: A Klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai 

gyakorlatsorok. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett 

gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis 

allegrók, diagonális gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, 

izolációs technika révén a koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a 

verbális és non-verbális kommunikációs készséget és a memóriát. A tanulók 

ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival, és speciális 

gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai 

világával. 

Fejlesztési feladatok 
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– A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése. 

– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

– A térhasználati képesség, készség kialakítása. 

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

 

Kortárs-moderntánc alapjai II.     36 óra/26 óra 

A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális 

gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai 

világával. 

 

Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb 

formában történő alkalmazása. 

 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

 Az új tréning gyakorlatok elsajátítatása. 

 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő 

mozgásrepertoár létrehozása. 

 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok 

kombinációja által 

 

Bázisgyakorlatok 

 Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségét maximálisan kihasználva.  

 

Középgyakorlatok 

A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu 

parallel és en dehors, Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések 

pozícióváltásokkal különböző irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé, 

Grand battement gyakorlatok. 

 

Izolációs gyakorlatok 

A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig 

áthaladva. Térbeosztás: térirányok 

 

Összekötő lépések 

Ugrások 

- Két lábról–két lábra 

- Két lábról–egy lábra 
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- Egy lábról–egy lábra 

 

Kortárs-moderntánc alapjai III.     36 óra/26 óra 

 

A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, 

diagonális gyakorlatok tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika 

révén a koordináció, a ritmusérzék, a mozgás szótár, a verbális és non-verbális 

kommunikációs készség és a memória fejlesztése. A tanulók az előző 

témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben összeállított 

gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, 

mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az 

izolációs gyakorlatok, forgások és a különböző szintek használata kap nagy 

hangsúlyt. 

 Fejlesztési feladatok 

- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai 

- a különböző forgás lehetőségek 

- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben 

elmozdulva 

 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával 

Középgyakorlatok: 

Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások, 

döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, 

Developpé álló helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.  

Izoláció 

A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a 

középponton áthaladva és a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

 Összekötő lépések irányváltásokkal: 

- Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

- Pas de bourrée 

- Triplet 

 

 Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

 

Kortárs-moderntánc alapok elmélyítése     32 óra/26 óra 

 

A témakör részletes kifejtése 

Fő feladata: Az előző témakörök anyagainak az ismétlése, a technikai tudás 

elmélyítése. A tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az 

eddig tanultak technikai tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés. 

Minőségi tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken. 
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Bemelegítő gyakorlatsor  

összeállítása, melyben az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a 

gerincoszlop mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználja. 

Középgyakorlatok 

- Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors poziciókban, 

pliékkel, karváltásokkal  

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors 

poziciókban  

- Developpé- enveloppé  

- Attitude 

- Adagio 

- Grand battement 

- Térben elmozduló grand battement 

- Twist 

- Hinge 

- Arche 

 

Izolációs gyakorlatok  

- fej 

- váll 

- mellkas 

- csípő 

- kar 

- láb 

 

Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is) 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel 

- Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve) 

- Pas de bourrée  

- Croisé-ból change 

- Triplet 

- Pivot 

- Tombé 

 

Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal 

 

5.3.3. Néptánc alapjai     104 óra/ 68 óra 

A néptánc alapjai tantárgy tanításának célja az, hogy a növendékek táncos 

készségük-képességük fejlesztése közben megismerkedjenek a 

mozdulatelemzés alapjaival, a magyar néptánc tipikus ritmusvilágával, 

tempóival, motívumaival, s a motívumok variálási lehetőségeivel. Általános 

képet nyerjenek a magyar néptánc szóló, páros és csoportos formáiról.  
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Mozdulatelemzési alapismeretek, ritmikai képzés  

 36óra/52óra 

 

A mozdulatelemzés alapjai 

Alapfogalmak 

– ritmika 

– plasztika (a front, a tér, az irányok, a magassági fokok, a távolság, a 

pozíciók, a részleges súlyok) 

– dinamika 

 

Mozdulat és helyzettípusok 

– mozdulattípusok (gesztus, lépés, testsúlyáthelyezés, ugrás, forgás, 

keringés) 

– helyzettípusok (testpozíciók, súlytalan részek mozdulatlansága, 

szünet a testben, szünet a térben, szünet a helyen) 

 

Kiegészítő fogalmak 

– páros viszonyok 

– táncos-eszköz viszonya 

– fogások 

 

Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére 

 

– hangjegyérték gyakorlatok 

– ütemgyakorlatok 

– ritmusgyakorlatok 

– tempógyakorlatok 

 

Ritmikai képzés, ugrósok-csárdások, improvizáció  

 36óra/52óra 

Ritmikai gyakorlatok magyar népzenére:  

– hangjegyérték gyakorlatok 

– ütemgyakorlatok 

– ritmusgyakorlatok 

– tempógyakorlatok 

 

A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a dél-dunántúli 

ugrósok alapján: 

 

– lépések - csárdások 

– háromlépők – cifrák 

– lengetők-hegyezők 

– bokázók 
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– ezek kombinációi 

 

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók 

használatával. 

 

A magyar néptáncok általános motívumcsaládjai, a Felső-Tisza vidéki 

csárdások alapján: 

 

– az ugrósoknál tanultak aktualizálása e témakörben 

– csárdások 

– páros forgások és díszítéseik – félfordulók és díszítéseik 

– önforgók (lányok) – csapásolás (fiúk) 

 

Improvizáció a tanultakból szóló, páros és csoportos formában, táncszók 

és tánc közbeni énekléssel.  

 

Elméleti és gyakorlati rendszerezés, tánc eszközökkel  36óra/36óra 

         

Az előző két témakörben tanultak gyakorlása táncfolklorisztikai 

ismertekkel bővítve, pl. táncra kérés, táncrend, a tánc megköszönése, 

viselkedés a tánc közben, multás a tánc közben. Tánc eszközökkel, pl. 

üveg, söprű az eddig tanult motivika felhasználásával. Martin György 

tipizálása. 

 

 

5.3.4. Színházi tánc alapjai      144 óra/104óra 

A témakör részletes kifejtése 

 

A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy társasági 

tánc stilizált formáját.  

 

Ismertessük meg a tanulókkal 

– a tanult táncok alaplépéseit 

– a táncok stílusát 

– a táncok zeneanyagát 

– a korabeli szokásformákat 

 

Alakítsuk ki a tanulókban 

– a pontos, stílusos táncolás igényét 

– a kötött térformák pontos betartásának igényét 

– a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáit 

– a kellő munkafegyelmet, szellemiséget 

– a művészi előadásmódra való törekvést 
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Fejlesszük a növendékek 

– mozgáskultúráját 

– stílusérzékét 

– koordinációját 

– előadó képességét 

– színpadi térlátását 

 

Színpadi tánc alapjai       36 óra/36 óra 

 

 

Az egység tananyaga a történelmi társasági tánc alapjaira épül. A színpadi járás, 

és az alaplépések gyakorlása szólóban, párban, csoportban. Különböző térformák 

kialakításának gyakorlása. 

 

– alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása 

– technikai elemek biztonságos kivitelezése 

– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása 

– stílusos előadásmód elsajátítása 

– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása 

– a koreográfia gyakorlása 

 

Egy XIX. sz.-i magyar úri báli tánc, vagy XIX. sz. -i európai tánc stilizált 

formája       36 óra/36óra 

 

A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni tudják egy XIX. 

sz. magyar úri báli tánc vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált 

formáját.  

 

XIX. sz. magyar úri báli tánc (Palotás): 

 

– alaplépések tanulása (andalgó, tétovázó, csárdás, rida, cifra, legjtő, toborzó, 

lengető, bölcső, magánforgó, páros forgó) 

– lezárók, bokázók tanulása 

– lassú és gyors témák megismerése, gyakorlása. 

 

Mazurka (vagy bármilyen XIX. sz. európai tánc stilizált formája az alaplépések 

megtartásával): 

 

– kargyakorlatok 

– kulcsok, lezárók 

– színpadi futás (pas courru - dobbantással, csúsztatva) 

– alaplépések tanulása 
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– gyors térforma váltások gyakorlása alaplépések alkalmazásával 

 

Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 1. 

      36 óra/36óra 

 

Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A 

koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a musicalekben 

használt formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. A modern tánc és 

klasszikus balett technika mozgáselemei kerülnek bemutatásra és 

alkalmazásra a színpadra alkalmazott koreográfiákban. 

 

– a koreográfus tanár által komponált koreográfia motívumainak betanítása  

– a koreográfia szerkezetének elsajátítása 

– technikai elemek egyenkénti kitisztázása 

– technikai elemek gyakorlása 

– a koreográfia gyakorlása 

– a meggyőző előadásmód motiválása  

 

  

Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása 2.  36 óra/32óra 

       

 

Színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. A 

koreográfiák ötvözhetik a balett-alapú modern tánclépéseket, a 

musicalekben használt formákat, kortárs koreográfiák alapelemeit. Fontos, 

hogy a koreográfus-tanár figyelembe vegye a koreográfiák készítésénél és 

betanításánál a növendékek technikai felkészültségét és személyes, 

előadói képességét. 

  

alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása 

– technikai elemek biztonságos kivitelezése 

– szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása 

– stílusos előadásmód elsajátítása 

– tánc és zene összehangoltságának megvalósítása 

– a koreográfia gyakorlása 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett-terem 

A nemiségből adódó különböző mozgások, viselkedési formák miatt 

csoportbontás szükséges a néptáncban.   

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. Csoportos munkaformák körében     

2.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

3. Gyakorlati munkavégzés körében     

3.1. Műveletek gyakorlása x x x  

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás-taktilis a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás- közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerint. Félévkor és év végén a tantárgy témaköreiből vizsgát tesz a tanuló.  
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A 

10724-12 azonosító számú 

 

Kortárs-, modern tánc 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10724-12 azonosító számú, Kortárs-, modern tánc megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10724-12 

Kortárs-moderntánc 

Klasszikus balett 

gyakorlata 

9.
 é

v
fo

ly
am

 g
y

ak
o

rl
at

ai
 

10
. é

v
fo

ly
am

 g
y

ak
o

rl
at

ai
 

11
. é

v
fo

ly
am

 g
y

ak
o

rl
at

ai
 

12
. é

v
fo

ly
am

 g
y

ak
o

rl
at

ai
 

13
. é

v
fo

ly
am

 g
y

ak
o

rl
at

ai
 

FELADATOK  

Klasszikus balett alapelemeit, kombinációit 

gyakorolja 
 x x  x  x  

x 

Graham-technikára épített mozgássorokat mutat be      

A tradícionális Limón-technika tréningsorát 

gyakorolja 
    

 

Modern Limón gyakorlatsorokat végez      

Kontakt tánc, lifting elemeket gyakorol      

Jazz-tánc kombinációkat mutat be      

Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat végez      

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

    

 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
    

 

Színpadi igényeket kielégítő koreográfiákat mutat be      

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
    

 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x x x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
    

 

Az alkotás és befogadás folyamatának elveit 

alkalmazza 
    

 

A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait 

elkülöníti 
    

 

A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok darabjait 

azonosítja 
    

 

Egy adott stíluskorszakon belül a zenei műfajokat 

megkülönbözteti 
    

 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x x x 

A zenei szakkifejezéseket helyesen értelmezi      

Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a  x x  x  x  x 
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mozgásban 

SZAKMAI ISMERETEK  

A klasszikus balett alaplépései, szakkifejezései  x x  x x  x 

A harmonikus kivitelezés módjai x  x  x  x  x 

A graham-technika tréning és mozgásanyag ritmikája, 

jellegzetes dinamikai megoldásai, előadói stílusa 
    

 

A limón-technika tréning és mozgásanyaga, ritmikája, 

előadói stílusa, a mozgásanyag pontos, lényegi 

vonásai 

    

 

A kontakt tánc kooperációs formái, test tónusok, 

mozgások, az improvizációs stílus és szemlélete  
    

 

A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x x x 

Korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris 

jegyei, az érett amerikai jazz tánc tradíciói, a modern 

jazz-technikák  

     

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei      

A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

     

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

     

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
     

Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő 

koreográfiák 
     

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x x x x x 

 Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x  x  x   x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései          

Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
        

 

A művészeti alapfogalmak, az alapvető esztétikai 

kategóriák, törvények 
        

 

A művészettörténet legfőbb stíluskorszakai, 

irányzatai, a művészettörténet legkiemelkedőbb 

alkotásai – a korszak és az alkotói személyiség 

összefüggéseit tekintve 

    

 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei, 

szerepformálás színpadi alaphelyzetei gyakorlatban 
    

 

A tánc, zene és színház kapcsolata, valamint a 

táncművészetnek a többi művészeti ághoz való 

viszonya, egymásra gyakorolt hatása 

    

 

A tánc kialakulásának története, fejlődése, a színpadi 

táncművészet és a balettművészet fejlődése, 

kialakulási körülményei 

    

 

A tánc stíluskorszakainak, legfőbb jellemzői, a 

táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, 

kiemelkedő reprezentánsai 
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A zenei struktúra a táncban x x x x x 

A zenei szakkifejezések      

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok, azok legfőbb 

jellemzői 
    

 

Az alkotás és a befogadás folyamata      

Az új szakmai törekvések          

Napjaink táncművészetének jelentős eseményei      

Önálló értékítélet      

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x x 

x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x x x 

Térérzékelés x x x x x 

Ritmusérzék x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  x  x  x 

Önfegyelem  x  x  x  x x 

Rugalmasság  x  x  x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Interperszonális rugalmasság          

Irányíthatóság x  x  x  x  x 

Empatikus készség          

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x  x  x  x  x 

Intenzív munkavégzés x x x x x 

Nyitott hozzáállás      
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6. Klasszikus balett gyakorlata       872 óra/272óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A klasszikus balett tantárgy tanításának célja, hogy a növendék a képességek, a 

készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett 

mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja. 

A tananyag betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott 

évfolyam adottságai és képességei határozzák meg. Célszerű a metronóm 

számokat követni és betartani. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A klasszikus balett tantárgy ráépül a klasszikus balett alapjai tantárgyra, 

kapcsolódik a bevezetés a tánctörténetbe tantárgyhoz, megalapozza 

különböző a kortárs-, modern tánctechnikákat. Szoros összefüggésben áll a 

zenei tanulmányokkal és felhasználja az anatómiai ismereteket. 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. 9. évfolyam gyakorlatai     108 óra/48 óra  

A helyes testtartás az en dehors, a lábizomzat, a kartartások kidolgozása, 

valamint pózok elsajátítása a földön és 45 fokon. Az ugrástechnika 

megalapozása. A rúd- és középgyakorlatokat talpon végeztetjük. A 

gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fej kísérettel tanítjuk megalapozva 

ezzel a növendékek elemi koordinációs készségét.  

- A rúdgyakorlatok alapelemei   

- A középgyakorlatok alapelemei 

- A két lábról-két lábra érkező ugrások ismerete 

 

6.3.2. 10. évfolyam gyakorlatai 108 óra/48 óra 

Az új gyakorlatok megtanításán kívül az előző évfolyamban elsajátított 

gyakorlatok egy részét féltalpon végeztetjük a rúdnál. A már tanult 

gyakorlatokat középen pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagypózok 

elsajátítása, a kis ugrások kidolgozása.  

- Hangsúlyt fektetünk a balance kidolgozására  

- Elkezdjük középen tanítani a forgást, a Tour-sur-le-cou-de-pied-t en dehors 

és en dedans egy fordulattal.  

- Megjelennek a negyed és fél fordulatos ugrások  
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6.3.3. 11. évfolyam gyakorlatai    144óra/48óra 

A rúd -és középgyakorlatokat féltalpra emelkedéssel tanítjuk. A gyakorlatok 

összetételében megnő a koordináció szerepe, a kombinációk változatosabbak 

lesznek. Az állóképesség és izomerő fejlesztése az évfolyam fő feladata. 

 Rúdnál relevék és plié relevék: A III. évfolyamban a növendék minden 

rúdgyakorlatot féltalpon, relevével és plié relevé-vel végez. A relevé és plié 

relevé mennyiségének helyes összeállítása erősíti meg a növendék súlylábát 

és teszi képessé a középgyakorlatok és allegrók új feladatainak elvégzésére. 

 Középen az egyensúly: A középgyakorlatok fő feladata a féltalpra 

emelkedés, az egyensúly biztos elsajátítása. Ebben az évben tanulják az első 

en tournant  gyakorlatokat, a tour sur  le cou-de-pied-t minden pozícióból 

és a diagonál tour-ok egy részét. 

 Battirozás  alapjai: Az allegróban, meghatározott gyakorlatokat  1/2 és 1 

fordulattal tanulnak. Megjelenik az első 90°-ra nyitott nagy ugrás. A 

legfontosabb új technika, aminek alapjait a III. évfolyamban kell 

megtanítani, a battu. 

 

6.3.4. 12. évfolyam gyakorlatai     256óra/64óra 

Ebben az évfolyamban az elsődleges feladat az, hogy a növendék képes legyen 

a növekvő technikai követelményeket teljesíteni. Erőteljes súlylábmunkát 

igénylő forgástechnikát kell az évvégéig elsajátítani és azt teljes stabilitással 

végezni. 

Mindennapos munkafolyamatban a cél az előző években elsajátított tudás 

fokozása, az egyes elemek nehézségi fokának emelése, valamint a színpadi 

előadásmód a kidolgozása. 

 A súlylábmunka további fejlesztése.  

 Tour sur-le-cou-de-pied minden formájának gyakorlása a rúdnál és 

középen, valamint a rúdnál való forgás tanítása a következő évek 

tananyagát képező emelés technika érdekében.  Grand tour-ok fogalma a 

klasszikus balett tánctechnika terén. Valamennyi Grand tour megtanítása. 

 Az Allegro tovább fejlődése: petit allegro-, középugrás, valamint a grand 

allegro-ban. A gyakorlatok összeállítása, a tempók változtatása és a 

zenekíséret sokszínűsége segíti a növendékeket az előadási képesség 

fejlesztésében. 

 

1.3.4. 13. évfolyam gyakorlatai       256óra/64óra 

A tananyag felöleli mindazokat a lépéseket, amelyek gyakoriak a színpadon, 

ezek (nevezetesen a fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté, cabriol és az en 

tournant ugrásformák) és előkészítésük képezi a tananyag gerincét. 

Kívánatos a tourok mindennapos gyakorlása középen, allegro-ban. A 

kombinációkat közelíteni kell a színpadi feladatok követelményeihez. 

 Feladat a tourok kidolgozása, fejlesztése, a stabil forgáskészség kialakítása. 

Elengedhetetlen a tourok mindennapos gyakorlása, különböző 
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kombinációkban való alkalmazása rúdnál középen, allegróban és 

diagonális irányban. Cél a grand tourok biztossá tételéhez a megfelelő 

izmok megerősítése, beidegzése, a helyes fejkapás gyakorlása, mert ez segíti 

a technikailag precíz kivitelezés begyakorlását.  

 A tananyag gerincét alkotó ugrások elsajátítása, kigyakorlása. Cél a láberő 

növelése, a különböző minőségű pliék, kar-láb koordináció kidolgozása, 

hogy a növendékek a battuk, cabriolok, en tournant ugrásokat, technikailag 

helyes tudják kivitelezni. 

 Előadói képesség, előadásmód fejlesztése. Fontos feladat a kar és lábmunka 

folyamatos, összehangolt koordinációjának kidolgozása. A gyakorlatok 

lépésanyagának harmonikus, művészi mozgással való elsajátítása. 

Muzikalitás fejlesztése. A zene és a tánc szoros kapcsolatának tudatosítása. 

A színpadi követelményeknek megfelelő kombinációkban kell 

gyakoroltatni. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

1.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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2. Graham technika  gyakorlata    144 óra/104 óra* ÖGY 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Graham technika 

gyakorlata 

A
 G
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am
 t
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G
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m
b
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o
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o
g
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a
 

FELADATOK 

Graham-technikára épített mozgássorokat mutat be x x x 
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű 

gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
  x 

Színpadi igényeket kielégítő koreográfiákat mutat be   x 
Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések elkerülése 

érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
x x x 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 
A graham-technika tréning és mozgásanyag ritmikája, 

jellegzetes dinamikai megoldásai, előadói stílusa 
x x x 

A csoportmunka egymásra figyelő magatartásformájának 

jelentősége 
x x x 

A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek helyes 

végrehajtásához szükséges szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű 

gyakorlatsorai 

x x  

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x x x 

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 
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Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései x x x 
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
x x x 

A zenei struktúra a táncban   x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja a tanulót megismertetni a Graham technika gyakorlataival, 

szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, szakterminológiájával. 

Fejleszti a tanuló testtudatát, fegyelmét, figyelmét, megtanítja a modern 

technikákhoz fontos testközpont használatra.  

Megismerteti a tanulókkal a Graham technika tréninganyagát, speciális 

koordinációját, gerinchasználatát, technikai elemeit, a mozgás zenei beosztását 

és variációs lehetőségeit. Elmélyíti a lépések helyes végrehajtásának 

meghatározó szabályait, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját, a táncos, 

előadóművészi magatartásformát. Kialakítja a tanulókban a megfelelő 

munkafegyelmet, szellemiséget, munkájuk tudatos kontrollálását, a közös, 

csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját, a technikai hibák 

önálló korrigálásának képességét és a művészi előadásmódra törekvést. 

Fejlődnek a növendékek fizikai képességei, teljesítő- és állóképessége, technikai 

tudása és stílusérzéke. A gyakorlatok során fontos a dinamikai érzék, a 

mozgásmemória, koncentrálóképesség, koordinációs készség. A speciális 

gyakorlatok, zenei beosztások erősítik a muzikalitást és hozzájárulnak az 

igényes, esztétikus előadásmódhoz és plasztikus kivitelezéshez. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy megalapozza a képzés során később következő modern technikákat, 

kapcsolódik a tánctörténet és táncmű-elemzés tantárgyakhoz. A technika tudatos 

gerinchasználata és harmonikus légzéstechnikája fontos a későbbi tradicionális és 

kortárs Limón, jazztechnika tanulmányok során. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. A Graham technika alapgyakorlatai   

 72óra/36óra 

A talajon végzett alapgyakorlatok során fejleszti a tanuló testtudatát, segíti 

tudatosítani testközpont használatát, mozgásával összehangolni a légzéstechnikát. 

Megtanulja a különböző, a technikára jellemző ülő és fekvő helyzetekben végzett 

alapgyakorlatokat. Sajátítsa el a technika szakkifejezéseit. 

Álló helyzetben végzett alapgyakorlatok során ismerje meg a tanuló a technika 

speciális középgyakorlatait, testtartást, dinamikáját, ritmikai jellemzőit. Sajátítsa el 

a jellemző stiláris jegyeket. 

A térben haladó gyakorlatok során fejlődjön a tanuló térérzékelése, a technika 

haladó gyakorlatainak sajátos térhasználata által. 

A tanuló legyen képes felismerni azokat a speciális jellemzőket, mely a Graham 

technikát elkülöníti a többi modern technikától. 

 

Talajon végzett gyakorlatok 

- bounce 

- breathing 

a. alapforma 

b. breathing cross (V.) pozícióban, side opening 

c. breathing in spirál 

- contraction 

a. alapforma: contract-release 

b. deep contraction alaphelyzetekben 

- IV.pozíció spirál 

- spirális elfordulás 

- contraction-spiral release 

- spiral-contraction-spiral release sorozatok 

- contraction és spirál kombinációk ötvözése 

 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

- plié II.-I. pozíciókban, majd IV.-V. pozíciókban 

- pliében contract-release II.-I. pozíciókban 

- deep contraction II.-I. pozíciókban 

- brushes 

- láblendítések, suspension 

- pitch, tilt helyzetek, nagy kilendülések, suspension 
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- pliében contraction- relese IV.-V. pozíciókban 

- plié-s kombinációkban spirál alkalmazása (contraction-nál, relevében, stb.) 

- brushes spirál használatával 

- láblendítések, suspension fordulatokkal 

 

Diagonál gyakorlatok 

- graham-walk: frontális, spirális 

- deep-walk, irányváltásokkal és 1/2 fordulattal is 

- triplet 

- futások 

- lépés minőségek kombinálása 

- walks & triplets teljes fordulatokkal  

- spirális helyzetek a levegőben 

- contraction a levegőben 

 

Ugrások 

- két lábról két lábra ugrások 

- egy lábról azonos lábra érkező ugrások 

- skip (egyik lábról a másikra érkezés), spirállal is 

 

7.3.2. A Graham technika emelt szintű gyakorlatai  

 36óra/36óra 

A talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok során a tanuló 

magabiztosan használja az átmeneteket a különböző térszintek között, a 

megfelelő, testközpontból indított energiák használatával. 

A térben haladó emelt szintű gyakorlatok során fejlődik a tanuló térérzékelése, a 

technika haladó gyakorlatainak sajátos térhasználata által, a kombinált 

gyakorlatsorokban a koordinációs készség fejlesztése kerül előtérbe, valamint a 

megismert alapmozdulatok magabiztos kötése, az energiák tudatos használatával. 

 

 

Talajon 

- IV. pozíció spiral-contraction 

- fold pozíció spiral-contraction 

- talajról feltolás, fellökés használata 

- laterális elmozdulások (fordulás, vetődés) 

- back fali 

- talajról fel- és visszaereszkedések 

Álló helyzetben 

- álló gyakorlatok elmozdítása térben 

- különböző mozgásminőségek, eltérő dinamikájú mozgások (pl.: lendítés 

húzáskombinálása) 

 



 491 

Diagonál 

- walks l -nél több fordulattal, összetettebb térformákban 

- triplets kombinálása forgással, ugrással, magas láblendítéssel, suspension 

használattal 

 

Ugrás 

- ugrások fél fordulattal (helyben és haladva) 

- walk & triplets kombinálása ugrásokkal (diagonál) 

- nagy ugrások pitch, tilt és contraction helyzetekben (diagonál) 

 

7.3.3. Graham kombináció/koreográfia    

 36óra/32óra 

A technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációkban, 

koreográfiákban a tanuló számot adhat a korábban elsajátított Graham technika-

ismereteiről összetettebb formában. Előtérbe kerül a stílusérzék, előadásmód, 

kifejezőerő. Készíthető a technika formanyelvén és szellemiségében új kompozíció, 

vagy betanítható részlet valamely Graham műből.  

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) és tevékenységi formák 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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i 
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- 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  
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3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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8. Horton technika  gyakorlata     72 óra/ 72óra*  

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Horton technika 

gyakorlata 

H
o

rt
o

n
 t

ec
h

n
ik

a 

al
ap

g
y

ak
o

rl
at

ai
 

H
o

rt
o

n
 t

ec
h

n
ik

a 

em
el

t 
sz

in
tű

 

g
y

ak
o

rl
at

ai
 

K
o

m
b

in
ác

ió
 a

 

H
o

rt
o

n
 t

ec
h

n
ik

a 

fe
lh

as
zn

ál
ás

áv
al

 

FELADATOK 

A modern technikák speciális koordinációjának, emelkedő 

nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű 

gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések elkerülése 

érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit felismeri x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 

Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 

A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek helyes 

végrehajtásához szükséges szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, emelkedő 

nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű gyakorlatsorai 
x x x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
  x 

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései x x x 

Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, sérülései x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja a tanulót megismertetni a Horton technika gyakorlataival, 

szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, speciális koordinációjával, a 

mozgásanyag variációs lehetőségeivel. Figyelmet fordít a mozdulatok helyes 

végrehajtásának meghatározó szabályaira és a harmonikus, esztétikus 

kivitelezés módjára.  

Fejleszti a tanuló fizikai képességei mellett (tágság, hajlékonyság, rugalmasság) 

testtudatát, egyensúlyérzékét, mozgásmemóriáját, fegyelmét, figyelmét, 

stílusérzékét, megtanítja a modern technikákhoz fontos hosszú elnyújtott 

testvonalak használatra.  

Kialakítja a tanulókban a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét, 

munkafegyelmet, tudatos kontrollt, a közös, csoportmunka helyes, egymásra 

figyelő magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának 

képességét. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy megalapozza a képzés során később következő modern 

technikákat, kapcsolódik a tánctörténet és táncmű-elemzés tantárgyakhoz. 

Formanyelve elsősorban a jazztechnika kivitelezéséhez ad jó alapokat főleg a 

megfelelő tartás és balance kialakításában. Állóképességi és koncentrációs 

fegyelmezettségű elvárásaiban megegyezik az összes táncszakmai tantárgy 

követelményeivel.  

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. A Horton technika alapgyakorlatai    

 36óra/36óra 

 

Megalapozza a törzsmunkát és balance helyzeteket a technika magabiztos 

alkalmazásához. A tartás korrekciójával elősegíti a technikára jellemző flat 

backek és elnyújtott hosszú testvonalak határozott használatát. 

Elméleti alapinformációk 
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 A technika elhelyezése a modern tánctechnikák rendszerében 

 Alapfogalmak és alappozíciók 

 Tartáselemzés, a technika alappillérei 

 

 Gyakorlatok alapformái: 

  Flat back és lateral stretch alapformái 

 Flat back különböző karhelyzetekben 

  Primitive Squash descent  

 Plie stretch 

  Deep lunges hajlított és nyújtott térddel 

  Leg swing testsúlyáthelyezéssel 

 Balance gyakorlatok, flat back-kel,  

 

 Gyakorlatok alapformáinak variációs lehetőségei 

 Lateral stretch és flat back kombinációja 

 Flat  back plievel és relevével  

 Lateral stretch irányváltással és deep swinggel, horizonttal swinggel és 

teljes törzskörrel, teljes törzskörrel, visszafordulással 

 Deep lunges contractionnal és release-zel, teljes bodystretch-csel 

 Összetett plie gyakorlat flat back-kel különböző pozíciókban (I. és II.) 

 Lunge stretch szintváltásokkal, ülő helyzetig fordulva 

 Deep swing lassú tempóban fázisonként 

 Hinge 

 

Diagonál gyakorlatok 

 Leg swing testsúlyáthelyezéssel és II. pozíción keresztül irányváltással 

 ugrások 

 

8.3.2. A Horton technika emelt szintű gyakorlatai  18óra/18óra 

Ebben a szakaszban az alapgyakorlatok kombinálási lehetőségei kerülnek 

előtérbe. A tréninganyag fokozódik, gyakoribb dinamikai váltásokkal, a tér 

irányainak, váltásainak összetettebb használatával. 

 

talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok 

 Deep flat back, relevével és pliével is 

 Összetett plie gyakorlat flat back-kel, különböző pozíciókban (IV. és V.) 

 Lunge stretch negyedfordulattal kötve side stretch-csel 

 Hip propulsion 

 Coccyx  

 elementary balance flat backből kontrakcióval 

 Deep swing variációk tempófokozással, folyamatosan  

 Spiral hinge 
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térben haladó emelt szintű gyakorlatok 

 

 Térben haladó mozgáskombinációk a tanult technikai elemek kötésével 

 

8.3.3.  Kombináció a Horton technika felhasználásával  18óra/18óra 

 

- A technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, koreográfiák 

Ebben a szakaszban az alapgyakorlatok kombinálási lehetőségei kerülnek 

előtérbe, de nem tréninggyakorlatok szintjén, hanem táncosabb formában, 

kombinációkba, kompozíciókba fűzve. A tanulónak lehetősége nyílik a 

táncosabb kombinációkon keresztül megmutatni előadói képességeit is. A 

kombinációk a gyakorlatsorok kötöttségéhez képest egy szabadabb formában 

jelenítik meg a technikára jellemző elnyújtott testvonal-használatot, és 

összetett balance helyzeteket. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

8.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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9. Limón technika gyakorlata     172 óra/ 136óra* ÖGY 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Limón technika 

gyakorlata 
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FELADATOK 

A tradícionális Limón-technika tréningsorát gyakorolja x   

Modern Limón gyakorlatsorokat végez  x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, emelkedő nehézségű, 

különböző dinamikájú és alapelvű gyakorlatsorait végzi 
x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű koreográfiák szerepeit 

táncolja 
  x 

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének mozgásfunkcióit 

megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex mozdulatok 

összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető mechanizmusát 

tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések elkerülése érdekében x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit felismeri x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 

Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a mozgásban x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 

A limón-technika tréning és mozgásanyaga, ritmikája, előadói stílusa, a 

mozgásanyag pontos, lényegi vonásai 
x x x 

A különböző modern tánctechnikák alapelemei és stílusjegyei, jellemző 

magatartásformái, lépéseinek helyes végrehajtásához szükséges 

szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, emelkedő nehézségű, 

különböző dinamikájú és alapelvű gyakorlatsorai 
x x x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák 
  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a komplex mozdulatok 

létrejöttében 
x x x 

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései    

Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, sérülései x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja a tanulót megismertetni a Limón technika gyakorlataival, 

szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, sajátos energiahasználatával. 

Fejleszti a tanuló testtudatát, stílusérzékét, fegyelmét, figyelmét, koordinációs 

készségét, megtanítja a modern technikákhoz fontos talajhasználatra, gördülékeny 

kivitelezésre és megfelelő, a testtel harmóniában működő légzéstechnika 

használatára, a test tudatos elnyújtására és lazítására, az oppozíciókra, 

felfüggesztésekre. Megismerteti a tanulókkal mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

a mozdulatok helyes végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmonikus, 

esztétikus kivitelezés módját. 

Kialakítja a tanulókban megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, munkájuk 

tudatos kontrollálásának képességét, elősegíti a közös, csoportmunka helyes, 

egymásra figyelő magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának 

képességét és törekvést a művészi előadásmódra. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolatban áll a képzés során megjelenő többi modern technikával, 

kiegészíti azokat. A Graham és Horton technika gyakorlata megalapozza a 

testtudatot és a légzéstechnika tudatos használatát a Limón technika 

gyakorlatához. Kapcsolódik a tánctörténet és táncmű-elemzés tantárgyakhoz. 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Tradicionális Limón alapgyakorlatai   

 36óra/36óra 

A tradicionális Limón tréning során a táncos a testsúly és a lazított izmok 

használatára koncentrál különböző alappozíciókban, megtanulja az elernyesztés és 

elnyújtás során fontos légzéstechnikát. 
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talajon végzett alapgyakorlatok 

- Gerinc szukcesszió 

- rugózások 

- rugózások elfordulással 

- karhasználattal 

álló helyzetben végzett gyakorlatok 

- álló helyzetben végzett rugózások 

- tendu sorozat 

- plie sorozatok 

- lendítések második pozícióban 

- visszarugózások 

- oppozíció 

- lábfej izolálása 

- passé sorozatok 

- developpe sorozatok 

- támadássorozatok 

- Spirális fordulatok 

- ejtések 

- ugrások 

térben haladó gyakorlatok 

- A test mint zenekar 

- haladó ugrássorozatok 

- pique sorozatok 

 

9.3.2. Kortárs Limón alapgyakorlatai   72óra/68óra ÖGY 

A Limón órákon a táncos állandóan a gravitációt hívja ki maga ellen felhasználva 

a mozdulatok teljes spektrumát, ami a gravitációs erőtől való szabadság és annak 

való teljes alávetettség között van, ami a test repülésének pillanata és földre 

esésének  vagy ereszkedésének pillanata között van. 

- szukcesszió állandó gyakorlása (bemelegítés) teljes testen 

- oppozíció azaz húzóerő és nyújtás( izmok feszítése nélkül) 

- súly kezelése 

- bounces, swing, esések ismétlése ( minden pozícióban) 

- mellkas, könyök és váll izolálása a talajon és álló helyzetben 

- tendu-gyakorlatok (teljes fordulattal), plié sorozatok (testet kimozdítjuk a 

központból) 

- lendítések második pozícióba   

- Próbáljuk megvalósítani a "kettős kitartást" és hozzátenni egy lendítést a 

felsőtestben 

- Passé gyakorlatok, lábfej izolálással  

- developpé gyakorlatok hajlásokkal 

- tombé minden irányba, később fordulatokkal 

- visszarugózásból való emelés gyakorlása a kombinációkon keresztül 
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- haladó ugrássorok gyakorlása 

- Piqué sorozatok 

 

 

9.3.3. Kortárs Limón emelt szintű gyakorlatai  64óra/32óra ÖGY 

A gyakorlatokat már kombinált formákban gyakoroltatjuk, karokkal együtt és 

pozícióváltással végeztetjük. A spirálok, fordulatok nehezítik az anyagot. A 

növendéknek már tudnia kell koordinálnia a testét, hogy elsajátíthassa a technikát. 

Ebben a témakörben már a zenei és ritmikus változásokat is bevezetünk. Gyakori 

térszint váltásokkal és összetett átmeneti helyzetekkel fűzzük a gyakorlatokat. A 

kombináció/koreográfia folyamán az elsajátított tréninggyakorlatok által 

megszerzett tudásra alapozva táncos mozgássorokat tanulnak a növendékek, 

melyben szóló és csoportos feladatokat egyaránt végeznek. 

- talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok gyakori térszint 

váltásokkal és váltott térirányokkal 

- A technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, 

koreográfiák 

  

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  
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4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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10. Jazz technika gyakorlata     160 óra/ 168óra* ÖGY 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

10724-12 

Kortárs-moderntánc 

Jazz technika 

gyakorlata 

Ja
zz

 t
ec

h
n

ik
a 

al
ap

g
y

ak
o

rl
at

ai
 

K
o

rt
ár

s 
ja

zz
 t

ec
h

n
ik

a
 

Ja
zz

 

k
o

m
b

in
ác

ió
/k

o
re

o
g

rá
fi

a
 

FELADATOK 

Jazz-tánc kombinációkat mutat be x x x 
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
  x 

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 
A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x 

Korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris 

jegyei, az érett amerikai jazz tánc tradíciói, a modern 

jazz-technikák  

x x x 

A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

x x x 
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Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x x x 

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései x x x 
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A képzés célja a jazztechnika alapvető mozdulatelemeinek, stílusjegyeinek, 

továbbá az ezeken alapuló kombinációk elsajátítása. A klasszikus balett 

technikától különböző technikai, stílusbeli, ritmikai és dinamikai különbségek 

megértése és kivitelezése. A tanulót megismertetni a Jazz technika gyakorlataival, 

szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival,   

a korai jazztánc és kortárs jazz mozgásanyagával, speciális koordinációjával, 

izolációival, poliritmiájával. A tanuló képet kap a mozgásanyag variációs 

lehetőségeiről, a mozdulatok helyes végrehajtásának szabályairól, a harmonikus, 

esztétikus kivitelezés módjáról és a szakkifejezések tartalmáról, használatáról. 

Fejleszti a tanuló testtudatát, fegyelmét, figyelmét, mozgásmemóriáját, 

koncentráló képességét, koordinációs készségét, muzikalitását, megtanítja a 

jazztánc alapjaira, a kortárs jazz gyakorlataira és a színpadi darabokban szükséges 

stílusismeretre. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. 
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A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és 

stiláris jegyeit.  

Kialakítja a tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, a tudatos 

kontroll igényét és képességét, a csoportmunka helyes, egymásra figyelő 

magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának képességét és a 

törekvést a művészi előadásmódra. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A jazztánc forrásai a balett, a modern technikák és az afro-amerikai folklór. 

Anyaga széles és sokszínű, ezért fontos, hogy a korábbi tanulmányok után a 

diákok a legjellemzőbb jazztechnikai vonásokat sajátítsák el. A tantárgy 

kapcsolódik a tánctörténet és táncmű-elemzés tantárgyakhoz. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Jazz technika alapgyakorlatai    64óra/72óra 

ÖGY 

A testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. 

A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs 

technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A 

tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános stiláris 

jegyeit. Erősítő és nyújtó gyakorlatok fejlesztik az életkori sajátosságoknak 

megfelelően a testi képességeket. A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos 

alkalmazása jellemző, a testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, 

bővülő mozgásrepertoár létrehozása. A forgások előkészítése alapozó forgás 

előkészítő gyakorlatokkal. A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a 

térszintek és térirányok használatával. 

Gyakorlatok alapformái 

-   Alappozíciók 

- Karhasználat - jazz port de bras  

- Lábpozíciók  

- A test izolációs lehetőségei 

- Törzs-használat: Contrakciók - fajtái, releas-ek, törzshullámok alulról és 

felülről indítva, body roll-ok 

- rotáció 

- Csípőhasználat, csípőtolások minden irányban 

Középgyakorlatok 

- Gördülések, a gerincoszlopot szakaszonként bemelegítő gyakorlatok, 

hajlások, döntések 

- Boka és a talpizmok előkészítése paralel és en dehors pozícióban pliével, 

relevével 

- tendu  

- Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal  
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- Port de bras IV. pozíció grand plié 

- Jetté 

- Rond de jambe part terre rotációval és karhasználattal, félfordulattal 

- Rounde jambe en l’aire 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors 

pozíciókban 

- Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban Twist előkészítő 

második pozícióból karral 

- Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar 

használattal 

- Flat back 

- Developpé álló helyzetben 

- Enveloppé álló helyzetben 

- Grand battement tendu 

- Balance gyakorlat 

- Szotték helyben, fordulattal 

- Izolációk: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy 

idejű alkalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon 

mindig áthaladva és ritmizálva 

- Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és 

féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

- Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

- Összekötő lépések irányváltásokkal: 

- Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

- Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

- Pas de bourrée 

- Croisé–ból change 

- Triplet 

- Pivot 

- Tombé 

- Twist 

- Hinge 

- Arch 

- Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

- Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

- Két lábról – két lábra 

- Két lábról – egy lábra 

- Egy lábról – két lábra 

- Egy lábról – egy lábra 

- Egyik lábról a másik lábra 

Diagonál gyakorlatok 

- merengue lépés 

- grand battement  
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- haladó lépéskombinációk 

- Tour előkészítők 

- haladó lépéskombinációk 

- Jazz pas de bourrée fél és teljes fordulattal 

- Szotték haladva 

- Passé tombé 

- Tripletek 

- Off balance helyzetek passzéval, part terre-rel, tilt 

- Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

- Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

- Kick ball change, step ball change 

- Pas de bourrée-k színes kombinációi forgásokkal ugrásokkal, 

irányváltásokkal 

- forgások en dehor és en dedans váltással 

- Kombinált forgásgyakorlatok 

- Összetett diagonál lépésvariációk 

 

10.3.2. Kortárs jazz technika      64óra/64 

óra ÖGY 

A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika által 

magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai 

különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás. A témakörben az 

alapgyakorlatok emelt szinten jelennek meg, fokozásuk térben, dinamikailag, 

tempóban, és irányváltásokban is lemérhető. A korábban tanult jazz-technika 

magasabb fokú, továbbfejlesztett változata, amely sokszínűséget sugall. Magába 

foglalja a klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl. amerikai feketék jazz-

tánca, fehér amerikai jazz-tánc irányzatok) valamint a különböző moderntánc 

technikák (pl. Graham-, Limón-, Horton-, Cunningham-) egyes elemeit és a zenék 

sokszínűségén keresztül formába önti. A tanuló megismeri a technika speciális 

emelt szintű gyakorlatait, mozgássorait, a jellemző harmonikus, esztétikus 

kivitelezés módjait elmélyíti. Képessé válik a technika elemeit biztonsággal, 

stílusosan bemutatni, a zene és tánc kapcsolatának megteremteni.  

Fontos szempont a tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az 

egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs készség fejlesztése. A jazz–

technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 

készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus 

mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása. 

Bázis gyakorlatok:  

- releve, talon, plié gyakorlat 

- boka, térd és csípőízületek melegítése  

- plié, gyakorlat 

- tendu battement  gyakorlat 

- battement jeté gyakorlat 



 508 

- fejizolációs gyakorlat 

- rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat 

- vállizolációs gyakorlat 

- frappe gyakorlat  

- mellkas izolációs gyakorlat  

- adagio gyakorlat 

- grand battement jeté  

Középgyakorlatok: 

- rond de jambe par terre haladva  

- tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból,  

- chaine gyakorlat 

- Port de bras gyakorlat 

- Rond de jambe par terre  

- Rond de jambe en l’air  

- Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

- Attitude parallel és en dehors 

- Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

- Térben elmozduló grand battement 

- Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Arch 

- Balance és offbalance helyzetek 

- Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, 

később három egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, 

síkok mentén és köríveken is haladva 

- Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek 

használatával egy gyakorlaton belül 

- Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

- Pas de bourrée 

- Pas de bourrée en tournant 

- Keresztlépés – as croisé 

- Triple 

- Pivot 

- Tombé 

- Soutenu 

- Glissade 

- Pas couru 

- Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, 

kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

Kis allegrok: 

- Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 
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- A klasszikus balett és paralel lábtartásokkal használt ugrások és azok 

kombinációi, Két lábról – két lábra – sauté, Két lábról – egy lábra – 

sissone, Egy lábról – két lábra – assemblé, Egy lábról – egy lábra – sauté, 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Diagonál gyakorlatok 

Levezető gyakorlatok 

- nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok 

 

10.3.3. Jazz kombináció/koreográfia    32óra/32óra ÖGY 

A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben a jazztechnika különböző 

stílusjegyei és az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs 

készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus 

mozgás kompozíciós formában. A témakörben már nem gyakorlatok jelennek 

meg, hanem kompozíciók, koreográfiák keretein belül térben, dinamikailag, 

tempóban, és irányváltásokban is magas szinten valósulnak meg a jazztánc 

művészi törekvései.   

A jazz technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, koreográfiák 

betanulása során a tanuló mozgásmemóriája, stílusérzéke kerül előtérbe. A tanuló 

felhasználja a tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos 

alkalmazási lehetőségeit.  

A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az 

improvizációs készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, 

a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása a 

kompozíciókban. 

- szóló kompozíció/koreográfiai feladatok 

- páros kompozíció/koreográfiai feladatok 

- csoportos kompozíció/koreográfiai feladatok 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 
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10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

10.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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11. Improvizáció/kompozíció gyakorlata    

 64óra/80óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Improvizáció/kompozíció 

gyakorlata 

Im
p

ro
v

iz
ác

ió
 

sz
ó

ló
 k

o
m

p
o

zí
ci

ó
 

tá
rs

as
 k

o
m

p
o

zí
ci

ó
 

FELADATOK 

Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat végez x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű 

gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
 x x 

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 

Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
 x x  x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x 

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei x   

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és alapelvű 

gyakorlatsorai 

x x x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
 x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x x x 

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa  x x   x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései  x x  x  

Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei,  x x   x 
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sérülései 

A művészeti alapfogalmak, az alapvető esztétikai 

kategóriák, törvények 
   x  x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei, 

szerepformálás színpadi alaphelyzetei gyakorlatban 
x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

Önálló értékítélet x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, beszédkészség x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x  x   x 

Önfegyelem  x x   x 

Rugalmasság  x x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság  x x   x 

Irányíthatóság  x x   x 

Empatikus készség  x x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll  x x   x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Szorosan kapcsolódik a tanszak több tárgyához, az improvizáció nem csak 

készség, tudásanyagra épülő ismeret. A technika felhasználja a tanuló 

felhalmozott mozdulatanyagát. A cél hogy a tanulók megtanulják gátlásaik 

leküzdésével a kreatív szabad improvizációt.  Az improvizáció, mint táncforma 

alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásnyelvének bővítését. A képzés célja, 

hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos, önálló 

alkalmazására. 

A kompozíció az improvizáció tantárgyhoz hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul 

működik. Kiegészítik egymást. A tanult mozdulatokból az improvizációk által 

tudatosan használva jönnek létre a kompozíciók. A tantárgy keretében 

továbbfejlesztjük az improvizáció során megismert eszköztárat. A kompozíció 

során a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve 

alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, és megalapozza a lehetőségét 

annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon. 

A tanuló ismerje a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és 

sajátosságait.  

Legyen képes a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, az improvizáció és kompozíció tudatos 

használatára, önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére. 
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11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódik a képzés során zajló korábbi gyakorlati tantárgyakhoz, a tanuló a 

felhalmozott mozdulatanyagát használja fel a tantárgy során, így megjelenhetnek 

a Graham, Horton, jazz, Limón technika gyakorlatának mozdulatai. 

 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Improvizáció       

 32óra/32óra 

Fejleszti a tanuló kreativitását, integrált gondolkodásmódját, testtudatát, az 

anatómiai ismeretek tudatos, mozgásban történő alkalmazását, az érzelmek 

mozdulati kifejeződését. A tanulót képessé teszi egyéni jegyeket viselő mozgás–

improvizációs folyamatokat létrehozni és önállóan, valamint kisebb csoportokban 

is a szabad improvizációra.  

- A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos 

kooperációt igénylő improvizációs feladatok 

- Valamely szabályrendszerre épülő kötött és szabad improvizációk 

- Szabálykövetés és szabályteremtés 

- Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása 

érdekében 

- A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, 

szabad asszociációk alkalmazása) 

- A tér-idő kapcsolat élményének megtapasztalása 

- Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real 

time) 

- Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

- A tér és az idő témában egyéni és csoportos kooperációt igénylő 

improvizációs feladatok 

- Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

 

11.3.2. Szóló kompozíció      

 16óra/24óra 

A témakör lehetőséget nyújt a tanulónak saját alkotói folyamata megélésére, 

alkotói kreativitása kibontakoztatására, kiindulva saját táncosi képességeiből, és a 

korábban megszerzett szakmai tudásból. A struktúrában való gondolkodás 

képessége, összetett látásmód fejlesztése kerül előtérbe szóló kompozíciók keretein 

belül. 

- felismerhető rendszeren alapuló – rövid mozgáskombináció alkotása 

- tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezése,  

- a régi modellek új kontextusba helyezése 

- Alkotói rendszerek ismertetése, másolása, új alkotói rendszerek, elvek 

létrehozása 
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- a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak, a társművészetek 

szerkesztési modelljeinek, egyéni, kiemelkedő megoldásainak adaptációja 

-  tér szerkeszthetőségének felismerése  

- A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, 

perspektíva) 

- Az idő, mint absztrakció felismerése 

- Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés 

(kritikák) megtapasztalása érdekében 

- zenei struktúrák, előadás struktúrák,  

 

11.3.3. Társas kompozíció      

 16óra/24óra 

A témakör lehetőséget nyújt a tanulónak saját alkotói folyamata megélésére, 

alkotói kreativitása kibontakoztatására, kiindulva saját táncosi képességeiből, és a 

korábban megszerzett szakmai tudásból. A struktúrában való gondolkodás 

képességének, összetett látásmód fejlesztése kerül előtérbe páros vagy 

kiscsoportos kompozíciós formában. 

- felismerhető rendszeren alapuló – rövid mozgásetűdök alkotása 

- tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezése,  

- a régi modelleket új kontextusba helyezése 

- Alkotói rendszerek ismertetése, másolása, új alkotói rendszerek, elvek 

létrehozása 

- a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak, a társművészetek 

szerkesztési modelljeinek, egyéni, kiemelkedő megoldásainak adaptációja 

-  tér szerkeszthetőségének felismerése  

- A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, 

perspektíva) 

- Az idő, mint absztrakció felismerése 

- Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés 

(kritikák) megtapasztalása érdekében 

- zenei struktúrák, előadás struktúrák,  

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett terem 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 
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11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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12.  Kontakt/partnering/lifting gyakorlata tantárgy *136óra/136 óra ÖGY 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Kontakt/partnering/lifting 

gyakorlata 

K
o

n
ta

k
t 

al
ap

ja
i 

p
ar

tn
er

in
g

 

li
ft

in
g

 

FELADATOK 

Kontakt tánc, lifting elemeket gyakorol x x x 
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
  x 

Az emberi test csont, izom, szalag, 

izomrendszerének mozgásfunkcióit megfelelően 

használja 

x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
x x x 

Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz 

a mozgásban 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 
A kontakt tánc kooperációs formái, test tónusok, 

mozgások, az improvizációs stílus és szemlélete  
x x x 

A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x 

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei x x x 
A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

x x x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a x x x 



 517 

komplex mozdulatok létrejöttében 

 Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 
Az anatómia alapvető magyar nyelvű 

szakkifejezései 
x x x 

Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

Az új szakmai törekvések x x x 

Önálló értékítélet x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulót megismerteti a kontakttánc improvizatív szemléletével, stílusával, 

dinamikai elvárásaival, speciális talaj, páros és csoportos gyakorlataival, és azok 

variációs lehetőségeivel, a táncos, kontakthoz szükséges előadóművészi 

magatartásformáival. Nagy hangsúly kerül a mozdulatok gördülékeny, 

sérülésmentes végrehajtásának szabályaira. 

Fejleszti a tanuló testtudatát, fegyelmét, figyelmét, megtanítja a kontakthoz 

szükséges egymásra figyelésre, testsúly átadására-fogadására, helyzetfelismerésre. 

Fontos szerepet kap az egymás iránti bizalom kiépítése, a csoportmunka egymásra 

figyelő magatartásformája. Kialakítja a tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, 

szellemiséget, a kontakt csoportmunkához szükséges egymás iránti bizalmat, 

munkájuk tudatos kontrollálását, az egymásra figyelés tudatos igényét és 

felelősségét, a technikai hibák önálló korrigálásának képességét és a törekvést az 

együttműködésre, partneringre. Szükséges a tantárgy során a nyitottság és a 

helyzet-felismerési képesség. 
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12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kötetlenebb, improvizációs jellegéből adódóan eltér a legtöbb modern 

gyakorlati tárgytól, az improvizációval tart szorosabb kapcsolatot. A tantárgy 

során erősödő társas kompetenciák visszaköszönnek a színpadi munka formáiban, 

így fontos alapját képezik a modern repertoire, és színpadi gyakorlat 

témaköröknek.  

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Kontakt alapjai     72 óra/54 72óra 

Az egyéni és páros gyakorlatokon keresztül a tanuló megtanulja a földön, 

középhelyzetekben, állásban gurulások variálását, talajtámaszok, gurulások 

ugrásból, emelések, társ levitelét a földre, ugrások elkapással mozgássorok 

alkalmazását. Test tudatossági gyakorlatokat végez partnerrel, megtanulja a 

súlyáthelyezéseket különböző pozíciókba. Térben haladó gyakorlatokban 

ugrásokat, gurulásokat, zuhanásokat alkalmaz. A gyakorlatok gurulásokat, 

eséseket, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és 

átadását tartalmazzák. A mozgásanyag befelé figyelést és a mozgás folyamata 

iránti nyitottságot igényel. A tanuló tanulmányozza az érintésből eredő 

információk fogadását és adását, megfigyeli a test reflexeinek működését. A 

mozdulatok mozgatóerejét az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés. A kontakt 

improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre 

adott egyedi válasz megtalálása. 

- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ 

levitele a földre, 

- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával 

- Test tudatossági gyakorlatok  

- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókban 

- Térben haladó gyakorlatok  

- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazása 

 

12.3.2. Partnering      64óra/68óra 

32óra/32óra 

A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul, amelyre a fizika 

törvényei hatnak. A gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás befolyásolja 

a mozgást és kontaktust. A tanuló megtanulja az izom többlet–feszültségeit 

felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos 

minőségű akaratlagosság elhagyásával.  

Célja az improvizációs készség által, érintésen keresztül történő kommunikáció a 

partnerrel, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső 

mozgások érzékelésének fejlesztése. A tanuló képes lesz testének tudatosabb 
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használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek 

megfigyelésére.  

A témakör kibontása során az alapszintű kontakt gyakorlatok fokozása, a 

partnerrel egyre összetettebb, emelt szintű kapcsolódások, partnermunka lép 

előtérbe, melyet a harmonikus együttműködés elve vezérel. 

- partner térben való elmozdítása, talajtól való elszakítása emeléssel, 

dobással, egyensúlyából való kibillentéssel,  

- az érkező partner kifékezése megfogása, talajra kényszerítése,  

- talajfogás magabiztos elsajátítása bármely vektoriális irányból.  

- A gravitáció felhasználása és az ellene való munka lehetőségeinek 

kiaknázása  

- Kombinációk és jam-ek. 

 

12.3.3. Lifting       64óra/68óra 

32óra/32óra 

A témakör folyamán a partnerrel vagy partnerekkel egyre összetettebb, emelt 

szintű kapcsolódások, partnermunka lép előtérbe. Cél a partnerrel történő akciók 

egyre magasabb, lendületesebb, dinamikusabb és összetettebb megoldásai, melyek 

modern emelésgyakorlatokig fokozódnak. 

Emelések, pl. 

- statikus helyzetből történő emelések 

- lendületi energiát felhasználó emelések 

- Különböző térszintekig történő emelések 

- helyzeti energiát felhasználó emelések 

- emelések különböző alátámasztási pontokkal, felületekkel 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett vagy tornaterem 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 
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12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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13. Egyéb kortárs- modern technika gyakorlata  64óra/ 64óra* ÖGY 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Egyéb kortárs-

moderntánc 

gyakorlata technika 

tantárgy 

E
g

y
éb

 k
o

rt
ár

s-
m

o
d

er
n

 

te
ch

n
ik

a 
al

a
p

g
y

ak
o

rl
at

ai
 

eg
y

éb
 k

o
rt

ár
s-

m
o

d
er

n
tá

n
c 

te
ch

n
ik

a 

em
el

t 
sz

in
tű

 g
y

ak
o

rl
a

ta
i 

k
o

m
b

in
ác

ió
k

 

FELADATOK 

Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat végez x x x 
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

x x x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
  x 

Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x x x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x x x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 
A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x 

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei x x x 
A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

x x x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

x x x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x x x 
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 Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x x x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései x x x 
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

Az új szakmai törekvések x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerkedik a tanult kortárs modern technikák gyakorlatai mellett 

valamely más technika mozgásanyagával, szemléletével, dinamikai és stiláris 

jellemzőivel, szerkesztési elveivel. A tantárgy ajánlást tartalmaz az egyes 

intézmények tárgyi, személyi lehetőségeihez mérten (pl. európai modern, 

Cunningham technika).  

A tanuló ismerje a tanult technika mozgásanyagát, formai, dinamikai megoldásait 

és a technika stílusát és előadásmódját. 

Legyen képes a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, 

harmonikusan bemutatni, a helyes testtartás kialakítására, az alapgyakorlatok 

szabályszerű kivitelezésére, az alaptechnikai elemek alkalmazására, a térben való 

mozgás lehetőségeinek adott technika rendszerén belüli használatára és az alap 

szakkifejezések értő alkalmazására. 

 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kiegészíti a többi kortárs-moderntánc technika tartalmait (Graham, 

Horton, Jazz, Limón, stb.), épít azokra, vagy továbbfejleszti őket. Kapcsolatban 
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állhat a klasszikus balettel, mint alapozó, kiegészítő technikával, a tánctörténettel, 

táncmű-elemzéssel, illetve a többi szakmai elméleti tantárggyal. 

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1. Alapgyakorlatok     32óra/ 32óra ÖGY 

A Klasszikus balettől eltérő, az adott kortárs-moderntánc- technikai 

gyakorlatsorok alkalmazása. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók, 

diagonális gyakorlatok fejlesztik a mozgáskoordinációt, a testtudatot, a 

ritmusérzéket, a mozgás kincset, a non-verbális kommunikációs készséget és a 

mozgásmemóriát. A tanulók megismerik az adott kortárs-moderntánc 

szakkifejezéseit, és metodikáját, jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai 

vonásait. A választott technikának megfelelően tartalmazhat kötött és 

improvizatív elemeket fejlesztve a növendékek kreativitását, segítve alkotási 

kedvét. Az alapgyakorlatok során a választott technika szemléletének, 

térhasználatának, ritmikai és plasztikai elvárásainak megfelelő alapszintű 

tréninganyag gyakorlása kerül előtérbe. 

tréninganyag kombinációkban és komplexebb formában  

– A pozíciók és tempóváltások  

– Az új dinamikai, plasztikai megoldások 

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő 

mozgásrepertoár létrehozása. 

– A térhasználat kiterjesztése, szintek, irányok variációs lehetőségeivel 

Bázisgyakorlatok  

Talajgyakorlatok  

Középgyakorlatok  

Cross the Floor kombinációk  

 

13.3.2. Emelt szintű gyakorlatok     16óra/16óra 

ÖGY 

A témakör feladata az előzőekben szerzett ismeretanyag elmélyítése, bővítése, 

speciális emelt szintű gyakorlatokon keresztül, különös tekintettel az adott 

technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai megoldásaira. A választott 

technikának megfelelően tartalmazhat kötött és improvizatív elemeket fejlesztve a 

növendékek kreativitását, segítve alkotási kedvét. Az emelt szintű gyakorlatok 

során a választott technika szemléletének, térhasználatának, ritmikai és plasztikai 

elvárásainak megfelelő összetettebb tréninganyag elsajátítása kerül előtérbe. 

– tréninganyag kombinációkban és komplexebb formában  

– A pozíciók és tempóváltások  

– Az új dinamikai, plasztikai megoldások 

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő 

mozgásrepertoár létrehozása. 

– A térhasználat kiterjesztése, szintek, irányok variációs lehetőségeivel 
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Bázisgyakorlatok összetett formában 

Talajgyakorlatok összetett formában 

Középgyakorlatok összetett formában 

Cross the Floor kombinációk összetett formában 

 

13.3.3. Kombináció       16óra/16óra 

ÖGY 

 Az előző témakörök anyagainak elmélyítése, új kontextusba helyezése. A tanult 

mozgásanyag egyre mélyül, a fokozódó minőségi elvárásoknak megfeleltetés a cél. 

A korábban elsajátított technikai elemek tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal 

való fejlesztés. Minőségi tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken. A 

témakör tartalma a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos 

kombinációk, koreográfiák betanulása. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett terem 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x  

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x x  

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     



 525 

5.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x  

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. megbeszélés x x x  

1.3. szemléltetés x x x  

1.4. házi feladat x    

1.5. 

egyéb: hibajavítás- taktilis: a 

helyes végrehajtás 

érdekében történő érintés, 

testigazítás, közvetett tanári 

irányítás, lényegi mutatás 

x x x  

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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14. Kortárs-moderntánc kiegészítő gyakorlatai   440óra/304óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Kortárs-modern 

tánc kiegészítő 

gyakorlatai 

m
o

d
er

n
 r

ep
er

to
ir

e 

sz
ín

és
zm

es
te

rs
ég

 

sz
ín

p
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i 
g

y
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o
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at
 

FELADATOK 

Graham-technikára épített mozgássorokat mutat be x  x 
A tradícionális Limón-technika tréningsorát 

gyakorolja 
x  x 

Modern Limón gyakorlatsorokat végez x  x 

Kontakt tánc, lifting elemeket gyakorol x  x 

Jazz-tánc kombinációkat mutat be x  x 

Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat végez x  x 
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

x  x 

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
x  x 

Színpadi igényeket kielégítő koreográfiákat mutat be x  x 
Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
x  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
x  x 

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
x  x 

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
x  x 

Az alkotás és befogadás folyamatának elveit 

alkalmazza 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A harmonikus kivitelezés módjai x x x 
A graham-technika tréning és mozgásanyag ritmikája, 

jellegzetes dinamikai megoldásai, előadói stílusa 
x  x 

A limón-technika tréning és mozgásanyaga, ritmikája, 

előadói stílusa, a mozgásanyag pontos, lényegi 

vonásai 

x  x 
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A kontakt tánc kooperációs formái, test tónusok, 

mozgások, az improvizációs stílus és szemlélete  
x  x 

A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
x x x 

Korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris 

jegyei, az érett amerikai jazz tánc tradíciói, a modern 

jazz-technikák  

x  x 

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei x x x 
A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

x  x 

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

x  x 

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
x  x 

Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő 

koreográfiák 
x  x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
x  x 

 Mozdulatok létrehozási mechanizmusa x  x 
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
x x x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei, 

szerepformálás színpadi alaphelyzetei gyakorlatban 
x x x 

A zenei struktúra a táncban x  x 

Az alkotás és a befogadás folyamata x x x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x x x 

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória x x x 

Térérzékelés x x x 

Ritmusérzék x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók színészi játékkal töltsék meg a színpadi 

koreográfiákat, a tánc kifejezési eszközein túl érzelmi és intellektuális megjelenítő 

képességgel rendelkezzenek. Különböző színpadi szituációkban fejlessze a 

tanulók természetes művészi viselkedésmódját, mesterségbeli tudását, a helyes 

légzéstechnikát, az érzelmek kifejezésmódját, a színpadi karaktereket, stílus- és 

helyzetgyakorlatokat. 

A tanulók ismerjék meg a színpadi, táncos szerepeket, és ezek előadásakor 

színpadi rutinra tegyenek szert. Tanulják meg a szerepek lépésanyagát és művészi 

kifejezés- és előadásmódját. Tapasztalják meg a színházi körülményeket, a színházi 

viselkedés szabályait, a közönség előtti fellépés izgalmát, a szerepformálás 

színpadi eszközeit, helyzeteit, a karakterek jellemző magatartásformáit, szöveges 

szerepeket is kifejező artikulációval, megfelelő színvonalon tudjon előadni. 

Kialakítja a tanulóban a személyiségük fejlesztésének igényét, személyiségük 

szabad felvállalását, a színpadi viselkedés fegyelmezett 

magatartáskövetelményeit, valamint bővíti a kommunikációs lehetőségeket, oldja 

a gátlásokat.  

Fejleszti a tanulók technikai tudását, művészi előadásmódját, stílusérzékét, 

koncentrálóképességét, mozgásmemóriáját, muzikalitását, kreativitását, a tánc és a 

színház iránti szeretetét. 

 

14.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik valamennyi, a képzés során megjelenő gyakorlati tárggyal, 

melyek formanyelve felhasználható a koreográfiákban. Így készülhet színpadi 

koreográfia a Graham, Horton, Jazz vagy kortárs jazz, tradicionális vagy kortárs 

Limón formanyelvén. Felhasználja a zeneismeret, ritmus, anatómia témakörök 

során megszerzett ismereteket. 

 

14.2. Témakörök  

 

14.2.1. Modern repertoire      200óra/136óra 

A modern repertoire célja, hogy a tanulók megismerjenek a kortárs-moderntánc 

formanyelven készült, a tanult tánctechnikákra épülő szerepeket, és ezek 

előadásakor színpadi rutinra tegyenek szert. Felhasználható az alkotásban 

bármely a képzésben megjelenő gyakorlati tantárgy és témakör során megszerzett 

szakmai ismeret és kompetencia. A koreográfiák, szerepek megjeleníthetőek a 

Graham, Horton, jazz, kortárs jazz, tradicionális és kortárs Limón 

mozgásanyagával, valamint tartalmazhatnak kontakt technikai elemeket és 

improvizatív részeket. 

A darabok lehetnek rövidebb-hosszabb lélegzetvételűek, szóló, páros, csoportos 

részekkel. Készülhet aktuálisan az adott osztály, csoport, egyének képességeihez 

igazítva vagy betanítható valamely koreográfus darabjának részlete. Cél a 

színpadi szerepformálás lehetőségeinek, helyzeteinek megtapasztalása, 
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rutinszerzés, valamint felkészülés a későbbi, együtteseknél végzendő szakmai 

feladatokra, próbákra, ráhangolódásra, szerepalakításra és partneri munkára. 
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14.2.2. Színészmesterség     144 óra/104óra 

Csoportos játék és megjelenítés   

Koncentrációs és lazítógyakorlatok  

Ön- és társismereti gyakorlatok  

Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok). 

Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem, ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi 

eszközökkel. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai koncentrációt, 

testtudatot fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és csoportos együttműködést 

igénylő mozgásgyakorlatok). 

 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanulók által közösen 

kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) alapján. 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma vagy fogalom 

alapján. 

Rövid, mozgásos etűdépítés, és különféle feltételekre alapozó improvizációk (pl. 

versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból 

építkező improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek 

megadásával). 

 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása    

Drámás formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a kívánt tartalom 

kifejezése érdekében. A színpadi hatáselemek egyes színházi stílusok, színházi 

műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját játékokban. 

Színházlátogatás 

 

Történetek feldolgozása          

Irodalmi művek feldolgozása drámás eszköztár alkalmazásával. 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. Előadások 

elemzése. 

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz 

kapcsolódóan.  

 

Rögtönzés és együttműködés        

Hangulatok kifejezése mozgással. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással. 

Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok. 

Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok. 

Gyakorlatok, rögtönzések mozgásstílusok megismerésére, ábrázolására. 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével,illetve alkotó jellegű 

alkalmazásával. 
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Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése, látott vagy hallott történetek 

feszültségteli jeleneteinek felidézése egész csoportos és kiscsoportos 

improvizációkban. 

Improvizáció a megismert színházi stílusok elemeinek alkalmazásával. 

 

Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása      

Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása: a történeti műfajok és napjaink 

színházi műfajai; az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek, 

kifejezőeszközeinek felismerése 

a látott előadásokban. Ezek alkalmazása saját részvétellel zajló színjátékokban 

és/vagy drámamunkában. 

Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel (színházi előadás megtekintése) 

Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

sajátosságaival. 

A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal 

és használatuk következményeivel. 

A különböző befogadói szerepek megismerése. 

 

A színház összművészeti jellege        

Történetmesélés a megismert színházi formákkal. 

Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel. Színház- és drámatörténeti, 

színház- és drámaelméleti ismeretek. 

Különböző kortársszínházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. 

Előadások elemzése. 

Tánc- és mozgásszínházi előadások megtekintése, feldolgozása. 

 

14.2.3. Színpadi gyakorlat      64óra/64óra 

A témakör célja, hogy a tanuló színpadi gyakorlatra tegyen szert, 

lehetősége nyíljon a betanult darabokkal, szerepekkel bemutatkozni, felkészülni a 

szakma elvárásaira. A tanuló a rá szabott szóló illetve kartáncosi feladatokkal részt 

vesz az előadótér bejárásán, színpadpróbán, megtanulja a színpadra lépéshez 

szükséges előkészületeket, megszokja a közönség előtti szerepléssel járó 

lelkiállapotot. Színpadi tapasztalatokat szerez. 

A folyamat során fejlődik a tanuló önfegyelme, figyelme, interperszonális 

rugalmassága, nyitottsága.  

A témakörben az adott intézmény lehetőségeihez mérten a táncpedagógus, 

koreográfus által betanított, az adott csoport, egyén képességeihez igazított 

színpadi koreográfiákat tanul be, és színpadi helyzetekben szerepel vele. 

  

14.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

balett terem, tornaterem, színházterem 
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14.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) és 

tevékenységi formák 

 

 

14.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

 

14.4.2.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés x x x  

1.5. szemléltetés x x x  
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9.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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15.Kortárs-moderntánc elmélete     206óra/140óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

10724-12 

Kortárs-modern tánc 

Kortárs-moderntánc 

elmélete 

Z
en

ee
lm

él
et

/r
it

m
u

s M
ű

v
és

ze
tt

ö
rt

én
et

 

A
n

at
ó

m
ia

 

FELADATOK 
A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
  x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
  x 

Az alkotás és befogadás folyamatának elveit 

alkalmazza 
 x  

Egy adott stíluskorszakon belül a zenei műfajokat 

megkülönbözteti 
x   

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x   

A zenei szakkifejezéseket helyesen értelmezi x   

SZAKMAI ISMERETEK 
A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
  x 

 Mozdulatok létrehozási mechanizmusa   x 

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései   x 
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
  x 

A művészeti alapfogalmak, az alapvető esztétikai 

kategóriák, törvények 
x x  

A művészettörténet legfőbb stíluskorszakai, 

irányzatai, a művészettörténet legkiemelkedőbb 

alkotásai – a korszak és az alkotói személyiség 

összefüggéseit tekintve 

x x  

A tánc, zene és színház kapcsolata, valamint a 

táncművészetnek a többi művészeti ághoz való 

viszonya, egymásra gyakorolt hatása 

x x  

A zenei szakkifejezések x   
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok, azok legfőbb 

jellemzői 
x   

Az alkotás és a befogadás folyamata  x  

Az új szakmai törekvések x x  

Önálló értékítélet  x  
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Ritmusérzék x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x   

Irányíthatóság x x x 

Empatikus készség  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan elméleti tudás átadása, melyet a tanuló hasznosít gyakorlati tantárgyai 

során. Cél a zenei, ritmikai, művészettörténeti és anatómiai ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a tanulókkal az európai zeneirodalom legfontosabb 

(történetiségéből következő) ritmus elemeit, a tánc kultúrával összefüggő ritmus 

kombinációkat, a távoli kultúrák: Amerika, Ázsia, Kelet-Ázsia, Afrika populáris 

zenei anyagának; ritmus világát hanganyagokon keresztül. Tudatosítsa a 

tanulóban a "ritmus világ" jelrendszereit, a művészi megnyilatkozás adott tantárgy 

körében érintett területeire vonatkozó változatait (építészet, plasztika, festészet, 

grafika, iparművészet), a művészettörténet stíluskorszakainak, irányzatainak 

egyedi sajátosságait az egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan, a 

művészettörténet folyamának tanulmányaik során érintett jelentős alkotásait, 

alkotóit – korhoz kötötten.  

A tanuló ismerje a jelentős hazai műemlékeket és műgyűjteményeink anyagát, az 

egyetemes művészettörténet emlékanyagának lelőhelyeit (helyiség, nagy 

műgyűjtemény). 

A tanuló képes legyen használni az anatómia magyar nyelvű kifejezéseit, érteni az 

emberi mozgásokat működtető mechanizmusokat és mozgásszervek prevenciójára 

odafigyelni. 

Fejleszti a növendékek ritmusérzékét, memóriáját, koncentrációs képességét, 

kreativitását, a táncos zenei érzékenységét, nyitottságát, véleményformálását-

felvállalását és a táncos pálya során elemi fontosságú preventív szemléletet. 

A tanulók képessé válnak a "ritmus világ " legfontosabb jelrendszerének 

egyszerűbb 

alkalmazására, az egyszerű ütős hangszerek használatára, egy adott stíluskorszak, 

művészeti terület keretein belül a meghatározó értékek közül önállóan választani 

és  

dönteni arról, amit a szakmájukban szuverén módon hasznosítani tudnak,  

műalkotásokat önállóan értelmezni, a megszerzett ismereteket kreatív módon 
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 alkalmazni, adaptálni (pl. kor, stílus – meghatározás, műleírás, műelemzés) 

Az anatómia magyar nyelvű kifejezéseit felismerik és testük működésének 

megértésével a sérüléseket megelőzhetik, kivédhetik. 

 

 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy elméleti oldalról támasztja alá a táncos gyakorlati munkáját. Zenei és 

művészettörténeti ismeretei által lehetősége nyílik a tánctörténet 

társművészeteiben való tájékozódásra, anatómiai ismeretei szükségesek bármely 

gyakorlati tárgy mozdulatainak megfelelő kivitelezése során. Zenei érzéke 

fejlődése hozzájárul a gyakorlati órákon végzett munkához, segíti megérteni a 

különböző modern technikák gyakorlatai (Graham, Horton, tradicionális és 

kortárs Limón, jazz és kortárs jazz, stb.) során alkalmazott ritmusképleteket és 

gyakorlatszerkezeteket. Az anatómiai ismeretek szintén létfontosságúak bármely 

említett moderntechnika alkalmazása során. 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Zeneelmélet/ritmus     

 86óra/68óra 

 A tantárgy legfőbb célja a táncos növendék zenei érzékenységének 

fejlesztése, a zeneismeret és a ritmus tantárgy tanításán keresztül. A 

zeneismeret: a zeneelmélet és ritmus témakörökkel alapozza meg a 

gyakorlati tárgyakban a zenére táncolás elméleti ismereteit. A 

művészettörténet, a tánctörténet és a táncműelemzésnek is része. 

 

 

Zeneelmélet      

 54óra/36óra 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a zeneelméleti ismereteit: szolmizálás, 

hangjegyírás-olvasás. Hangnemek, előjegyzések, ritmus-elemek, 

ütemfajták. 

Tisztában legyen a művészeti korszakok, stílusok általános jellemzőivel, 

ismerje a zenei műfajokat korszakok szerint, ismerje az adott kor zenei 

stílusjegyeit, zeneszerzőit, ismert műveit. Tudja a kor táncait, különös 

tekintettel a balettművekre. 

 

Zeneelméleti alapismeretek  

Zeneelméleti ismeretek  

 szolmizáció eredete, módjai (relatív, abszolút) 

 a zenei ABC- hangjegyírás, olvasás 

 hangsorok (5 fokú, 7 fokú) – a modálisok 
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 a hang(nemek) közök oktávon belül 

 a hangnemek rendszerei: kvintoszlop, kvintkör 

 az előjegyzések 

 a ritmikai elemek rendszere, ütemfajták 

 

Népzenei ismeretek 34/4 óra 

 a népdalok típusai: régi és új stílusú népdalok jellemzői 

 a népzene témakörei: pl. lakodalmas, jeles napok, stb. 

 a hangszeres népzene 

 a verbunkos és a csárdás jellemzői 

 

Zenetörténeti korszakok 34/20 óra 

 őskor- a ritmus és az énekhangok születése 

 ókor-indiai, görög zene: hangszerek, hangsorok, ábécés névvel megnevezett 

hangok 

 az ókori görög kultúra egyéb jellemzői: építészet, szobrászat 

 középkor: az egyházi zene, a gregorián jellemzői: szillabikus, melizmatikus, 

éneklési mód, hangszeres zene: táncok  

 a szolmizáció eredete, a hangjegyírás története, a többszólamúság 

megjelenése, építészeti stílusok, épületek 

 a reneszánsz: a kor jellemzői a kórusirodalom, alkotók, művek, műfajok. A 

homofon és a polifon szerkesztésmód.  A reneszánsz hangszeres zene. 

 a barokk korszak ideje, általános jellemzői: énekes és hangszeres műfajok. A 

barokk szerkesztésmód: kontraszt leosztás, szekvencia. Zeneszerzők és 

műveik. 

 

Zenetörténeti korszakok  

 A bécsi klasszicizmus kora, általános jellemzői 

 Klasszikus műfajok: szonáta, szimfónia, vonós négyes 

 A klasszikus szimfonikus zenekar összetétele, hangszerei 

 A klasszikus formálás fajtái: kéttagú, háromtagú forma, szonáta forma, a 

periódus 

 A kor zeneszerzői: J. Haydn, W.A. Mozart, L.I. Beethoven, zeneszerzői 

munkásságuk, alkotásaik. Egy-egy ismert mű, részletes ismertetése. 

 A romantika kora 

 A XIX. századi változások Európában 

 A romantika általános jellemzői. 

 A zenei irányzatok, műfajok. Stílusjegyek a romantika korában. 

 A nemzeti opera, Erkel Ferenc. 

 A romantikus hangszeres műfajok: táncok, karakterdarabok, a szimfonikus 

költemény 

 Liszt Ferenc munkássága 

 A virtuóz hangszerjátékosok: Chopin, Paganini, Liszt 
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 A magyaros jelleg kifejezője: a verbunkos. 

 Operaszerzők: Verdi, Wagner. 

 Táncok a romantikus operákban, balettek a XIX. században 

A XX. század zenéje 

 A század általános jellemzői, művészeti irányzatai (festészet, építészet) 

 Zenei irányzatok: impresszionizmus, a bécsi iskola, a folklórizmus, a 

neoklasszicizmus 

 Bartók és Kodály munkássága 

 A bi- és politonalitás, a tonalitás egész hangú skála. 

 A ritmusközpontúság 

 A jazzhatás 

 Az elektronikus zene 

 Táncok a XX. században, balettzenék  
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Ritmus       

 32óra/16óra 

Az egység célja kialakítani a ritmusérzéket a tanulóban. Az elméleti tudás 

gyakorlatba való átültetése, az egymástól eltérő, de párhuzamosan futó ritmusok 

mozdulatok koordinálása. Fő feladata: Zenei kreativitás fejlesztése, adott 

metrumban kompozíció kreálása. Memóriafejlesztés, hosszabb ritmusképletek 

visszaadásával. Több szólamú művek előadása.  

- különböző ütemmutatójú gyakorlatok  

- többszólamúság 

- zenehallgatás  

- különböző stílusú etűdök, ütős hangszereken vagy hangot adó tárgyak 

segítségével 

 

15.3.2. Művészettörténet      72óra/ 36 

óra 

A témakör tartalmazza a művészettörténet fogalmát, főbb területeit 

(építőművészet, plasztika, festészet, grafika, iparművészetek), a megközelítés 

eszközeit, módszereit. Bemutatja a műalkotásban rejlő gondolatiság lényegét, 

ennek összefüggését az adott kor természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi 

körülményeivel, a művészi alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a 

vizuális nyelvet, az egyes művészeti területeken belül a domináns műfajokat, 

funkciókat, a hazai művészettörténet fontos emlékeit a honfoglalástól napjainkig, 

az egyetemes művészettörténetbe ágyazottan. 

A tanulókban az önálló tájékozódás, véleményalkotás, ítéletformálás igényét és 

képességét alakítja ki. Fejleszti mindazokat a képességeket, amelyek a 

növendékeket a fentiek minél szuverénebb adaptálására alkalmassá teszik 

(horizontális és vertikális áttekinthetőség, párhuzamok – ellentétek értékelése 

nagyobb távlatokban. 

 

Az őskor művészete: 

- A legkorábbi kőépítmények (Stonehenge, Avebury). 

- A termékenységszobrok (Willendorfi Vénusz). 

- A vadászmágia és a barlangfestmények (Altamira, Lascaux). 

- A legegyszerűbb használati eszközök (pattintott kőeszközök, 

agyagedények) 

Az ókori kultúrák:  

- Az egyiptomi sír- és templomépítészet (masztaba, Gizai piramisok, 

Karnaki templom). Az egyiptomi szobrászat (Rahotep és Nofret, 

Írnok, Nofertiti portréi). Az egyiptomi festészet (Halastó, Mocsári 

vadászat). 

- Mezopotámia építészete (Úr-Zikkurat, Babilon-Istár-kapu). 

Mezopotámia szobrászata, iparművészete (Asszír kapuőrzők, 

Bikafejes hárfa-Ur) . 
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Az ókori görög művészet:  

- A görög templomépítészet és az oszloprendek (Athén-Akropolisz). 

- A görög szobrászat (Polükleitosz: Lándzsavivő, Pheidiasz: Lovasok a 

Parthenon frízéről,Mürón: Diszkoszvető, Laokoon-csoport, 

Szamothrakéi Niké). 

- A görög vázafestészet (geometrikus, fekete alakos, vörös alakos 

vázák). 

Az ókori római művészet: 

- A római építészet (Róma-Pantheon, Colosseum, vízvezetékek). 

- A római szobrászat (Brutus portréja, Marcus Aurelius lovasszobra). 

- A római falfestészet (Pompei-Misztérium villa freskói). 

Az ókeresztény művészet: 

- Az ókeresztény bazilika jellemzői (San Apollinare in Classe) 

- Az ókeresztény díszítőszobrászat remekei (Jó Pásztor-szobrok, 

szarkofágok) 

- A katakomba- és mozaikfestészet (Róma – Sta Prudenziana-

templom; Ravenna – Galla Placidia-mauzóleuma;Ravenna – 

Theodora-mozaik). 

Honfoglalás-kori művészetünk: 

- A magyar ötvösművészet kincsei.(Nagyszentmiklósi aranykincs,a 

galgóci és tiszabezdédi tarsolylemezek) 

A román kor művészete:  

- A román kori templomépítészet (jáki templom, bélapátfalvi apátsági 

templom, pisai dóm épületegyüttese). 

- A szobrászat és freskófestészet emlékei (Pécs-Sámson-dombormű, 

Barcelona-Apostolok csoportja, Bayeux-i kárpit). 

- A magyar koronázási ékszerek. 

A gótika: 

- A gótikus katedrálisok (Chartres, Amiens, Párizs, Köln). 

- A gótika szobrászata (Budavári palota szobrai; Kolozsvári testvérek: 

Szt. György szobra; Szent László-herma A Lőcsei-oltár). 

A reneszánsz művészet: 

- A trecento festészete (Szent Ferenc freskósorozat). 

- A quattrocento (Santa Maria del Fiore templom, Pitti-palota. 

Donatello: Gattamelata, Mantegna: Pieta. Botticelli: Vénusz 

születése). 

- A cinquecento (Michelangelo: Dávid, Sixtus-kápolna freskói. 

Leonardo: Az utolsó vacsora, Szent Anna harmadmagával, Mona 

Lisa; Raffaello: Athéni iskola). 

- A németalföldi reneszánsz (Jan van Eyck: Arnolfini házaspár; Dürer: 

Az apokalipszis lovasai, Önarckép). 

- A magyarországi reneszánsz (Bakócz-kápolna.M. S. mester: Mária és 

Erzsébet találkozása). 
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A barokk: 

- A barokk építészet sajátosságai (Il Gesú-templom, Szent Péter 

Bazilika, Fertőd-Esterházy-kastély). 

- A barokk szobrászat (Bernini: Dávid; Donner: Szent Márton és a 

koldus). 

- A barokk festészet (Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarcképek; Rubens: 

Levétel a keresztről; 

- Velazquez: Bréda átadása, Az udvarhölgyek; Mányoki: II. Rákóczi 

Ferenc portréja). 

 

A klasszicizmus:  

- Építészet (Chalgrin: Arc de Triomphe, Pollack Magyar Nemzeti 

Múzeum Hild J.: Esztergomi Érseki Székesegyház). 

- Szobrászat (Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke; Ferenczy 

I: Pásztorlányka). 

- Festészet (David: Horatiusok esküje; Barabás M.: Liszt Ferenc 

portréja). 

A romantika: 

-  A szobrászat és a festészet legjellemzőbb példái (F. Rude: 

Marseillaise Goya: 1808. május harmadika; Delacroix: Szabadság vezeti a 

népet). 

A realizmus:  

- A festészet legjellemzőbb példái (Millet: Kalászszedők; Corot: 

Emlékezés; Courbet: A műterem; Daumier: A mosónő; Rjepin: 

Hajóvontatók). 

Nemzeti művészetünk a 19. században: 

- Steindl I.: Országház; Feszl F.: Vigadó, Ybl M.: Operaház). 

- Izsó M.: Táncoló paraszt; Fadrusz J.: Mátyás király-emlékmű; Zala 

Gy.: Millenniumi emlékmű). 

- Székely B.: Egri nők; Munkácsy M.: Ásító inas; Rőzsehordó; 

- Paál L.: Nyárfák; Szinyei Merse Pál: Majális). 

Múzeumok. Művészeti gyűjtemények: 

- Tájékozódás lakóhelyünk és hazánk legfontosabb képzőművészeti 

kiállítóhelyeiről. 

- Kiállítás látogatás 

- Könyvtár és más médiumok használata az önálló alkotómunkában 

Az impresszionizmus: 

- Manet: Az erkély; 

- Monet: A roueni székesegyház; 

- Degas: A tánc csillaga, 

- Renoir: Moulin de la Galette; 

- A. Rodin: Gondolkodó. 

A posztimpresszionisták: 
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- Cézanne: A Saint Victoire hegy, Csendélet; 

- Van Gogh: Napraforgók, Auvers-i templom, Önportré; 

- Gauguin: Tahiti nők, 

- T. Lautrec plakátjai. 

A szecesszió: 

- Gaudi: Sagrada Familia, Lechner Ö.: Iparművészeti Múzeum; 

- Klimt: A csók, Mucha plakátok 

A modern építészet: 

- Wright: Vízesésház; 

- Gropius: a Bauhaus épülete Dessauban, 

- Le Corbusier: Ronchampi kápolna, Marseille-lakóegység, 

- Utzon: Sidney – Operaház. 

A modern szobrászat:  

- Boccioni: Folytonossági formák a térben; 

- Tatlin: A 3. internacionálé emlékműterve; 

- Duchamp: Palackszárító; 

- H. Moore: Fekvő alak. 

A modern festészet:  

- Picasso: Guernica, Vasaló nő, Braque: Gitáros csendélet; Mondrian: 

Kompozíció, Chagall: Én és a falum; 

- Dali: Égő zsiráf, Warhol: Elvis; 

- Vasarely: Alakzat, Zebrák. 

A 20. század magyarországi művészete: 

- Ferenczy K.: Márciusi est, Hollósy: Rákóczi induló 

- Rippl-Rónay: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett 

- Csontváry: Magányos cédrus, Szőnyi I.: Zebegény, Este 

- Egry J.: Visszhang, Barcsay: Dombos táj 

- Kondor B.: Darázskirály 

- Medgyessy F.: Anyaság, Pátzay: Kenyérszegő 

- Schaár E.: Az utca 

- Makovecz : Paks-Szentlélek templom 

 

15.3.3. Anatómia       48 óra/36óra 

A tanuló megismeri az emberi testet működtető mechanizmusokat, elméleti 

tudása hozzájárul szakmai gyakorlati tevékenységének magabiztos, biztonságos 

ellátásához 

Sejt, szövettan  

- Az emberi testet alkotó sejtek felépítése.  

- A hám-, kötő-, izom és idegszövet jellemzői, feladatai. 

Nyirokrendszer és emésztőrendszer és légzőszervrendszer 

- Az emberi testet behálózó vér keringető rendszer jellemzői, és 

faladatai. 
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- Az emésztőrendszer állomásai, azok feladatai. Itt kellene kitérni a 

táncostól elvárt élelmezési „normákról” és emésztési betegségekről 

- A be és kilégzés állomásai, azok feladatai, összefüggésben a 

mozgással és az izommunka hatékonyságával 

Idegrendszer 

- A központi idegrendszer. Érzékszerveink és azok információ-

feldolgozó rendszere. 

Az emberi test csontjai és ízületei, szalagjai 

- Az emberi test csontjai nagyobb egységekre bontva úgy, mint  a 

törzs , az alsó végtag , a felső végtag és a vállöv , a medence és a 

koponya csontjai, ízületei azok tengelyei és mozgáshatárai. 

Sérüléslehetőségek. 

Az emberi test izomzata 

- Izomtípusok és azok jellemzőik, Az egyes ízületeket mozgató izmok. 

A tánc közben szerzett sérülések formái és ellátásuk. Lehetséges kóros 

elváltozások a kiemelten magas fizikai terheléstől. 

 

15.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

vetítésre alkalmas szaktanterem 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    
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2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

 

15.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés x x x  

1.5. szemléltetés x x x  

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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16.+ Kortárs- moderntánc történet     

 64óra/36óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

10724-12 

Kortárs- modern tánc 

Kortárs- moderntánc 

történet 
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FELADATOK 
Az alkotás és befogadás folyamatának elveit 

alkalmazza 
x x x 

A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait 

elkülöníti 
x x x 

A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok darabjait 

azonosítja 
x x x 

Egy adott stíluskorszakon belül a zenei műfajokat 

megkülönbözteti 
x x x 

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 

A zenei szakkifejezéseket helyesen értelmezi x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
A művészeti alapfogalmak, az alapvető esztétikai 

kategóriák, törvények 
x x x 

A művészettörténet legfőbb stíluskorszakai, irányzatai, 

a művészettörténet legkiemelkedőbb alkotásai – a 

korszak és az alkotói személyiség összefüggéseit 

tekintve 

x x x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei, 

szerepformálás színpadi alaphelyzetei gyakorlatban 
x x x 

A tánc, zene és színház kapcsolata, valamint a 

táncművészetnek a többi művészeti ághoz való 

viszonya, egymásra gyakorolt hatása 

x x x 

A tánc stíluskorszakainak, legfőbb jellemzői, a 

táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, 

kiemelkedő reprezentánsai 

x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

A zenei szakkifejezések x x x 

Az alkotás és a befogadás folyamata x x x 

Az új szakmai törekvések  x x 

Napjaink táncművészetének jelentős eseményei  x x 

Önálló értékítélet x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, x x x 
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beszédkészség 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A XX. századi egyetemes és magyar tánctörténet áttekintése a kortárs-moderntánc 

oldaláról, sorra veszi az újító törekvéseket, azokat az alkotókat és műhelyeket, 

akik és ahol jelentős forradalmi újítás, formabontás ment végbe. Cél, hogy a 

táncművészi pályára készülő növendékeket megismertesse a kortárs áramlatok 

szemléletével, új szakmai törekvések jellegével. A megismerés- és az ismeretanyag 

feldolgozása révén alakítsa és fejlessze a növendékek szakmai- és összművészeti 

tájékozódását, valamint előadóművészi látókörének kiszélesítését. 

Megismerteti a tanulókkal a tánc és a társművészetek kapcsolatát a XX. században, 

a társadalmi viszonyok, történelmi tényezők alkotókra, alkotásokra gyakorolt 

hatását, az egyetemes- és a magyar tánctörténeti újítások állomásait 

/stíluskorszakait/ mestereit, /stílus/iskoláit, koreográfusait, jeles előadóművészeit. 

Kialakítja a növendékekben az önálló ismeretszerzés és véleményalkotás 

képességét- készségét és igényét, a művészeti ágak komplex vizsgálatának, 

értelmezésének képességét és készségét és az egyéni adaptáció valamint az önálló 

értékítélet képességét. 

A növendékek megismerik az egyetemes- és magyar tánctörténet XX. századi 

nagy újítóit, a táncművészet stiláris korszakait /a stílusokon belüli irányzatokat/, 

iskoláit; mindezek relációit az adott történelmi szituációkra. Figyelemmel kísérik a 

legjelentősebb műalkotásokat, alkotó- és előadóművészeket, az egyetemes és 

magyar tánctörténet legjelesebb személyiségeit, munkásságát és a tánctörténet 

legkiemelkedőbb teoretikusainak munkásságát, a nagy táncújítók hatását az 

egyetemes- és a magyar táncművészet történetében. 

A növendékek képessé válnak az adott stílusirányzat meghatározó értékeiből 

történő önálló választásra és annak egyéni, művészi adaptációjára, önálló 

koreográfiai- és előadóművészi elemzésre, az ismeretek újraalkotó alkalmazására. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy összefüggésben áll elméleti síkon a tanult kortárs-modern 

technikákkal, mint történeti háttér, vagyis megjelennek a Graham, Horton, Limón, 

jazz és kontakt technikák kialakulásával kapcsolatos elméleti tartalmak, 

ugyanakkor szervesen kapcsolódik a táncműelemzés tantárgyhoz, melynek során 

az említett alkotók darabjai is elemzésre kerülnek. 
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16.3. Témakörök  

 

16.3.1. XX. század nagy újítóinak munkássága  

 32óra/18óra 

A témakör alkalmat ad a nagy moderntánc újítók és teoretikusok életének, 

tánctechnikai újításainak, munkásságának alapos tanulmányozására, kibővíti a 

Bevezetés a tánctörténetbe című tantárgy során kapott alapismereteket, speciálisan 

a kortárs moderntánc szakiránynak megfelelő tartalmakat mélyíti el.  

  

Az új tánc születése: 

Előzmények: 

- Francoise Delsarte, Émile-Jacques Dalcroze 

Az amerikai szabadtánc: 

- Loie Fuller, Maud Allan 

- Isadora Duncan 

- Denishawn Iskola 

A moderntánc amerikai megalapozói: 

- Martha Graham 

- Doris Humphrey 

- José Limón 

Az európai moderntánc: 

- Lábán Rudolf 

- Mary Wigman 

- Kurt Jooss 

Megújulás a balettművészetben: 

- Michail Fokin 

- Vaclav Nizsinszkij 

- Leonide Massine 

- Bronislava Nizsinszka 

- George Balanchine 

- A Svéd Balett 

- Anna Pavlova 

- Fjodor Lopuhov 

- Kaszjan Golejzovszkij  

Franciaország: 

- Roland Petit 

- Janine Charrat 

- Maurice Bejart 

A tánc újrafogalmazása: 

- Alwin Nikolais 

- Merce Cunningham 

- Judson Church 

- Grand Union 
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Holland Táncszínház: 

- Jiri Kylian 

Rambert Balett: 

- Christopher Bruce 

- Roberth North 

 

16.3.2. Újító törekvések Magyarországon    

 16óra/9óra 

A témakör alkalmat ad a magyar moderntánc újítók és teoretikusok életének, 

tánctechnikai újításainak, munkásságának alapos tanulmányozására, kibővíti a 

Bevezetés a tánctörténetbe című tantárgy során kapott alapismereteket, speciálisan 

a kortárs moderntánc szakiránynak megfelelő tartalmakat mélyíti el.  

 

 

A moderntánc magyarországi megalapozói:  

- Madzsar Alice 

- Dienes Valéria 

- Szentpál Olga 

Új szemlélet a balettszínpadon: 

- Szegedi, Pécsi, Győri Balett 

- Imre Zoltán 

- Eck Imre 

- Markó Iván 

 

16.3.3. Napjaink táncművészete      16óra/9óra 

Betekintést ad a kortárs táncélet, működő táncegyüttesek és táncosok munkáiba. 

 

Posztmodern tánc: 

- Kontakt improvizáció 

- fizikai színház: DV8 

- neoavantgarde felé: Twyla Tharp 

- Német táncszínház: Pina Bausch, Reinhild Hoffmann, Susanne Linke 

A klasszikus darabok modern feldolgozása:  

- Mats Ek 

- Matthew Bourne 

Holland, belga új irányzatok: 

- Krisztina de Chatel 

- Anne Teresa de Keersmaeker 

A balett újraértelmezése: 

- William Forsythe 

Magyarországi új tánc: 

- Goda Gábor 

- Berger Gyula 
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- Angelus Iván 

- Bozsik Yvette 

- Kovács Gerzson Péter 

- Juronits Tamás 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

vetítésre alkalmas szaktanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  
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16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés x x x  

1.5. szemléltetés x x x  

 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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17. Táncmű elemzés      64óra/32óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett 

képzés 

10724-12 

Kortárs-moderntánc 

Táncműelemzés 

T
án

ct
ö

rt
én

et
 

k
la

ss
zi

k
u

ss
á 

v
ál

t 

d
ar

ab
ja

i 

K
ü

lf
ö

ld
i 

K
o

rt
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s-
 

m
o

d
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n
 a
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o

tó
k

 

d
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i 
 

H
az

ai
 a

lk
o

tó
k

 

je
le

n
tő

s 
d

ar
ab

ja
i 

FELADATOK 
Klasszikus balett alapelemeit, kombinációit 

gyakorolja 
      

Graham-technikára épített mozgássorokat mutat be    
A tradícionális Limón-technika tréningsorát 

gyakorolja 
   

Modern Limón gyakorlatsorokat végez    

Kontakt tánc, lifting elemeket gyakorol    

Jazz-tánc kombinációkat mutat be    

Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat végez    
A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorait végzi 

   

Modern tánc formanyelvére komponált korszerű 

koreográfiák szerepeit táncolja 
   

Színpadi igényeket kielégítő koreográfiákat mutat be    
Az emberi test csont, izom, szalag, izomrendszerének 

mozgásfunkcióit megfelelően használja 
   

A mozgásrendszer egyes összetevőit és a komplex 

mozdulatok összefüggését átlátja 
   

A táncmozdulatok létrehozásának működtető 

mechanizmusát tudatosan használja 
   

A prevenciót alkalmazza az esetleges sérülések 

elkerülése érdekében 
   

Az anatómia alapvető magyar nyelvű kifejezéseit 

felismeri 
   

Az alkotás és befogadás folyamatának elveit 

alkalmazza 
   

A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait 

elkülöníti 
x x x 

A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok darabjait 

azonosítja 
x x x 

Egy adott stíluskorszakon belül a zenei műfajokat 

megkülönbözteti 
   

A zene és a tánc összefüggéseit felismeri x x x 
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A zenei szakkifejezéseket helyesen értelmezi    
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket alkalmaz a 

mozgásban 
      

SZAKMAI ISMERETEK 

A klasszikus balett alaplépései, szakkifejezései       

A harmonikus kivitelezés módjai       
A graham-technika tréning és mozgásanyag ritmikája, 

jellegzetes dinamikai megoldásai, előadói stílusa 
   

A limón-technika tréning és mozgásanyaga, ritmikája, 

előadói stílusa, a mozgásanyag pontos, lényegi 

vonásai 

   

A kontakt tánc kooperációs formái, test tónusok, 

mozgások, az improvizációs stílus és szemlélete  
   

A csoportmunka egymásra figyelő 

magatartásformájának jelentősége 
   

Korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris 

jegyei, az érett amerikai jazz tánc tradíciói, a modern 

jazz-technikák  

   

A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei    
A különböző modern tánctechnikák alapelemei és 

stílusjegyei, jellemző magatartásformái, lépéseinek 

helyes végrehajtásához szükséges szabályok 

   

A modern technikák speciális koordinációjának, 

emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és 

alapelvű gyakorlatsorai 

   

Hosszabb lélegzetű, a modern tánc formanyelvére 

komponált korszerű koreográfiák 
 x x 

Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket kielégítő 

koreográfiák 
 x x 

A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe a 

komplex mozdulatok létrejöttében 
   

Mozdulatok létrehozási mechanizmusa    

Az anatómia alapvető magyar nyelvű szakkifejezései    
Prevenció, a mozgásszervek főbb rendellenességei, 

sérülései 
   

A művészeti alapfogalmak, az alapvető esztétikai 

kategóriák, törvények 
x x x 

A művészettörténet legfőbb stíluskorszakai, 

irányzatai, a művészettörténet legkiemelkedőbb 

alkotásai – a korszak és az alkotói személyiség 

összefüggéseit tekintve 

x x x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei, 

szerepformálás színpadi alaphelyzetei gyakorlatban 
x x x 

A tánc, zene és színház kapcsolata, valamint a 

táncművészetnek a többi művészeti ághoz való 

viszonya, egymásra gyakorolt hatása 

x x x 

A tánc kialakulásának története, fejlődése, a színpadi 

táncművészet és a balettművészet fejlődése, 

kialakulási körülményei 

x x x 
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A tánc stíluskorszakainak, legfőbb jellemzői, a 

táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, 

kiemelkedő reprezentánsai 

x x x 

A zenei struktúra a táncban x x x 

A zenei szakkifejezések    
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok, azok legfőbb 

jellemzői 
x   

Az alkotás és a befogadás folyamata x x x 

Az új szakmai törekvések  x x 

Napjaink táncművészetének jelentős eseményei  x x 

Önálló értékítélet x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, 

beszédkészség 
x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)    

Mozgásutánzási készség, mozgásmemória    

Térérzékelés    

Ritmusérzék    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

Önfegyelem       

Rugalmasság      

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság       

Irányíthatóság    

Empatikus készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrző képesség), önkontroll x x x 

Intenzív munkavégzés    

Nyitott hozzáállás x x x 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egyetemes- és magyar tánctörténet áttekintése a koreográfiák oldaláról. Cél, 

hogy a táncművészi pályára készülő növendékeket megismertesse a táncművészet 

története során létrejött darabokkal, azok elemzésén át bővebb képet adjon az 

összefüggésekről, az alkotás-befogadás folyamatáról, hatásmechanizmusáról. A 

megismerés- és az ismeretanyag feldolgozása révén alakítsa és fejlessze a 

növendékek szakmai- és összművészeti tájékozódását, valamint szolgálja 

előadóművészi látókörének kiszélesítését.  

Ismertesse meg a tanulókkal:  

- a tánc és a társművészetek kapcsolatát a koreográfiákon keresztül 

- a társadalmi viszonyok, történelmi tényezők alkotókra, alkotásokra 

gyakorolt hatását 
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- az egyetemes- és a magyar tánctörténet állomásait /stíluskorszakait/ 

mestereit, /stílus/iskoláit, koreográfusainak jeles darabjait 

 

Alakítsa ki a növendékekben: 

- az önálló ismeretszerzés és véleményalkotás képességét- készségét és 

igényét, 

- a művészeti ágak komplex vizsgálatának, értelmezésének képességét 

és készségét. 

- az egyéni adaptáció készségét, az önálló értékítélet képességét. 

 

A növendékek ismerjék: 

- az egyetemes- és magyar tánctörténet jelentős darabjait, és azok  

relációit az adott történelmi szituációkra 

- a legjelentősebb műalkotásokat, alkotó- és előadóművészeket, 

 

A növendékek legyenek képesek: 

- önálló választásra és véleményalkotásra 

- önálló koreográfiai- és előadóművészi elemzésre, az ismeretek 

újraalkotó alkalmazására. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szoros kapcsolatban áll a tánctörténet tanulmányokkal, kiegészíti, 

alátámasztja azt. 

 

17.3. Témakörök  

 

17.3.1. A tánctörténet klasszikussá vált darabjai  

 32óra/16óra 

 A témakörben a tanuló áttekintést kap a tánctörténet mára már klasszikussá 

vált, korszakalkotó koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott 

korszakról, stílusról kapott tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai 

szempontok szerint elemzi a látott darabot és kiegészíti önálló véleményével. 

Megtanulja a táncműelemzés főbb szempontjait a gyakorlatban hasznosítani, mint 

néző, befogadó. A tematika ajánlást tartalmaz, tekintettel az egyes intézmények 

archívumára, a pedagógus a technikai lehetőségekhez mérten választ az alábbi 

listából, illetve lehetőségeihez mérten bővíti azt. 

 

Ajánlott darabok: 

- Philippo Taglioni: Szilfid 

- Jules Perrot: Giselle 

- Marius Petipa: Diótörő, Hattyúk tava, Csipkerózsika, Bajadér, Don 

Quijote, Rajmunda 

- Michail Fokin: Rózsa lelke, Petruska 
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- Vaclav Nizsinszkij: Egy faun délutánja 

- Kurt Jooss: A zöld asztal 

- José Limon: The Moor’s Pavane 

- Martha Graham: Steps in The Street 

- Alvin Ailey: Revelation 

- Kenneth MacMillan: Mayerling 

- Frederic Ashton: Le Fille Mal Gardee 

- Antony Tudor: Orgonáskert 

- George Balanchine: A múzsák Apollója 

 

17.3.2. Külföldi kortárs modern alkotók darabjai  16óra/8óra 

A témakörben a tanuló áttekintést kap a tánctörténet számottevő XX. századi 

koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott korszakról, stílusról kapott 

tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai szempontok szerint elemzi a 

látott darabot és kiegészíti önálló véleményével. A modern darabok szemléltetik 

számára a táncművészet fejlődését, változását, a tánctechnikai és színpadtechnikai 

újításokat, dramaturgiai változásokat. A tematika ajánlást tartalmaz, tekintettel az 

egyes intézmények archívumára, a pedagógus a technikai lehetőségekhez mérten 

választ az alábbi listából, illetve lehetőségéhez mérten bővíti azt. 

 

Ajánlott, választható darabok: 

- Bronislava Nizsinszka: Les Noces 

- Vaclav Nizsinszkij: Sacre Du Printemps 

- Martha Graham: Cave of hart, Maple Leaf Rug, Primitive Mystries, 

Errand Into The Maze, Acts Of Light 

- George Balanchine: Csajkovszkij Pas De Deux, Jewels, Four 

Temperaments 

- Alvin Ailey: Cry 

- Merce Cunningham: Point of space 

- Roland Petit: Carmen, A fiatalember és a halál 

- Maurice Bejárt: Boleró, Sacre du printemps, Romeo et Juliet, A 

magányos férfi szimfóniája 

- Antonio Gades: Carmen 

- Pina Bausch: Sacre du printemps, Cafe Müller 

- Jirí Kylián: Petit mort, Falling Angels 

- Mats Ek: Csipkerózsika, Hattyúk tava, Giselle 

- William Forsythe, DV8, Lalala Human Steps koreográfiái 

 

17.3.3. Hazai alkotók jelentős darabjai    16óra/8óra 

A témakörben a tanuló áttekintést kap a tánctörténet számottevő hazai 

koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott korszakról, stílusról kapott 

tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai szempontok szerint elemzi a 

látott darabot és kiegészíti önálló véleményével. A magyar darabok szemléltetik 
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számára a hazai táncművészet fejlődését, változását, a tánctechnikai és 

színpadtechnikai újításokat, dramaturgiai változásokat. A tematika ajánlást 

tartalmaz, tekintettel az egyes intézmények archívumára, a pedagógus a technikai 

lehetőségekhez mérten választ az alábbi listából, illetve amennyiben lehetőség 

nyílik valódi színházi élményt biztosítva a növendékeknek a tematikába beiktat 

színházlátogatást is. 

 

- Harangozó Gyula: A csodálatos mandarin, Coppelia 

- Seregi László: Spartacus, Sylvia 

- Eck Imre: A fából faragott királyfi 

- Győri Balett: Markó Iván valamely darabja, vendégkoreográfusok 

valamely darabja 

- Szegedi Kortárs Balett: Carmina Burana, A fából faragott királyfi, 

Atlantis, stb. 

- Aktuális hazai néptánc előadás  

- valamint önállóan megtekintett kortárs mű elemzése 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

vetítésre alkalmas szaktanterem 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése x    
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szóban 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x  x  

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés x x x  

1.5. szemléltetés x x x  

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
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A pedagógiai program legitimációja 

 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2015. május 16-án tartott nevelőtestületi 

értekezletén elfogadta. 

A pedagógiai programot az iskola vezetője jóváhagyta. 

 

 

 

.................................... 

Németh Péter 

Igazgatóhelyettes 

 

 

 

A TánCentrum Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola Pedagógiai 

Programjával,  a  Flamenco Szeged  Táncsportjáért Magánalapítvány kuratóriuma 2015. 

május 16-án megtartott kuratóriumi ülésén egyetértett. 

 

 

............................................... 

Fekete Károlyné 

Kuratóriumi elnök 

 

 

 

A program nyilvánosságának biztosítása: 

 

1 példány elhelyezve az iskola könyvtárában (elektronikus forma) 

1 példány elhelyezve az iskolatitkároknál (elektronikus forma) 

Honlap: www.tancentrum.hu 

 

 

 

A pedagógiai program hatálya: 

 

Jelen pedagógiai program 2015. szeptember 1-től lép életbe. 

A teljes program átfogó felülvizsgálata vagy a jogszabályi háttér változásával, vagy 

kétévenként (legközelebb 2017-ben) esedékes. 
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A pedagógiai program felülvizsgálata  

 

A jogszabályi háttér változása miatt a pedagógiai program felülvizsgálata  2016. augusztus 

22-én megtörtént. 

A szakképzésben történt törvényi változások miatt az intézményben az eddigi 

szakközépiskolai nevelés-oktatás helyett, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 12. § (1) bekezdése szerinti szakgimnáziumi nevelés-oktatás folyik 2016. 

szeptember 1-től.  

 

 

A felülvizsgált pedagógiai programot a nevelőtestület 2016. augusztus 22-én tartott 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

A pedagógiai programot az iskola vezetője jóváhagyta. 

 

 

 

.................................... 

Bata Katalin 

Igazgató 

 


