
 1

TANTERV 
 

 

I. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE 

 

Készült a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban: közoktatásról szóló törvény, Ktv.), valamint a 

szakképzésről szóló – többször módosított – 1993. évi LXXVI. törvény, 

továbbá ezek végrehajtására kiadott: 

• az Országos Képzési Jegyzékről szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM 

rendelettel módosított 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet, 

• a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. 

(XII.13.) OM rendelet 

• az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 

4/2002. .26. OM rendelet, 

• a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló,  

26/2001. OM rendelet, 

• a szakmai követelmények kiadásáról szóló - többször módosított – 

16/1994. (VII.8.) MKM rendelet, 

• a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I.16.) 

OM rendelet, 

• a kötelező taneszköz szükségletről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelet, 

• a Nemzeti Szakképzési Intézet által kiadott „Tárgyi normatívák 438 OKJ 

szakképesítés megszerzéséhez”, 
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1.  A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Személyi feltételek 

 

Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17.§ (1) 

bekezdés k) pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező pedagógus vagy a 

művészeti területnek megfelelő felsőfokú végzettségű szakember láthatja el. 

Művészeti szakközépiskolában – ha van a képzés szakirányának megfelelő 

egyetemi szintű képzés – a 11. évfolyamtól egyetemi szintű tanári, illetve a 

művészeti területnek megfelelő egyetemi szintű végezetséggel és 

szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el. 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai tantárgyak esetében általános tanítási feltételek: 

• tánctermek, 

• tantermek, 

• öltözők, zuhanyzók, raktár és kiszolgáló helyiségek, 

• tankönyvek, segédletek, 

• kísérő hangszerek, 

• magnetofon, CD lejátszó, képmagnó, monitor, videó kamerák, hang- és 

képhordozók. 

(Az általánoson túlmenő részletes igényeket az egyes tantárgyak programjai 

tartalmazzák.)  (a részletes tárgyi normatíva a  függelékben). 
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2.  A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

 

Iskolai előképzettség 

• párhuzamos képzés esetén a közoktatásról szóló törvény 29.§ (8) 

bekezdésében foglaltak alapján, 

• kiegészítő szakképzés esetén középiskolai végzettség. 

Szakmai előképzettség: nem szükséges. 

Egészségügyi feltétel: egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

Egyéb feltételek: szakmai alkalmassági vizsgálat. 

(Lásd 2. függelék) 

 

 

II.  A KÉPZÉS CÉLJA 

 

Olyan – modern és kortárs tánccal kapcsolatos – elméleti és gyakorlati ismeretek 

tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a táncos szakmai 

követelmények teljesítésére, képessé teszik a középfokú szakképesítéssel 

betölthető munkakörök ellátására. 

 

 

 

III. A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

 

A – többször módosított – 16/1994. (VII.8.) MKM rendelet melléklete 57. 

sorszáma alatt kiadott táncos (kortárs – modern táncos) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeivel egyezően az alábbi. 
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SZAKMAI KÉPZÉS TANTÁRGYAI ÉS TÉMAKÖREI 

 

1.  ÁLTALÁNOS ALAPISMERETEK 

 

1.1  ZENE 

(az ének-zene és művészetek tárgyba integrálva) 

A jelöltek ismerjék 

• a zenei hang alkotóelemeit, 

• a skálákat, 

• a dallam típusokat, 

• a ritmusokat, 

• a harmóniákat, 

• a zenei kompozíció alkotóelemeit, 

• a kottát. 

Legyenek képesek 

• a zenét „érteni” strukturális és esztétikai értelemben egyaránt, 

• amatőr szinten énekelni, 

• megérteni a zene terminológiáját. 

 

1.2  GAZDASÁGI, JOGI ÉS SZEVEZÉSI ISMERETEK 

 

A jelölt ismerje: 

• a művészi munkáját körülvevő társadalmi környezet főbb összetevőit, 

• a gazdasági élet alapfogalmait és alapösszefüggéseit mikro és makroszinten: 

• az alapvető vállalkozási formákat, a vállalkozás általános feltételeit, szabályait, 

• ismerje a piackutatás és marketing alapjait, 

• ismerje a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető pénzügyi 

folyamatait, összefüggéseit. 
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Legyen tisztában a piaci tényezőkkel, piaci szereplőkkel és folyamatokkal, 

rendelkezzen a megfelelő kínálati piacismeretekkel; ismerje és tudja alkalmazni 

a szükséges fogi ismereteket (munkajog, szerzői jog, szerződések, alapvető 

államigazgatási szabályok9. 

A tanuló legyen képes érdekei felismerésére és artikulálására. 

 

 

 

2.  SZAKMAI ELMÉLET 

 

2.1  MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

   (a rajz és vizuális kultúra, az ének-zene és művészetek tárgyba integrálva) 

A jelöltek ismerjék: 

• a művészettörténet legfőbb stíluskorszakait, irányzatait, 

• a művészettörténet legkiemelkedőbb alkotásait, a korszak és az alkotói 

személyiség összefüggéseibe ágyazottan, 

• az egyetemes és a hazai művészet jelentős műemlékeit, műgyűjteményeit, 

• a művészeti alapfogalmakat, 

• az alapvető esztétikai kategóriákat, törvényeket, az alkotás és befogadás 

folyamatát. 

 

A jelöltek legyenek képesek: 

• a megismert művek önálló megismerésére, megértésére, 

• önálló értékítélet kialakítására, 

• a művészettörténet tudomány eljárásainak, módszereinek önálló 

alkalmazására. 
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2.2  TÁNCTÖRTÉNET 

 

A jelöltek ismerjék 

• a tánc eredetét, 

• a tánc és a táncművészet fogalmát, 

• a különböző korszakok tánckultúráját és táncművészetét, 

• napjaink táncművészetének forrásvidékeit, 

• napjaink táncművészetének irányzatait, az irányzatok főbb képviselőit, 

• a tánctörténet tanulmányozásának módszereit. 

A jelöltek rendelkezzenek 

• a tánccal kapcsolatos mondandójukhoz szükséges fogalmi apparátussal. 

 

2.3  ANATÓMIA 

   (a biológia tárgy tananyagába integrálva) 

A tanulók ismerjék: 

• az emberi test csontrendszerét, 

• az emberi test izom- és szalagrendszerét, 

• az emberi test ízületeit, 

• a mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepét a komplex mozdulatok 

létrejöttében, 

• a mozdulatok létrehozásának mechanizmusát, 

• a mozgásszervek főbb rendellenességeit, sérüléseit, 

• a felmerülő mozgásszervi vagy elméleti problémák megoldásának lehetséges 

irányait (szakirodalom, specialisták,…). 

Legyenek képesek 

• az anatómia magyar nyelvű szakkifejezéseinek használatára. 
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3.  SZAKMAI GYAKORLAT 

 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK 

A jelölt rendelkezzék magas fokú tánctechnikai tudással és jó előadóművészi 

képességgel. 

Ismerje. 

• a modern, kortárs tánc és a klasszikus balett alaplépéseit, 

• a kombinációk végrehajtásának szabályait, 

• a folyamatos koordináció megvalósításának feltételeit, 

• a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait, 

• a művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségeit, 

• a szerepformálás táncszínpadi alaphelyzeteit, 

• a magyar és más népek táncainak alaplépéseit, 

• a történelmi korok táncainak alaplépéseit, térformáit és jellemző stílusjegyeit, 

• az új szakmai törekvéseket. 

 

3.1  BALETT 

 

A jelöltek ismerjék 

• a klasszikus balett lépéseinek anyagát, 

• a szakkifejezések jelentését, 

• a kombinációk összefüggését. 

Legyenek képesek 

• a lépésanyag folyamatos gyakorlására, 

• a tananyag bemutatására, 

• önálló kombinációk összeállítására. 
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3.2  GRAHAM TECHNIKA 

 

A jelöltek ismerjék a Graham technika 

• tréning és mozgásanyagát, 

• ritmikai világát, 

• jellegzetes dinamikai megoldásait, 

• előadói stílusát. 

A jelöltek legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos, lényegi vonásokat kiemelő végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és a stílus lényegi vonásait maradéktalanul 

felmutató előadására. 

 

3.3  LIMÓN TECHNIKA 

 

A jelöltek ismerjék a technika 

• tréning és mozgásanyagát, 

• ritmikai világát, 

• jellegzetes dinamikai megoldásait, 

• előadói stílusát. 

A jelöltek legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos, lényegi vonásokat kiemelő végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és létrehozására, 

• a stílus lényegi vonásait maradéktalanul felmutató előadására. 

 

A jelöltek ismerjék: 

• a kortárs tánc mozgásanyagát, 

• a kortárs tánctérbeli lehetőségeit, 

• a kortárs tánc időbeli lehetőségeit, 
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• a kortárs tánc dinamikai lehetőségeit, 

• a személyiség szerepét a táncban. 

A jelöltek legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és a lényegi vonásokat maradéktalanul felmutató 

előadására, 

az alkotó folyamatban való aktív részvételre. 

 

3.4  KONTAKTTÁNC 

 

A jelöltek ismerjék kontakttáncra jellemző 

• kooperációs formákat, 

• test tónust, 

• mozgásokat, 

• improvizációs stílust, 

• szemléletet. 

Legyenek képesek: 

• részt venni kontakt improvizációban, 

• felhasználni a kontakttánc tapasztalatait más táncstílusokban. 

 

3.5  JAZZTÁNC 

 

A tanulók ismerjék: 

• A korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris jegyeit, 

• Az érett amerikai jazztánc tradíciót, 

• Az úgynevezett modern jazzt. 

Legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag stílusos bemutatására. 
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IV. A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 

 

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a szakközépiskola utolsó évfolyamát 

sikeresen elvégezte és a szakmai vizsgára jelentkezett. 

 

 

1. A SZAKMAI VIZSGA RÉSZEI 

 

A szakmai vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

SZÓBELI VIZSGA 

 

A jelölt akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgán megfelelt 

A szóbeli vizsga tantárgyait (témaköreit) a vizsgáztatási követelmény határozza 

meg. A szóbeli vizsga feladatsorát a képzés szakmai követelményei alapján a 

vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja 

jóvá. Amennyiben a feladatsor nem felel meg a követelményeknek, a 

vizsgabizottság elnöke azt átdolgoztathatja. A szakképesítés vizsgáztatási 

követelményei azonosak a szakmai követelményekben meghatározottakkal. 

 

A szóbeli vizsga tantárgyai: 

• Tánctörténet 

• Anatómia 

• Zene 

A vizsga időtartama: 10 perc 

A felkészülési idő: 20-25 perc. 
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GYAKORLATI VIZSGA 

 

A gyakorlati vizsga feladatait a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze 

oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a jelölt felkészültsége és 

tudása. 

 

A gyakorlati vizsga két részből áll 

1.1. Iskolagyakorlatok: 

- Balett 

- Graham 

- Tradicionális Limón 

- Modern Limón 

- Kontakttánc 

- Jazztánc 

 

 

A vizsgabizottság a gyakorlat megtekintése alapján értékel, figyelembe véve a 

technikai elemek, a szemlélet, a stílusjegyek elsajátításának színvonalát. 

Időtartama: tantárgyanként 90 perc 

1.2 Szólisztikus, páros és csoportos etűdök, kompozíciók 

A vizsgabizottság a tanárok által összeállított etűdök, kompozíciók próbatermi 

körülmények között történő megtekintése alapján értékel elsősorban a technikai 

tudás színvonalát véve figyelembe. 

Időtartama: jelöltenként 5-10 perc. 

 

2.  Színpadi bemutató 

A tanárok, koreográfusok, illetve a jelöltek által alkotott koreográfiák nyilvános 

bemutatása. Ezek tartalmazzanak: 

- szóló, páros és csoportos részeket, 
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- modern, kortárs, kontakt mozgásanyagot, 

- rögzített koreográfiát, improvizációt, 

- táncszínházi és koreográfikus feladatokat, 

- előadóművészi feladatokat. 

A vizsgabizottság a koreográfiák nyilvános bemutatása alapján értékel a mű, az 

előadói egyéniség és a tánctechnikai tudás harmóniájának megítélése alapján. 

Időtartama: 1-2 óra a jelöltek számától függően. 

 

 

2. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

A jelölt akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgára megfelelt, 

A szakmai elméleti osztályzatot a szóbeli vizsga tantárgyak érdemjegyeinek 

átlaga adja. 

A szakmai gyakorlati osztályzatot a gyakorlati vizsgarészek érdemjegyeinek 

átlaga adja. 

Nem kaphat szakképesítést az a jelölt, aki valamelyik vizsgarészből vagy 

valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

 

3. A SZAKMAI VIZSGA SZERVEZÉSE 

 

Szakmai vizsga csak a táncművészeti szakközépiskolákban szervezhető. 

 

 

V. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE 

 

A szakképesítés megnevezése: táncos (kortárs - modern táncos) 

 

A munkaterület rövid, jellemző leírása: 
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A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, 

technikai tudással és előadói képességgel bíró szakember, aki alkalmas színpadi 

szóló vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására, előadására. 

A táncos tevékenységét a kortárs – modern tánc és a színpadi tánc területén fejti 

ki és gyakorolja. Közreműködik táncegyütteseknél, színházaknál. 

A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy 

vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül 

látja el. 

Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve 

egyetemes műveltsége alapján, más főiskolán, egyetemen. 

 

 

 

VI. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

1.  A KÉPZÉSI IDŐ 

 

A képzés időtartama párhuzamos képzés esetén 5 tanév, a szakmai elméleti és 

gyakorlati órák száma 3500 óra. 

 

Az elmélet gyakorlathoz viszonyított aránya 20-80%. 

 

2.  A KÉPZÉS SZAKMAI TANTÁRGYAI 

 

Gyakorlat 

Modern tánc 

• Graham 

• Tradicionális Limón 
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• Modern Limón 

• Európai 

• Balett 

• Kontakttánc 

• Kreatív technikák 

• Improvizáció 

• Kompozíció 

• Jazztánc 

• Repertoár 

• Néptánc 

• Társastánc 

• Akrobatika 

• Partnering 

 

Elmélet 

Tánctörténet 

Zene (az ének-zene és művészetek tárgyba integrálva) 

Művészettörténet (a rajz és vizuális kultúra, az ének-zene és művészetek 

tárgyba integrálva) 

Anatómia (a biológia tantárgyba integrálva) 

Mozgáselemzés 

Műelemzés 

Színháztechnika 

Gazdasági jogi és szervezési ismeretek 

Élet- és pályatervezés  (az osztályfőnöki órák tananyagába integrálva) 
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GRAHAM TECHNIKA 
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1. A PROGRAM CÉLJA 

 

A Graham technika tanításának célja, hogy a modern tánc oldaláról 

tánctechnikailag és szemléletileg megalapozza a kortárs tánc technikák tanítását. 

 

A tantárgy tanításának feladata a Graham technika jellegzetes plasztikai, 

ritmikai és dinamikai világának, szemléletének elmélyült, gyakorlati és elméleti 

átadása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék meg a Graham technika 

• tréning és mozgásanyagát, 

• ritmikai világát, 

• jellegzetes dinamikai megoldásait, 

• előadói stílusát. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos, lényegi vonásokat kiemelő végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és a stílus lényegi vonásait maradéktalanul 

felmutató előadására. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 1 év,  

Összesen: 126 óra. 
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A tanagyagot négy anyagrészre bontva közöljük. A tanulók, a csoport 

fejlődésének függvényében kisebb-nagyobb eltérések természetes 

elkerülhetetlenek. 

 

 

1. negyedév 

 

A további negyedéveknél csak a már meglévő anyaghoz kapcsolódó újat 

soroljuk fel. 

 

Talajon 

• bounce 

• breathing 

a.alapforma 

b.breathing cross (V.) pozícióban, side opening 

c.breathing in spiral 

• contraction 

a.alapforma: contract-release 

b.deep contraction alaphelyzetekben 

• IV. pozíció spiral 

Álló helyzetben 

• 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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Diagonál 

• graham-walk: frontális, spirális 

• deep-walk, irányváltásokkal és 1/2 fordulattal is 

• triplet 

• futások 

• lépés minőségek kombinálása 

 

Ugrás 

• két lábról két lábra ugrások 

• skip (egyik lábról a másikra érkezés), spirállal is 

 

2. negyedév 

 

Talajon 

• spirális elfordulás 

• contraction – spiral release 

• spiral – contraction – spiral release sorozatok 

• contraction és spiral kombinációk ötvözése 

 

Álló helyzetben 

• pliében contraction – release IV. és V. pozíciókban 

• plié-s kombinációban spiral alkalmazása (contraction-nál, relevében, stb.;) 

• brushes spiral használatával 

• láblendítések, suspension fordulatokkal 

 

Diagonál 

• walks & triplets teljes forulatokkal 
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Ugrás 

• egy lábról azonos lábra érkező ugrások 

• spirális helyzetek a levegőben 

• contraction a levegőben 

 

3. negyedév 

 

 

Talajon 

• IV. pozíció spiral – contraction 

• fold pozíció spiral – contraction 

• talajról feltolás, fellökés használata 

• laterális elmozdulások (fordulás, vetődés) 

• back fall 

• talajról föl- és visszaereszkedések 

Álló helyzetben 

• álló gyakorlatok elmozdítása térben 

• különböző mozgásminőségek, eltérő dinamikájú mozgások (pl.: lendítés-húzás 

kombinálása) 

 

Diagonál 

• walks egynél több fordulattal, összetettebb térformákban 

• triplets kombinálása forgással, ugrással, magas láblendítéssel, suspension 

használattal 

 

Ugrás 

• ugrások fél fordulattal (helyben és haladva) 

• walks & triplets kombinálása ugrásokkal (diagonál) 
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A 3. negyedév végére a növendékek elsajátítanak egy olyan gyakorlat-füzért 

(kb. 3 perc), melyet közösen, csoport gyanánt (a társak érzékelése a térben, 

alkalmazkodás, pontosság betartása céljából), valamint egyenként (egyedül való 

megmérettetés) adhatnak elő. 

 

 

4. negyedév 

 

Új technikai alapelem már nem kerül az anyagba. 

A talajon, álló helyzetben és diagonálban végzett gyakorlatok és ugrások 

kombinálása, dinamikától és anatómiai preferenciáktól függő átfedések 

gyakorlása a feladat. 

Ebben a félévben rutingyakorlatok, bemelegítés történne, második felében olyan 

koreográfiai munka, melynek során a pedagógus a növendékek 

közreműködésével, a Graham-technika szellemében s annak elemeivel készült 

koreográfiát tanít be. Ideális (az osztály összetételétől függően) egy, két vagy 

három személyes kombináció, valamint egy közös koreográfia betanulása. 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

Modern szemléletű táncművészképző intézmény tantárgyi szerkezetében a 

Graham-módszer a technikai alapokat biztosító diszciplínák egyike. 

Fegyelmével, filozófiájával testi és szellemi alapként szolgál a kortárs 

technikáknak és a kreatív módszereknek. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan szóban értékeli. 

A minősítésre az év végi vizsgák adnak lehetőséget. 

A Graham technika tantárgyat egyetlen – 1-től 5-ig terjedő – osztályzattal kell 

értékelni. 

Az érdemjegyre a tantárgyat tanító szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság 

szavazattöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a tananyag elsajátítási foka, 

• a technika fő jellemzőinek lényegre törő, stílushű bemutatása, 

• a táncos-jelenlét intenzitása, ereje. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A gyakorlati foglalkozásokon az alábbi tárgyi feltételek általánosan 

szükségesek. Az általános alapkövetelményektől való eltérés az egyes 

tantárgyaknál van feltüntetve. Mindig a minimális követelményt tüntetjük 

föl. 

 

CD és kazetta lejátszási lehetőség 

2 * 80 Watt hangteljesítmény 

 

Helyiség: 

• 3,2 méter belmagasság 

• legrövidebb oldalhossz 6 méter 

• alapterület 60 m² 
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• balett linóleum borítás 

• 20-22 C° hőmérséklet 

• az OÉSZ (Országos Építési Szabályzat) által elírt lux/m² 

• megfelelő szellőztetési lehetőség 
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TRADICIONÁLIS LIMÓN TECHNIKA 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A Limón technika tanításának célja, hogy a modern tánc oldaláról tánc 

technikailag és szemléletileg megalapozza a kortárs tánc technikák tanítását. 

 

A tantárgy tanításának feladata a Limón technika jellegzetes plasztikai, ritmikai 

és dinamikai világának, szemléletének elmélyült, gyakorlati és elméleti átadása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék a Limón technika 

• tréning és mozgásanyagát, 

• jellegzetes dinamikai megoldásait, 

• előadói stílusát. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos, lényegi vonásokat kiemelő végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és létrehozására, 

• a stílus lényegi vonásait maradéktalanul felmutató előadására. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 1 év, 

Összesen: 144 óra 
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Fekvésben 

• a gerinc izolált mozgásai 

• a fej, kar. Láb izolált mozgás lehetőségei, eleinte súlytalanított helyzetekben, 

majd az egyes részeket kötve egymás után 

• folyamatos gördülések fekvőhelyzetből előre, fölfelé és vissza a kiinduló 

helyzetbe 

• mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

• az ülőhelyzetig való eljutás (gördülésen és mellkas emelésen keresztül) és a 

fekvőhelyzetig történő visszaút (alulról indított gördülés, később mellkas 

emelésen keresztül is történhet), összekötése folyamatos mozgással. 

 

Ülésben 

• alap lábpozíciók (előkészítő, első, második pozíció) és karpozíciók, 

használatuk összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatásával 

rugók, gördülések és „visszaépítések” által előre, és oldal irányban később 

felhasználva a Graham technikából ismert spirális helyzeteket is 

• fej, kar. Láb izolációs használata és összekötése 

• gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által: (fejjel, 

mellkasig, központig történő, valamint a csípőizületet használva történő 

törzszuhanások, inkább csak előre). 

Árvezető gyakorlatok 

• átvezeés az álló gyakorlatokhoz guggoló helyzet használatával (rugókkal boka, 

térd és csípő ízület bemelegítése nehezebb balansz helyzetekben, kezdetben kéz 

segítséggel). 

• Kombinatív jellegű, a különböző szinteket (fekvés, ülés, térdelés, guggolás, 

állás) használható átvezető gyakorlat, az álló középgyakorlatok előkészítésére. 
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Álló helyzetben (közép gyakorlatok) 

• alap láb pozíciók használata és váltogatása rotációs gyakorlatokon keresztül 

• közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra parallel, 

természetes ls en dehors első, második, negyedik pozíciók) 

• rotáció, a kar és láb izolált mozgásai, a pontos pozíciók 

• kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alap motívumainak használatával (pl.: 

ujjak legyezőszerű használata) 

• a gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, folyamatosan 

előre és az oldalsó helyzetekbe 

• gerinc gördítések minden mélységet használva, a mellkas emelésen keresztül 

való tovább haladások gyakoroltatásával a stílusra jellemző karmunka 

segítségével paralel II. (csípőszéles), en dehors I. és II. pozícióban. 

• mellkas emelés különböző pozíciókban, később kötve és kombinálva a 

gördüléses gyakorlattal 

• plié és relevé használata, lényegének kiemelésével 

• demi- és garand pliék különféle dinamikai váltásokkal és irányváltásokkal 

(parallel II. en dehors I., II., V. pozíció használatával9. 

• kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása pliék-relevék 

segítségével parallel II. csípőszéles, en dehors I. és II. pozíciókban kezdetben 

csak előre,majd oldalra is. 

• törzs zuhanások és lendítések gyakoroltatása rond de jambe és tombé 

gyakorlatokkal összekötve 

• az ízületek speciális használata, lábfő, boka, térd és csípő ízületet bemelegítő 

és „tendu” gyakorlatokon keresztül 

• felsőtest körkörös irányban történő folyamatos vezetése lábpozíciókat 

használva (parallel I. és II.) 
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• lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt 

különböző gerinc szakaszokig (mellkasig, központig) valamint visszalendülés a 

kiinduló helyzetig. (suspension és oppozíció használatának kiemelése) 

• láblendítések elől, oldalt, hátul, attitude helyzetig különböző irányokba történő 

fordulatokkal és forgásokkal 

• a tér megnyitása rövidebb, egyszerű, a tanultakra épülő kis kombinációkkal, 

rövid lazításos rész is. 

 

Haladásos gyakorlatok 

• folyamatos előrehaladás, „siklás” gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel 

tűzdelve (utóbbi lassabb tempóban pl. felezve) 

• folyamatos haladás irány és dinamikai váltásokkal 

• kis ugrások gyakoroltatása előre haladásos „sikló” lépésekkel összekötve 

• helyben és haladással történ kisugrások összekötése egyszerűbb felsőtest 

használattal kiegészítve 

• a stílusra jellemző nagyugrások elsajátítása, dinamikai és bérehajtábeli 

különbség kiemelésével 

• láblengetések és abból előre történő haladás 

• egyik lábról a másikra történő átugrások 

• kombinációs jellegű haladásos gyakorlat, folyamatos haladás, ugrások, 

forgások és lendülések igen gazdag választékban 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A hagyományos Limón technika legintenzívebb a Graham technikára épül, ezért 

a második évben kerül a tanterve. A legtöbb kortárs tánctechnika a Limón 

technikát fejleszti tovább, ezért a korrekt alapok lerakása különösen fontos. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan, oktatás köben értékeli. 

Az értékelésre az év végi vizsgák adnak lehetőséget. 

A Limón technika tantárgyat egyetlen – 1től 5-ig terjedő – osztályzattal kell 

értékelni. 

Az érdemjegyre a tantárgyat tanító szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság 

szavazattöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a tananyag elsajátítási foka, 

• a technika fő jellemzőinek lényegre törő, stílushű bemutatása, 

• a táncos-jelenlét intenzitása, ereje. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A Modern Limón tánc tantárgy tanításának célja, hogy a növendékekkel 

megismertesse a táncművészet legkorszerűbb technikáit. 

 

A tantárgy tanításának feladata a kortárs tánc Limón technikára épülő plasztikai, 

ritmikai és dinamikai szemléletének művész és művészetképének elmélyült, 

gyakorlati és elméleti átadása. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a kortárs tánc mozgásanyagát, 

• a kortárs tánctérbeli lehetőségeit, 

• a kortárs tánc időbeli lehetőségeit, 

• a kortárs tánc dinamikai lehetőségeit 

• a személyiség szerepét a táncban. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag pontos végrehajtására, 

• kombinációk megtanulására és a lényegi vonásokat maradéktalanul felmutató 

előadására, 

• az alkotó folyamatban való aktív részvételre. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 4 év, 

Összesen: 586 óra 
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10. évfolyam 

 

1. Bevezető gyakorlat 

 

A gyakorláshoz szükséges 

• koncentrált, 

• oldott, 

• aktív, 

• konstruktív, 

• agressziómentes 

magatartás tanári vezetéssel, majd önállóan történő megteremtése. 

 

4-8 perc: 

• ritmus kérdezz-felelek tapssal, dobogással, mozdulattal, 

• kapcsolatteremtő gyakorlatok, 

• bizalmi gyakorlatok (társemelés, vakvezetés,…) 

 

 

2. Fekvő gyakorlat 

 

A test terheletlen állapotban történő koordinált és izolált mozgatása: 

• a gerinc szakaszonként (fej, nyak, hát, derék, medence) történő izolált 

mozgatása előre, oldalra, hátra, a gravitáció irányában és azzal szemben, 

• a végtagok izolált szimmetrikus és aszimmetrikus mozgatása, 

• láb és kar hajlítás-nyújtás leválasztása, 

• végtagok és gerinc mozgatása vízszintesen vagy függőlegesen stabilizált 

medence mellett. 
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3. Felállás 

 

• válltól sarokig ívelés, 

• fekvő spirál helyzetek láb és karvezetéssel, 

• fekvő spirál helyzetek láblengetéssel, 

• felgördülések, 

• ülések, 

• guggolások, 

• térdelések, 

• kéztámaszok, 

• felállások hajlított döntött és felegyenesedett gerinchelyzetekbe. 

 

 

4. Láb – boka – térd gyakorlat 

 

• demi plié, 

• lábujj hajlítások és feszítések, 

• a talp háromszög feltámasztását egyensúlyrendszerét tudatosító gyakorlatok, 

parallel és en dehors pozíciókban átmenetekkel, dinamikai, ritmikai 

variációkban. 

• ejtések, dobások, csúsztatások, 

• boka hajlítás - feszítés,  

hanyintás – borintás 

 

5. Gerinc ívelések 

 

• előre, oldalt, 
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• hátra mellkas emeléssel, 

• nyújtott és demi plié helyzetekben, 

• rugózással fel és lefelé indítva, 

• szakaszonként, 

• összekötve az irányokat, 

• vezetve, lendítve, dobva. 

• spirális geerinc mozdulatok, 

• ritmusváltások, 

• légzés tudatosítása, (beszéd, dúdolás,…) 

• parallel – en dehors, 

• en croix, 

• magasabb és hosszabb lábemelések a helyes tartás és irányok megőrzésével, 

• lazán, lengetve gyakorlunk irány és ritmus váltásokat, statikus pózokat, súlyláb 

variációkat iktatva az ívekbe. 

 

6. Törzs lengetés 

 

• nyak és fej, 

• háti szakasz, 

• deréktáji szakasz, 

• medence, 

• szakaszonként és kötve, 

• kar nélkül, karlengetéssel, karkörzéssel, 

• szimmetrikusan és elfordítva, 

• demi pliével, egy és két lábon, 

• hátra és előre láblendítéssel kötve, 

• balansz gyakorlattal kiegészítve. 

• a lehetséges medence-törzs helyzetek folyamatosan bejárása, 
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• balance helyzetekkel, 

• forgásokkal. 

 

7. Off-balance gyakorlat 

 

• a láb és törzs lengetések ötvözése, 

• kilépéssel de súlyáthelyezés, dőlés, átlépés nélkül. 

 

 

8. Forgás 

 

• természetes perdülések, 

• a forgás lábmozgásai forgás nélkül, 

• a forgás karmozgásai forgás nélkül, 

• fejkapás és „körültekintő” fejmozgás gyakorlása két lábon 

• 1/4, 1/2, 3/4 és 1 forgás, különböző karokkal, kombinációban is, parallel és en 

dehors lábtartásban egyaránt. 

• a feltámasztás, tengely tökéletesítése, 

• tempó fokozása, 

• biztonságos befejezés kialakítása, 

• 1 és 1/4, 1 és 1/2, 1 és 3/4 forgások. 

 

9. Futás 

 

• előre, hátra, 

• irányváltásokkal, 

• térformákban (kör, ellipszis, diagonál, oda-vissza, cikk-cakk,…) 

• kis szökkenésekkel, 
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• váltakozó magasságokban,lábbal ellentétes karmozgással, 

• stabilizált karral, vállal, 

• egyedül és partnerrel. 

• futás variációk, 

• a Graham tréning triplet lépéseinek beépítése, 

• a tempó növelése, 

• a folyamatos, „sikló” minőség tökéletesítése. 

 

 

 

10. Ugrás 

 

• egyszerű ugrások, 

• lendületes kis ugrások, 

• helyben, haladással, 

• váltakozó irányokban, 

• egyedül és partnerrel, 

• két lábon, egy lábon (sauté), 

• egyik lábról a másikra (jeté) 

• két lábról egy lábra (sisson), 

• egy lábról két lábra (assemblé) 

 

11. Haladó forgások 

 

• parallel, en dehors lábtartással, 

• irányláb és hátsó láb hangsúllyal, 

• szintváltásokkal, 

• váltakozva jobbra és balra, 
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• karváltozatokkal 2-4 forgás. 

• chainé-k mindkét irányban parallel s en dehors indítás, 

• hangsúly az első (irány), hangsúly a hátsó lábon. 

 

 

 

12. Kombináció 

 

A tanult tréning elemeket tartalmazó sorok. Egy kombináció 4-8 foglalkozáson 

át tanítandó. Az egyéni gyakorlás szükséges. 

• triplet, 

• off balance, 

• forgások, haladó forgások, 

• ugrások, haladó ugrások. 

 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamban: 

• törekedni kell a gyakorlatok teljesen önálló, „másolás” nélküli végrehajtására, 

• a gyakorlatok frontja legyen változó, 

• csoportos térkombinációkban is gyakoroltatunk. 

 

1. Bevezető gyakorlat 

 

• egyéni formában, 

• tanári vezetéssel csak ritkán, 

• egyéni problémamegoldó konzultáció a témáról. 
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2. Relaxálás 

 

• az önálló gyakorlás megalapozása. 

Az év folyamán csak 6-10 alkalommal. 

 

3. Fekvő gyakorlat 

 

• a fekvéstől az ugrásig terjedő pozíciók bejárása, 

• irányváltásokkal, 

• kombinálva, 

• összetett kombinációk, 

• front és irányváltások, 

• hátragördülés, 

• ívelt hason gördülés előre és hátra, 

• hason fekvésből hátraívelések, 

• „átülés” (kontrakciós felülés függőleges terpeszben tartott lábak között), 

• légzés tökéletesítése, hasi légzés. 

 

 

4. Felállás 

 

• az erő irányainak és irányváltásainak kidolgozása. 

 

 

5. Láb – boka – térd gyakorlat 

 

• az eddig tanultak továbbfejlesztése, 

• alsó és felső boka ízületi mozgásai, 
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• tempó növelése. 

 

6. Gerincívelések 

 

• az előző év anyagának bővítése: 

• vezetett és ejtett mozdulatok kiegészítése a Limón tréningben megismert 

dinamikai változatokkal, 

• fejvezetéses, scoup mozdulatok, 

• dinamikai váltások a soron belül, frazeálás. 

 

7. Láblengetés - emelés 

 

• tág csípőmozgást követelő íveket, hurkok, 

• variációk pliékkel, kar és törzslengetésekkel. 

 

8. Törzslengetés 

 

• a lehetséges medence-törzs helyzetek gyakorlása, 

• a törzs íves körzéseivel, 

• előredöntéssel bővítve. 

 

9. Off-balance gyakorlat 

 

• a láb és törzs lengetések kilépéssel, súlyáthelyezéssel, 

• íves és döntött törzzsel,  

• parallel és en dehors lábbal, 

• a belső és külső suspension pontok kidolgozása. 
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10. Forgás 

 

• az előző évfolyamban tanultak tökéletesítése,tempójának növelése, 

• dupla tourok en dedans és en dehors, 

• parallel posé tourok. 

 

11. Futás 

 

• a Limón anyag gravitáció, up and over logikájának beépítése, 

• off-bakance indítások. 

 

12. Ugrás 

 

• összetett ugrások, 

• egyszerűbb ugráskombinációk, 

• magasság fejlesztése, 

• légmunka tudatosítása. 

 

13. Haladó forgás 

 

Chainé-k mindkét irányban kissé gyorsabban. 

• Szökkenés szerű tour en l’airek beillesztése, 

• Haladás körív mentén. 

 

14. Kombináció 

 

• összetettebb, technikailag igényesebb, hosszabb kombinációk, önálló 

kidolgozás, 
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• önálló jobb-bal megfordítás 

• itt, a harmadik évben kell az igényszintet magasra emelni, amit majd a 

negyedik, ötödik év végére sikerül majd teljesíteni, ez ad perspektívát a tanulás e 

fázisában. 

 

12. évfolyam 

 

A 12. évfolyamban: 

 

• szélsőséges tempó és dinamikai változatok, 

• technikai elemek hosszabb kombinációkban, 

• intenzívebb kapcsolat a zenével, 

• a korábbi évekre jellemző türelemnek vége, a tanulásról, a fejlődésről, 

fokozatosan a megvalósításra, az eredményességre, a tánctechnikáról a táncra 

terelődik a hangsúly, 

• új elem a teljes mozgásanyagot tartalmazó 10-15 perces formagyakorlat szerű 

kombináció betanulása és „kata” szerű gyakorlása. 

 

1. Relaxálás 

 

• fő cél az önálló gyakorlás kontrollja, 

• immaginációs célzat óvatos bevezetése, 

az év folyamán csak 6-10 alkalommal. 

 

2. Egyesített fekvő-felálló gyakorlat 

 

• az előző évfolyamoknál leírtak tökéletesítése, továbbfejlesztése virtuóz 

elemekkel, dinamikai váltásokkal kombinálva, 
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• spirális mozdulatok, 

• térbeli elfogatások, 

• a légzés szerepének elmélyítése, 

• a mozdulatok anatómiai tartalmának pontosítása. 

 

3. Láb – boka – térd gyakorlat 

 

• az eddig tanultak továbbfejlesztése, 

• kombináció láblendítésekkel, szökkenésekkel, 

• a súlyáthelyezések tudatosságának fejlesztése, 

• a hátra irányuló lábmozgások tökéletesítése, 

• szélsőséges tempók. 

 

 

4. Egyesített törzs – láb gyakorlat 

 

• gerincívelések, -lengetések, 

• láblengetések, dobások, 

• törzsdöntések előre, 

• törzsdöntések térdből, csípőből. 

 

5. Off-balance gyakorlat 

 

• átlépéssel, 

• a zuhanás bátorságának növelése, 

• az ívek, a méretek tágítása. 
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6. Forgás 

 

• en dehors és en dedans tour kombinációk, 

• posé és sans posé tourok en dehors és en dedans lábtartással, 

• grand tourok, tour en l’air-ek, 

• a forgásszám emelése, a biztonság fenntartása mellett mindkét irányban, 

• feladatok a forgás közben: dinamikai, ritmikai váltások, port de bras-k, 

fejkapás variációk. 

 

7. Futás 

 

• a korábbiak tökéletesítése, gyorsítása, tér- és csoportkombinációkba helyezése, 

• többféle futás ötvözése, 

• lent-fönt variációk, 

• többnyire a chainé és ugrás gyakorlattal ötvözve. 

 

8. Ugrás 

 

• összetett ugrások, bonyolultabb ugráskombinációk, 

• magasság fejlesztése, 

• a torna, műugrás, stb. révén tanult légmunka beépítése, 

• suspension fejlesztése, 

• feladatok a légfázisban, 

• többnyire más gyakorlatokkal ötvözve, kombinációkban.. 

 

9. Haladó forgás 

 

Chainék, tengelytorzítások, minkét irányban kissé gyorsabban. 
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• Szökkenés szerű tour en l’air-ek beillesztések, 

• Haladás rombusz, stb. mentén. 

 

10. Kombináció 

 

A korábbiak tökéletesítése, gyorsítása, tér- és csoportos kombinációkba 

helyezése, hosszabb, gyorsabb és irányváltásokban gazdagabb, összetettebb 

kombinációk. 

 

 

 

13. évfolyam 

 

A 13. évfolyamban a hangsúly: 

• az önállóság, 

• az egyéni mozgáskarakter kialakításán és gazdagításán van. 

• tökéletes kivitel megvalósítása szélsőséges tempó és dinamikai változatokban 

is kitartó egyéni gyakorlás útján, 

• technikai elemek hibátlan végrehajtása hosszabb kombinációkban is, 

• intenzív kapcsolat a zenével, 

• összetett 10-15 perces formagyakorlatok betanulása és „kata” szerű 

gyakorlása. 

 

1. Relaxálás 

 

• konzultáció az egyéni tapasztalatokról, 

az év folyamán csak 6-10 alkalommal. 
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2. Egyesített fekvő-felálló gyakorlat 

 

• a test köré írt 26 szögű téridom irányainak bejárása, 

• dinamikai skála bejárása, 

• spirális mozdulatok, 

• mozdulat és légzés harmóniájának tökéletesítése (ének), 

• mozgás és légzés izolálása (beszéd), 

• a mozdulatok geometriai tartalmának pontosítása. 

 

3. Láb – boka – térd gyakorlat 

 

• az eddig tanultak továbbfejlesztése, 

• lent és fent hangsúlyos demi pliék, 

• zuhanások, 

• kombináció láblendítésekkel, szökkenésekkel, 

• a súlyáthelyezések tudatosságának fejlesztése, 

• a hátrafelé irányuló lábmozgások gyorsítása, 

• szélsőséges tempók. 

 

4. Egyesített törzs – láb gyakorlat 

 

• gerincívelések, -lengetések dinamikai váltásokkal, 

• láblengetések, dobások, 

• törzsdöntések előre, 

• törzsdöntések hátra. 

 

5. Off-balance gyakorlat 
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• átlépés távolság skála kidolgozása, 

• a zuhanás lendület mértékének variációi, 

• az ívek, a méretek tágítása. 

6. Forgás 

 

• a tanult forgások tökéletesítése, 

• a forgások számának növelése, 

• tourok görbe és dőlt tengellyel, 

• tourok partnerrel, 

• feladatok a forgás közben: dinamikai, ritmikai váltások, port de bras-k, 

fejkapás variációk. 

 

 

7. Futás 

 

• főként kombinációkban. 

 

 

8. Ugrás 

 

• magasság fejlesztése, 

• suspension fejlesztése, 

• feladatok a légfázisban, 

• ugrások partnerre, 

• ugrások partnerről, 

• forgóugrások függőleges tengely körül, 

• gurulóugrások ferde tengely körül, 
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• többnyire más gyakorlatokkal ötvözve, kombinációkban. 

 

9. Haladó forgás 

 

Chainék, tengelytorzítások, minkét irányban kissé gyorsabban. 

• Szökkenés szerű tour en l’air-ek beillesztések, 

 

10. Kombináció 

 

• az uniszónó mozgás, 

• egyéni megoldások, 

• a korábbiak tökéletesítése, gyorsítása, kombinációkba helyezése. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A modern Limón tánc tantárgy vezérfonalként vonul végig a szak egész 

tantervén. Kezdetben feladata, hogy fizikailag, szemléletileg egyaránt 

megalapozza az összes többi tantárgy tanítását. Később összefoglalója a 

szerteágazó tapasztalatoknak, élményeknek. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A szaktanár a tanuló évközi munkáját folyamatosan értékeli. A kortárs tánc 

tantárgyat 1-től 5-ig terjedő osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• Az adott év tananyagának elsajátítási foka, 

• A táncos-jelenlét intenzitása, ereje. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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EURÓPAI MODERN TÁNC 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

Az Európai Modern Tánc technika tantárgy tanításának célja, hogy - tudatos 

megközelítése révén – tánctechnikailag és szemléletileg kiegészítése az amerikai 

modern technikák által megalapozott modern tánctudást. A tanulókkal 

ismertesse meg a modern tánc európai vonulatát, e technika segítse, bővítse a 

táncelemek által nyújtott lehetőségeket. 

 

A tantárgy tanításának feladata az európai modern tánc plasztikai, ritmikai és 

dinamikai szemléletének elmélyült gyakorlati és elméleti átadása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék az európai modern tánc 

• mozgásanyagát, 

• térbeli lehetőségeit, 

• ritmikai lehetőségeit, 

• dinamikai lehetőségeit, 

• a test-tér-idő-dinamikai rendszer által nyújtott variációs lehetőségeket, 

• a személyiség szerepét a táncban. 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• testük tudatos használatára, 

• a különböző mozgásminőségek bemutatására, 

• a tanult mozgásanyag pontos bégrejhajtására, 

• kombinációk megtanulására és a lényegi vonásokat maradéktalanul felmutató 

előadására, 
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• az európai modern tánc szemléletének felhasználására az előadói és alkotó 

munkában, 

• belső képek mozdulattá alakítására. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 1 év, 

Összesen: 144 óra 

 

A tanagyag öt szakaszra oszlik, mindegyikben a technika egyik fő kategóriáját 

helyezve a tanulás központjába. 

 

 

1. szakasz 

 

A test 

 

• alaptartás és alaptechnika 

• a test felosztása 

• a mobil és stabil testrészek elkülönítése és kombinálása 

• a fentiekhez szükséges izomzat fejlesztése 

• balance és off-balance 
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2. szakasz 

 

Tér 

 

• tudatos mozgás a saját és külső térben 

• a kinoszféra 

• irányok és magasságok 

• a mozgás mértani testekben 

• íves és egyenes formák 

• haladások 

 

3. szakasz 

 

Idő 

 

• gyors és lassú mozdulatok, kombinációik 

• folyamatos és szaggatott mozdulatok és kombinációik 

• frazeálás 

• forgások 

 

4. szakasz 

 

Dinamika 

 

• erős és gyenge mozdulatok 

• különböző testrészek különböző dinamikái 

• statikus erő 

• ugrások 
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5. szakasz 

 

A mozdulat folyamata 

 

• a mozdulat kezdete 

• mozdulatok kötése, az átmenetek 

• a mozdulat vége 

• variációk a frázisokban 

• testhullámok 

• a folyamatok precíz végrehajtása 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

Az Európai Modern tánc tantárgy kiegészíti a többi modern technika anyagát. 

Más oldalról közelíti meg a technikai és szemléleti kérdéseket. 

Megalapozza a történetileg is részben ebből a technikából táplálkozó kortárs 

tánc tanítását. 

 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan, oktatás közben, és a negyedéves 

szakaszok végén szóban és érdemjeggyel értékeli. 

A tanuló teljesítményét az év végi vizsgán – 1-től 5-ig terjedő - osztályzattal 

minősítik. 

Az osztályzatra a tantárgyat tanító szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság 

szavazattöbbséggel dönt. 
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Az értékelés szempontjai: 

• a tananyag elsajátításának foka, 

• a technika fő jellemzőinek lényegre törő, stílushű bemutatása, 

• a szemlélet megértésének színvonala, 

• a táncos-jelenlét intenzitása, ereje. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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BALETT 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A balett tantárgy oktatásának célja, hogy 

• segítse a modern és kortárs technikák formai és esztétikai kivitelezését. 

 

Feladata, hogy ismertesse meg a tanulókkal 

• a klasszikus balett testtartását, 

• a balett gyakorlatok nevét, technikai kivitelezésének módját, 

• azokat a jellemzőket, amelyek közösek a balett és a modern tánc technikában. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

• a rendszeres test karbantartás igényét, 

• a lépések pontos kivitelezésére való törekvést. 

 

Fejlessze a tanulók 

• teherbíró képességét, 

• a mozdulatok dinamizmusát, 

• mozgásmemóriáját. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék 

• a klasszikus balett lépéseinek anyagát, 

• a szakkifejezések jelentését, 

• a kombinációk összefüggését. 
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Legyenek képesek 

• a lépésanyag folyamatos gyakorlására, 

• a tanagyag bemutatására, 

• önálló kombinációk összeállítására. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 5 év, 

Összesen: 820 óra 

 

9. évfolyam 

 

Rúdgyakorlat 

 

1.  Pozíciók I. II. III. IV. 

2.  Demi plié 

3.  Grand plié 

4.  Battement tendu I. V. pozícióban előre, oldalra, hátra irányokban, 

5.  Battement tendu demi plié-vel előre, oldalra, hátra irányokban 

6.  Battement tendu passé par terre 

7.  Battement tendu jeté előre, oldalra, hátra irányokban 

8.  Battement tendu jeté demi plié-vel előre, oldalra, hátra irányokban 

9.  Rond de jambe part erre en dehors, en dedans 

10. Rond de jambe part erre demi plié-vel en dehord, en dedans 

11. Preparáció a rond de jambe part erre-hez 

12. Sur le cou de pied helyzetek 

13. Fondu 45º-on előre, oldalra és hátra 

14. Plié sountenu előre, oldalra, hátra 
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15. Frappé 35º-on előre, oldalra, hátra 

16. Double Frappé 35º-on előre, oldalra, hátra 

17. Petits battements sur le cou-de-pied 

18. Relevé lent előre, oldalra, hátra 

19. Passé developpé előre, oldalra, hátra 

20. Grand battement jeté 

21. Hajlások 

22. Relevék 

 

 

Középgyakorlat 

 

1.  Demi plié 

2.  Grand plié 

3. Battement tendu nyújtott térddel és demi plié-vel 

4. Battement tendu jeté nyújtott térddel és demi plié-vel 

5. Fondu 45º-on előre, oldalra, hátra 

6. Relevé lent előre, oldalra, hátra 

7. Passé developpé előre, oldalra, hátra 

8. Grand battement jeté előre, oldalra, hátra 

9.  Relevék 

10. I. II. III. Port de bras 

 

 

Allegro 

 

1.  Temps levé sauté I. II. IV. V. pozícióban 

2.  Petit échappé 

3. Petit changement de pied 
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4. Assemblé oldalra 

5. Glissade oldalra 

6. Sissonne fermé oldalra 45º-on 

 

10. évfolyam 

 

Rúdgyakorlat 

 

1.  Battement tendu nagy pózokban 

2.  Battement double tendu előre, oldalra, hátra 

3.  Battement tendu jeté nagy pózokban 

4.  Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra és nagy pózokban 

5.  Battement tendu jeté developpé előre, oldalra, hátra és nagy pózokban 

6.  Grand rond de jambe part erre 

7.  Fondu 45º-on féltalpra emelkedéssel 

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

9.  Frappé féltalpon 

10. Double frappé féltalpon 

11. Rond de jambe en l’air en dehors, en dedans 

12. Petits battements sur le cou de pied féltalpon 

13. Relevé lent pózokban 

14. Passé developpé pózokban 

15. Developpé passé előre, oldalra, hátra 

16. Demi rond 45º-on talpon és féltalpon 

17. Grand rond 90º-on talpon és féltalpon 

18. Grand battement jeté pointé 

19. Grand battement jeté pőzokban 

20. Balance féltalpon rendkívül sur le cou de pied-ben 
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Középgyakorlat 

1.  Battement tendu nagy pózokban 

2.  Battement tendu jeté pózokban 

3.  Battement tendu pointé előre, oldalra, hátra és nagy pózokban 

4.  Fondu 45º-on féltalpra emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

5.  Soutenu 45º-on talpon előre, oldalra, hátra 

6.  Frappé talpon és féltalpon oldalra 

7.  Double frappé talpon és féltalpon oldalra 

8.  Peits battements sur le cou de pied talpon és féltalpon 

9.  Relevé lent pózokban 

10. Passé developpé pózokban 

11. Grand battement jeté pózokban 

12. Pas de bourrée 

 

 

Tourok 

 

1.  Preparáció V. II. IV. pozícióból tour sur le cou de pied-hez 

2.  Tour sur le cou de pied 1 fordulattal V. II. IV. pozícióból 

3.  Tour pas de bourrée 

4.  Tour chainé 

 

 

Allegro 

 

1.  Petit échappé 1 lábra érkezve 

2.  Sissonne simple 

3.  Sauté volé előre és hátra 

4.  Changement volé oldalra 
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5.  Petit jeté oldalra 

6.  Double-assemblé előre, oldalra, hátra 

7.  Sissonne fermé pózokban 

8.  Pas chassé oldalra és pózokban 

 

 

11. évfolyam 

 

Rúdgyakorlat 

 

1.  Battement tendu kis pózokban 

2.  Battement tendu jeté kis pózokban 

3.  Battement tendu jeté balancoire 

4.  Battement tendu jeté enveloppé 

5.  Fondu 45º-on féltalpra emelkedéssel kis pózokban 

6.  Fondu 90º-on talpon előre, oldalra, hátra 

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

8.  Soutenu 90º-on talpon előre, oldalra, hátra 

9.  Frappé relevé-vel, plié relevé-vel 

10. Double frappé relevé-vel, plié relevé-vel  

11. Rond de jambe en l’air féltalpon 

12. Relevé lent féltalpra emelkedéssel 

13. Passé developpé féltalpon 

14. Developpé passé pózokban talpon 

15. Developpé tombé 

16. Foutté 45º-on 

17. Demi rond 90º-on féltalpon 

18. Grand rond 90º-on féltalpon 

19. Bettement pour batterie 
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20. Grand battement jeté developpé-val 

21. Grand battement jeté balance 

 

 

Középgyakorlat 

 

1.  Battement tendu marché 

2.  Battement tendu kis pózokban 

3.  Battement tendu jeté marché 

4.  Battement tendu jeté kis pózokban 

5.  Fondu 45º-on féltalpra emelkedéssel kis pózokban 

6.  Soutenu 45º-on féltalpra emelkedéssel előre, oldalra, hátra 

7.  Demi rond 45º-on féltalpon Double frappé talpon és féltalpon oldalra 

8.  Grand rond 90º-on talpon 

9.  Relevé lent féltalpra emelkedéssel 

10. Developpé passé pózokban 

11. Grand battement jeté pointe pózokban 

12. Grand battement jeté developpé-val pózokban 

 

 

Tourok 

 

1.  2 tour sur le cou de pied IV. pozícióban en dehors és en dednas 

2.  Preparációgrand tour-okhoz 

3.  Grand tour 1 fordulattal I. arabesque-ben, effaccée attitude-ben 

4.  Tour tire-bouchon 

5. tour posé 
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Allegro 

 

1.  Assamblé előre, hátra és pózokban 

2.  Glissade pózokban 

3.  Entrechat quatre 

4.  Échappé battu 

5.  Ballonné 45º-on oldalra coupé-val 

6.  Sissone tombé oldalra és pózokban 

7.  Sissonne ouvert 45º-on oldalra 

8.  Sissonne fermé 90º-on oldalra és pózokban 

9.  Pas failli 

10. Grand assemblé oldalra, écarté előre, croisé előre irányokban 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Rúdgyakorlat 

 

1.  Battement tendu en cercle 

2.  Battement tendu jeté en cercle 

3.  Grand rond de jambe jeté en dehors és en dedans 

4.  Fondu 90º-on féltalpra emelkedéssel előre, oldalra, hátra és pózokban 

5.  Soutenu 90º-on féltalpra emelkedéssel előre, oldalra, hátra és pózokban 

6.  Foutté 90º-on  

7.  Frappé relevé-vel, plié relevé-vel 

8.  Double frappé 1/4 és 1/2 fordulattal, posé-ban befejezve 

9.  Rond de jambe en l’air posé-val 

10. Relevé lent plié relevé-vel előre, oldalra, hátra és pózokban 
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11. Passé developpé plié relevé-vel előre, oldalra, hátra és pózokban 

12. Developpé passé pózokban féltalpon 

13. Developpé ballotté 45º-on és 90º-on 

14. Grand battement jeté féltalpon 

 

 

Középgyakorlat 

 

1.  Battement tendu en tournant 1/4 és 1/2 fordulattal 

2.  Battement tendu jeté en tournant 1/4 és 1/2 fordulattal 

3.  Fondu 90º-on előre, oldalra, hátra és pózokban talpon és féltalpra 

emelkedéssel 

4.  Foutté 1/2 és3/4 fordulattal  

5.  Renversé 

 

 

Tourok 

 

1.  Grand tour 1 fordulattal croisé előre, croisé hátra, II. arabesqie, ala 

second pózokban 

2.  Tour posé lábváltással en dehors és en dedans 

3.  Tour sans posé 

4.  Tour degagé 

Allegro 

 

1.  Grand échappé 1/2 fordulattal 

2.  Grand changement 1/2 és 1 fordulattal 

3.  Assemblé battu 

4.  Sissonne tombé 1 fordulattal 
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5.  Grand assemblé en tournet 

6.  Grand jeté coupé-val glissade-val indítva 

7.  Jeté entrelacé 

8.  Temps de cuisse 

9.  Fouetté sauté 1/2 fordulattal 

10. Jeté passé 

 

 

13. évfolyam 

 

Rúdgyakorlat 

 

1.  Flic-flac en face féltalpon 

2.  Double rond de jambe en l’air talpon és lábujjhegyen 

3.  Grand rond 90º-on plié relevé-vel 

4.  Grand fouetté effacée en dehors és en dedans 

5.  Developpé balancé függőleges és vízszintes irányban 

6.  Grand battement enveloppé elől, oldalt, hátul és pzokban 

7.  Grand battement jeté passé developpé elől, oldalt, hátul és pózokban 

 

 

 

Tourok 

 

1.  Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal 

2.  Rond dejambe fouetté 1 fordulattal nagy pózokban befejezve 
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Középgyakorlat 

 

1.  Tour lent 

2.  Tour lent pózváltással 

3.  Grand fouetté effacée en dehors és en dedans 

4.  Grand battement enveloppé elől, oldalt, hátul és pózokban 

5.  Grand battement jeté passé developpé elől, oldalt, hátul és pózokban 

6. Ranversé en dehors en suite 

 

Tour-ok 

 

1.  Tour piqué 2 fordulattal diagonálban 

2.  Rond de jambe foetté 

 

 

 

Allegro 

 

1.  Pas de basque 

2.  Grand sissonne ouvert 

3.  Grand jeté pas de chat 

4.  Grand jeté fondu 

5.  Saut de basque 

6.  Chassé en tournent en suite dagonálban 

7.  Pas emboité en tournent diagonálban 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

Minden tánctechnikai tantárgy közös témája a mozgás. A tánc mozgásvilága 

tánctechnikákra épül és a különböző tánctechnikai módszerekben az esztétikus, 

ugyanakkor a tartalmas mozgás sokszínűsége alakítja ki a tanuló egyéni tánc 

stílusát. A legfontosabb kapcsolata közös cél: a tanuló egyéni stílusának 

kialakítása. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan, oktatás közben, szóban és 

érdemjeggyel értékeli. 

Az értékelésre a félévi és az év végi vizsgák adnak lehetőséget. A tanuló 

teljesítményét az év végi vizsgán – 1-től 5-ig terjedő – osztályzattal minősítik. 

Az osztályzatra a tantárgyat tanító szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság 

szavazattöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a technikai kivitelezés pontossága, 

• a koordinált mozgás megjelenítése, 

• a meggyőző előadásmód. 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általános feltételeken túlmenően nélkülözhetetlen a megfelelő számú tükör, 

balett rúd és a kísérésre alkalmas zongora, vagy pianínó. 
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KONTAKTTÁNC 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A kontakttánc tantárgy tanításának célja: 

• a kontakttánc szellemének, logikájának és elemeinek megismertetése, 

• a kontakttánc mozdulat anyagának bemutatása, 

• a kontakt improvizáció szabályainak, módszereinek tanulmányozása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék a kontakttáncra jellemző 

• Kooperációs formákat, 

• Test tónust, 

• Mozgásokat, 

• Improvizációs stílust, 

• Szemléletet. 

 

Legyenek képesek: 

• Részt venni kontakt improvizációban, 

• Felhasználni a kontakttánc tapasztalatait más táncstílusokban. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 3 év 

Összesen: 170 óra 
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 9. évfolyam 

 

 

1.  Alaptechnikák 

egyéni feladatok 

• földön 

• középhelyzetekben 

• állásban 

páros gyakorlatok 

• földön 

• középhelyzetekben 

• állásban 

 

2.  test tudatossági gyakorlatok felosztása 

• partner grafika 

• anatómiai release 

• relaxációs gyakorlatok 

• „hand on” 

 

3.  Improvizáció – szerkezet 

a. 

• feladattal, kötött, gyakorlásból 

• szabad, egyéni megoldások 

• játékok 

b. 

• páros 

• hármas 

• csoportos 
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c. 

• állandó partnerrel 

• cserés forma 

• állandó váltások 

• „Round Robin” 

 

4.  Kompozíciós formák 

• egyéni, páros, hármas, csoportos 

• improvizációból 

• egyéni gyakorlatsorokból 

• páros gyakorlatsorokból 

 

A tanagyagot mindig egy-egy fő témakör köré rendezzük. 

 

10. évfolyam 

A partnermunka megismertetése, 

a mozgás szótár bővítése, 

a mozdulatanyag beépítése az improvizációba. 

 

• Földhasználat, kapcsolata a földdel, puhaság, készenléti állapot, 

• alap pozíciók a társnak felületadásra 

• az érintés  minőségei, 

    társ energiájának érzékelése, 

    társ súlyának megismerése, 

• bizalom építése saját súly átadására, 

   a „földdel”, 

   partnerrel, mint változó organikus felülettel, 

• a „testközelség” elfogadása, megismerése, 
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• játékok, ösztönös mozgásvilágok felfedezése. 

 

Technikai elemek, formák gyakorlás, 

partner grafikai gyakorlatok, 

a test tudatosság továbbépítése, 

több improvizációs feladat. 

 

• társ aurájának, energiájának megismerésén túl, ezen energia felhasználása, 

kiaknázása saját és így a társsal való mozgás magtalálására, 

• belső és külső koncentrálás egyidejűsége, 

• egyre több földről „távoli” technikai elem (ugrás, emelés) gyakorlása, 

• társsal való kommunikáció formái, 

• a mozgások (tánc) nem formai megjelenésének hangsúlyozása, a két test együtt 

mozdulásának „története”, 

• ismétlés. 

 

13. évfolyam 

 

Sok szabad táncolás 

nyitottabb szerkezettel, 

bemelegítő elemek a ráhangolódásra, felkészülésre, önállóbb formában. 

• ismétlés és gyakorlatok fejlesztése, 

• önálló (egyéni, duett, trió9 ráhangoló partner vagy földi munka, 

• hosszabb lélegzetvételű improvizációk, egyre szabadabb struktúrákkal, 

• kompozíció (önállóbb formában, mint az első periódusban), 

• egyéni megoldások, egyéni ötletek kipróbálása (szerkezeti elemek, formák, 

viszonyhelyzetek), 

• élmények megteremtése, kérdések találása, válaszok keresése, 
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• jegyzetek, rajzok készítése, 

• komplex csoportos improvizációs struktúrák, 

• figyelem kiterjedése az „egészre” (partner, saját test, gondolat, érzés, tér, többi 

pár vagy táncos), hangulat, kép, történés. 

• a tanult elemek és együttműködési formák elmélyítése, 

• az itt és a többi órán tanult mozgásanyag beépítése a „szabad” táncba, 

• virtuóz elemek tanulása. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A kortárs táncképzésben középen helyezkedik el, a mérleg nyelvének szerepét 

tölti be e kontakttánc. A képzés sikere a tanterv belső arányain, 

kiegyensúlyozottságán múlik. A kizárólagosan technikai képzés lemerevíti, a 

túlnyomórészt csak kreatív munka viszont megalapozatlanul, bizonytalanul 

hagyja a táncost. A kontakttánc egyesíti a gyakorlati képzés fenti két területét. 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan szóban és érdemjeggyel értékeli. 

A szakmai bemutatókra meghívott kollégák, kritikusok megjegyzései 

hozzájárulnak a reális szakmai önértékelés kialakulásához. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• A kontakttánc szellemiségégnek átélése, 

• A jellegzetes mozgásanyag kivitelezésének színvonala, 

• Az előadói munka önállósága, egyedisége, személyessége. 
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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IMPROVIZÁCIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

 

Az improvizáció tantárgy tanításának célja 

• a tánctechnikai tudás kötetlen felhasználásának gyakorlása, 

• improvizáció, mint alkotói eljárás elsajátítása, 

• improvizáció, mint előadói forma elsajátítása, 

• improvizáció, mint önismereti eljárás gyakorlása, 

• improvizáció, mint kapcsolatteremtő eljárás gyakorlása, 

• improvizáció, mint kísérleti, kutatási eljárás gyakorlása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• az improvizációs eljárásokat, 

 

legyenek képesek. 

• a felszabadult, tudatos, ötletgazdag improvizációra. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 2 év 

Összesen: 112 óra 

 

 

 



 76

1. szakasz 

 

1.  A felszabadult, ugyanakkor fegyelmezett improvizációs magatartás 

kialakítása. 

2.  Egyszerű improvizációs eljárások megismerése és gyakorlása: 

• tükör, 

• ismétlés, 

• vezetés-követés, 

• a szubjektív és objektív térszemlélet kialakítása és elkülönítése, 

• a ritmikai alap kategóriák gyakorlása. 

1.  Az improvizációs magatartás továbbfejlesztése. 

2.  További egyszerű improvizációs eljárások megismerése és gyakorlása: 

• csoport koordinációs formák megismerése és gyakorlása, 

• a dinamikai skálák megismerése és gyakorlása. 

 

2.szakasz 

 

1.  Az improvizációs magatartás továbbfejlesztése. 

2.  A tér – idő - dinamikai rendszer spontán használata. 

3. Összetett improvizációs eljárások megismerése és gyakorlása. 

4. Variációs módszerek megismerése és gyakorlása. 

1.  Spontaneitás és tudatosság arányának tökéletesítése. 

2.  Improvizáció a formai, ritmikai és dinamikai kutatások szolgálatában. 

3.  Tematikus improvizáció. 

4.  Az improvizáció, mint alkotói módszer. 

5.  Az improvizáció, mint előadói módszer. 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

Az improvizáció minden tekintetben épít a többi foglalkozáson tanult 

tánctechnikai és elméleti tudásanyagra. Segíti, kiegészíti az önálló kreatív 

alkotást. Felszabadítóan hat a tánctechnikai munkára. 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló munkáját a pedagógus folyamatosan, oktatás közben, szóban és 

érdemjeggyel értékeli. 

A szakmai bemutatókra meghívott kollégák, kritikusok megjegyzései 

hozzájárulnak a reális szakmai önértékelés kialakulásához. 

A felkért pedagógusok részletesen elemzik a táncosok előadói teljesítményét. 

Az értékelés szempontjai: 

• az improvizációs magatartás elsajátításának színvonala. 

• az adott év tananyagának alkotó felhasználása. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A tantermi munka során az általánostól nem térnek el. A bemutatók színházi 

körülményeket igényelnek az alábbi minimális értékek szerint: 

8*8 méteres színpad, balett padlóborítás 

9 csatornás fényszabályzó pult 

15 db fényforrás 

30 fős nézőtér 

CD, kazetta bejátszási lehetőség 
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KOMPOZÍCIÓ 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A kompozíció tantárgy tanításának célja: 

• a táncművészet létrehozásához és előadásához szükséges általános és speciális 

tánc kompozíciós ismeretek átadása, 

• a mozdulat és zene kapcsolatának megismertetése, 

• a kortárs táncban elterjedt aktív előadói részvételhez szükséges kompozíciós 

ismeretek átadása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a kompozíciós eljárásokat, 

 

rendelkezzenek: 

• kitekintéssel a társművészetek táncra vonatkoztatható kompozíciós elveire, 

 

legyenek képesek: 

• alkotó módon részt venni tánckompozíciók, előadások létrehozásában, 

• önállóan létrehozni kisebb-nagyobb táncműveket. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 2 év 

Összesen: 96 óra 

A tanítás során mindvégig párhuzamosan jelenik meg a strukturális (formai) és 

az alkotlói pszichotechnika szempontjából történő (tartalmi) megközelítés. Az 

alsóbb évfolyamokban az előbbi, majd egyre inkább az utóbbi dominál. 
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12. évfolyam 

 

1.  Egyszerű kompozíciós alapfogalmak megismerése 

• motívum, 

• téma, 

• variáció, 

• duett, 

• csoport, 

• csoport és szóló. 

 

2.  Kompozíciós eljárások megismerése: 

• uniszónó, 

• tükrözés, szimmetria, aszimmetria, 

• ismétlés, 

• kánon. 

 

3.  Etűd készítése az adott eljárásokkal 

 

1.  További kompozíciós alapfogalmak megismerése, az ismeretek 

elmélyítése: 

• előtér-háttér, 

• több csoport mozgatása, 

• hangsúlyos és hangsúlytalan helyek, irányok, 

• kontraszthatások. 

 

2.  Újabb kompozíciós eljárások megismerése, a korábban megismertek 

további alkalmazása: 
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• kiemelés, 

• szünet, 

• nagyítás-kicsinyítés, 

• ritmikai variációk, 

• megfordítás. 

 

3.  Etűdök készítése az adott eljárással. 

 

13. évfolyam 

 

1. További kompozíciós fogalmak megismerése, az ismertek elmélyítése: 

• dinamikai skálák alkalmazása, 

• a táncos egyéni mozgásminőségének felhasználása. 

 

2.  Újabb kompozíciós eljárások megismerése, a korábban megismertek 

további alkalmazása: 

• tér és ritmikai arányok alkalmazása (felezés, harmadolás, aranymetszés), 

• frazeálás, 

• dramaturgiai egységek hangsúlyozása. 

 

3.  Kompozíciók készítése az adott eljárással. 

1.  A korábban tanult eljárások rendszerezése, ismétlése. 

2.  Tánckompozíciók készítése. 

3.  A kompozíciók részletes elemzése, továbbfejlesztése. 

4.  Bevezetés a színészvezetés módszereibe. 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

 



 82

A tantárgy célja a színpadi tánc születésének, kidolgozásának és előadásának 

gyakorlása. 

Épít a tánctechnikai és elméleti tudásanyagra. 

Segíti, kiegészíti az önálló kreatív munkát és a repertoár tanulást egyaránt. Míg 

az önálló kreatív munkában az önkifejezés dominál, a repertoár tanulás során a 

tanulók elsősorban, mint előadók nyernek betekintést a koreográfus műhelyébe, 

itt, a kompozíciós munkában az alkotói módszerek aktív elsajátításán van a 

hangsúly. 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A növendék munkáját a pedagógus folyamatosan, szóban és érdemjeggyel 

értékeli. 

A szakmai bemutatókra meghívott szaktanárok, kritikusok megjegyzései, 

hozzájárulnak a reális szakmai önértékelés kialakulásához. 

A felkért alkotók, pedagógusok részletesen elemzik a táncosok kreatív 

részvételét, előadói teljesítményét. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a kompozíciós alapelvek és eljárások elsajátításának színvonala, 

• a kompozíciót létrehozó munka minősége (koncentráltság, elmélyültség, 

precizitás,…) 

• a létrehozott tánckompozíció minősége a kompozíciós eljárások felhasználása 

szempontjából. 
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A tantermi munka során az általánostól nem térnek el. A bemutatók színházi 

körülményeket igényelnek (Csokonai Művelődési Ház) az alábbi minimális 

értékek szerint: 

8*8 méteres színpad, balett padlóborítás 

9 csatornás fényszabályzó pult 

15 db fényforrás 

30 fős nézőtér 

CD, kazetta bejátszási lehetőség 
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REPERTOÁR 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A repertoár tantárgy tanításának célja, 

• a nemzetközi és magyar kortárs koreográfiák részben, vagy egészben történő 

megtanítása, 

• egy-egy szerep betanítása, az egész mű megismertetése. 

 

A tanulók 

• ismerjék meg és gyakorolják az alkotó munka folyamatát, 

• szerezzenek előadói rutint és tokéletesítsék előadói tudásukat, 

 

legyenek képesek 

• az elmélyült csoportos és önálló művészi munkára. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• az alkotói munka folyamatát, 

• a betanulás és az előadás fortélyait, 

 

legyenek képesek: 

• a színvonalas táncos és táncszínházi előadóművészi munkára. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 4 év 

Összesen: 216 óra.  
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9. évfolyam 

 

1. Egyszerű koreográfia elkészítése, vagy koreográfiák betanulása videókról, 

vagy közvetlenül. 

2. Az elemek, szerepek önálló kidolgozása. 

3. A koreográfia bemutatása házi bemutatón szakmai nyilvánosság előtt. 

 

10. évfolyam 

 

1. A 10. évfolyam anyagának ismétlése, érettebb színvonalú bemutatása. 

2. Egy csoport számára – új koreográfia betanulása. 

3. Egy új koreográfia közös elkészítése. 

4. A szerepek önálló kidolgozása. 

5. A két új koreográfia színházi bemutatása szakmai, baráti, családi 

közönségnek. 

 

 

12. évfolyam 

 

 

1. A korábban tanult két koreográfia ismétlése, továbbfejlesztett bemutatása 

tánctermi körülmények között. 

2. Két tánctechnikailag komoly feladatot jelentő koreográfia elkészítése, illetve 

betanulása. 

3. A szerepek technikai és előadói kidolgozása. 

4. A koreográfiák szakmai bemutató jellegű színházi előadása. 

 

 

 



 87

13. évfolyam 

 

1.  A korábban tanult koreográfiák ismétlése, tánctermi bemutatása. 

2.  A sikerültebb koreográfiák színpadi bemutatásának előkészítése. 

3.  Az egyes táncosok számára komoly egyéni feladatot jelentő koreográfiák 

elkészítése. 

4.  Nagyobb lélegzetű (15-20) perces táncszínházi jellegű csoportos 

koreográfia közös készítése, vagy betanulása. 

5.  Az új koreográfiák bemutatása szakmai közönségnek. 

6.  A legsikeresebb koreográfiák előkészítése nyilvános színházi bemutatóra. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tantárgy célja a színpadi tánc születésének, kidolgozásának és előadásra 

előkészítésének gyakorlása. Épít a tánctechnikai, elméleti tudásanyagra. Segíti, 

kiegészíti az önálló kreatív munkát. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A növendékek munkáját a koreográfus folyamatosan szóban, a szaktanár 

érdemjeggyel értékeli. A szakmai bemutatókra meghívott kollégák, kritikusok 

megjegyzései hozzájárulnak a reális szakmai önértékelés kialakulásához. A 

felkért pedagógusok részletesen elemzik a táncosok előadói teljesítményét. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a koreográfiák elsajátításának színvonala, biztonsága, 

• a koreográfus szándékainak megvalósítása, 

• a művészi előadás kidolgozottsága, hatékonysága. 
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A tantermi munka során az általánostól nem térnek el. A bemutatók színházi 

körülményeket igényelnek (Csokonai Művelődési Ház) az alábbi minimális 

értékek szerint: 

8*8 méteres színpad, balett padlóborítás 

9 csatornás fényszabályzó pult 

15 db fényforrás 

30 fős nézőtér 

CD, kazetta bejátszási lehetőség 
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NÉPTÁNC 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A néptánc tantárgy tanításának célja, hogy a magyar tánctradíció – és lehetőség 

szerint más nép(ek) tánckultúrája – oldaláról szemléleti és technikai inspirációt 

nyújtson a kortárs táncos pályájához. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a néptáncra jellemző alaptechnikákat, hangsúlyokat, ritmusokat. 

 

Legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag felszabadult bemutatására. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 72 óra 

 

Alaptechnikák: 

• bokázók, 

• kopogók, 

• ollók, 

• lábkörök. 
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Zenei hangsúlyok: 

• főhangsúly, 

• mellékhangsúly 

 

Mozgás hangsúlyok: 

• lent hangsúly, 

• fent hangsúly. 

 

Alapritmusok: 

• páros, 

• páratlan, 

• felezés, 

• mozdulatkezelés. 

 

Ellentétes ritmusok egyidejű megjelenítése: 

• kézen – lábon (1/4 – 1/8) 

• hangsúlyokban (páros – páratlan). 

 

 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A néptánc a kortárs táncos számára inspiráló ihletforrás. Elemi lendületével 

felszabadítóan hat a tánctechnikai munkára. Megalapozza a kortárs 

tánctechnikában oly fontos intenzív kapcsolatot a talajjal. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A növendékek munkáját a szaktanár folyamatosan szóban és érdemjeggyel 

értékeli. A tanulók csoportos vizsgán adnak számot tudásukról A szaktanár 

javaslata alapján a tantestületből alakított bizottság, 1-től 5-ig terjedő 

osztályzattal minősíti. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a lépés anyag elsajátításának színvonala, 

• a lényegi vonásokat megjelenítő előadásmód. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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JAZZ - ÉS SZÍNPADI TÁNC 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A jazz tánc tantárgy tanításának célja, hogy a fiatal táncosok és a közönség 

körében egyaránt méltán népszerű jazz tánc tradíció legfontosabb stiláris 

sajátosságait megismerjék a táncosok. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék meg: 

• a korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció stiláris jegyeit, 

• az érett amerikai jazz tánc tradíciót, 

• az úgynevezett modern jazzt. 

 

Legyenek képesek: 

• a tanult mozgásanyag stílusos bemutatására. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 3 év 

Összesen: 286 óra 

  

Tananyag : 

 

A jazz előzményei 

 

Afro, Sztepp, Tradicionális Jazz, valamint az ezekből kialakult társas táncok 

ismerete. 
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A korai és az érett amerikai jazz: 

 

• Jerome Robbins, Gus Giordano, Lea Darwin, Luigi valamelyik ének autentikus 

tréninganyaga. A tréning megismerése és gyakorlása. 

• Alvin Ailey, Katherine Dunham, illetve a Bruce Taylor által közvetített 

stílusok egyikének megismerése. 

• Rövid kombináció betanulása a két tanult stílusban. 

 

A modern jazz stílusa. 

 

• Matt Mattox technikájának és stílusának megismerése, gyakorlása. 

• A modern jazz stílusában készült koreográfia betanulása, gyakorlása. 

• Modern jazz etűd készítése. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A jazz tánc technikai forrásai a balett, a modern tánc és a néptánc. A kortárs tánc 

tanszak növendékei e technikákat stúdiumaik során külön-külön is 

tanulmányozzák. Ezért a két rövid képzési idő keretében, terjedelmi okokból, 

elsősorban a jazz jellemző stiláris elemeinek megismerésére kell koncentrálni. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A növendékek munkáját a szaktanár folyamatosan, szóban és érdemjeggyel 

értékeli. A tanulók csoportos vizsgán adnak számot tudásukról. A szaktanár 

javaslata alapján a tantestületből alakított bizottság 1-től 5-ig terjedő 

osztályzattal minősíti. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• A tréning és a lépés anyag elsajátításának színvonala, 

• A lényegi vonásokat megjelenítő előadásmód. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Jazz tánccipő használható. Egyebekben az általánostól nem térnek el. 
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

ÉS TÁRSASTÁNC 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A Történelmi Társastánc tantárgy oktatásának célja, hogy ismereteket nyújtson a 

történelmi korok 

• zenei, 

• viselkedési, 

• öltözködési jegyeiről, 

a táncok oktatásán keresztül 

• a táncok társadalmi szerpépnek megnövekedéséről, 

• a táncstílusok rendszerré fejlődéséről. 

 

Feladata, hogy ismertesse meg a tanulókkal 

• a reneszánsz, barokk, rokokó táncok stílusjegyeit, 

• a XIX. század társasági táncainak lépéseit, 

• a korok öltözködési és viselkedési szertartásait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban 

• a táncokhoz szükséges magatartás tudatos használatát. 

 

Fejlessze a tanulók 

• tér és forma érzékét, 

• alkalmazkodó képességét, 

• stílus érzékét. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 
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• a tanult táncok lépéseit, 

• a táncok stílusát, 

• az adott tánc, viselkedés és magatartásformáit. 

 

Legyenek képesek 

• a társas táncok bemutatására, 

• a lépések alapján a történelmi kor felismerésére, 

• a stílusos előadásmódra. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 72 óra 

 

Alapértékek: 

• pas marché 

• pas glissé 

• pas elevé 

• pas chassé és formái 

• pas dégagé 

• pas galopp 

Polka lépései és önálló etűd összeállítás 

Waltzer lépés formái 

Mazurka elemek 

Magyar úri báli tánc lépései 

Pavane lépések és tánc 

Gagliarde lépései 

Menüett lépései, térformái 
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Gavotte 

Gigue lépései, táncstílusa 

 

● Standard táncok: 

     - Bécsi keringő 

     - Angol keringő 

     - Slowfox 

     - Quickstep 

     - Tangó 

● Latin Amerikai táncok: 

     - Samba 

     - Cha-Cha-Cha 

     - Rumba 

     - Paso Doble 

- Jive 

      ● a táncok magasabb szintű lépéseinek elsajátítása, 

● a táncok helyes tánctartása, 

● a táncok vonalvezetése és irányai, 

● a táncok stílus jegyei, 

● a táncok története. 

A fentiek tudásával zene felismerés után, önálló táncsorok létrehozása és 

annak letáncolása a megfelelő stílusban. 

 

 

A tanult táncok és lépéseik variációs lehetőségeinek gyakorlása és alkalmazása 

akár improvizatív jelleggel is. 

Divattáncok alaplépései : 

- Foxtrott 

- Charleston 
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- Polka 

- Mambo 

- Salsa 

- Swing 

- Boogie-Woogie 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A klasszikus balett pozíciói, alaplépései, a társastáncokból alakultak ki, tehát a 

kapcsolat a Balett tantárggyal igen szoros. A többi tantárgy mestereinek 

munkálkodása következtében a társasági táncok lépéseinek kivitelezése 

igényesebbé válik. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló évközi tanára folyamatosan szóban és érdemjeggyel értékeli. A tanuló 

teljesítményét egyetlen – 1-től 5-ig terjedő – osztályzattal kell minősíteni. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• tánctudás, 

• stílusos táncolás mód, 

• korismeret. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A tantárgy tanításához megfelelő cipő és ruha szükséges. Egyebekben a tárgyi 

feltételek az általánostól nem térnek el. 
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AKROBATIKA 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

Az Akrobatika tantárgy tanításának célja, hogy az alábbi területeken kiegészítse 

az alaptechnikák anyagát: 

• légmunka, 

• fordított testhelyzetek, 

• nem függőleges tengelyű helyzeteke, 

• térorientáció, 

• gyorsaság, 

• erőnlét, 

• lendületesség, 

• bátorság, 

• önfegyelem. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék és tornatermi körülmények között, segítséggel, egyéni 

adottságaikhoz mérten legyenek képesek végrehajtani a tanult akrobatikus 

elemeket. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 72 óra 
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 9. évfolyam 

 

1. Bemelegítő gyakorlatok és az egyszerűbb elemek gyakorlása talajszőnyegen. 

2. A nehezebb elemek megismerése és gyakorlása szivacsgödör 

felhasználásával. 

 

• bukfenc (előre, hátra, terpeszbukfenc előre és hátra, páros bukfenc előre és 

hátra.) 

• fejenállás 

• kézenállás 

• cigánykerék 

• tigrisbukfenc 

• fejbillenés 

• kézen átfordulás (két lábra, egy lábra) 

• rundel 

• flikk 

• előre szaltó 

• hátra szaltó 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tantárgy kiegészíti a kontakt és a partnering tantárgyakban tanultakat. A jól 

felszerelt tornaterem lehetőséget biztosít a kockázatosabb elemek biztonságos 

gyakoroltatására. A nagyobb igénybevétel másfajta ízületi és izomhasználatot 

követel, mely csökkenti a táncmozgások esetleges egyoldalúságainak 

kockázatait. 
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5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló munkáját a szaktanár folyamatosan, oktatás közben, szóban és 

érdemjeggyel értékeli. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a tananyag elsajátítási foka, 

• a kivitel pontossága, dinamizmusa, eleganciája, 

• az önállóság, biztonságosság foka. 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Verseny torna sport gyakorlásához szükséges tornatermi berendezések. 

 

 

• Talajgyakorlat bemutatásához szükséges tornaszőnyeg, 
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PARTNERING 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A Partnering tantárgy tanításának célja, hogy az alábbi területeken kiegészítse az 

alaptechnikák anyagát: 

• páros gyakorlatok, 

• légmunka, 

• ugrások talajról partnerre, 

• ugrások és esések partnerről talajra, 

• ugrások partnerről partnerre, 

• emelések, 

• dobások, 

• erőnlét, 

• bátorság, 

• önfegyelem. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a partnering munka alapszabályait, 

• a biztonság gyakorlás és kísérletezés módszereit, 

• a segítség, biztosítás módozatait, 

 

legyenek képesek végrehajtani egyszerűbb 

• felvételeket, 

• emeléseket, 

• letevéseket, 
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• átlendítéseket. 

Egyéni adottságaikhoz mérten legyenek képesek: 

• néhány tanult elem pontos és biztonságos végrehajtására. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 72 óra 

 

10. évfolyam 

 

1. Bemelegítő gyakorlatok. 

2. Az aktív szerepkör szabályainak megismerése. 

3. A passzív szerepkör szabályainak megismerése. 

4. Egyszerű felvételek és letevések gyakorlása. 

5. Egyszerű partnering elemek gyakorlása. 

2. Felvételek és letevések. 

3. Fellendítések és letevések. 

4. Eldobások. 

5. Összetett elemek gyakorlása. 

6. Partnering elemek beépítése tánckombinációkba (találkozás, különválás. 

2. Emelések. 

3. Egyszerű partnering kombinációk. 

4. Összetett partnering kombinációk (az aktív és passzív szerepek váltakoznak). 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tantárgy a tánctanulásban általános egyéni gyakorlást kiegészítve lehetőséget 

ad a páros, illetve csoportos munka gyakorlására. A kontakt improvizációval 

ellentétben, azt kiegészítve, itt kötött anyag gyakorlására is mód nyílik. A 

szokottól eltérő izomhasználat segíti a harmonikus fejlődést. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló munkáját a pedagógus folyamatosan, oktatás közben, szóban és 

érdemjeggyel értékeli. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a szabályok elsajátítása, 

• a tanult elemek ismerete, 

• a kivitel pontossága, dinamizmusa, eleganciája, 

• a kivitel önállósága, biztonsága. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az általánostól nem térnek el. 
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TÁNCTÖRTÉNET 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A tantárgy tanításának célja, az egyetemes és magyar tánc történetének 

bemutatása, a kezdetektől napjainkig. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék 

• a tánc eredetét, 

• a tánc és táncművészet fogalmát, 

• a különböző korszakok tánckultúráját és táncművészetét, 

• napjaink táncművészetének forrásvidékeit, 

• napjaink egyetemes és magyar táncművészetének irányzatait, az irányzatok 

főbb képviselőit, 

• a tánctörténet tanulmányozásának módszereit. 

 

A tanulók rendelkezzenek 

A tánccal kapcsolatos mondandójukhoz szükséges fogalmi apparátussal. 

 

 

3. TANANYAG 

 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 112 óra 
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A tánc eredete. 

A tánckultúra fogalma. 

A táncművészet fő stíluskorszakai. 

Napjaink táncművészetének kialakulása.. 

Napjaink táncművészete. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A Tánctörténet a táncművészképzés legfontosabb elméleti tantárgya. 

Összefüggésbe helyezi a gyakorlati foglalkozások agyagát. Inspirációt, alapot ad 

a kreatív munkának. Kiegészíti a Műelemzés tantárgy tanulását. 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

Év végi osztályzat megállapítása a szaktanár által összeállított teszt, valamint a 

szóbeli vizsgán kapott érdemjegy alapján történik. 

Érdemjegyek: 1-5-ig. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a lexikális anyag elsajátításának színvonala, 

• a témával kapcsolatos fogalmak, terminológia ismeret, 

•  az önálló tájékozódó képesség és véleményalkotás színvonala. 
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tanterem 

Videó 

Szakirodalom 

Szaksajtó 

Projektor 
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ZENE 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

  (az ének-zene és művészetek tárgyba integrálva) 

A zene tanításának célja 

• a tánc legfontosabb társművészetének megismertetése 

 

feladata 

• a tánctanulás és az előadó-művészeti munka támogatása, 

• harmonikus személyiség kialakítása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék 

• a zenei hang alkotóelemeit, 

• a skálákat, 

• a dallam típusokat, 

• a ritmusokat, 

• a harmóniákat, 

• a zenei kompozíció alkotóelemeit, 

• a kottát. 

 

Legyenek képesek 

• a zenét „érteni” strukturális és esztétikai értelemben egyaránt, 

• amatőr szinten énekelni, 

• megérteni a zene terminológiáját. 
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3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 2 év 

Összesen: 72 óra 

 

9. évfolyam 

 

 

Pentaton dallamok éneklése. Egyszólamúság. 

A zenei hang összetevői. 

A dallam. 

A ritmus. 

Kottaolvasás. 

 

11. évfolyam 

 

 

Összetettebb dalok éneklése. Többszólamúság. 

A harmónia. 

Partitúra olvasás. 

Zenehallgatás partitúrával. 

Szólisztikus, kamara jellegű, zenekari és opera mű elemzése. 

 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A zene – mint tánchoz legközelebb álló, attól elválaszthatatlan tárművészet – 

nélkülözhetetlen része a táncos képzésnek. Tehermentesíti a gyakorlati órákat a 
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zenei alapfogalmak ismertetésétől- Hatékonyabbá, precízebbé teszi a táncos 

munkáját. Segíti a kreatív munkát. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A számonkérés a szaktanár által összeállított témakörök alapján, írásban sé 

szóban történik. Év végén a szaktanár által vezetett írásbeli és szóbeli vizsgával 

zárul. 

Érdemjegyek: 1-től 5-ig. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a tananyag elsajátításának színvonala, 

• a zenével történő önálló foglalkozásra való felkészültség mértéke. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tanterem. 

Hangrögzítő és hanglejátszó berendezések. 

Hanglemezek, CD lemezek. 

Zongora, esetleg furulya. 

Kották, partitúrák. 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 (a rajz és vizuális kultúra, ének-zene és művészetek tárgyba integrálva) 

A művészettörténet tantárgy célja, hogy bemutassa a tanulóknak a 

művészettörténet főbb korszakait, az őskortól napjainkig. 

 

A tantárgy feladat, hogy ismertesse meg a tanulókkal 

• a művészettörténet fogalmát, 

• a művészet helyét a többi emberi tevékenység sorában, kapcsolatát a hit, a 

tudomány, a hétköznapi gondolkodás világával, 

• az egyetemes és magyar művészettörténet legkiemelkedőbb értékeit. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

Az önálló tájékozódás, véleményalkotás, ítéletformálás igényét és képességét. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

 

• a művészettörténet legfőbb stíluskorszakait, irányzatait, 

• a művészettörténet legkiemelkedőbb alkotásait, a korszak és az alkotói 

személyiség összefüggéseibe ágyazottan, 

• az egyetemes és a hazai művészet jelentős műemlékeit, műgyűjteményeit, 

• a művészeti alapfogalmakat, 

• az alapvető esztétikai kategóriákat, törvényeket, az alkotás és befogadás 

folyamatát. 

A tanulók legyenek képesek: 
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• a megismert művek önálló megismerésére, megértésére, 

• önálló értékítélet kialakítására, 

• a művészettörténet tudomány eljárásainak, módszereinek önálló 

alkalmazására. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 2 év, 

Összesen: 72 óra 

 

1. A művészettörténet 

• tudománya, 

• alapfogalmai, 

• eljárásai. 

 

2. A főbb irányzatok ismertetése korszakok és földrajzi területek szerint. 

 

• Őskor 

• Ókor 

• Középkor 

• Újkor 

• Kortársművészet 

• Közel-Kelet 

• Ázsia - Ausztrália 

• Amerika 

• Afrika 

• Európa 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A művészettörténeti szempontú megközelítése segíti a szaktantárgy anyagának 

megfelelő összefüggésekbe helyezését, az alkotói magatartás és igényesség 

kialakítását. 

 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A számonkérés a szaktanár által összeállított témakörök alapján írában és szóban 

történik. 

A tanév a szaktanár által vezettet írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. 

Érdemjegek. 1-től 5-ig. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• A tananyag elsajátításának színvonala, 

• A művészettörténettel való önálló foglalkozás képessége, 

• A terminológia elsajátításának foka. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tanterem. 

Technikai eszközök: hanglejátszó berendezések, videó lejátszó, diavetítő. 

Sötétítő függöny. 

Könyvtár: szakirodalom, szaksajtó, albumok. 

Tankönyv. 

Epidiaszkóp. 
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ANATÓMIA 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

  (a biológia tantárgyba integrálva) 

Az anatómia tanításának célja: 

• a táncmozgások tökéletesítése, 

• elméleti megalapozása, 

• a tudatos testismeret, 

• a sérülések elkerülése, 

• a hatékony testhasználat. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• az emberi test csontrendszerét, 

• az emberi test izom-és szalagrendszerét, 

• az emberi test ízületeit, 

• a mozgásrendszer egye összetevőinek szerepét a komplex mozdulatok 

létrejöttében, 

• a mozdulatok létrehozásának mechanizmusát, 

• a mozgásszervek főbb rendellenességeit, sérüléseit, 

• a felmerülő mozgásszervi, vagy elméleti problémák megoldásának lehetséges 

irányait (szakirodalom, specialisták,…) 

Legyenek képesek 

• az anatómia magyar nyelvű szakkifejezéseinek használatára. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 2 év, 

Összesen: 104 óra 
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Az oktatás Dr. Miltényi Márta: Sportmozgások anatómiai alapjai c. 

tankönyvének első kötete alapján történik. 

 

11. évfolyam 

 

Az emberi test mozgásrendszerének leíró anatómiája: 

• a leíró anatómia fogalomrendszere, 

• a csontrendszer elemei és mozgásban betöltött szerepük. 

• Az ízületek és mozgásban betöltött szerepük, 

• A szalagok és mozgásban betöltött szerepük, 

• A mozgató izmok és mozgásban betöltött szerepük, 

• A megismert szervek legfőbb rendellenességei és sérülései. 

 

12. évfolyam 

 

Az emberi test mozgásrendszerének funkcionális anatómiája: 

• a funkcionális anatómia fogalomrendszere, 

• egyszerű mozgások, 

• összetett mozgások. 

• táncmozgások elemzése, 

• a hatékonyság növelésének útjai, 

• leggyakoribb sérülések elkerülésének és korrekciójának lehetőségei. 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

Az anatómia elméletileg alapozza meg a gyakorlati tantárgyakat. Tehermentesíti 

a gyakorlati órákat az elméleti kitérőktől. Jelentősen növeli a tanulás és a 

mozgás hatékonyságát. Segít a sérülések elkerülését. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

Az anyagrészek végén javasolt írásbeli teszt kitöltése. 

A számonkérés év végén, a szaktanár által vezetett írásbeli és szóbeli vizsgával 

zárul. 

Értékelés: 1-től 5-ig osztályzattal. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Biológia szaktanterem. 

Szemléltető eszközök. 

Csontváz. 

Tankönyv. 

Projektor. 
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MOZGÁSELEMZÉS 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A mozgáselemzés tanításának célja 

• a táncmozgások tökéletesítése az elméleti megalapozás útján, 

• a tudatos tér-, idő, dinamika- és testismeret a hatékony testhasználat, a gyors és 

pontos tájékozódás, tanulás érdekében. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a mozgáselemzés hasznosságát, 

• az egyszerű és tudományos mozgásleírás lehetőségeit, 

• a Labanotation rendszerét. 

 

Legyenek képesek: 

• mozdulatelemzésre, 

• a szakkönyvek terminológiájának megértésére. 

 

Legyenek tájékozottak 

• a leírás, 

• a jelolvasás módszereiben. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 32 óra 



 128

 

1.  foglalkozás: vonalrendszer és szimbólumok (az irányjel jelentései). 

2.  foglalkozás: időbeosztás. 

3.  foglalkozás: szünetjel. 

4.  foglalkozás: mozgáselemzés a Lábán-jelírásban. Lépés közbeni 

magassági szintváltás. Összefoglalás. 

5.  foglalkozás: gesztusok a karnál. (A karok iránya és magassági szintje. 

Tenyérirányok. Klasszikus „port de bras”). 

6.  foglalkozás: gesztusok a lábnál. ( A lábak iránya és magassági szintje. 

Lépés-gesztus szabály). 

7.  foglalkozás: a fekete pozíciójel. Lábpozíciók. 

8.  foglalkozás: zárt pozícióból nyitott pozícióba lépés. (Szünetjel, 

kapcsolójel). Összefoglalás. 

9.  foglalkozás: perdülő forgás, beolvadó forgás. A lépés és forgás 

különböző kombinációi. (T-pozíció, tétirányok). 

10. foglalkozás: forgás közbeni magassági szintváltás. 

11. foglalkozás: lábforgatás. 

12. foglalkozás: a szünetjel és a „szünet a térben” jel használata. A perdülés 

nélküli forgás. Összefoglalás. 

13. foglalkozás: ugrásformák. 

14. foglalkozás: az ugrás időbeosztása. 

15. foglalkozás: lábgesztusok a levegőben. 

16. foglalkozás: a forgó ugrás. Összefoglalás. 

17. foglalkozás: a távolság csökkentése, növelése súly- és gesztusmozgásoknál. 

18. foglalkozás: lépéstávolság kombinálása hajlítással, nyújtással. 

19. foglalkozás: a térrajz. 

20. foglalkozás: körívben és körben haladás. Összefoglalás. 

21. foglalkozás: az ismétlőjelek. 

22. foglalkozás: pozícióba lépés (mozdulatírás, pozícióírás). 
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23. foglalkozás: lábfő jelek a súlylábnál. 

24. foglalkozás: lábfő jelek gesztusnál. Összefoglalás. 

25. foglalkozás: a kar és láb részei. A törzs részei. 

26. foglalkozás: a dőlés és a döntés. 

27. foglalkozás: a felületirányok. 

28. foglalkozás: a testrészek tolása. 

29. foglalkozás: a forgatás. 

30. foglalkozás: a standard tengelykereszt. 

31. foglalkozás: a kontrakció. 

32. foglalkozás: az elhajlás. Összefoglalás. 

33. foglalkozás: a forgás és gesztus egyidejűleg. Forgatás és döntés egyidejűleg. 

34. foglalkozás: a testtengely kereszt. 

35. foglalkozás: a súlypont. 

36. foglalkozás: súlypontvezetés, egyensúlyvesztés, a súlypont előző helyzetének 

megtartása. Összefoglalás. 

 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A mozgáselemzés – hasonlóan az anatómiához – elméletileg alapozza meg a 

gyakorlati tantárgyakat. Tehermentesíti a gyakorlati órákat az elméleti 

kitérőktől. Növeli a tanulás és a mozgás hatékonyságát. Segíti a sérülések 

elkerülését. Kiegészíti az anatómiából tanultakat. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

Az anyagrészek végén javasolt írásbeli teszt kitöltetése. 

A számonkérés év végén a szaktanár által vezetett írásbeli és szóbeli vizsgával 

zárul. 
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Értékelés: 1-től 5-ig osztályzattal. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• lexikális tudás. 

• A tananyag megértésének szintje, 

• Önálló mozgáselemzés szintje, 

• Tájékozottság a jelírásban és jelolvasásban. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tanterem. 

Tábla, kréta, szivacs. 

Tankönyv. 
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MŰELEMZÉS 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

Célja a táncművészeti produkciók esztétikai szempontú elemzésének 

megtanítása, gyakoroltatása. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• a látott mű jellegzetes ismertetőjegyeinek felismerésére, 

• az objektív és szubjektív elemzés megkülönböztetésére és ötvözésére, 

• táncművekről önálló értékítéletet alkotni. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 1 év 

Összesen: 16 óra 

 

A végzős tanulók 5 élőben látott művet elemeznek esetleg a látott mű videó 

felvételének felhasználásával tánckritikusok, alkotó művészek, esztéták 

vezetésével. 

 

A tanulók ismerjék meg 

• a tudományos alaposságú strukturális elemzés módszereit, szemléletét, 

• a befogadói hatásmechanizmus elemzését, 

• a szubjektív kritériumok alkalmazásának körét, 

• a műelemzés különböző lehetőségeit. 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tantárgy kiegészíti a tánctörténetben tanultakat. Pozitív mintákat ad a felületes 

és pusztán szubjektív megközelítésmódok objektív és elemző módszerekkel 

történő kiegészítésére. A tánctörténettel közösen lehetőséget teremt a művek 

videó segítségével történő megismerésére. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A szaktanár rendszeresen szóban értékeli a tanuló teljesítményét. 

 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tanterem. 

Projektor. 

Írásvetítő. 
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SZÍNHÁZTECHNIKA 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

Célja a színház, a színpad technikai arzenáljának bemutatása. 

• fénytechnika 

• hangtechnika 

• színpadtechnika 

• díszletek 

• jelmezek 

• sminkek 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók ismerjék: 

• a korszerű színházművészet technológiáját 

• a táncos önkifejezést segítő lehetőségeket, 

• a társművészetek technikai eszköztárát. 

 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama: 1 év 

Összesen: 16 óra 
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13. évfolyam 

 

Fény 

 

• fény- és elektrotechnikai alapok, 

• a színház fényrendszere, 

• a fényszabályozás főbb fajtái, 

• a fényforrások alaptípusai (profil, Fresnel, PC, stb.) 

• a világítás alapfunkciói (gégen, derítés, stb.) 

• a világítás dramaturgiai szerepe, 

• a bevilágítás folyamata. 

 

Hang 

 

• akusztikai alapok, 

• a színházi hangosítás rendszere, 

• a hang forrásai (élő hang, CD, DAT, stb.) 

• a hangsugárzók, 

• a hangátvitel eszközei. 

 

 

Díszlet, jelmez, smink technikai alapismeretek. 

Hang- és fénytechnikai ismeretek elmélyítése, gyakorlása. 

Saját etűd technikai terveinek elkészítése. 

Bemutató technikai lebonyolítása. 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tantárgy az előadóművészi pálya nélkülözhetetlen összetevőivel egészíti ki a 

tánctechnikai tantárgyak anyagát. Értelme összefüggésbe helyezi a többi 

foglalkozáson tanultakat. Segíti a helyes arányok megértését. Emeli a kreatív 

munka színvonalát. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A 9. évfolyamban tesztírás a tanulók ösztönzése és tájékoztatása érdekében. A 

12. évfolyamban a szaktanár a gyakorlati munka folyamatának és eredményének 

elemzése útján a tanuló teljesítményét. 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az oktatás színházban, színházi műhelyekben történik. 
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GAZDASÁGI, JOGI, SZERVEZÉSI ISMERETEK 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy segítse egy oldalról a táncos, a táncegyüttes, 

illetve a művészt körülvevő társadalom harmonikus kapcsolatának kialakítását: 

 

Feladat, hogy nyújtson alapvető 

• jogi, 

• irodatechnikai, 

• pénzügyi, 

• propaganda, 

• kultúrpolitikai ismereteket. 

 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A jelölt ismerje: 

• a művészi munkáját körülvevő társadalmi környezet főbb összetevőit, 

• a gazdasági élet alapfogalmait és alapösszefüggéseit, 

• az alapvető vállalkozási formákat, a vállalkozás általános feltételeit, szabályait, 

• ismerje a piackutatás és marketing alapjait, 

• ismerje a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatit, 

összefüggéseit. 

• Legyen tisztában a piaci tényezőkkel, piaci szereplőkkel és folyamatokkal, 

rendelkezzen a megfelelő kínálati piacismeretekkel. 

• Ismerje, és tudja alkalmazni a szükséges jogi ismereteket (munkajog, szerzői 

jog, alapvető államigazgatási szabályok). A tanuló legyen képes érdekei 

felismerésére és artikulálására. 
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3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 

Összesen: 16 óra 

 

13. évfolyam 

 

Kultúrpolitikai alapismeretek: 

• A tánckultúra struktúrája (államim, önkormányzati szervezetek, műhelyek, 

finanszírozás rendszere.) 

 

Irodatechnika alapismeretek: telefon, fax, fénymásolás, szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, internet alapjai. 

Jogi, gazdasági, pénzügyi alapismeretek: 

• a munkaviszony, 

• főbb társulási formák, 

• a művészi munkát körülvevő társadalmi környezet főbb összetevői, 

• a gazdasági élet alapfogalmai és alapösszefüggései, 

• az alapvető vállalkozási formák, a vállalkozás általános feltételei, szabályai, 

• a piackutatás és marketing alapjai, 

• a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatai, 

összefüggései, 

• munkajog, szerzői jog, szerződések, alapvető államigazgatási szabályok 

 

Szervezési ismeretek 

• pályázatírás, 

• propaganda munka. 
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4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A tanulók művészi pályájának sikere nagyban függ majd a tánctechnikai és 

művészi szempontból független összetevőktől. A tantárgy segíti az alapvető 

tájékozódás képességének megszerzését e téren. 

 

5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A szaktanár a tanuló tudását, teljesítményét folyamatosan értékeli. 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Computer. 

Tanterem. 

Tájékoztató kiadványok. 
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

  (az osztályfőnöki órák tananyagába integrálva) 

A foglalkozás célja: 

• a pedagógiai munka segítése, az egyoldalúság hátrányainak kompenzálása, 

• hogy adekvát helyszínt biztosítson az iskola életével kapcsolatos problémák 

felvetésének, 

• a tanulók között, illetve tanulók és pedagógusok közti konfliktusok megoldása, 

a megoldás módszereinek elsajátítása, 

• a praktikus, szervezési, tervezési témák megoldása, 

• a pedagógiai munka hatékonyságának megalapozása, 

• a művészképzésben nélkülözhetetlen speciális tanulási módszerek 

megismerése, 

• a táncművész pályához elengedhetetlen speciális életforma megismerése. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanulók legyenek képesek: 

• felismerni és elmondani problémáikat, 

• segítő kritikát mondani és elfogadni azt, 

 

rendelkezzenek: 

• a közösségi élet és művészlét szervezéséhez szükséges eszözökkel 

(munkanapló, határidő naptár, stb.), 

 

a tanulók legyenek képesek: 

• a csoportos munka szabályainak betartására, 

• az egyéni munka nehézségeinek áthidalására, 
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• fegyelmezett, koncentrált, nagy hatékonyságú, ezért energiatakarékos 

munkastílus elsajátítására. 

 

Ismerjék meg: a művész pályára készülés módszereit (jegyzetkészítés, kérdések 

megfogalmazása, egyéni munka, tanuló párok, csoportos munka, stb.) 

 

A tanulók tudatosítsák: 

• a korszerű egészség- és étkezéskultúra alapkérdéseit, 

• a korszerű egészség- és étkezéskultúra elsajátításának eszközeit, irodalmát, 

fórumait, alternatíváit. 

 

Legyenek képesek 

Kiválasztani az alternatívák sokaságából a legmegfelelőbbet, 

A megszerzett tudásanyagot a gyakorlatban alkalmazni. 

 

3. TANANYAG 

 

A képzés időtartama 5 év, 

Összesen: 86 óra 

 

A fórumokon egyforma szerepet kap a problémák megoldása és a probléma 

megoldás módszereinek elsajátítása. A fórumok munkája hatékonyabb, ha 

azokon a létszámtól függően lehetőleg az összes, vagy több évfolyam is részt 

ves. 

Témák: 

• csoport problémák megbeszélése, 

• órarend, 

• házi bemutatók, 

• szervezési kérdések, 
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• tanár-diák konfliktusok feldolgozása, 

• közös értékek kialakítása. 

 

A 9. évfolyamban a fentiek kiegészülnek a tanulás módszertan, valamint az 

étkezés és egészségkultúra témaköreivel: 

 

• az egyéni gyakorlás módszerei, haszna, 

• jegyzetelés módszerei (ritmusszám, pálcika ember, terminológia), 

• tanulópár, 

• heti, havi, éves munkaterv készítése, 

• munkanapló vezetése 

• egyéni nehézségek felismerése, megoldása. 

 

• A leggyakoribb mozgásszervi sérülések, megelőzésük, egyéni, illetve 

szakember segítségével történő terápiájuk. 

• Általános belgyógyászati, immunológiai alapismeretek. A betegségek 

megelőzése és a terápia alternatívái. 

• A korszerű étkezéskultúra alapkérdései és főbb irányzatai. 

• Hagyományos és alternatív eljárások a korszerű étkezésben és 

orvostudományban. 

 

4. A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL 

 

A fórum segíti az összes többi órán zajló pedagógiai munkát. Enyhíti, 

kompenzálja a tanár-diák viszony egyoldalúságából következő hátrányokat. 

Ez a rendszeres foglalkozás a csoportok, az iskola közösségi életének 

nélkülözhetetlen fórum. Lényegében megfelel az osztályfőnöki vagy évfolyam 

vezetési óráknak. 
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