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I. NEVELÉSI PROGRAM 

1. Az Intézmény értékrendje, pedagógiai alapelvei 

Iskolánk sajátos és hagyományos képzési formáival, nevelőmunkájával - az elmúlt években 
kialakított profilját, elért eredményeit megőrizve-, az alábbi értékek közvetítését vállalja: 

alkalmazható tudás, egészséges élemód, együttműködés, empátia, humanizmus, igazság, 
kommunikativitás, környezettudatosság, kreativitás, magyarságtudat, mozgáskultúra, nemzeti 

öntudat, szabálykövető magatartás, szeretet, szociabilitás, tolerancia. 

Intézményünk pedagógiai feladatának elsősorban a művészeti oktatás, nevelés szolgáltató 
jellegének megőrzését tartja, melyben kiemelt figyelmet szentel a minőségközpontúságnak, 
tehetséggondozásnak, a hasznos ismeret átadásának. 

Az ismeretanyag átadásán túl az intézmény célul tűzi ki az osztályok közösségekké való 
alakítását, a csoportbéli aktivitás fejlesztését, a szerepvállalás ösztönzését, az egymásra való 
odafigyelés kialakítását, az individuális fejlesztést, az alkotói és az improvizációs képesség 
kibontakoztatását, az esélyegyenlőség megteremtését illetve az önbizalom növelését. 

Olyan ismeretanyagot kívánunk kezükbe adni, mely szervesen illeszkedik a ma társadalmának 
műveltségébe, tudásbázisába, szokásaiba, és megismerteti vele a múlt nemzeti és világi 
hagyományait, értékeit, valamint felhívja figyelmét ennek értékeire, jelentőségére és 
megőrzésére. 
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2. Az Intézmény pedagógiai céljai 

Az alapelvekben megfogalmazott pedagógiai hitvallást, nevelési eszményt, vállalt értékrendet 
nevelő-oktató munkánk stratégiai és operatív céljai támasztják alá, melyek az iskolában folyó 
művészetoktatás egészére, teljes tevékenységrendszerére vonatkoznak. 

Oktató-nevelő munkánk kiemelt stratégiai céljai az alapelvekből következően az alábbiak: 

 a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése, 

 a csoportok közösségekké való alakítása, 

 egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának 
megőrzése, a képesség kibontakoztatásának biztosítása, 

 az iskolahasználók illetve a pedagógusok igényeinek megfelelően az 
intézmény szolgáltató jellegének további erősítése, 

 nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. 

Operatív céljaink 

Az intézmény egészét átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében: 

 az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása, 

 tudásszerzésre való igény kialakítása gyermekben és pedagógusban egyaránt. 

A csoportok közösségekké való alakítása: 

 közös megnyilatkozások, tánccal kapcsolatos szórakozási alkalmak 
szervezése, 

 csoportcélok megfogalmazása, a célok elérése érdekében a szerepvállalás, 
aktivitás ösztönzése, 

 a tanulók bevonása a csoportos és egyéni értékelésbe. 

A tehetséggondozás hatékonysága, megőrzése érdekében, a képesség kibontakoztatásának 
biztosítása: 

 problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása, 

 a tanulás és munkafegyelem megőrzése, 

 folyamatos személyre szabott fejlesztés megvalósítása, 

 a stílusérzék, improvizációs készség kialakítása, fejlesztése, 

 komplex személyiségfejlesztő program alkalmazása. 

Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó szolgáltató jelleg erősítése érdekében: 

 a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés a szép és a 
kultúrált környezet iránti igény) figyelembe vétele. 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

 a szociális hátrányok kompenzálása, 

 kreativitásfejlesztés, 

 továbbtanulási esélyek növelése. 

  



 7 

3. Az Intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai 

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 
valósulhat meg. A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé.  

Intézményünkben egy művészeti ágon (táncművészet) három szakaszban (előképző-alapfok-
továbbképző), egy művészeti ágon (népzene-citera) pedig két szakaszban folyik az alapfokú 
művészeti nevelés. 

Feladataink: 

 rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél 
meghatározott), 

 rendszeres igényfelmérés (évente), 

 feladatmegoldást lehetővé tevő eszközpark kialakítása, 

 érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok biztosítása, 

 személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás, 

 többirányú művészeti alapkészségek kialakítása. 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenység-formák, módszerek, eljárások, 
eszközök: 

 analízis-szintézis alkalmazása a táncoktatás és a népzene oktatása során, 

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, 

 kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer, 

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

 közösségfejlesztő módszer, 

 egyénre szabott és csoportos fejlesztés, 

 játékos oktatás, 

 élményre épülő alkotómunka, 

 kiscsoportos oktatás. 

Nevelési eszközök: 

 minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele 

Ösztönző eszközök: 

 megerősítés, biztatás, dicséret, munkák kiállítása, jutalmazás 

A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység – a tánc tanítása – 
valamint a szabadidős tevékenységek (táncházak, táncalkalmak, közös zenélések) biztosítják. 
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4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 

Kötelező tanórák (lásd óraterv) 

Tanórán kívüli foglalkozások  

 havonta játszóház megrendezése 

 táncházak minden hónapban 

 jeles napok feldolgozása, megtartása 

 adatközlők (zenészek, táncosok), táncegyüttesek bemutatója 

 felkészítés versenyre, bemutatóra 

Táncegyüttesi tevékenység  

 Az iskola tanulóinak lehetősége van a Rába, Rábca Táncegyüttesben, illetve a 
Kiscserókok Táncegyüttesben való tevékenységre – az iskola és az együttesek 
közti megállapodás alapján. 

Művészeti tevékenység 

 Egyéni érdeklődés alapján a diákok részt vehetnek amatőr, önszerveződő, 
illetve civil szervezeti keretben működő művészeti körök, csoportok 
munkájában – ezt szükség szerint az iskola koordinálja. 

 Hagyományos éves műsor (színházi körülmények között) 

 Fesztiválokon, versenyeken való részvétel 

Tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás (lásd 1.8. fejezet) 

5. Az egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és 
feladat-rendszere 

5.1. Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad 
népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az 
egyetemes kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak 
kialakítására, a klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának 
kiteljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi 
közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei 
megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is. 

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos 
kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a 
variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei 
műveltséget. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra 
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene 
megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a 
zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására. 

Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – 
megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág 
és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi 
sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. 



 9 

Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei 
aktivitásra. 

A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi 
megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 
együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran 
társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló 
ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és 
ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 

5.2. Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 
kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 
megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az 
alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc 
színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé 
a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is 
hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. 

A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás következett be, 
középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során 
alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő 
megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának 
elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot 
biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az 
intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző 
képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt 
ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő 
oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem 
elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. 
Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű 
gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a 
személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését. 

5.3. Az alapfokú társastáncoktatás célrendszere és funkciói 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy 
utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket 
megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás 
megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, 
az önkontroll alkalmazására. 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 
szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot 
szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés 
szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik 
a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást 
biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett 
testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a 
főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. 

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik. 
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A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 
megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 
Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő 
művelőjévé, közönségévé válik. 

5.4. Az alapfokú moderntáncoktatás célrendszere és funkciói 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 
tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 
ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 
elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 
kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését. 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, 
társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a 
hívatásos pályaorientációt. 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 
szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 
spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 
szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során. 

5.5. Az alapfokú kortárstáncoktatás célrendszere és funkciói 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 
tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 
ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 
elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 
kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A Kortárstánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, 
társas kapcsolatokban jártas embert. A kortárs művészetek befogadására nyitott és értő 
közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt.  

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 
szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 
spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 
szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok: 

„A személyiségfejlesztés az önfejlesztés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és 
azokat társas kapcsolatban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami 
a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát 
leginkább, amelyben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.”(Bagdy Emőke) 

A gyermekeknek a foglalkozásba a megkapott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, 
felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a 
művészi kibontakoztatáshoz. Meg kell tanítani őket az elfogulatlan, nyitott „rácsodálkozó” 
attitűdre valódi gyermeki vonások megnyilvánulására. Beléjük kell nevelni a foglalkozások 
során az egyén és csoport összefüggésének határait. Ki kell emelnünk a csoport szerepét az 
egyéni érdekekkel szemben. Az egyéni lehetőségekkel és problémákkal a tehetségfejlesztés 
illetve a felzárkóztatás folyamán foglalkozunk. 
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A gyermekek az iskolába különböző adottságokkal, szülői háttérrel, eltérő értelmi - érzelmi - 
szociális fejlettséggel, tanulás, ismeretszerzés iránti motiváltsággal jönnek. A nevelő-oktató 
folyamat feladata, hogy ezeknek az eltérő adottságoknak megfelelve, figyelembe véve az 
egyéni fejlettségét, lehetőleg egyénre szabott személyiségfejlesztés valósuljon meg. 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 
kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak, 
képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

 műveltségét, 

 világszemléletük, világképük, művészi szemléletük formálódását, 

 társas kapcsolatát, 

 eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 

 tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

A pedagógiai programunk összeállításánál fontos szempont volt a tanulók képességeinek 
fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a 
személyiségfejlesztő oktatást. 

A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az értelem kiművelése területén 

 megismerési és felfedezési vágy fejlesztése, 

 a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, 

 a tanuláshoz szükséges teljesítményvágy kialakítása (sikervágy, 
kudarcfélelem, kötelességtudat, igényszint, ambíció, kötődés). 

Segítő életmódra nevelés 

 az egyén szociális értékrendjének kialakítása és fejlesztése (hajlamok, 
kötődés, rangsorképzés, minták, attitűdök, készségek és ismeretek 
elsajátítása, szabálytudat), 

 a szociális szokások, minták kialakítása, fejlesztése, 

 a szociális kommunikáció fejlesztése, pozitív érzelmi légkör kialakítása, 
továbbfejlesztése és fenntartása a közösségekben, 

 szociális érdekérvényesítés, segítőképesség, együttműködési képesség 
fejlesztése. 

Az egészséges és kulturált életmód a nevelés területén 

 önkiszolgálási képességek (a kondicionálási és koordinációs képességek 
fejlesztése, a művészeti befogadóképesség tudatos fejlesztése, az önkifejezés 
színtereinek bemutatása, gyakorlása, tudatosítása), 

 egészségvédő képességek (az egészséges életmód ismérveinek 
megismerése, alapvető szokásainak kialakítása, tudatosság), 

 önértékelő képességek. 
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A szakmai képzés alapozása 

 a művészeti alkotóképesség fejlesztése,  

 kreativitás, alkotásvágy fejlesztése, sikerorientáció. 

Rendezvényeink, közös foglalkozásaink során lehetőséget adunk az ismerkedésre 
beszélgetésre pedagógus- gyermek, pedagógus-szülő között. Probléma, konfliktus esetén 
először a nevelőtestületben próbálunk megoldást találni Lényeges, hogy a szülőkkel és az 
általános vagy középiskolai osztályfőnökökkel is konzultáljunk. Az esetleges szociális hátrányok 
enyhítésére-szülői kérelem alapján-a térítési díj mérséklését illetve alkalmazzuk. 

7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Az iskolai élet egyik alapvető feladata, hogy az egyénekből (tanulók) különböző közösségeket 
kovácsoljon. A jól működő közösség fejleszti az egyéniséget - ez természetesen visszahat a 
közösség fejlesztésére is. Az ember társas lény - a társas viselkedés szabályait, a megfelelő 
működés feltételeit azonban el kell sajátítani. Ahhoz, hogy az egyén megtanulja a közösségi 
szabályokat, az adott közösséget is fejleszteni kell. 

Iskoláinkban a közösségfejlesztés fő területei: 

 tanórák, 

 tanórán kívüli foglalkozások (játszóházak, táncházak, fellépések, műsorok, 
kirándulások, táborok…), 

 diákönkormányzati munka, 

 szabadidős tevékenységek. 

Bár mind a négy terület más és más lehetőségekkel, módszerekkel bír, fontosnak tartjuk az 
alábbi közös feladatokat: 

A tanuló 

 fogadja el a közösség szabályait, 

 közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia, 
humánum, a másság elfogadása, 

 kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen. 

A megvalósítás érdekében törekednünk kell arra, hogy tanulóink: 

 Ismerjék meg azokat az erkölcsi értékeket, humánus magatartásokat, melyek 
a közösség harmonikus alapját jelentik. 

 A közösségek működésében ismerje a jogok és kötelességek szerepét, tudja 
megkülönböztetni és összeegyeztetni az egyéni és a közérdeket. 

 Erősítsék kortárs és nemzedékek közötti kapcsolataikat. 

 Ismerjék meg a magyarság, a nemzetiségi és etikai hagyományokat, a múlt 
értékeit. 

 Legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, becsüljék 
ezeket. 

 A nemzeti kultúra hagyományainak megismerésével tudják az azonosságokat, 
hasonlóságokat, különbözőségeket - más népek kultúrájával összehasonlítva. 

 Fejlődjön a nemzeti azonosságtudatuk, érdeklődjenek az egymás mellett élő 
különböző kultúrák iránt. 

 Helyes önismeretből kiindulva alakítsanak ki harmonikus kapcsolatokat. 

 Ismerjék azokat a tényezőket, melyek veszélyeztetik az egészséget, a testi 
épséget, tudatosan alkalmazzák ezek elkerülésének módjait. 
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 Öntevékenységgel segítsék a közösségi programok, hagyományok 
kialakulását, fejlődését, továbbélését. 

 Aktivitás, fegyelmezettség, pontosság jellemezze közösségi munkájukat. 

A próbákon való munka háttérbe szorítja az egyént a csoporttal szemben, mivel a szereplések 
és fellépések során a csoportnak kell megfelelnie és eredményt elérnie. Pedagógusaink 
gyakran kérik a jobb képességű diákok segítségét a felzárkóztatásban az egységes színpadi 
kép eléréséhez. A tanulók felelősséggel viseltetnek társaik iránt, ezért a segítőkészség és az 
empátiás készség mélyülhet. A fellépések során bekövetkező hibák megbeszélése, a tanári 
bírálat (esetleges tanulói bírálat), a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások 
produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet 
objektivitásához. A közös tánc-és népzenei élmények (táncházak, fesztiválok, népzenei 
találkozók, táncháztalálkozók, külföldi utak) mind elősegítik a csoport összefonódását és 
mélyítik a csoport iránti alázatot. 

8. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok 

A pedagógusok feladatainak részleteit személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 
vezetése, 

 művészeti, osztályozóvizsgák lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális programok szervezése, 

 osztályfőnöki, feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 
megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 
munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő 
rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 
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 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 
helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 
nevelőtestület elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, 
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 
megírása, hiányzások igazolása. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 
szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös 
feladatok megoldását. 

9. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás olyan tevékenység, amely a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és 
megszüntetésére, a szülői gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének 
biztosítására irányul. Ebben aktív részt vállal nevelési-oktatási intézményünk. Minden 
pedagógusunk kötelessége, hogy közreműködjön a veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az iskolai közösség, a közösségi lét 
önmagában is megfelelő háttér lehet a labilis, vagy bizonytalan háttérrel rendelkező fiatalok 
számára. Az állandó, a sokkal több korosztályt átívelő azonos közösség képes az egyén 
elfogadására, megtartására, a másság elfogadására, a bizalom kialakítására, az egy célért 
tenni akarás megteremtésére. Az együttesi, vagy művészeti iskolás közösség sokkal tovább él 
együtt, mint bármelyik általános vagy középiskolás közösség.(A négyévenkénti tagozatváltás 
helyett – alsós- felsős-középiskolás-) kisgyermekkortól egészen felnőtt korig alkotnak a 
növendékek, a táncosok egy közösséget.  

A feladataink a következők:  

 A tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 
intézményekről, amelyhez, akikhez problémáik megoldása érdekében 
fordulhatnak.  

 A problémák és azok okainak felismerése és feltárása, illetve azok 
megoldásához segítségnyújtás adása, jelzés a gyermekjóléti szolgálat 
szakemberének.  

 olyan fiatalok bevonása munkánkba, akik nem érdeklődnek a néptánc iránt, de 
az általunk szervezett rendezvényeken szívesen vesznek részt (Önkéntesek) 
Ők indirekt módon lesznek segítői, gondozói a hagyományos kultúrának, mert 
nem a színpadon, hanem tevőleges munkával segíti a hagyományok ápolását, 
bemutatását, hozzáférhetővé tételét. Ezáltal el és befogadói lesznek a 
hagyományos kultúrának, és lehet, hogy gyermekük számára direkt módon 
választják majd ezt a művészeti ágat, az itt átélt pozitív hatások okán.  
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10. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje 

Közösségi joggyakorlás 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak sze-
rint – diákköröket hoznak létre – ezek az egy osztályba járó diákok közössége, akiket az osz-
tálytitkár képviseli a diáktanácsban - létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

Diákkörök, osztályközösségek 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját 
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásá-ban, 
és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

Diákönkormányzat 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A 
diákönkormányzat munkáját a nevelőtestület egy tagja – a diák önkormányzati munkát segítő 
pedagógus - segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves 
időtartamra. 

A diákönkormányzat döntési joga: 

 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében 

 tisztségviselőik megválasztásában 

A diákönkormányzat véleménynyilvánítási joga: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 
előtt 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 a házirend elfogadása előtt. 

Egyéni joggyakorlás 

A tanuló véleménynyilvánítási joga: 

Iskolánk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő kérdésekben véleményt 
nyilvánítani a tanórákon, az osztályfőnöki órákon, ill. a diákönkormányzat keretén belül. Egyéni 
problémáival szaktanárhoz, osztályfőnökhöz és indokolt esetben az iskolavezetés tag-jaihoz, 
ill. az ifjúságvédelemmel megbízott igazgatóhelyetteshez fordulhat. 

A tanuló javaslattételi joga: 

Iskolánk tanulói javaslatot tehetnek a tanórán kívüli foglalkozásokra, a tanítás nélküli munka-
napok programjaira, a tanulók számára szervezett szabadidős tevékenységekre, tanulmányi 
kirándulás helyszínére, programjára. Ennek elsődleges fórumai az osztályfőnöki órák és a DÖK 
ülései, illetve a diákok személyesen vagy törvényes képviselőjük útján – jogszabályban 
meghatározottak szerint – részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában. A 
Diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletéért, továbbá a Nkt.-ben foglaltak szerint 
kérheti az őt ért sérelem orvoslását.  
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11. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő 
tevékenységek: 

„A tehetség valamely adottságnak, képességnek vagy képesség együttesnek kimagasló szintje, 
a feladatok iránti erős elkötelezettség és a magas kreativitás kölcsönhatása.” (Pedagógiai 
szakkifejezések 1977) 

A gyerekek eltérő felkészültséggel rendelkeznek az iskolába való beiratkozáskor. Néhány 
óvodában már tanultak népi játékokat a gyermekek. Ugyanakkor tehetségük, szorgalmuk, 
koncentrációs képességük is különböző, ezért szükségessé válik a tehetséggondozás, 
felzárkóztatás. 

A csoportos foglalkozásokon túl lehetőség van egyéni fejlesztésre és tehetséggondozásra. 

A tehetséggondozásnak több módja létezik: 

 Speciális osztályok kialakítása, elkülönítése 

 A gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése) 

 Dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása) 

Az alapfokú művészetoktatás keretein belül mind három lehetősére mód nyílik. 

Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges gyermekek 
képességfejlesztését vállaltuk, hiszen-felvételi vizsga hiányában-a kevésbé tehetséges tanulók 
képességeinek kibontását is feladatul tűztük magunk elé. Pedagógusaink részt vesznek a 
tanulók versenyre való felkészítésében. 

A tehetség és képesség kibontakoztatása érdekében: 

 a gyengébb tanulók részére külön foglalkozásokat szervezünk, gyakorlási 
lehetőséget biztosítunk, lehetővé tesszük a más évfolyamon való fakultatív 
részvételt, 

 lehetőséget biztosítunk a különböző szintű bemutatókon szólisztikus és/vagy 
páros bemutatkozására, 

 a kiemelkedően tehetséges tanulókat, csoportokat nevezzük versenyeken való 
részvételre, 

 A tanulók számára nyári tábort (edzőtábor, művészeti tábor, néprajzi tábor, 
hagyományőrző tábor…) szervezünk. 

 Azokat a tanulókat, akik alkalmasak arra, hogy művészeti pályán folytassák 
tanulmányaikat, tehetséggondozás címén heti egy alkalommal lehetőséget 
biztosítunk a magasabb szintű képzésre. A részvétel alapja: a szaktanárok 
javaslata alapján a kiemelkedő tehetségű gyermekek kiválasztása. 

 Ösztönözzük tanulóinkat szakmai versenyeken való részvételre, melynek 
elsődleges célja a tapasztalatcsere valamint, hogy képet kapjunk más 
művészeti iskolák munkájáról. 

Célunk, hogy az alapfokú oktatásból kikerülő tanulókat a továbbképző osztályaiba irányítsuk, 
illetve az amatőr, vagy hivatásos együttesekben való aktív szerepvállalásra ösztönözzük. 

12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-
oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Az Intézmény székehlyén és telephelyein bérleti szerződések útján biztosítja az pedagógiai 
tevékenységhez szükséges helyiségeket, valamint eszközöket. 
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Az Intézmény saját tulajdonát képező, valamint a fenntartó által az intézmény rrendelkezésére 
bocsájtott eszközök jegyzéke az 1. számú mellékletben található. 

13. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményes pedagógiai 
munkában. A szülő- diák-pedagógus kapcsolatrendszer alapja, hogy az iskola szolgáltatást 
végez, melynek középpontjában a tanulói ismeretszerzés, képességfejlesztés áll. Az intézmény 
rendszeresen információt cserél a szülőkkel, melynek formáiról, gyakoriságáról az éves 
munkatervben rendelkezik. 

A kapcsolattartás formái: 

 szülői értekezlet 

 fogadóóra 

 esetmegbeszélés 

 konzultáció 

 írásbeli értesítés 

 szabadidős programok 

 nyílt óra, nyílt nap 

A tanév során tájékoztató füzetből kapnak értesítést, a gyermek előmenetelével kapcsolatban. 
A félévi és év végi vizsga alkalmával betekintést nyerhetnek a gyermek egyéni és csoportos 
fejlődésében. Szívesen látjuk a családtagokat a nyílt napokon, alkotó hétvégéken, 
edzőtáborokban, kirándulásokon és táncházak során. A táncházas szórakozás a gyermek és 
szülő számára egy olyan kikapcsolódási forma, amelynek a kor nem szab határokat, egy helyen 
és időben szórakozik különböző korosztály. A fellépések során a szülők elkísérhetik a 
gyermekeket. 

14. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Vizsgabizottságok összetétele, feltételei, időkeretei 

Osztályozóvizsga 

Elnök, osztályfőnök, vizsgáztató szaktanárok, ill. tanítók. Egy-egy tantárgy vizsgájánál az 
elnökön kívül minimum két főnek jelen kell lennie. Osztályozó vizsgán magatartás és szorgalom 
minősítése nincs. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha egy vagy több 
tantárgy tanulmányi követelményeit az előírtnál eltérő idő alatt kívánja 
teljesíteni, 

  a tanuló a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a 
nevelőtestület jóváhagyta osztályozó vizsgára bocsájtását. 

Osztályozó vizsgák időpontja: 

 a félévet és a tanév végét megelőzően az igazgató által meghatározott 
időpontban 

Osztályozó vizsga lebonyolítása: 
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 a vizsga időpontjáról és anyagáról az igazgatóhelyettes írásban értesíti a szülőt 
és a tanulót, 

 a vizsgát az adott szaktanár vezeti le és érdemjeggyel értékeli a tanuló 
teljesítményét, 

 a vizsga lehet szóbeli és írásbeli, 

 a vizsga eredményéről jegyzőkönyv készül. 

Javítóvizsga 

Elnök, munkaközösség-vezető, vagy igazgató-helyettes, tantárgyhoz kötődő szaktanár, tanító, 
vizsgáztató nevelő 

Javító vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 tanév végén legfeljebb 1 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó és különbözeti vizsgáról önhibájából elkésik, távol marad vagy engedély 
nélkül távozik. 

Javítóvizsga időpontja 

 Augusztus 20-30. között, az igazgató által megjelölt időpontban.  

 Ha a tanuló egészségi ok miatt (huzamosabb kórházi ápolás vagy orvosi kezelés alatt állt), 
ill. huzamosabb külföldi tartózkodás miatt az augusztusi osztályozó, ill. javítóvizsgára nem 
tud felkészülni, indokait figyelembe véve az adott naptári év október 20-30. között tehet 
osztályozó, ill. javítóvizsgát. 

 A javítóvizsgára való felkészüléshez a tantárgyat tanító pedagógusnak legkésőbb a 
bizonyítványosztás időpontjáig a vizsga anyagát írásban át kell adni a tanulónak. 

 A javítóvizsga írásbeli és/vagy szóbeli részből áll. 

 A javítóvizsga díjtalan, nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 A javítóvizsga eredményét, a záradékot az osztályfőnök jegyzi be a bizonyítványba és a 
törzslapra, és az igazgató írja alá. Az eredményhirdetés a bizonyítványok kiosztásával 
történik. 

Művészeti vizsga (alap- és záróvizsga) 

Elnök, kérdező, a tárgyat tanító nevelő, tantárgyhoz kötődő tanár, szükség esetén közoktatási 
szakértő. 

Különbözeti vizsga 

Elnök, osztályfőnök, vizsgáztató szaktanárok, ill. tanítók. Egy-egy tantárgy vizsgájánál az 
elnökön kívül minimum két főnek jelen kell lennie. A vizsgáztatást a szaktanár végzi. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 eltérő tantervű más iskolából átvétellel kerül iskolánkba, 

 az iskola azonos évfolyamán belül osztályváltást kérelmez. 

Különbözeti vizsgák időpontja: 

 az átvételt illetve a kérelem benyújtást követő 3 hónapot követően az igazgató 
által kijelölt időpontban 

Különbözeti vizsga lebonyolítása: 

 a vizsga követelményeit a helyi tantervben megfogalmazottak szerint kell 
meghatározni, melyet a szaktanár írásban közöl a tanulóval 
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 a vizsgát az adott szaktanár vezeti le és érdemjeggyel értékeli a tanuló 
teljesítményét 

 a vizsga lehet szóbeli és írásbeli 

 a vizsga eredményéről jegyzőkönyv készül 

Időkeretek: 

Írásbeli feladat: max. 60 perc (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv esetében max.90 
perc), 

Szóbeli felelés: max. 10 perc (előtte legalább 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani). 

Művészeti bemutató:  max. 10 perc (előtte legalább 20 perc felkészülés időt kell biztosítani). 

Szervezési lebonyolítási feladatok 

Írásbeli vizsgánál egy padban csak egy tanuló ülhet, a munkalapokat (dolgozatlapokat) és a 
piszkozat írására kiadott lapokat az iskola bélyegzőjével kell ellátni, vizsga végeztével 
valamennyi lapot be kell gyűjteni. Az írásbeli munkákat a vizsgáztató és felügyelő tanár együtt 
javítja. 

A vizsgákon az érintett tanulók eredményhirdetésig tartózkodjanak az iskola épületében. Az 
osztályfőnök végezze el az adminisztrációs munkát osztályozó és javító vizsgák esetén 
(törzslapba és bizonyítványba) majd adja át a bizonyítványt a tanulónak.  

Tanév végén a feldolgozandó tananyaggal kapcsolatban az érintett nevelő segítséget nyújt, 
majd javítóvizsga előtt az alakuló értekezletet követően 5 órát korrepetál.  

Az iskolavezetés a vizsgák időpontját a tantárgy és időpont megjelölésével az iskola kapuján, 
ill. hirdetőtábláján teszi közzé. 

Tanulmányi idő rövidítése 

A törvény alapján a tanuló kérheti a tanulmányi idő megrövidítését. A kérelemről az igazgató 
dönt az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján. Rövidítést csak az a tanuló kérhet, aki 
5-ös érdemjegyet ért el a szóban forgó tárgyból. A tanév során hetente 1 alkalommal konzultálni 
kell a szaktanárral a továbbhaladás feladatairól. Azon tantárgy óráin, amelyből a tanuló a 
rövidítést kéri, nem kell részt venni. A tantárgyi követelmény teljesítését a tanév végén 
osztályozó vizsgán kell bizonyítani.  

Alapfokú művészetoktatás 

4.1. Félévi bemutató 

A félév anyagából nyílt óra keretében csoportos bemutatót tartanak a tanulók. 

4.2. Év végi vizsga 

A tanév anyagából a Pedagógiai Program helyi tantervében meghatározott tananyagból és az 
évfolyamonkénti követelményeket teljesítve az alapfokon csoportosan, a továbbképzőn egyéni 
és csoportos vizsgát tesznek. 

4.3. Osztályba soroló-, különbözeti vizsga 

A magasabb évfolyamra jelentkező, illetve az egy tanév alatt több tanév követelményeit teljesítő 
tanulók számára szervezi az iskola. A vizsgabizottság javaslata alapján az igazgató dönt a 
magasabb osztályba sorolásról. 

4.4. A művészeti alapvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a Pedagógiai ProgramHelyi 
Tantervének 5. fejezetében fogalmaztuk meg. 

Adminisztrációs munkák 
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A vizsgákról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti, az érdekelt 
tanárokkal aláíratja. Az önkéntes vizsgával kapcsolatos bejegyzéseket az érdekelt szaktanár 
végzi el. A jegyzőkönyvekhez csatolni kell az írásbeli munkákat is. Az osztályfőnök köteles a 
jegyzőkönyv alapján az anyakönyvi bejegyzést és a bizonyítványba való bejegyzést elvégezni. 

15. A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai - 
tanulói jogviszony, a felvételi eljárás különös szabályai 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 
útján keletkezik. A tanuló felvételéről, átvételéről az iskola igazgatója dönt. 

Belépés az iskolába 

Az iskolába való belépést, a tanuló felvételét, átvételét meghatározó tényezők: 

 A szülő elfogadja az iskola pedagógiai programját. 

 Az iskola befogadóképessége lehetővé teszi a fel-, illetve átvételt. 

Az iskola mindenki számára nyitott. Felvételi vizsgát nem szervezünk, viszont a szintfelmérés 
és a csoportbeosztás miatt vizsgáljuk a leendő tanulók fizikai állapotát, alapkészségeit. A 
szintfelmérés alapja a tanulók életkora, tánctechnikai és fizikai fejlettsége.  

Az iskola tanulói azok a 7-22 éves fiatalok, akik a beiratkozási lapon jelentkeztek az adott 
évfolyamra. 

Kilépés az iskolából 

 a tanulói jogviszony megszűnésével 

 tanulói jogviszony megszűnik a tanuló – írásban rögzített – kiiratkozása esetén, 
valamint ha a térítési díjat a félévi, illetve az év végi vizsgáig nem fizeti be, 
illetve ha az igazolatlan óráinak száma meghaladja a tízet (feltéve, hogy az 
iskola a tanulót – kiskorú tanuló esetén a szülőt – legalább kettő alkalommal, 
írásban figyelmeztette). 
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II. HELYI TANTERV - ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei 

1.1. A népzeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia: 

Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 
nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység - különös 
tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, 
előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, 
esztétikai érzékenység. 

A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva 
az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 
jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei 
folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez. 

A hangszer- és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése. 

A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése. 

Személyes kompetencia: 

Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, 
nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának 
megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, 
gyarapítására, továbbadására nevel. 

Társas kompetencia 

Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 
irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 
formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 
részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, 
ének-, tánckíséret, táncház). 

Módszertani kompetencia 

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 
gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az 
értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
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A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 
dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 
hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő 
hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a 
zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 
egyéniségeinek megismertetése. 

A különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt 
élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó-
egyéniségeinek megismertetése. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 
szórakoztató zene iránt. 

A tanulók zenei ízlésének formálása. 

Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött 
vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, 
egységes szemléletű feldolgozására. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 
felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, 
fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre 
ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

1.2. A néptáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 
elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 
megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás 
lehetséges eszközének értelmezése. 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 
értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 
alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a 
társasági táncélet alkalmainak megismerése 
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A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 
alkotásainak megismerése 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

  



 24 

1.3. A társastáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 
megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 
személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 
gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 
koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 
szerepvállalás, a társak 

elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati alkalmazása 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra 
nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 
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Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, 
táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

1.4. A moderntáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése A tér, idő, 
energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak 
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 
alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori 
sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 
megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás 

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 
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A környezet megóvásának igénye 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
táncstílusokban és élethelyzetekben 

1.5. A kortárstáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a kortárstánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése A tér, idő, 
energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak 
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 
alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori 
sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 
megismerése és tudatos értelmezése 

Egészségmegőrzés, testi higiénia, egészséges életmód iránti igény kialakítása 

A kortársművészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 

A komplex előadó–művészeti gondolkodásmód kialakítása 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás 

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Fejlődőképesség 

Nyitottságra nevelés 

Elhivatottságra való igény kialakítása 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 
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A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

Önreflexió és önálló véleményalkotás 

A kritikai gondolkodás fejlesztése 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A kooperáció valamint együttműködési képesség fejlesztése 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A konfliktusmegoldó készség fejlesztése 

Az empatikus készség fejlesztése, a társak felé való bizalom kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

Módszerkompetenciák 

A helyzetfelismerés fejlesztése, a figyelemmegosztás képességének kialakítása 

A flexibilitás, kezdeményezőkészség, kreativitás képességének fejlesztése 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
táncstílusokban és élethelyzetekben 
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2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 
segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 
Iskolai taneszközök 

 
 
              Nyomtatott taneszközök      Egyéb taneszközök 
 
 
 Tankönyvek    Tanulmányi       Tanulói eszközök  Oktatást segítő  
   segédletek      (füzetek, ceruzák,                eszközök 
                vonalzók stb.)                 (szemléltető,  
           kísérleti esz- 
           közök, 
           térképek,  
           IKT-eszközök, 
           stb.) 
 
 
 
 
 tanulói tanári 
 (feladat- és szöveg- (szótárak, ké- 
 gyűjtemények, zikönyvek, 
 munkafüzetek,  egyéb szak- 
 témazáró feladat- könyvek 
 lapok stb.) stb.) 
 
 
a beszerzés   a beszerzés       a beszerzés           a beszerzés                  a beszerzés költségeit 
költségeit      költségeit          költségeit            költségeit                         az iskola fedezi. 
-az iskolai       -az iskolai       a nevelők            a szülők 
tkv-támo-       tkv-támo-        (szakkönyv-        fedezik. 
gatáson túl-    gatáson túl-      támogatás), 
a szülők          a szülők           ill. az iskola 
fedezik.           fedezik.           fedezi.  
 
 
 

A tantárgyak oktatásához szükséges taneszközöket a tantárgyi programok, valamint a 
tanévenként meghatározott programcsomag, tankönyv, illetve a taneszközlista tartalmazzák. 

A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választjuk ki az 
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket és más felszereléseket. 
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A taneszközök kiválasztásának elvei: 

Azokat a tankönyveket rendeljük meg,  

 amelyek tudományosan és pedagógiailag megalapozottak; 

 amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak, azaz szerepelnek az 
országos tankönyvjegyzékben; 

 amelyek a tantárgyak tanterveihez (tantárgyi programokhoz) illeszkednek és 
kézi könyvet is kínálnak; 

 amelyek - a szülők, a családok anyagi helyzetének ismeretében - viszonylag 
elfogadható áron megkaphatóak. 

Fontosnak tartjuk, hogy   

 a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű, és időtálló;   

 az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek. 

A helyi tankönyvcsomagok részét képezik azok a könyvek, amelyek a tantárgyi programok 
alapján egy-egy helyi sajátosságot tükröző egységhez készülnek (irodalomtanítás, stb.). 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a szakmai munkaközösségekben történik, biztosítva 
az egyéni szabadság lehetőségét.  

Arra törekszünk, hogy mindenki a személyiségéhez, egyéniségéhez közelebb álló tankönyveket 
választhassa. Ugyanakkor - a képzési szakaszok egymásra épülését is figyelembe véve - 
tantárgyanként, valamint évfolyamonként konszenzus alapján születnek meg a döntések. 

Egy-egy új tanévben a nevelő-oktató munkához szükséges tankönyvekről és taneszközökről az 
azt megelőző tanév végén - minden év májusában osztályfőnöki órákon a gyerekeket, szülői 
értekezleten a szülőket tájékoztatjuk. 

A szükséges taneszközök listája évfolyamonként - a nyári szünidőben is megtekinthető helyen 
kifüggesztésre kerül. 

Egy-egy tanévben használt tankönyveket - amennyiben a tanuló nem ragaszkodik hozzá és a 
tankönyv több évben is használható - a könyvtár összegyűjti és évfolyamonként rendszerezve 
megőrzi, a legrászorulóbbaknak  a következő tanévben ingyen biztosítja. 

A tankönyv-választást a nevelőtestület tanévenként - a tankönyvrendelést megelőzően – 
felülvizsgálja, figyelembe véve a kompetenciafejlesztést segítő taneszközöket (2008. május 16. 
után kiadott tankönyvek). 

3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Adminisztratív formai feltételek. 

 A szülő kérheti gyermeke felvételét az alapfokú művészetoktatási 
intézménybe. 

 Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek 
személyazonosságát. 

 A beíratás az iskolában rendszeresített iratkozási lapon történik, melyet a szülő 
aláírásával hitelesít. 

A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az 
intézmény más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 
iskolába belépni, a tanulót alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa, vagy 
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különbözeti vizsgán elért eredménye alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. 
csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele, az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben 
rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

Magasabb évfolyamba történő ugrás az egyéni képességek figyelembevételével történhet, a 
tanuló egy tanév alatt több évfolyam követelményeit is teljesítheti. 

Ilyen esetekben az intézményvezető által megbízott csoport által kidolgozott eredménymérési 
forma (különbözeti vizsga) dönthet a tanuló osztályba sorolásáról. 

4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formáit, a tanuló szorgalma és 
teljesítménye értékelésének, minősítésének formája 

4.1. A számonkérés követelményei és formái 

4.1.1. A számonkérés követelménye 

A számonkérés követelménye, hogy objektív és motiváló legyen, ennek érdekében: 

 Különös figyelmet fordítunk a javuló és romló tendenciákra. 

 Arra törekszünk, hogy a beszámoltatások a tanuló érdekeit szolgálják, romlás 
esetén lehetőséget biztosítunk a javításra. 

 Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló évközi munkáját, fejlődését, 
egyéniségét, fellépését, szereplési eredményeit, versenyeredményeket. 

 A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

 Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 

A követelmények alapján a tanulók az alapfokú évfolyamok befejezésével művészeti 
alapvizsgát tehetnek, a továbbképző évfolyamok végén záróvizsgát tehetnek. 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát, az értékelés szempontjait az általunk kidolgozott 
tantárgyi programok évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 
minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 
előmenetelét év közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította 
el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására kerül 
sor. A megoldás érdemjegye valamint a második félévi teljesítmény alapján történik az év végi 
osztályzattal való minősítés. 

A tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a művészeti tanszak sajátosságait.  

A tanév során a bemutatókon, versenyeken való szereplést is értékeljük, illetve figyelembe 
vesszük. 
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4.1.2. Számonkérés formái 

Előképző: 

Félévkor: csoportosan, nyílt óra keretében 

Év végén: csoportosan, színpadi produkció bemutatása, közönség (szülők előtt) 

Alapfok és továbbképző 

Félévkor: gyakorlat: egyénileg, párosan ill. csoportosan, nyílt óra keretében, 

Év végén: csoportosan, színpadi produkció bemutatása 

Elmélet: szóbeli vagy írásbeli (teszt) osztályközösségben 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, 
osztályzásra a szaktanár tesz javaslatot. 

4.2. A tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formája 

4.2.1. A teljesítmény értékelésének, minősítésének kritériumai, formái: 

A teljesítmény értékelésének kritériumai 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 
személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, 
további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie. 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége, dokumentálása: minden tantárgyból 
félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

A teljesítmény értékelésének formái: 

Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló, 
bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrzőn keresztül, az év végi osztályzatról 
a bizonyítványon keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

Előképző: 

5 (kiválóan megfelelt) 

4 (jól megfelelt) 

3 (közepesen megfelelt) 

2 (megfelelt) 

1 (nem felelt meg) 

Alapfok és továbbképző: 

5 (jeles) 

4 (jó) 

3 (közepes) 

2 (elégséges) 

1 (elégtelen) 
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4.2.2. A szorgalom értékelésének formái, követelményei 

A szorgalom értékelésének formái: 

 Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

 A naplóba és tájékoztató füzetbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi 
osztályzatok. 

A szorgalom minősítését az egyéni képességek, tanuló életkorát, képességeit és 
életkörülményeit figyelembe véve alapján történik. A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat 
a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

Példás (5) a szorgalom ha a tanuló: 

 felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

 óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

 a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

 tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

 önművelése rendszeres és többirányú, 

 szorgalmával példát mutat, serkent. 

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha: 

 tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

 óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

 a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

 a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik 
részt venni. 

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha: 

 óra alatt figyelme hullámzó aktivitást mutat, 

 tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

 feladatait érdektelenül végzi, 

 érdeklődése nem aktív, 

 önművelése rendszertelen. 

Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha: 

 a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

 feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

 az órai munkában passzív, 

 a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

A tanulók teljesítményének és szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az 
érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell. 



 33 

5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak 
kitéve. Ezért iskolánk fontos feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók 
problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését.  
 
A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatok, intézkedések  

Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi jogok 
messzemenő figyelembevételével. 

A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 
segítésének formái: 

 tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 

 tanulmányi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. 

 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, 
munkájának igénybevétele. 

 A tanulók jogainak fokozott védelme. 

 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a 
sikeres kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 
kísérése. 

 Az iskola vállalja, hogy hátrányos helyzetű fiatalok oktatásból való 
lemorzsolódásának megelőzése érdekében szakmai-módszertani 
továbbképzésben részesíti alkalmazottait.  

 Változatos tanulási módszerek alkalmazunk a tanórákon (differenciált oktatás, 
kooperatív tanulás) 

 A tanulók érdeklődési körének megfelelő szakkörök működtetése. 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk. 

 Törekszünk a hatékony tanulási módszerek kialakítására a tanulók körében. 

 Folyamatosan együttműködünk a pedagógiai szakszolgálatokkal. 
A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos alapelvek  

 A tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, 
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti 
hátrányos megkülönböztetésétől való tartózkodás.  

 A hátrányos megkülönböztetés minden eszközzel való megelőzése és 
megakadályozása, kivéve az oktatás jellegéből vagy természetéből 
egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés eseteit.  

 A felvételi eljárás, tanév alatti értékelés, vizsga során az adott tárgy 
elsajátításához szükséges készségek, képességek, jártasságok, tárgyi tudás 
minősítése az egyedüli szempont.  

 Befogadó, diszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára. 

 A tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségének tiszteletben tartása az 
oktatás során.  

A fenti feladatok összefogását az igazgató az osztályfőnökökkel közösen végzi, szükség esetén 
kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 
és hatóságokkal. 
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6. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga 
követelményei és témakörei 

6.1. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános szabályai, követelményei 

6.1.1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

6.1.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 
előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 
szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 
követelményeknek eleget tett. 

6.1.3. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 
tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

6.1.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 
tanévben döntőbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

6.1.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–
külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 
illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

6.2. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei, témakörei 

Az egyes művészeti ágak,. tanszakok, tantárgyak követelményeit, témaköreit a tantervek 
tartalmazzák. 

6.2.1. Néptánc tanszak 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

6.2.1.1. A művészeti alapvizsga követelményei 

NÉPTÁNC 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc 

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

A vizsga tartalma 

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia 
részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek 
tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 
pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók 
választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 

A vizsga értékelése 

 Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi 
jelenlét 

 Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a 
táncos mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony 
kialakítása 
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FOLKLÓRISMERET 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Folklórismeret 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5 perc 

A vizsga tartalma 

 – A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított 
folklórismereti témakörökből áll 

 – Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, 
alkalmazását, értelmezését, valamint 

 problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat 
tartalmaz 

 – A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be 
tudásukról 

Témakörök 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

 A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint 
javítják és pontozzák 

 Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga 
elnöke hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

 A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

 Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

6.2.1.2. A művészeti záróvizsga követelményei 

NÉPTÁNC 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 
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A vizsga tartalma 

 A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít 
össze tételsort 

 A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének 
megfelelő szerepben improvizál 

 Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott 
táncrend szerint kell a táncokat 

 bemutatni 

 A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő 
zenekari felállást, a jellegzetes 

 viseleteket 

A vizsga értékelése 

 – a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

 – a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

 – a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

 – a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

 – a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

FOLKLÓRISMERET 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 
tartalmazza 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és műveik 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A vizsga értékelése 
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Írásbeli vizsga 

 A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint 
javítják és pontozzák 

 Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár 
tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 Szóbeli vizsga 

 A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

 Az összefüggések ismerete 

 A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

6.2.2. Társastánc tanszak 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

Művészeti záróvizsga: társastánc, társastánctörténet 

6.2.2.1. A művészeti alapvizsga követelményei 

TÁRSASTÁNC 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc főtárgy, 20–25 perc 

A vizsga tartalma 

 A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk 
bemutatásából áll 

 A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a 
táncokat 2–2 percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, 
a különböző ritmusok, stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 
alaplépései, alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 
doble, Jive) táncok alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open 
telemark and feather ending, Top spin) és a Jive (Promenade walks slow, 
Promenade walks quick, Change of place with double spin) haladólépései 

A vizsga értékelése 

 a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos 
kivitelezése, 

 a zene és a tánc összhangjának betartása, 

 a technikai biztonság, 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

 a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
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TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A vizsga részei: 

A vizsga szóbeli vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet, 10 perc 

A vizsga tartalma 

A szaktanár által összeállìtott szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. századi 
magyar és európai társasági táncélet fejlődésé ről, korszakairól és neves táncmestereikről. A 
standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet 
alkalmairól és eseményeiről 

 A társasági élet alkalmai. 

 A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

 A szìnpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

 A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 

A vizsga értékelése 

 A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin-
amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú 
formáinak, stìlusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus).  

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, 
alkotóműhelyeinek és jeles képviselőinek ismerete.  

 A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete 

6.2.2.2. A művészeti záróvizsga követelményei 

TÁRSASTÁNC 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánc, főtárgy 25–30 perc 

A vizsga tartalma 

A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 
kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a tanulók 
párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során lemérhető a tanulók 
technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő készsége és művészi 
önkifejezése 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 
alaplépései, alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

 A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) 
alaplépései, alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

 Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a 
kombinációt nem kell bemutatni!) 

A vizsga értékelése 

 a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a 
koreográfia pontos kivitelezése 

 a zene és a tánc összhangjának betartása 
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 a technikai biztonság 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód 

 a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánctörténet, 10 perc 

A vizsga tartalma 

 A társasági élet alkalmai 

 A XX–XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, 
legfontosabb korszakai, alkotói 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

 A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 

 A formációs társastáncok kialakulásának története 

A vizsga értékelése 

 a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak 
ismerete, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete, 

 a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete, 

 a formációs társastáncok kialakulásának története. 

6.2.3. Moderntánc tanszak 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika 

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

6.2.3.1. A művészeti alapvizsga követelményei 

JAZZ–TECHNIKA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 
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A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 
gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és 
ugráskombinációkból és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan 
vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, 
pas de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement 
tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté 
használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

LIMÓN–TECHNIKA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika 

Csoportban 30–40 perc 

A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és 
haladással végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a 
tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban 
történő bemutatása 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai: 

A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 
megjelenési szintje 

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 
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6.2.3.2. A művészeti záróvizsga követelményei 

JAZZ–TECHNIKA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

 35–40 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 
ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

 Parallel és en–dehors pozíciók 

 Balett és jazz karpozíciók 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, 
release használata 

 A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, 
hinge, tours, tombe, pas de bourré, chassé, pivot 

 A testsúlyáthelyezések különböző formái 

 Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

 Forgások helyben és térben elmozdulva 

 Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, 
battement tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand 
battement jeté – használata a jazz–technika sajátosságainak megfelelően 

 A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces 
kombináció bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

TÁNCTÖRTÉNET 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 
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A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat 
tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

6.2.4. Népzene (citera) tanszak 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán a 
tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között.  

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz. 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz. 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 
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3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Citera 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán a 
tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs, vagy néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs, vagy néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Citera 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
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7. A tantervek bevezetése, alkalmazása az egyes 
évfolyamokon 

A helyi tanterv bevezetése a 27/1998. MKM rendelet módosításának megfelelően – 
felmenő rendszerben: 

 Tanterv/A (T/A) – a 2011. évi módosítás előtti helyi tanterv 

 Tanterv/B (T/B) – a 2011. évi módosítás után felmenő rendszerben bevezetett 
program 

 

 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

EK1 T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

EK2 T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A1 T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A2 T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A3 T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A4 T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A5 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B T/B 

A6 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B T/B 

TK7 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B T/B 

TK8 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B T/B 

TK9 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B T/B 

TK10 T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/A T/B 
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TANTERV A. 

8. Az iskola tanszakain az egyes évfolyamokon tanított 
tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások 
és azok óraszámai, a tanszakok, tantárgyak szakirányú 
feladatai, követelményei, az előírt tananyag 

8.1. Néptánc tanszak 

A képzés ideje:  12 évfolyam 

Évfolyamok száma:  12 évfolyam 

8.1.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

Óraterv 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék, 
Néptánc 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Kötelezően választható 
tant. 

  1 1       1 1 

Szabadon választható 
tant. 

2 2           

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tantárgyak:  

Népi játék, néptánc 12 év 

Folklórismeret  4 év 

Tánctörténet  2 év 

Kötelezően választható tantárgy 4 év 

Szabadon választható tantárgy 2 év 

 

Főtárgy: 

Népi játék, néptánc 

 

Kötelező tárgyak:  

Folklórismeret 

Tánctörténet 
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Kötelezően választható tantárgyak:  

Folklórismeret 

Kinetográfia 

 

Szabadon választható tantárgyak:  

Népi ének 

 

Előképző: 

Népi játék  heti 2 óra 

Szab. Választható tantárgy:  heti 2 óra 

(Népi ének) 

 

Alapfok: 

Néptánc heti 3 óra 1-6. évf. 

Folklórismeret heti 1 óra 3-6. évf. 

Köt. választható tantárgy heti 1 óra 1-2. évf. 

(Folklórismeret) 

 

Továbbképző: 

Népi játék, néptánc heti 3 óra 7-10 évf 

Tánctörténet heti 1 óra 7-8 évf 

Kötelezően választható tant. heti 1 óra 9-10 évf 

(Kinetográfia) 
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8.1.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

Előképző 

Népi játék 

A Népi Játék tantárgy általános szakirányú feladatai 

A népi játékok az előkészítő, és az alapfok 1-2 évfolyamán játszanak fontos szerepet. A 
gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb változatait, s ezen keresztül megszeretik a 
népzenét és a néptáncot. 

A tantárgy követelményei az előképző elvégzése után: 

A tanuló ismerjen: 

 Legalább 10 kiszámolót, 10 különböző, 10 különböző típusú játékot, ill. népdalt. 

Legyen képes: 

 A játékokhoz fűződő lépéseket 

 Egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással. 

 

Tananyag Követelmény 

Séta előre-hátra 2/4 ütem. 

Futó előre-háta 2/4 ütem. 

Dallamra a séta és futó váltakozó gyakorlása. 

Kaputartás; gyakorlás tapssal, egyirányú mozgások és 
körforma. 

Párválasztó, fogyó-gyarapodó stb. játékok. 

Egyes csárdás. 

Egyes csárdás szimmetrikus ismétléssel negyed ütemre. 

Tovahaladó csárdás jobbra-balra negyed ütemre; a 
motívumok fűzése. 

Cifra ütem: ti-ti-tá. 

Dobogó váltott lábbal előző ritmusban; ugrással, kis 
térdhajlítással, tovahaladva különféle irányokban; a dallamot 
követve, dallamtól eltérően; egyenes vonalú és körformájú 
mozgással. 

Kettes csárdás 4/4 ütemre, szimmetrikus ismétlés 
oldalirányban, előre-hátra haladva; egyes, kettes csárdások 
váltakozó ismétlése. 
Valamennyi motívum dallamhoz igazodó összekapcsolása 

Játékfűzések ismerete, elsősorban rábaközi, dunántúli 
anyagból. 

Játékdalok, népdalok a fenti anyagból (20). Egyszerű 
ritmusképletek visszaadása tapssal, dobogással. A 
játékokhoz fűződő lépéseket szépen előadni. 
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8.1.2.1. Néptánc 

A tantárgy szakirányú feladatai 

A tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, izületeinek bemelegítése 
mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. 

A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok felkészülését segíti. 

A néptánc oktatása elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamain 
teljesedik ki. Egyre több dialektikus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s táncolják 
„anyanyelvként”. 

A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a tanult eredeti anyagok 
összefoglalásai. 

Alapfok 

A tantárgy követelményei az alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje  

 a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

 a tanult táncrendeket, a rábaközit és még legalább egyet magabiztosan 
improvizáljon. Pl.: 

 dél-dunántúli ugrós, 

 rábaközi verbunk, dus, lassú csárdás, köcsögülés, 

 palóc karikázó, verbunk, lassú és friss csárdás, 

 sárközi ugrós, csárdás, karikázó és verbunk, 

 dél-alföldi páros ugrós és csárdás, 

 szatmári verbunk, lassú és friss csárdás, hajlikázó. 

Legyen képes: 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani összekötni, 

 2/4, 4/4-es ritmus pontos visszaadására, letapsolására és letáncolására, 

 a térirányok biztos ismerete, alakzat-felismerés (koreográfiai térformák). 

Tananyag:  

 Tananyag Követelmény 

1. évf. Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: 

cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások és 
ezek variációi, keresztező futó, vonulós-dudálós 
motívumok, 

egyes és kettes csárdás, sarkas, sarkas höcögő, 
lengető-höcögő és ezek variánsai. 

Az alapritmusok (tá-tá, ti-ti-tá) és ezek variációinak pontos 
visszatapsolása. 

Az ugrós alapmotívumok ismerete, magabiztos 
végrehajtása zenére. 

Az évvégi koreográfia ismerete, végrehajtása. 

Az ismert motívumok improvizatív fűzése zenére. 

2. évf. Rábaközi alapmotívumok:  

Ugrós motívumok: kopogós, sarkascifra, ugrócsapó 
és variánsai, terpeszcsapó 

Verbunk motívumok: tapsbemérő, fordulós és 
variációi, lengető-séta, pattintó csapó, hegyező 

Köcsögülés 

Lassú csárdás: kiforgatás, lenthangsúlyos csárdás, 
forgás, megállítás. 

A tanult dus motívumok magabiztos eltáncolása, 
improvizáció, helyes test és kéztartásokkal. 

A tanult verbunkfolyamatok ismerete, pontos végrehajtása. 

A csárdás folyamat felépítése (kiforgatás-csárdás-forgás-
csárdás), a rábaközi csárdásra jellemző páros viszony 
helyes alkalmazása. 

A különböző ritmusú dobások magabiztos használata a 
köcsögülésben. 
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3. évf. Sárközi táncrend: 

Karikázót előkészítő lányjátékok: kapuzók, bújók, 
vonulók, futók. 

Ugrós: sárközi cifrák, összetett lengető motívumok, 
haladók, kopogók,  

Verbunk: cifra, keresztező, hátravágó, záró, 
hegyező, csizmaverő,  

Csárdás: kettes csárdás, egylépéses csárdás, cifra, 
lippentő, keresztező, bokázó, sarkazó, forgó, 
mártogatós, kopogó. 

A lányjátékok és azok fűzésének pontos ismerete, helyes 
testtartás, összefogózási módok, kéztartások a körök és 
egyéb térformák illetve azok haladásának szép és pontos 
végrehajtása. 

Improvizáció a verbunk motívumaival, a táncban használt 
lezárók zenei illesztése. 

A lassú és friss csárdás közötti hangsúlyváltás pontos 
alkalmazása. A motívumok pontos ismerete és 
végrehajtása rögtönzéssel. 

4. évf. Moldvai táncok: 

Drumul dracului: motívumtanulás nagy körben, 
hátul, elöl keresztező figurák, dobogó, kirúgó, 
oldalazó figurák. 

Hoina: páros sétamotívumok, térbeli variációk, előre, 
hátra haladás, befelé, kifelé haladás,- helycserék. 

De doi: alapfigura, lány kifordítása, vezetése, 
párcserék, kalács, tovahaladó figurák. 

Kezes: köríven haladó sétalépés, köríven haladó 
dobogtatók, szűkülő-táguló kör figurái. 

Az alább felsorolt vagy egyéb szabadon választott 
moldvai táncból a csoport felkészültségének 
megfelelő számú, nehézségű tánc: öves, keresel, 
rekecsini botosánka, románca, öreg magyaros, 
kecskés, keresel, szerba, zdrabuleanka, kecskés 
stb. 

 

A kör esztétikus kivitelezéséhez, annak egyöntetű 
lüktetéséhez szükséges összefogózási módok, helyes 
testtartás alkalmazása. 

Az egyes kör-, és párostáncok motívumsorainak, 
koreográfiájának, zenei illeszkedsének pontos ismerete, 
végrehajtása. 

A táncok plasztikai jellemzőinek pontos ismerete, 
szabályos végrehajtása. 

5. évf. Palóc táncok: 

Karikázó: csárdás, bekezdő, bukós, sergő, váltó 
jobbra-balra, 

Verbunk: lépő, fordulgató, bokázó, lengető, cifra, 
hegyező-cifra, oldaltugró, csapó, sarkazó, 

Csárdás: egylépés, lengető, aprózó, szaladó, 
hegyező-cifra, bokázó, mártogató. 

Friss: lippentő, bukó variációk, sergés. 

Mars: lengető, höcögő, cifra, csapás. 

 

A karikázó énekek, lépések ismerete, egyöntetű mozgás. 

Verbunk motívumok improvizatív használata. 

 

A csárdás motívumok pontos, improvizatív végrehajtása 
lenthangsúlyban. A friss csárdásban lippentő és bukó 
alkalmazása a táncszerkesztésben, a jellemző páros 
viszony elemeinek használata. 

6. évf. Szatmári táncok: 

Verbunk, lassú és friss csárdás: különböző 
csárdások, cifra variációk, hegyezők, bokázók, 
kisharang, keresztező, fonás előre-hátra, átvetős 
páros forgó, kiforgató, fiúk csapás. 

Hajlikázó: vonulók, kapuzók, egyéni szatmári 
figurák. 

 

A verbunk stílusos előadása, a lábfigurák és csapásoló 
motívumok improvizatív használata, a zene és tánc 
egységeinek figyelembevételével. 

Összefogózási módok a csárdásban és a körcsárdásban. 

A lassú és friss folyamatainak helyes szerkesztése. 
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Továbbképző 

A tantárgy követelményei a továbbképző elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

 a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min 100), 

 a tanult táncrendekből tudjon biztosan improvizálni. 

Legyen képes: 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

 a 2/4, 4/4-es ritmusképletet pontosan visszatapsolni, dobogni, 

 felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
–  

 Tananyag Követelmény 

7. évf. Széki táncrend:  

Sűrű és ritka tempó: bekezdő, pihenő, csapások, 
ollók, zárások, lábkörzések, figurák,  

Négyes és csárdás: bekezdő, lépő, váltó, kopogók, 
páros forgó, 

Lassú: szép páros összefogódzás, lassú lépő 
helyben, fordulva, előre-hátra,  

Porka, hétlépés motívumok: ropogtatós, páros forgó, 
előre-hátra lépő, lány kiforgatása, csapád díszítés. 

És/vagy 

Kalocsai táncrend: 

Karikázó: 

Lassú csárdás: 

Friss csárdás: 

Mars: 

A legényes táncok dinamikus, pontos előadása, a 
motívumok és variánsainak ismerete, magabiztos 
előadása, a tanult adatközlők táncának, motívumainak 
felismerése, előadása. 

A négyes és a csárdás stílusos előadása, a forgásváltás 
variációinak magabiztos használata, a páros viszony 
helyes használata. 

A lassú, porka és hétlépés határozott előadása. 

A tanult dalok, éneke ismerete, eléneklése. 

8. évf. Székelyföldi táncok: 

Verbunk: bokázó, ugró bokázó, kopogók, csapások, 
keresztező, terpesz bokázó, koppantgató, 

Forgatós:. Összerázó, átvető, összeugró, 
csizmaverő, kiforgató, csalogató, forgó, tapsos, ugró 
bokázó, Szöktetős: cifrák, kopogók. 

és/vagy 

Dél-alföldi táncok: 

Páros ugrós: egyes csárdás, kirúgós cifra, oldalazó, 
hátravágó, kopogó, légbokázó-cifra, csapások, 
haladó bokázó, földcsapó, 

Csárdás: séta, séta-lengető, páros forgó, forgóváltó, 
páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, előre-
hátra haladós. 

A verbunk motívumok stílusos, dinamikus előadása, a 
tanult folyamatok ismerete. 

A táncfolyamatok helyes szerkesztése, a forgások stílusos 
előadása, a lenthangsúly magabiztos használata. 

A szöktető motívumok pontos, dinamikus végrehajtása, a 
körcsárdás egyöntetű előadása. 

 

Az oláhos motívumainak stílusos eltáncolása, kiemelt 
figyelemmel a függőleges hangsúlyokra. 

A fenthangsúly magabiztos használata a csárdásban, a 
félfordulós stílusos előadása. 

A friss aprózó motívumainak ismerete, improvizatív 
előadása. 
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9. évf Mezőségi táncok:  

Lassú cigánytánc, szászka, ritka szökős, sűrű 
csárdás, ritka magyar, sűrű magyar, korcsos, 
négyes. 

és/vagy: 

Gyimesi táncok: 

Kárpát medencei: féloláhos, verbunk, lassú és 
sebesmagyaros, lassú és sebes csárdás, kettős 
jártatója és sirülője, 

Balkáni táncréteg: sima héjsza, korobjászka, 
kerekes, tiszti héjsza, békási ruszka, hosszúhavasi, 
régi héjsza, 

Közép-európai táncréteg: háromsirülős, 
egytoppantós, három-toppantós, hétlépés, porka. 

A táncfolyamatok helyes szerkesztése az improvizációban, 
tanult motívumok ismerete, dinamikus, magabiztos 
előadása. 

A zenei egységek fegyelembevétele a táncfolyamatok 
szerkesztésében, a legényes táncoknál a tánc zárlatainak 
illesztése a zenei zárlatokhoz. 

A gyimesi táncok alapritmusainak magabiztos használata, 
hangsúlyhelyes előadása. 

Az egyes táncrétegek ismerete, a lánctáncok 
motívumainak, variációinak magabiztos használata. 

A tanult népdalok ismerete, előadása. 

A tájegységekhez kapcsolódó folklorisztikai, néprajzi 
vonatkozások ismerete. A tanult falvak, adatközlők 
táncának felismerése, a tanult motívumok besorolása ezen 
szempont szerint. 

10. évf. A tanult táncrendek ismétlése, kiegészítése 
továbbfejlesztése 

És 

Kalotaszegi táncok. 

Legényes, 

Csárdás, 

Szapora 

A tanult táncrendek magabiztos, dinamikus és stílusos 
előadása rögtönzéssel. A kapcsolódó tánczenék 
kíséretének, egységeinek, zárlatainak és kapcsolódó 
énekes dallamainak ismerete. A néprajzi, foklorisztikai 
vonatkozások, a táncok jellemzőinek elméleti ismerete. 
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8.1.2.2. Folklórismeret 

A tantárgy általános szakirányú feladatai 

A folklórismeret az alapfok 1-6 évfolyamán kötelező tantárgy. A 6 év alatt a tanulók 
megismerkednek a jelen napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép hiedelemvilágával, 
a népköltészettel és a magyar nép táji-történeti csoportjaival. 

A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük művészeti 
területük egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része. 

A tantárgy követelményei az alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait,  

 Az egyes jeles napok időpontját, 

 A jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 A magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő 
mondákat, 

 A parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit funkciójukat, 

 A tanult néprajzi csoportok népi kultúráját, 

 A korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, 
lemez, CD…), és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

Legyen képes: 

 Felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét, 
rítusrendjét, 

 Előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

A folklórismeret az alapfok 1-6 évfolyamán kötelező tantárgy. A 6 év alatt a tanulók 
megismerkednek a jelen napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép hiedelemvilágával, 
illetve a magyar nyelvterület néprajzi csoportjainak népi kultúrájával. 

A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük művészeti 
területük egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része. 
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 Tananyag Követelmény 

1. évf. A paraszti élethez kapcsolódó: 

 Jeles napok (Miklós, Luca, Karácsony, 
Aprószentek, Gergely), 

 Az ünnepekhez fűződő szo-kások, 

 Hétköznapi munkához fűződő szokások, 

 Falusi házak, berendezésük, 

Dél- és Nyugat-Dunántúl néprajzi csoportjainak népi 
kultúrája 

Rendelkezzen ismerettel a tanult jeles napokhoz fűződő 
szokásokról, a hétköznapi munkához fűződő szokások 
közül ismerje az aratást és szüretet. 

Alapszinten ismerje a paraszti viselet általános 
ruhadarabjait. (csizma, kalap, ing, kötény, 
szoknya…)Tudjon beszélni kép alapján a régi falusi 
házakról, berendezéseiről felsorolás szintjén. 

Tudjon verseket, mondókákat a jeles napokkal 
kapcsolatban. 

2. évf. Jeles napok (Szt. Mihály, Simon-Júdás, Márton, 
Katalin, András, Gergely, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony, Szt. György, fagyosszentek 
Medárd, Péter-Pál, Szt. Iván) 

Naptári év ünnepeihez fűződő népszokások: 

 Karácsony: betlehemezés, regölés, 
háromkirályok-járás; 

 Húsvét: nagyböjt, tojásfestés, locsolás; 

 Pünkösd: pünkösdi-király választás, 
pünkösdi-királyné járás, zöldágjárás. 

Munkához kapcsolódó szokások: 

 Aratás, aratóünnep, 

 Szőlő-szüret, 

 Kukoricatörés, fosztás, 

 Fonó, 

 Tollfosztó. 

A Csallóköz, Szigetköz és Rábaköz terület 
elhelyezkedése, népi kultúrája, tánchagyománya. 

Ismerje a tanult jeles napokhoz fűződő szokásokat, 
időpontjait. 

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a tanult ünnepekhez 
kötődő népszokásokról. 

Aktívan vegyen részt a kézműves foglalkozásokon. 

Tudjon 3-4 verset vagy köszöntőt a tanultakhoz 
kapcsolódóan. 

A tanult néprajzi területek földrajzi elhelyezkedése, 
népcsoportjai, jellemző viseletei. 

 

3. évf. Ismerje a meg a tanuló egy-egy jeles napi rítus 
formai elemeit. 

A magyar népszokásokat befolyásoló történelmi 
kultúrkörök, a pogány magyar hiedelemvilág. 

Az emberi életutat kísérő népszokások: 

 Születés, 

 Serdülőkor, 

 Párválasztás, 

 Lakodalom, 

 Halál. 

A palócok és matyók népi kultúrája, a népcsoportok 
földrajzi elhelyezkedése. 

Ismerje meg a tanuló az emberi életutat kísérő szokásokat 
(születés, gyemekkor, legény-, leányélet, párválasztás, 
eljegyzés, lakodalom, házasság, a házasok életmódja, 
halál). 

Aktívan vegyen részt a lakodalmas, gyermeklakodalom 
összeállításában. 

Tudjon lakodalomhoz kapcsolódó köszöntőket, verseket. 

Tudja bemutatni szóban a palócok és matyók népi 
kultúráját, földrajzi elhelyezkedésük. 

4. évf. A magyar nép hiedelemvilága 

A sámánhitű népek nyelvészeti, történeti elemeivel, 

A világ keletkezéséről született mítoszok, 

Természeti démonok (vízilények, sellő) 

Hitvilági alakok hazai emlékei (táltos, garabonciás, 
boszorkány, tudomá-nyosok), 

Jeles napok (Luca) 

Sárköz és Sióagárd népművészete. 

Ismerje a hiedelemvilág történeti rétegeit (ősmagyar, 
pogány vallások) 

Tudja felsorolni a természeti démonokat, ismerje 
történeteiket, 

Ismerje a paraszti hiedelemvilág főbb szereplőit, 

Ismerje a Luca napi varázslatokat, 

Ismerje a Sárköz és Sióagárd népművészetét, táncaihoz 
kapcsolódó szokásokat, ünnepeket stb. 
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5. évf. Ismerkedjen meg a tanuló a: Népköltészettel: 

 Eposz, 

 Népdal, 

 Ballada. 

Mesével, mint műfajjal, fajtáival (tündér-mese, 
hősmese, állatmese, legenda) 

Mondával (történeti, helyi, hiedelem) 

Szólások, közmondások, találós kérdések 
szerkezeti és kifejezési formáival) 

Szeged és környéke nép és tánc-művészetével. 

Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészet általános 
jellemzőiről,. 

Ismerje a népköltészeti műfajok jellegzetességeit (népdal, 
ballada, monda, szólások) 

Tudjon példát mondani, vegyen részt a mese 
feldolgozásokban. 

Ismerje a Szeged környéke és a Dél-Alföld népművészetét, 
táncait, az ehhez kapcsolódó táncalkalmakat, ünnepeket, 
szokásokat. 

6. évf. A tanuló ismerkedjen meg 

Az alábbi területek táji, történeti csoportjaival: 

 Dunántúl, 

 Felvidék, 

 Alföld, 

 Erdély, Moldva, Bukovina. 

A tanuló tudja a néprajzi-etikai csoportok elkülönítésének 
jellemzőit, 

Ismerje a magyar tájfelosztást, 

A néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, 

Hagyományos népi kultúrájuk legfőbb momentumait. 

 

8.1.2.3. Tánctörténet 

A tantárgy szakirányú feladatai 

A tánctörténet tantárgy tanításának célja, hogy megismertethesse a növendékeket a 
tánctörténet emlékanyagával, és biztosítsa a minél teljesebb vissza- és körültekintés 
lehetőségét, amit integrálhatnak és hasznosíthatnak. 

A tantárgy tanításának feladata, hogy megismertesse a tanulókkal: 

 A tánctörténet tárgy, kutatási módszereit, 

 A magyar tánckincs történeti rétegeit, 

 Az egyetemes tánctörténeti rétegeket, 

 A tánc és társművészetek kapcsolatát. 

 Az alkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az adott kor 
természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi körülményeivel 

 A művészi alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a vizuális nyelvet. 

 A hazai tánctörténet fontos állomásait, táncosait, koreográfusait. 

 Így a táncművészet értő és élvező befogadójává válnak. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 

 Az adott évfolyam tananyagát, 

 A táncművészet kimagasló alapműveit, 

 A nagy egyéniségek munkásságát, 

 Az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes: 

 Elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

 A társművészetek iránti érdeklődésre, 

 A múlt és jelen értékeinek befogadására. 
–  
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 Tananyag Követelmény 

1. évf. A magyar tánckincs történeti rétegei 

A régi táncréteg vonásai 

1. Körtáncok 

 Dél-Dunántúli 

 Északi és 

 Erdélyi körtáncok. 

2. Eszközös pásztortáncok 

 Botoló 

 Mutatványos-ügyességi táncok 

3. Ugrós-legényes tánctípus 

 Ugrós táncok 

 Erdélyi legényes táncok 

4. Régi páros táncok 

 Küzdő karakterű páros 

 Ugrós páros 

 Forgós-forgatós páros 

Az új táncos réteg vonásai 

1. Verbunk (kialakulása, történeti háttér) 

 Szóló verbunk 

 Körverbunk 

2. Csárdás 

 Lassú csárdás 

 Friss csárdás 

A tanulók ismerjék a magyar táncstílus történeti retegeinek 
főbb jellemzőit (hasonlóságok, különbségek). 

Ismerjék a régi és új táncréteget alkotó tánctípusok 
alapvető stílusjegyeit: 

 Elnevezések, 

 Szerkezet, 

 Zenei kíséret, 

 Motívum és formakincs, 

 Szerkesztés elvei, 

 Helye a táncrendben, 

 Előfordulását a táncdialek-tusokban. 

2. évf. Alkalomhoz kötött táncok 

Dramatikus pantomimikus táncok 

A magyar néptánc kutatása 

 Elemzés, 

 Rendszerezés 

Táncélet, táncok, szokások 

 A tánc hagyományozódása 

 Táncos alkalmak 

 Táncrendezés 

 Táncillem, táncrend, tánc-szók 

Egyetemes tánctörténet 

 Őskori táncok (ősközösség) 

 Táncok az ókori kultúráiban 
(egyiptomi, görög, római, indiai 
táncművészet) 

 Táncok a középkorban (társasági és 
színpadi táncok) 

 A balett kialakulása 

 Noverre 

 A XIX. század táncművészete 

 A XX. század táncművészete 

A tanulók ismerjék az alkalomhoz kötött és a dramatikus-
pantomimikus táncok főbb jellemzőit, területi előfordulásait. 

Ismerjék a tánckutatás folyamatát, azok jeles képviselőit, 
tudják az elemzés, rendszerezés alapvető elveit, a táncos 
szokások fogalmait, folyamatait. 

Ismerjék az egyetemes tánctörténet történeti alakulását, 
ezek alapvető jellemzőit, legjelesebb képviselőit. 
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8.1.2.4. Kinetográfia 

A tantárgy szakirányú feladatai: 

A kinetográfia tantárgy a továbbképző 9-10. évfolyamán a választható tárgyak között szerepel, 
de minden továbbképző hallgatónak ajánlani tudjuk. Akik megtanulják a kinetográfiát, azok az 
írásos anyagot sokkal pontosabban, gyorsabban tudják elsajátítani, mint a szöveggel leírt 
folyamatokat.  Emellett nagyon sok autentikus néptáncközlés csak kinetogramban történt, tehát 
szövegesen nem hozzáférhető. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 

 A mozdulatelemzés alaptényezőit, 

 A mozdulat és helyzet típusait. 

A tanuló legyen képes: 

A kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 

 
 Tananyag Követelmény 

9. évf. Mozdulatelemzés 

1. A tánc tagolódása 

 Fázis-motívum, motívumfűzés-tánc 

2. Alaptényezők 

 Plasztika (irányok, mellék-irányok, fő 
magassági fokok, tágsági fokok, front-
irányok, térrajz) 

 Ritmika (hangjegyérték, metrum és 
ütem, ritmus, tempó) 

 Dinamika (erőfok, feszítés lazítás) 

3. A mozdulat és helyzet típusai 

Mozdulattípusok 

 Lépés 

 Súlyt hordó láb mozgása (föl-le, 
lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás, 
ringás jobbra-balra) 

 Gesztus: a levegőben lévő láb 
mozdulatai (csúsztatás), kar-fej 
forgatása 

 Ugrás 

Táncjelírás 

1. Alapfogalmak 

 Vonalrendszer, 

 Irányok. 

2. Mozdulattípusok jelölése: 

 Lépés jelölése 

 Magassági szintek 

 Kiegészítő jelek (kapocs, ismétlőjel, 
távolság csökkentése-növelése, 
földhöz közeli lábmozdulatok, kis 
térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, 
azok alkalmazása, dinamikai jelek, 
pozíciójelek, forgatás jele. 

 Ugrás 

A tanult mozdulattípusok felismerése, a tanult 
mozdulattípusokból álló motívumok, táncfolyamatok 
leolvasása, előadása. 

A tanult jelek felismerése, alkalmazása. 

A tanult plasztikai, dinamikai és ritmikai elemek ismerete, 
alkalmazása magyarázata. 
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10. évf. Mozdulatelemzés 

Mozdulattípusok 

 Forgás (perdülő, perdülés nélküli, 
ugró) 

 Keringés 

 Gesztus (testrészek forgatása, 
karhelyzetek, csípő forgatása, 
döntése, hajlítása) 

Kiegészítő fogalmak 

 Páros viszony 

 Forgások 

 Táncos-eszköz viszony. 

Táncjelírás 

 Különböző típusú forgások jelölése, 
frontirányok 

 Kiegészítő jelek (testrészek és 
izületek: csapásolás, lábszár-körzés, 
lábfej tartás) 

 Keringés 

 Újabb gesztusok 

 Páros viszony jelölése 

 Forgások jelölése 

 Vonatkozási jel 

A tanult mozdulattípusok felismerése, a tanult 
mozdulattípusokból álló motívumok, táncfolyamatok 
leolvasása, előadása. 

A tanult jelek felismerése, alkalmazása. 

A tanult plasztikai, dinamikai és ritmikai elemek ismerete, 
alkalmazása magyarázata. 

Egyszerűbb motívumok lejegyzése a Laban-féle 
kinetográfiával. 
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8.2. Társastánc tanszak 

A képzés ideje: 12 évf. 

Évfolyamok száma: 12 évf. 

8.2.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

 

Óraterv 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Gyermektánc 2 2           

Társastánc   4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

Klasszikus balett    1 1 1 1 1     

Történelmi társastánc         1 1 1 1 

Viselkedéskultúra       1      

Tánctörténet         1 1   

Összesen 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Tantárgyak 

Kötelező tantárgyak: 

Társastánc    10 évf. 

Gyermektánc    2 évf. 

Klasszikus balett   5 évf. 

Történelmi társastánc   4 évf. 

Viselkedéskultúra   1 évf. 

Tánctörténet    2 évf. 

Szabadon választható tantárgy 2 évf. 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc    2 évf. 

Társastánc    10 évf. 

 

Szabadon választható: 

Nincs 
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Előképző (2 évf.) 

Gyermektánc heti 2 óra 

 

Alapfok (6 évf.) 

Társastánc  heti 2 óra 5. évf. 

   heti 3 óra 2.-4. évf. ill. 6. évf. 

   heti 4 óra 1. évf. 

Klasszikus balett heti 1 óra 2.-6. évf. 

Viselkedéskultúra heti 1 óra 5. évf. 

 

Továbbképző (4 évf.) 

Társastánc  heti 2 óra 7.-8. évf. 

   heti 3 óra 9.-10. évf. 

Történelmi társastánc heti 1 óra 7.-10. évf. 

Tánctörténet  heti 1 óra 7.-8. évf. 

 

8.2.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

8.2.2.1. Gyermektánc 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Az Előképző 1-2 évfolyamában Gyermektánc tantárggyal a társastáncot megalapozó tudásra 
tesz szert a tanuló a tantárgyon belüli ritmikai, gimnasztikai gyakorlatokkal, játékos táncokkal. 
Így a tanulóban fejlődik a rendszeres munka természetes igénye, fizikai állóképessége, 
ritmusérzéke, egymásra figyelő magatartása. 

A tantárgy követelményei az Előképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 A társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

 A magyar és más népek táncainak alaplépéseit. 

Legyen képes: 

 Zenére, énekre ritmikus mozgást végezni, 

 A tanult játékos táncok csoportos bemutatása. 
 

Tananyag Követelmény 

mozgáskoordináció - fejlesztő és összpontosító játékok, 

ritmusjátékok, megfigyelés-fejlesztő játékok, Mr. Jákob, 

Suszter-, ritmus-, sarkazó-, holland-, stern-, krauz polka, 

Cowboy-, mix-max country, 

Bingó, 

Társasági mambó, cha-cha-cha, angol keringő, 

Merengő, Disco, Sevillana, Argentin Tangó 

Csárdás 

ritmus felismerés, annak visszaadása tapssal, 

ritmikus mozgás zenére, 

az egyszerű táncos mozgáselemek begyakorlása, előadása, 

az egyes táncokhoz kapcsolódó zenei anyag önálló 
felismerése, 

a magyar és más népek táncainak alaplépés szintű 
elsajátítása. 
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8.2.2.2. Társastánc 

A tantárgy szakirányú feladata: 

A társastánc tantárgy célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél 
teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

A tantárgy követelményei az Alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 A standard táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) 
alapmotívumait, 

 A latin amerikai táncok (samba, rumba, cha-cha-cha, paso doble, jive) 
alapmotívumait. 

A tanuló legyen képes: 

 A tanult táncok pontos eltáncolására, 

 Páros és csoportos feladatok végrehajtására. 
 

 Tananyag Követelmény 

1. évf. Alapmotívumok 

Foxtrott, Angol keringő, Tangó, 

Bécsi keringő, Slow Fox, Samba, 

Cha–Cha–Cha, Rumba, Jive 

A tanuló képes legyen zenével összhangba mozogni. 
Felismerje az egyes táncok alaplépéseit.  

2. évf. Angol keringő: jobbra fordulat, balra fordulat, 
átmeneti lépések, 

Quickstep: negyed fordulatok, 

Cha–Cha–Cha: alaplépések, sasszék, női szóló 
forgó, New York, Hand to Hand, 

Jive: Fallaway Rock, Change of Places R. to L. and 
L. to R., 

Tangó: Walk on Left Foot, Right Foot, Progressive 
Link, Closed Promenade 

Rumba: Basic Movement, Hand to Hand, Fan, 
Alemana, Spot Turns. 

A tanuló sajátítsa el az egyes táncok formanyelvét, 
formavilágát. Képes legyen zenére ritmikus mozgást 
végezni. 

Sajátítsa el a párral való táncolás technikáját.   

 

3. évf. Előző év Tangó és Rumba lépései 

Angol keringő: Natural Spin Turn, The Chasse from 
PP., Outside Change, 

Quickstep: Progressive Chasse, Cross Chasse, 
Forward Lock, 

Cha–Cha–Cha: Fan, Alemana, Spot Turns, 

Jive: Change of Hands behind back, Link rock and 
Link, 

Bécsi keringő: Natural Turn, Forward Changes, 

Samba: Basic Movement, Reverse and Alternative, 
Samba Walk in PP., Whisk, Volta. 

Ismerje meg az Angol keringő és a Bécsi keringő 
formavilágát, sajátítsa el az egyes figurák 
megjelenítésének technikáját, különös figyelemmel a 
lábtechnikára, forgásmennyiségekre és pártechnikára.  

Ismerje meg a Cha-cha-cha, Jive, Samba mint latin 
amerikai táncok formavilágát. 

Sajátítsa el a nemzetközileg elfogadott táncstílus 
alapfogalmait.   
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4. évf. Előző év: Bécsi keringő és Samba, 

Angol keringő: The Weave from PP., Progressive 
Chasse, 

Tangó: Open Reverse Turn with Closed Finish, 

Quickstep: Natural Spin Turn, Backward Lock, 
Running Finish, 

Rumba: Hockey Stick, Closed and Open Hip Twist, 

Cha-Cha–Cha: Hockey Stick, Three cha-cha, 

Jive: American Spin, Stop and Go 

Bécsi keringő formáció. 

Ismerje meg a Quickstep, Tangó formavilágát, sajátítsa el 
az egyes figurák megjelenítésének technikáját, különös 
figyelemmel a lábtechnikára, forgásmennyiségekre és 
pártechnikára. 

Használja az új figurák megtanulása során az előző évben 
tanult ismeretanyagot. 

Ismerje meg a Rumba mint latin amerikai tánc formavilágát. 

Sajátítsa el a csoportos munka ismérveit, képes legyen 
formációban együttműködni a csoport többi tagjával.  

5. évf. Slow Fox: Feather Step, Three Step 

Paso Doble: Basik Movement, Appel, Sur Places, 
Promenade Link, Seperation, 

Angol keringő: Hesitation Change, Impetus, 

Tangó: Four Step, 

Quickstep: Chasse Reverse Turn, Double Locks, 

Bécsi keringő: Reverse Turn, Forward Locks, 

Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rocks, 

Cha–Cha–Cha: Cubean Breaks, 

Samba: Travelling-, Criss-Cross-, Maypole Volta, 
Bota Fogos to PP. and CPP., Side Samba Walk, 
Stationary Samba Walks, 

Jive: The Whip, Fallaway Throwaway. 

Ismerje meg a Slow Fox formavilágát, sajátítsa el az egyes 
figurák megjelenítésének technikáját, különös figyelemmel 
a lábtechnikára, forgásmennyiségekre és pártechnikára. 

Használja az új figurák megtanulása során az előző évben 
tanult ismeretanyagot 

Ismerje meg a Paso Doble mint latin amerikai tánc 
formavilágát. Képes legyen mozdulatait harmonikusan, 
esztétikusan kivitelezni.  

Használja a már előző évben tanult ismeretanyagot az új 
figurák elsajátítása során. 

6. évf. Angol keringő: Corte, Double Reverse Spin, The 
Back Whisk, 

Tangó: Progressive Side Step, Reverse Turn, Open 
Promenade, Back Open Promenade, Back Corte, 
Rock Turn, Natural Promenade Turn, Natural Twist 
Turn, 

Quickstep: Natural Turn, Natural Turn with 
Hesitation, Natural Pivot Turn, Tipple Chasse to 
Right, Bouble Reverse Spin, 

Slow Fox: Natural Turn, Reverse Turn, Change of 
Direction, Reverse Weave, Impetus Turn, The 
Weave, 

Samba: Progressive Basic Movement, Outside 
Basic Movement, Travelling Bota Fogos, Reverse 
Turn, Corta Jaca, 

Cha–Cha–Cha: Natural Top, Natural Opening Out 
Movement, Closed Hip Twist, Time Step, 

Rumba: Natural Top, Side Step, Cucarachas, 

Paso Doble: Chasse to Right and Left, Fallaway 
Ending to Separation, Cape, Sixteen, 

Jive: The Walks. 

Ismerje a tíz tánc formavilágát, képes legyen azt hűen 
ábrázolni.  

Képes legyen a tanult mozdulatsorokat pontosan 
kivitelezni, partnerrel összhangba dolgozni.  
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Továbbképző 

Társastánc 

A tantárgy követelményei a Továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 A nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai 
táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 

A tanuló legyen képes: 

 A standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

 A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

 A tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos 
bemutatására. 

 
 Tananyag Követelmény 

7. évf. Angol keringő: Open Telemark, Closed Telemark, 
Outside Spin, Drag Hesitation, Backward Lock, The 
Running Lock, 

Tangó: Fallaway Promenade, Promenade Link, 
Brush Tap, 

Quickstep: Progressive Chasse to Right, Four Quik 
Run, The V 6, 

Samba: Closed Rocks, Shadow Bota Fogos, 
Argentine Crosses, 

Cha–Cha–Cha: Shoulder to Shoulder, Outside 
Swivel, 

Slow Fox: Open Impetus Turn, The Weave from 
PP., The Natural Weave, Natural Telemark, The 
Top Spin, Hover Feather, Hover Telemark, 

Paso Doble: Open Telemark, Ecart Fallaway 
Whisk, La Passe, 

Rumba: Reverse Top, Spiral, 

Jive: Whip Throwaway, Spanis Arms, Rolling off the 
arm. 

A tanuló ismerje meg a táncok összetettebb motívumait.  

Stílusnak megfelelően tudja azt prezentálni. 

8. évf. Angol keringő: Cross Hesitation, The Wing, 
Reverse Pivot, 

Slow Fox: Natural Twist Turn, Open Telemark, 
Natural Turn to Outside Swivel, 

Quickstep: The Zig Zag, Fich Tail, Change of 
Direction, Reverse Pivot, 

Samba: Open Rocks, Back Rocks, Plait, 

Cha–Cha–Cha: Rope Sinning, Advanced Hip Twist, 

Rumba: Kiki Walks. 

Paso Doble: Banderillas, The Twists 

Jive: Simple Spin 

Ismerje meg és sajátítsa el az adott évfolyam tananyagát. 
Sajátítsa el a párral való biztonságos táncolás technikáját. 
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9. évf Angol keringő: The Weave, Left Whisk, Contra 
Check, Closed Wing, Double Natural Spin, 

Tangó: The Chasse, Four Step Change, Fallaway 
Four Step, The Oversway, 

Slow Fox: The Hover Cross, The Natural Zig-zag 
from PP., Natural Hover Telemark, 

Quickstep: Six Quick Run, The Hover Corte, The 
Rumba Cross, The Tipsy, Running Finish, 

Samba: Toot Changes, Contra jBota Fogos, Rolling 
off the Arm, 

Cha–Cha–Cha: Cross Basic, Turkish Towel, 

Rumba: Sliding Doors, Fencing, 

Paso Doble: Cuup de Pique, Fregolina, 

Jive: Chiken Walks, Toe Heel Swivels. 

Ismerje meg az összetettebb motívumokat.  

Tudjon összeállítani koreográfiákat egyénileg, azokat 
stílusosan, párban eltáncolni. 

10. évf. Angol keringő: Hover Telemark, Natural Fallaway, 

Tangó: Fallaway Reverse and Slip Pivot, 

Slow Fox: The Whisk, Double Reverse Spin, 
Fallaway Whisk, Contra Check, Pivot to Right, 

Quickstep: Wing, The Whisk, The Top Spin, 
Impetus, Outside Spin, 

Latin formációk. 

A tanuló tudatosan használja az előző években megtanult 
figurákat, összetettebb motívumokat mind a tíz táncban.  

Az adott évfolyam tananyagát építse be tudásanyagába, 
használja az újabb figurákat koreográfiájában.  

Képes legyen helyesen, pontosan bemutatni a megismert 
tananyagot.  

 
 

8.2.2.3. Klasszikus balett 

Az alapfok második évfolyamától a Klasszikus balett tantárgy nyújt segítséget abban, hogy a 
növendékek elsajátítsák a koncentrált, erőteljes, ugyanakkor plasztikus mozgást, és 
mozgáskoordinációt.  

A tantárgy szakirányú feladata: 

Klasszikus balett: a cél és feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának 
fokozása, térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának, 
plasztikusabbá tétele. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 

 A klasszikus balett tanult alapelemeit, 

 A harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 

A tanuló legyen képes 

 A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 A zene és a tánc összhangjának betartására. 
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 Tananyag Követelmény 

1. évf. Rúd: 

- Lábhelyzetek + pozíció vált. I.,II., V. 

90, 180 

 demi plie /I.,II./ szemben 

 releve, plie-releve párhuzamos 
lábbal, kiforgatott lábbal 

 plie sautenu /szemben 

 térdhajlítás és féltalpra emelkedés 
paralell 

Közép: 

 háterősítő gyakorlat 

 lábfejlesztő és lazító gyakorlat 

 nyújtó gyakorlat 

 térbeosztás 

 karvezetések 

 járások különböző zenei értékekre 

 futások 

 szökdelések 

 

Rúd: 

 lábhelyzetek + pozíció váltás I.,II., V. 90 

 demi plie /I., II./ szemben 

 releve, releve-plie párhuzamos lábbal 

 térdhalítás és féltalpra emelkedés paralell 

Közép: 

 Háterősítő gyakorlat 

 Lábfejlesztő gyakorlat 

 Nyújtó gyakorlat 

 Karvezetések 

 Futások + szökdelések 

2. évf. Rúd: 

 Pozíció váltás mellett 

 III. pozíció  

 demi plie I., II., V /mellett/ 

 tendu I., II. /szemben mellett/ 

 jete I., II. /szemben mellett/ 

 tendu - passé par terre 

 demi rond en dehors, en dedans 

 balancok 

 releve lent 45 

Közép: 

 pozíció vált. 

 Demi plie I., II. 

 Tendu : e.o.h. 

 Port de bras: ½, I., II. 

 Allegro – k. 

Rúd: 

 folyamatos pozíció vált. 

 IV. pozíció 

 Demi pliék kapcsolása 

 Tendu, jete I., V. e.o.h. 

 Rondok, balancok 

 En dehors és en dedans fogalmak 

 Egyszerű balett elemek elvégzése 

Közép: 

 pozíció vált. Gyakorlat közben 

 demi plie: I. II. 

 tendu: e.o.h. 

 port de bras: ½., I., II. 

 tendu: e. o. h. 

 port de bras: ½., I., II. 

 allegro – k. 
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3. évf. Rúd:  

 pózok megtanítása 

 demi plie IV. pozicióban 

 grand plie I., II., V. 

 sur le cou-de-pied helyzetek 
/alacsony, rendkívüli, passé-ban/ 

 relevé lent 45 fölé 

 rond de jamb par terre 

 grand battement jete /szemben, hátal/ 

 balancok 

 hajlítások 

Közép: 

 grand plie I., II. 

 tendu pozicióban 

 demi rond /földön/ 

 plie sautenu 

 pózok kis kartartással 

Allegro: 

 sauté poziciókban 

 échappé formák 

 changement 

 chassé : e., o. haladva 

Rúd: 

 pózok fogalma 

 a tanult demi és grand pliék alkalmazása 
gyakorlaton belül pozíciókban 

 sur le cou-de-pied helyzetek 

 releve lent min. 45 –ra 

 rondok alkalmazása gyakorlaton belül 

 grand battement jete: e.o.h. 

 balancok 

 hajlítások: e.o.h. 

Közép: 

A tanultak összekötése pózokban 

 

Allegro: 

 sauté: I. II. V. 

 petit échappé 

 changement tagoltan 

 chassé: e. o. haladva gyakorlaton belül 

 

4. évf. Rúd: 

 grand plie IV. 

 tendu plie-vel 

 jete plie-vel 

 preparáció rond de jamb par terre-
hez 

 fondu szemben: e.o.h. 

 releve lent 90  

 grand battement jete: e.o.h. 

 ½ fordulatok V. 

 balancok 

Közép: 

 demi + grand plie IV. 

 tendu plievel 

 tendu marché 

 jete: e.o.h. 

 pózok arabesque: I., II., III. 

 temp lie par terre tagoltan 

 preparáció a tour-hoz IV. V.-ből, V. 
pozicióba zárva /en dehors, en 
dedans/ 

Allegro: 

 Assamblé oldalra 

 Glissade oldalra 

 Changement fordulva  

 Diagonál fordulások tagoltan 

Rúd:  

 Rúd gyakorlatok elvégzése a tanult 
elemekből 

 Battement-ek: pliével és nyújtva 

 Balance gyakorlatok 

 Közép: 

 plie, tendu, jete gyakorlatok 

 pózok. Ec. Eff. Cr. e.h. 

 arabesque: I., II., III. 

 temp lie par terre 

 preparációk tourhoz 

Allegro: 

 egyszerű ugrás kombinációk elvégzése a 
tanult elemekből 

 diagonál fordulások előkészítésének 
elsajátítása 

5. évf. Rúd: Rúd: 
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 double tendu: e.o.h. 

 tendu degagéval: e.o.h. 

 grand rond de jambe par terre en 
dehors + en dedans 

 fondu 45  

 demi + grand rond 45 talpon: en 
dehors, en dedans 

 rond de jambe en l’air /szemben/ 

 developpé 

 attitude helyzetek 

 balance  

 gran battement jete pointe e., o., h. 

Közép: 

 tendu pózokban, degagével 

 jete marché  

 fondu en face 45  

 sautenu en face 45 

 releve lent 90 

 IV. port de bras 

Allegro: 

 échappé fordulva 

 changement fordulva 

 assamble + glissade: e.h. 

 sissone ferme: o. 

 sissone simple elöl + hátul felhúzott 
sur de cou-de-pied-vel 

Teljes rúdgyakorlat elvégzése a tanult formákból 

 plie 

 tendu 

 jete 

 par terre 

 fondu+ sautenue 

 adagio 

 grand battement jete. 

Közép:  

 plie, tendu, jete gyakorlatok 

 különböző rondok 45  -on 

 pózok, arabesque-k, port de bras-k, 
balancok alkalmazása gyakorlaton belül 

Allegro: 

 ugrás kombinációk alkalmazása pózokban 

Forgások: 

 tourok középen IV, V. 

 diagonál fordulások: chainé, piqué, pas de 
baurré 

8.2.2.4. Viselkedéskultúra 

A növendékek heti egy órában ismerkedhetnek meg a viselkedéskultúra szabályaival, melyek 
a mindennapi élet gyakorlatában nyújtanak segítséget.  

A tantárgy szakirányú feladata: 

Viselkedéskultúra: célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a 
társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 

 A mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 

A tanuló legyen képes: 

 Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 
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 Tananyag Követelmény 

5. évf. Köszönés, megszólítás: 

Bemutatkozás, bemutatás 

Szituációs játékok 

Testápolás, kozmetika, ékszerek, öltözködés 

Divat 

Viselkedés, megjelenés színházban 

(előkészületekkel együtt) 

Meghívás, vendéglátás, vendégségben 

Étkezés, mit mivel, hogyan eszünk? 

Ünnepi alkalmak, ajándékozás 

Telefonálás, levelezés 

A tanuló tudjon tájékozódni a mindennapi élet illemtanában, 
tudja alkalmazni az illem-szabályokat szituációs 
gyakorlatokon keresztül. 

Értékelés szempontjai: 

 a tananyag elsajátítási mechanizmus 
fejlődése 

 technikai biztonság 

 pontos kivitelezés, esztétikus megjelenítés 

 zene és tánc összhangja 

 állóképesség, erőnlét 

 aktivitás, társakkal való együttműködés. 

 

8.2.2.5. Történelmi társastánc 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Történelmi társastánc: célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző korok táncait, oktatása 
azért szükséges, mert a historikus táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy 
/társastánc/ kialakulásának előzményeit. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 

 A történelmi társastáncok alaplépéseit. 

 A Francia négyes, valamint a Körmagyar tételeit. 

A tanuló legyen képes: 

 A tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 
 

 Tananyag Követelmény 

7. évf. XIX. századi bók 

Pas marché, Pas glissé, Pas élevé 

Chassé 

Pas degagé, Pas galopp 

Pas polka (előre, hátra, oldalra) 

Forgó polka szólóban, párban 

Kreuzpolka 

Keringő lépés előre, hátra, haladással minden 
irányban 

Szóló és páros forgó keringő 

Valse-Mignon 

Pas balanché, Pas marché etűd 

A tanult lépések, táncok korhű, stílusos bemutatása 

8. évf. Pas chassé A formák 

Pas chassé B formák 

Poloise előre, hátra haladva 

Polka etűd 

Keringő koreográfia 

A tanult lépések, táncok korhű, stílusos bemutatása 
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9. évf Menüett bók 

Pas menü 

Menüett tánc 

Gavotte bók 

Pas gavotte 

Pa de zefír 

Pas pompadur 

Kis kontra tánc 

Polonaise etűd 

A tanult lépések, táncok korhű, stílusos bemutatása 

10. évf. Társasági táncok, koreográfiák 

Tarantella 

Gavotte 

Francia négyes 

Körmagyar (lépésanyaga: andalgó, tétovázó, 
csalogató, csárdás, rida, cifra, lejtő, vágó, toborzó, 
lengető, emelkedő, verbunkos, fonás, keresztező, 
bölcső, magányforgó, kisharang, bokázók) 

A tanult lépések, táncok korhű, stílusos bemutatása. 

A körmagyar lépésanyagának ismerete. 

 

8.2.2.6. Tánctörténet 

Javasolt az órák összevonása - minden második héten 2x45 perc – a táncműelemzések, video 
alkalmazása miatt. 

A tantárgy célja, hogy a növendékeket megismertesse az egyetemes és nemzeti tánctörténeti 
folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek munkásságával, a 
táncirodalom alapvető műveivel. Fejlessze a tanuló ízlését, és ösztönözzön a táncművészet 
értő és élvező befogadására. 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 A tánc művészi és közhasznú formáit, 

 A társasági táncélet alkalmait, 

 A színpadi táncművészeti ágazatai és korszakait, 

 Jelentős művészeinek pályáját, műveit, s ezek elemzésén keresztül különböző 
stílusokat. 

Alakítsa ki: 

 Az esztétikai érzéket, 

 A művészetek befogadására nyitott személyiséget. 

Fejlessze a diákok: 

 Nonverbális kommunikációs fogékonyságát, 

 A társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét, 

 Vizuális memóriáját, 

 Képzelőerejét. 

Ösztönözzön: 

 A rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 Iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

 A média aktuális témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 

A tantárgy követelményei: 

A tanuló ismerje: 
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 Az adott évfolyam tananyagát, 

 A táncművészet kimagasló műveit, 

 A nagy egyéniségek munkásságát, 

 Az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

A tanuló legyen képes: 

 Elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

 A múlt és jelen értékeinek befogadására, 

 A táncművészetek iránti érdeklődésre. 
 

 Tananyag Követelmény 

7. évf. A tánctörténet forrásai 

A tánc és a társművészetek 

Őskor 

Ókor (Görögország, India) 

Tánckultúra a keresztény középkorban 

Az udvari tánckultúra kialakulása 

Az udvari balett kialakulása, barokk táncok 

A színpadi tánc kezdetei, az első újítók 

A tanuló ismerje a fontosabb tánctörténeti forrásokat, 
felsorolás szintjén ismerje a táncművészethez kapcsolódó 
művészeteket, illetve a az érintkezési területeket. 

Ismerje az egyes történeti korok tánctörténetét az őskortól 
a színpadi tánc kezdetéig. 

8. évf. A színpadi tánc története: 

 Romantikus balettek főbb szakaszai, 
egyéniségei 

 A romantikus balett kalasszicizálódása 
Oroszországban 

Megújulás a XX. Században 

 Balett 

 Modern tánc 

 Folklorizmus 

Táncok ma 

Ismerje a színpadi tánc történetét: 

 A romantikus balettől a modern balett 
kialakulásáig. 

 Az új táncstílusok (balett, modern tánc, 
folklorizmus) kalakulása. 
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8.3. Modern-, kortárstánc tanszak 

A képzés ideje: 12 évf. 

Évfolyamok száma: 12 évf. 

8.3.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

Óraterv 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Modern tánc 

Táncelőkészítő 
gimnasztika 

4 4           

Esztétikus testképzés   4 4         

Jazz-technika     4 4 4 4     

Graham-technika         1 1   

Limón-technika           1 1 

Kontakt-technika         1 1   

Modern 
jazz-technika 

          1 1 

Improvizáció         1 1 1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Kortárs tánc 

Kreatív gyermektánc 2 2 2 2         

Kortárstánc 1     4 4 4 4     

Kortárstánc 2         1 1 1 1 

Graham- vagy 
Limón-technika 

        1 1   

Kontakt technika         1 1 1 1 

Improvizáció           1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Tantárgyak 

Kötelező tantárgyak: 

Moderntánc: 

Táncelőkészítő gimnasztika 2 évf. 

Esztétikus testképzés 2 évf.  

Jazz-technika 4 évf. 

Graham-technika 2 évf. 

Limón-technika 2 évf. 

Kontakt-technika 2 évf. 

Modern jazz-technika 2 évf. 

Improvizáció 4 évf. 

Kompozíció 2 évf. 

Tánctörténet 2 évf. 

 

Kortárstánc: 

Kreatív gyermektánc 4 évf. 

Kortárstánc 1. 4 évf. 

Kortárstánc 2. 4 évf. 

Graham-technika 2 évf. 

Limón-technika vagy 

Kontakt-technika 4 évf. 

Improvizáció 2 évf. 
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Kompozíció 2 évf. 

Tánctörténet 2 évf. 

 

Modern tánc 

Előképző (2 évf.) 

Táncelőkészítő gimnasztika heti 4 óra EK 1-2. 

 

Alapfok (6 évf.) 

Esztétikus testképzés heti 4 óra 1.-2. évf. 

Jazz technika heti 4 óra 3.-6. évf. 

 

Továbbképző (4 évf.) 

Graham-technika heti 1 óra 7.-8. évf. 

Limón-technika heti 1 óra 9.-10. évf. 

Modern jazz-technika heti 1 óra 9.-10. évf. 

Improvizáció heti 1 óra 7.-10. évf.  

Kompozíció heti 1 óra 9.-10. évf.  

Tánctörténet heti 1 óra 7.-8. évf.  

 

Kortárs tánc 

Előképző (2 évf.) 

Kreatív gyermektánc heti 2 óra EK 1-2. 

 

Alapfok (6 évf.) 

Kreatív gyermektánc heti 2 óra 1-2. évf. 

Kortárs tánc 1. heti 4 óra 3.-6. évf. 

 

Továbbképző (4 évf.) 

Kortárs tánc 2. heti 1 óra 7.-10. évf. 

Graham- vagy 

Limón- technika heti 1 óra 7.-8. évf. 

Kontakt-technika heti 1 óra 7.-10. évf. 

Improvizáció heti 1 óra 9.-10. évf. 

Kompozíció heti 1 óra 9.-10. évf. 

Tánctörténet heti 1 óra 7.-8. évf.  
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8.3.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

 

A. MODERNTÁNC TANSZAK  

8.3.2.1. Táncelőkészítő gimnasztika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Célja a tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembevételével az izomzat fokozatos 
fejlesztése, az esztétikus mozgás alapfogalmainak gyakorlati elsajátítása, a tudatos 
izommunkára nevelés.  

A technika felkészíti a tanulókat a képzés fizikai követelményeinek megfelelően (tágság, 
hajlékonyság, rugalmasság). 

Követelmény az előképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,  

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

Legyen képes: 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre,  

 a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.  

Tananyag: 

A tantárgy előkészíti a tanulókat a modern technikák speciális követelményeihez. A tananyag 
kidolgozása heti 2 x 90 (4 x 45) perces órára történt.  

 

Előképző 1-2. évfolyam 

Járások 

Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás 
elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzékek fejlesztésére 
szolgálnak.  

járásformák 

 alapjárás 

 lefeszített lábfővel (spiccen) 

 sarkon 

 külső élen 

 belső élen 

 csúszós járás 

 törzshajlítással - bokafogással 

 kis térdhajlításban (demi pliében) 

 guggolás (grand pliében) 
  



 75 

Futások 

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak 

futásformák 

 alapfutás 

 előre nyújtott lábbal, 90 fokban fordított lábhelyzetben 

 magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

 sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

Szökdelések 

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

 szökdelés-formák 

 páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban)  

 egy lábon (nyújtva, hajlítva) 

 galoppszökdelés 

 terpeszben (nyitva-zárva-haránt) 

Nyakgyakorlatok 

Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes testtartás 
érdekében 

 vállhúzás (előre, hátra, föl, le) 

 vállejtés (föl, le) 

 vállkörzés (előre, hátra, föl, le) 

Törzsgyakorlatok 

Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok 
nyújtása valamennyi irányban.  

törzsgyakorlatok állásban 

 törzshajlítás (előre, hátra, oldalt) 

 törzsdöntés (előre, hátra, oldalt) 

 törzsfordítás (jobbra, balra) 

 törzskörzés (jobbra, balra) 

 törzskörzés hajlással (jobbra, balra) 

törzsgyakorlatok rúdnál 

 törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

 törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

 törzshajlítás rúdra (bal, jobb) 

 hajlás hátra, rúddal szemben 

 hajlás hátra, rúdnak háttal 

törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben 

 törzshajlítás törökülésben 

 hanyatt fekvésből törzshajlítás előre 

 hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz) 

 hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal 

 hason fekvésben mellkas-emelés 

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

 bölcső 

 nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra) 
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 hanyatt fekvésben mellkas-emelés 

 hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkas-emeléssel is!) 

 híd 

Lábfejgyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítés, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása 

állások 

 alapállások (parallel, 45 fok, 90 fok, 180 fok) 

 harántterpeszállás 

 kilépő állás (előre, hátra, oldalt) 

 lépő állás (előre, oldalt, hátra) 

 támadó állás (előre, oldalt, hátra) 

 védő állás (előre, oldalt, hátra) 

 hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

 guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel) 

Lábfőhelyzetek 

 lefeszített lábfő (spicc) 

 visszaszorított lábujjak 

 visszaszorított lábfő (pipa) 

 lefeszített lábujjak (“macskakarom”), gördülés 

Lábgyakorlatok 

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd, cspőízületek) 
mozgékonyságának fejlesztése 

lábgyakorlatok állásban 

 lábemelés 

 láblendítés 

 láblengetés 

 térdhajlítás 

 térdnyújtás 

 térdrugózás 

 lábfordítás 

 lábkörzés 

lábgyakorlatok fekvésben 

 hanyattfekvésben 90 fokos lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

 hanyattfekvésben 45 fokos lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

 hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb, páros 
láb) 

 hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy láb!) 

Kargyakorlatok 

Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a 
kézfő tudatos és egymástól valamint más testrészek munkájától független mozgatások 
beidegzése, a későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében.  

kartartások 

 mélytartás 

 mellső középtartás 

 oldalsó középtartás 
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 magastartás 

 mellső rézsútos mélytartás 

 mellső rézsútos magastartás 

 hátsó rézsútos mélytartás 

 oldalsó rézsútos mélytartás 

 oldalsó rézsútos magastartás 

 hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra 

 keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött 

gyakorlatok 

 karemelés és leengedés 

 karvezetés 

 karlendítés 

 karlengetés 

 karhajlítás, karnyújtás 

 karfordítás 

 karforgatás 

 karkörzés 

Tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőízület tágítása és 180 fokra kifordított lábhelyzet és a magas 
lábemelések érdekében  

támaszhelyzetek, ülések 

 törökülés 

 nyújtott ülés 

 nyújtott terpeszülés 

 hajlított ülés 

 hajlított nyitott ülés (béka) 

 zsugorülés 

 hajlított terpeszülés 

 lebegő ülés 

 gátülés 

 sarkon ülés 

 hajlított oldalülés 

fekvések 

 hason fekvés 

 hanyatt fekvés 

 oldalfekvés 

tágító gyakorlatok ülésben 

 törzshajlítgatás gátülésben 

 törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

 törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

 hason fekvésben “béka” 

 spárga (haránt, oldalt) 

tágító gyakorlatok rúdnál 

 I. pozícióban croisé előre, ráhajlással 

 I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással 

 I. pozícióban croisé, hátrahajlással 
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 I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

 I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

 I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába 

páros gyakorlatok 

 páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

 hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással 

 törzshajlítás hátra, csípőfogással 

 törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

 törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

Légzőgyakorlatok 

Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák 
elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar gyakorlatokkal 
kombinálva.  

A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció elkerülése végett a 
légző gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés után végeztetni. A légzés 
szaporaságának, a légvétel mélységének helyes kialakítása kedvező hatással van az 
idegrendszerre, a szervezetre és a közérzetre egyaránt.  

gyakorlatok 

 alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül) 

 gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 

 hanyatt fekvésben hasi légzés 

 törökülésben bordalégzés 

Egyensúly gyakorlatok 

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

gyakorlatok 

 járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal 

 járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal 

 hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben 

 szoborjáték 

Ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok 

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 
zenekíséretre való koncentrálást.  

Klasszikus balett lábpozíciói 

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

 I. pozíció 180 o 

 II. pozíció 180 o 

 III. pozíció 

 IV. pozíció 

 V. pozíció 

 

Megjegyzés 

Az izomfejlesztő, az ízületeket tágító gyakorlatok mellett fontos a tágító és a rugalmasságot 
fejlesztő ugrás-gyakorlatok végeztetése is. A tanulók túlterhelésének elkerülése végett célszerű 



 79 

a helyzetek (fekvés, ülés, térdelés, állás) gyakori váltása, valamint a bevezető gyakorlatok 
(járás, futás) lazításkénti többszöri alkalmazása.  

Későbbiekben a tanult gyakorlatok és motívumok alapján etűdöt állítunk össze. A feladat 
lehetőséget ad a térlépcsők és térirányok gyakorlati alkalmazására, egyben fejleszti a 
muzikalitást és a pár összmunkára való képességet. A tanulóknak itt játékos-táncos formában 
táncélményekben van részük. Kiélhetik fantáziájukat, utánzókészségüket, fejlődik ügyességük, 
fürgeségük, térérzékük, mozgás- és emlékező tehetségük. A tananyagban leírt gyakorlatokat 
természetesen nem a közlés sorrendjében tanítjuk. A fejlesztés irányának és céljának 
megfelelően a növendékekre szabottan állítjuk össze a kombinációkat és a feladatsorokat. Az 
anyag elsajátítása során a nehézségi fokot és a mennyiséget fokozatosan növeljük.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 

 

8.3.2.2. Esztétikus testképzés (Berczik-technika) 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Olyan gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag, amely magában foglalja a szükséges és 
egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, 
amelyre később bármely más tánctechnika felépíthető.  

 

Követelmény az alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,  

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,  

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

Legyen képes: 

 a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására,  

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,  

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.  

 

Tananyag 

Az Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag, amely magába 
foglalja a mindenki számára szükséges egészséges, természetes mozgásfajtákat.  

A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órára történt.  
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Alapfok 1. évfolyam 

Tér 

 a mozdulat iránya 

 a magasság és mélység fokai 

 hajlítások szögei 

Idő 

 metrum 

 ritmus 

 tempó 

Erő 

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

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

 ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb.  

A természetes testtartás 

 alapállás 

 pihenj állás 

A törzs szakaszai 

 nyaki szakasz 

 háti szakasz 

 központi szakasz 

 keresztcsonti szakasz 

A törzs helyzete ülésben 

 tartott helyzet 

 lazított helyzet 

A légzés 

 hasi légzés 

 bordalégzés 

Lábgyakorlatok 

lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben 

 “macskakarom” lábfejgyakorlat 

 “macskakarom” gyakorlat lábfejkörzéssel 

 “macskakarom” egy lábemelés 

 hason fekvésben lábfő kifordítás 

lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

 gördülés 

 gördülés egy lábra, ruganyozva 

 lábfejkifordítások 

 “macskakarom” gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel 

 mélyguggolás 

 fél guggolás és gördülés kombinációja 

 mélyguggolás csípőlazítással 

 fordulattal keresztező mélyguggolás 
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 csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével 

 láblendítés előre, támadóállásból 

 láblendítés hátra, támadóállásból 

Nyakgyakorlatok 

 nyakhajlítás 

 nyakfordítás és hajlítás kötése 

 nyakkörzés fejfordítással 

 függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 

Törzsgyakorlatok  

 I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel  

 I., II. fokú egyenes ”Z” ülésben 

 “Z” ülésben íves tartás előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

 íves tartás előre-hátra 

 dőlés hátra 

 dőlés és íves tartás kötése hátra 

 ülohelyzetben, törzsfordításban törzsdöntése előre 

 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 lábemelések oldalfekvésben 

 hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással 

 oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással 

 törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal 

 lazítás oldalhajlásban 

Hasizom gyakorlatok 

 keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben  

 központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

 ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

 hanyattfekvésben hullám, karemeléssel 

Kargyakorlatok 

 egyenes és íves tartás, derékszögű kartartások 

 rögzített tenyérrel, könyökfordítás 

 könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel 

 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Improvizáció 

 vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló “gondolatait”, 
érzéseit a külső szemlélő által észlelheto módon is kifejezni 

 próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját, egyéni 
mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által benne keltett és 
számára fontos gondolatokat táncban kifejezni.  

Etűdkészítés 

 az improvizáció lassú bevezetése és “begyakorlása” után a tanulók 
próbálkozzanak meg az etűdkészítéssel 
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 számolásra szólóban, párban készített egyszerű “etűdök” készítése a tanult 
módon 

 rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített “koreográfia” szólóban, majd 
párban 

 csoportos etűd készítése “központilag adott” és szabadon választott zenére 

 

Alapfok 2. évfolyam 

Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett 

 gördülés 

 gördülés egy lábra 

 gördülés lábfejemeléssel 

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

 mélyguggolás 

 mélyguggolás és gördülés kombinációja 

 gördülés és átgördülés rúd mellett 

 lábemelések hajlítási szögei és magassági fokai 

 támadóállásból 

Törzsgyakorlatok 

fekvésben 

 törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

 törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

 oldaldőlés és hajlás kombinációja térden 

 lazítás oldalhajlásban 

 törzshullám 

 oldalfekvésben, oldal törzshullám 

 láblendítés oldalfekvésben 

 váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással 

rúd mellett 

 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

 előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

 törzsdőlés és hajlás oldalra 

 oldalív és oldaldöntés, rúd mellett 

Hasizom gyakorlatok 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

 ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal 

 hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással 

 hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel 

 hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal 

 ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 

Kargyakorlatok      

 derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel 

 malomkörzés, lábcserével 

 malomkörzés, támadóállással 

 ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás 
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 ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülohelyzet változatokkal 

 Kombinált gyakorlatok 

 csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett 

 keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

 törzshullám és lábemelés kombinációi 

 hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással  

 döntés és dőlés kombinációi 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt 
esztendőben ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása, tanítása elő kell hogy 
segítse a többi tánctechnika elsajátítását, megtanulását.  

 Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5 perces, 
az életkornak megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elkészítésével is.  

 

Megjegyzések 

Az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. A 
képzést a technika elméleti tudnivalói egészítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, 
amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz vezet.  

A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, ülohelyzetekben pontosan 
megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban, nehezített, kombinált változatokban tanulják. A 
gyakorlatoknak nemcsak nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre 
fokozódik. Ugyanakkor nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére önálló 
feladatmegoldásként a tanult elemekből, kombinációkból legyenek képesek egy saját etűdöt 
összeállítani.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 
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8.3.2.3. Jazz-technika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Jazz-technika által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és 
előadásának stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a kontrakció - release tudatos használatát.  

Követelmény az alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a kontrakció és release tudatos használatát, 

 a technika stílusát, előadásmódját. 

Legyen képes:  

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

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, 
kombinációk, koreográfiák előadására.  

Tananyag: 

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül megismerteti a 
tanulókat a Jazz tánc alapjaival. 

A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órákra történt.  

 

Alapfok 1-2. évfolyam 

Jazz-tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva 
(“bólogatós” néven ismert tréning) - ütemszámokkal megadva.  

 

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

 

1- fejdöntés előre - egyidejű térdhajlítás (demi-plié) 
2- fejemelés - egyidejű térdnyújtás (tendue) 
3- fejdöntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan ismétlődik 
4- fejemelés - 1-16-ig, összesen 4x. 
 
17- fejdöntés jobbra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mind 1-16-ig 
18- fejemelés 
19- fejdöntés balra 
20- fejemelés - 17-től 32-ig, összesen 4x 
 
 fejkörzés jobbra 
33-  elöl - térdhajlítás nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 
34 -  jobb 
35-  hátul 
36- bal - 33-tól 48-ig összesen 4x 
 
 fejkörzés balra 
49- hátul - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan mint 1-től 16-ig 
50- jobb 
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51- bal - 49-től 63-ig összesen 4x 
 
64- fejemelés 
65- válltolás előre - térdhajlítás 
66- visszahúzás - kiindulási helyzet 
67- válltolás hátra 
68- visszahúzás - kiindulási helyzet - 65-től 80-ig összesen 4x 
 
81- vállemelés fel - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 
82- váll-leengedés - kiindulási helyzet - 81-től 88-ig összesen 4x 
 
89-  vállkörzés hátra,  elől térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
90-    fent - mint 1-től 16-ig 
91-    hátul 
92-    lent - 89-től 104-ig összesen 4x 
 
 a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 
121- mellkas kontrakció - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
122- felsőtörzs nyújtás - kiindulási helyzet - mint 1-től 16-ig 
123- mellkas release 
124- felsőtörzs-nyújtás - kiindulási helyzet - 121-től 136-ig 
 összesen 4x 
 
137- törzshajlítás jobbra - térdhajlítás-nyújtás 
138- törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 
139- törzshajlítás balra (nyaki és háti szakasz együtt) 
140-  törzsnyújtás - 137-től 152-ig összesen 4x 
 
 felsőtörzs-körzés jobbra 
153- törzshajlítás  előre-   térdhajlítás 
154-   jobbra- térdnyújtás folyamatosan 
155-   hátra-  mint 1-től 16-ig 
156-   balra-  153-tól 168-ig összesen 4x 
168- törzsnyújtás 
 
 felsőtörzs körzés balra 
169- törzshajlítás  hátra - térdhajlítás 
170-   jobbra - térdnyújtás folyamatosan 
171-   előre - mint 1-től 16-ig 
172-   balra - 169-től 184-ig 4x 
184-  törzsnyújtás 
 
185- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás 
186- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 
187- hajlás hátra 
188- törzsnyújtás - 185-től 200-ig összesen 4x 
 
 törzskörzés jobbra 
217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
202- törzsnyújtás - mint 1-től 16-ig 
203- hajlás balra 
204- törzsnyújtás - 201-től 216-ig összesen 4x 
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 törzskörzés jobbra 
217- hajlás előre - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
218- jobbra - mint 1-től 16-ig 
219- hátra 
220- balra  - 217-től 232-ig összesen 4x 
 
 törzskörzés balra 
233- hajlás hátra - térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
234- jobbra - mint 1-től 16-ig 
235- előre 
236- balra 233-tól 248-ig összesen 4x 
248- törzsnyújtás 
 
249- törzsdöntés  előre - térdnyújtás marad 
250-  törzsemelés - egyidejű térhajlítással 
251- törzsdöntés hátra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
252-  törzsemelés - 249-től 264-ig összesen 4x 
 
265- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
266-  törzsemelés térdhajlítással 
267- törzsdöntés balra 
268- törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen 4x 
 
 törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott térddel 
281- törzsdöntés  előre - végig nyújtott térddel 
282-   jobbra - 
283-   hátra - 
284-   balra - 281-től 296-ig összesen 4x 
 
 törzskörzés balra 
297- törzsdöntés   hátra - nyújtás térddel 
298-   jobbra 
299-   előre 
300-   balra 297-től 311-ig összesen 4x 
312- törzsemelés egyidejű térdhajlítással 
 
 törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 
313- törzsdöntés előre - térdnyújtás 
314- előre törzsdöntésben  törzshajlítás előre - térdhajlítás 
315-    törzsnyújtás- térdnyújtás 
316-    törzshajlítás hátra - hajlítás folyamatosan 
317-    törzsnyújtás 
318-    törzshajlítás előre 
319- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
320- térdhajlítás - térdnyújtás 
 
321- törzsdöntés hátra - térdnyújtás 
322- hátra törzsdöntésben  törzshajlítás előre-térdhajlítás 
323-     törzsnyújtás - térdnyújtás 
324-     törzshajlítás hátra - térdhajlítás 
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325-     törzsnyújtás - térdnyújtás 
326-     törzshajlítás előre - térdhajlítás 
327-  térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
328-     térdhajlítás 313-tól 376-ig összesen 4x 
 
377- törzsdöntés jobbra - térdnyújtás 
378- jobbra törzsdöntésben  törzshajlítás jobbra - térdhajlítás 
379-     törzsnyújtás - térdnyújtás - hajlítás 
380-      törzshajlítás balra - folyamatosan 
381-     törzsnyújtás 
382-     törzshajlítás jobbra 
 
383- térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
384-  térdhajlítás 
385-  -392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra, 388-től 439-ig, 
összesen 4x 
440- térdhajlítással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 
 
 alulról indított törzshullám oldalra 
441- csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 
442-  felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve - testsúly áthelyezés bal lábról - jobb 
lábra 
 
443-  hajlás balra, fej marad jobbra döntve 
444- nyakhajlítás balra, kartartás csere 
445- csípőtolás balra - térdhajlításban folyamatosan 
446-  felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb 
lábra 
447- hajlás jobbra, fej marad balra döntve 
448- nyakhajlítás jobbra, kartartás csere 441-től 471-ig összesen 4x 
472- bal kar leenged, kéz csípőn 
 
 felülről indított törzshullám oldalra - kiindulási helyzet 
473- fej emelés 
474- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan 
475- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 
476- hajlás balra 
477- fejemelés 
478- nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 
479- csípőtolás balra - testsúlyáthelyezés bal lábról - jobb lábra 
480-  hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban 
  473-tól 503-ig összesen 4x 
504- törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térhajlítás, kar V. pozíció fent 
 alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 
504- törzsdöntés előre - térdnyújtás 
506- törzsemelés - térdhajlítás, grand-plié 
507- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 
508- hátrahajlás - térdnyújtás, 505-től 520-ig, összesen 4x 
 
 felülről indított törzshullám előre-hátra 
521- hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció plié-relevé, térdhajlítás 
522- hajlás előre 
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523- csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb mellett, kiindulási helyzet, 
 521-től 535-ig összesen 4x 
536- ra térdnyújtás és törzsemelés 
 
537- fejfordítás jobbra - nyújtott térd 
538- kiindulási helyzet - nyújtott térd 
539- fejfordítás balra - nyújtott térd 
540- kiindulási helyzet - 537-től 552-ig összesen 4x 
 
553- törzsfordítás jobbra 2. karpozíció - térdhajlítás 
554- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 
555- törzsfordítás balra - 2. karpozíció - térdhajlítás 
556- vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció - térdnyújtás 
  553-tól 568-ig összesen 4x 
 
569- előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra - térdhajlítás 
570-  előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 
571- előre törzsdöntésben törzsfordítás balra - térdhajlítás 
572-  előre törzsdöntésben visszafordulás - térdnyújtás 
  569-től 584-ig összesen 4x 
 
585- hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 
586- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 
587- hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 
588- vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig összesen 4x 
 
600- törzsemelés kontrakcióval 
601- törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térdnyújtás, térhajlítás 
602- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar 
603- törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció - térdnyújtás, térdhajlítás 
604- vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar 601-től 616-ig 
 összesen 4x 
 
617- től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig összesen 4x 
632- re törzsemelés kontrakcióval 
633- tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig 

 

Kombináció - etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

 a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Megjegyzés 

Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek egyenletes, felülről történő 
megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése érdekében 
minden héten új részletek kerülnek megtanításra a már meglévő folytatásaként.  

 

Alapfok 3-4. évfolyam 

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

 

Kiindulási helyzet: Paralelle I. pozícióban, kar paralelle magas tartásban, tenyér előre néz 

 
1- jobb kar emelés függőlegesen 
2- bal kar emelés függőlegesen 
3-4- az 1-2 ismétlése 
5-6- térdhajlítás (demi plié) karleengedés elől, fölfelé fordított tenyérrel 
7-8- térdnyújtás (tendu) karemelés oldal magas V pozícióig 
9- törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött 
10- törzshajlítás előre, tenyér a földön 
11-12- alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek a combon, törzsön végighúzva magas 
tartásig 
13-19- az 1-től 7-ig ismétlése 
20- mellkas emelés, felsőtörzs homorítás 
21-22- térd- és törzshajlítás előre, karleengedés 
23-24- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással, törzsnyújtás 
25- törzshajlítás jobbra 
26- törzsnyújtás 
27- törzshajlítás balra 
28- törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás 
29-30- térd- és törzshajlítás előre 
31-32- sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással törzsnyújtás 
33- törzshajlítás balra 
34- törzsnyújtás 
35- törzshajlítás jobbra 
36- törzsnyújtás felsőtörzs homorítás 
37-38- térd- és törzshajlítás előre 
39-40- alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magas tartásba 
41- lábujjra emelkedés (releve) 
42- sarokletevés 
43- lábujj en-dehors 
44- sarok paralelle 
45- lábujj en-dehors 
46- sarok paralelle medenceszéles első pozícióban 
 
Jazz-tréning 
Giordano - tréning ütemszámokkal megadva 
Homorítás és kontrakció fekvésben 
 
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció tenyér a földön 
 

1-4 homorítás vállra, majd fejtetőre 
5-6 belégzés 
7-8 kilégzés 
1-4 leereszkedés hanyattfekvésbe 
5-8 kontrakció hanyattfekvésben 
1- kontrakció jazz kézzel “karvaj” lábfej 
2-4 megtartás 
5-6 nyújtás, (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban 
7-8 leengedés a kiinduló helyzetbe 
1-72 a gyakorlat ismétlése 3x 
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Semleges lüktetés fekvésben 
 
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 
 

1-2 jobb láb emelés 90o 
3-4 térdhajlítás vízszintes lábszárig 
1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 
1-8 kifelé fordított térddel 
1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 
1-8 befelé fordított térddel 
1-16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 
1-8 2 lüktetéssel a fenti irányokban 
1-16 4x 1-1 lüktetéssel 
 
Nyújtás fekvésben 
 
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 
 

1- lábemelés 
2- térdhajlítás 
3-4 térdnyújtás 
1-8 rugózás spiccelve 
1-8 rugózás pipálva 
1-16 az előző két mozzanat ismétlése 
1-4 megtartás (mozgásszünet) 
5-8 leengedés 
1-44 a gyakorlat ismétlése 
 
Kontrakció irányokba 
 
Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 
 

1-2 kontrakció jazz kézzel 
3-4 nyújtott ülés karnyújtással 
5-8 ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 
1-2 felülés alámerítéssel V karpozícióval 
3-4 egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 
5-6  kontrakció 
7-8 leengedés hanyattfekvésbe 
1-4 felülés mellkas emeléssel 
5-16 a fenti gyakorlat ismétlése 
1-32 a fenti két gyakorlat ismétlése 
1-4 kontrakció egyenes ülésig 
5-6 előre törzs alámerítés 
7-8 felülés diagonál kartartással 
1-16 még egyszer 
5. Ív fekvésben 
1-4 törzsív tarkóra 
1-8 lüktetés 
1-8 kontakcióval leereszkedés a talajra 
1-4 törzsív ismét tarkóra 
5-8  törzsív fejre 
1-4 szünet 
1-4 leereszkedés tarkóra 
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5-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 
1-4  törzsív ismét tarkóra 
5-8 törzsív fejre 
1-16 emelkedés hídba és szünet 
1-4 leereszkedés fejre 
5-8 leereszkedés tarkóra 
1-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 
 
Lábat föl és kifelé 
 
Kiindulási helyzet: “V” pozíció karral fej fölött, tenyér fölfelé 
 

1-4 függőleges lábemelés 
4-8 lábemelés fej fölött a talajra 
1-16 boka visszafeszítés és releve-k 
1-8 lábemelés vízszintesig-függőlegesig 
1-4 lábemelés fej fölé a talajra 
1-8 még kétszer hátra 
 
II. pozíciós nyújtás 
 
Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 
 

1-8 döntés előre V-karral 
1-2 merítés 
3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióba 
1-8  döntés jobb lábra 
1-2 merítés 
3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióba 
1-12 ismétlés bal lábra 
1-8 döntés előre V-kar, asztal-tetőből “V” pozícióba 
 
 
 
Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszú kar 
 

1-4 kontrakció asztaltetőbe, II. pozíciós jazz kar, majd hosszú kar 
4-8 lábemelés V-karral 
1-4 asztaltető 
5-8 kontrakcióval hanyattfekvés 
1-4 páros lábemelés 
5-8 láb leengedés 
1-72 a gyakorlat ismétlése 3x 
 

Kombináció-etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban 

 a 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  
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Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazz-tánc sajátosságainak megfelelő bemutatása 

 a kontrakció és release tudatos használata 

 

8.3.2.4. Graham-technika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

A klasszikus balettól eltérő, elsőként megjelenő modern tánctechnika, amelynél a mozgás 
indítója a törzs, annak központja, s ennek parancsaira működnek a végtagok. A tanulók 
megismerkednek pl. a spirals, contraction-release, a triplets, walks - speciális gyakorlatokkal, 
ezek kombinációival, s a technika előadásának követelményeivel.  

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 a technika tanult mozgásanyagát,  

 speciális gerinchasználatát,  

 a kontrakció release használatát,  

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.  

Legyen képes: 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.  

Tananyag 

A Graham-technika a Klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő moderntánc-technika, 
amelynél a mozgás indítója a törzs, annak központja. Ez az elv beépült az összes modern és 
számos posztmodern technika alapjaiba. A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára 
történt.  

 

Továbbképző 1. évfolyam 

Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, s azt a többitől megkülönböztető 
mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása.  

 

Talajgyakorlatok  

 “bounces” - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó 
gerincmozgások 

 “breathing” - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

 “spirals” - a spirál mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról 
fölemelkedés, s oda visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely 
a gravitációt “könnyen kezelhetővé” teszi 

 “contraction-release” - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az 
ehhez szükséges beidegzések gyakorlása 

Álló középgyakorlatok 

 “brushes” - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgál gyakorlatsorral 
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 “plié” - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló 
sorozatok 

 plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás 
rendszerébe beépítve 

 a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok 
kombinációinak formájában 

Diagonális - haladó gyakorlatok 

 “walks” - a diagonális lépés, járás-, futásgyakorlatok 

 “triplets” - ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések 

 ugrások helyben, páros lábbal 

 “skip” - ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

 

Megjegyzések  

A Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokba haladnak. Ez egyben a 
tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet: az energiák tudatos “terelésére”, de azt a 
gyakori célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely 
jusson.  

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók, 
a tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni.  

 

Továbbképző 2. évfolyam 

Talajgyakorlatok 

 az addig tanultak ismétlése  

 “spirál IV. pozícióban”, “fold” - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a 
testközpont-indítású “contraction-release” és a spirál mozgások ötvözése, 

 föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával 

Álló középgyakorlatok  

 “weight shift”, “suspension“ - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó 
gyakorlatok: (a növendék itt a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, 
valamint a lendület felhasználásával és fékezésével ismerkedik) 

Diagonális - haladó gyakorlatok  

 lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása 
különböző terekbe az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő 
ritmikával végezhetjük 

 a “contraction-release”, valamint a “spiral” elemeinek alkalmazása az ugrások 
közben 

 

Megjegyzések  

A tanult elemekből gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, füzér állítható össze, amely 
koreográfikusabb formában szemlélteti az elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni 
képességeit is.  

 

A számonkérés formája 
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A tanulók a Továbbképző 7-8. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 
A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságaink alkalmazása 

 

8.3.2.5. Limón-technika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező, és a többi modern 
tánctechnikáktól eltérő alapmozgás elveket - pl. oppozíció, suspension, siklás - annak gyakorlati 
alkalmazását, kombinációkban, etűdökben, koreográfiákban.  

 

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.  

Legyen képes:  

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy 
koreográfia meggyőző előadására. 

Tananyag 

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára történt. 

 

Továbbképző 3. évfolyam 

Az első év célja a Limón-technika alapjait képző és a többi modern tánc technikáktól eltérő alap 
mozgáselvek megtanítása.  

Talajgyakorlatok 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

 a gerinc izolált mozgásának alapjai 

 fej, kar, és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

Ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

 láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése 
(támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülopozíciókra) 

 fej-, kar-, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott 
testrész súlytalanításával 
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 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása, folyamatosa gördülések 
által, először előre, majd a második félévben oldalt irányba is 

 gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

Álló középgyakorlatok 

 alap láb pozíciók elsajátítása  

 középgyakorlatok (utalva a Graham-technika és klasszikus Balett-technikákra 
parallel, természetes és en de hors első, második, negyedik pozíció) 

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

 a gerinc szakaszainak mozgatása, gördülés által, szakaszonként megállítva és 
visszagördítve (visszaépítve) kiinduló helyzetig, így erre mélyebb helyzeteken 
keresztül jutva el a maximális pontig 

 oppozíció megértetése, elsajátítása a kar, törzs és láb különböző pozícióin 
keresztül 

 “suspension” elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak 
törzsnyújtás) 

 lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva 
és kiemelve az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult 
technikákra építve.  

 kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben, a különböző pozíciókat és 
a “plié”-t használva, (utalva az ízületek másfajta használatára) 

Diagonális-haladó gyakorlat 

 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont 
(medence) folyamatos mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előre haladással történő kiegészítése  

 

Megjegyzés 

Az első évben elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekintheto zenékre történjen, ezért 
ajánlatos zenei kísérő: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

 

Továbbképző 4. évfolyam 

A második év célja a Limón-technika alapelveinek használata. 

Talajgyakorlatok 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

 a fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek gyakoroltatása, egyes részeket 
kötve egymás után 

 gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása  

 folyamatos gördülések elsajátítása, fekvő helyzetből előre, fölfelé és vissza a 
kiinduló helyzetbe 

 a mellkas emelés elsajátítása, fekvő helyzetből vállig, fejtetőig, majd a 2. 
félévben ülésig 

 az ülohelyzetig való eljutás (gördülésen és mellkas emelésen keresztül) és a 
fekvő helyzetig történő visszaút (1. félévben alulról indított gördülés, 2. félévben 
mellkas emelésen is történhet) összekötése folyamatos mozgással 

Ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

 fej, kar, láb izolációs használatának gyakoroltatása és összekötése 
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 a különböző alap-, láb- és karpozíciók használata összekötve a gerinc 
szakaszainak egymást követő mozgásával rugók, gördülések és 
“visszaépítések” által (1. félévben előre és a két oldal irányában, 2. félévben 
használva a Graham-technikából ismert spirális helyzetet is) 

 a gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által: (fejjel, 
mellkasig, központig történő, valamint a csípőízületet használva történő 
törzszuhanások, inkább csak előre) 

Álló középgyakorlatok 

 átvezetés az állógyakorlatokhoz guggoló helyzet használatával (rugókkal, 
boka, térd és csípőízület bemelegítése nehezebb balance helyzetekben, de 
még kéz segítségével) 

 alap láb pozíciók használata és válogatása rotációs gyakorlatokon keresztül 

 kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alapmotívumainak használatával (pl.: 
ujjak legyezőszerű használata) 

 gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, folyamatosan 
előre és az oldalhelyzeteket használva 

 mellkas emelés elsajátítása különböző pozíciókban (2. félévben összekötve és 
kombinálva a gördüléses gyakorlattal) 

 plié és relevé használata, lényegének kiemelésével  

 kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása pliék-relevék 
segítségével parallel II. (csípőszéles) en de hors I. és II. pozíciókban (1. 
félévben csak előre, 2. félévben oldalirányba is) 

 az ízületek speciális használatának gyakoroltatása, lábfő-, boka-, térd és 
csípőízületet bemelegítő és “tendu” gyakorlatokon keresztül 

 felső test körkörös irányban történő folyamatos vezetése, függőlegesen, és 2. 
félévtől mellkas emelésen keresztül is különböző lábpozíciókat használva 
(parallel I. és II.) 

 lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt 
különböző gerincszakaszokig (mellkasig, központig) valamint visszalendülés a 
kiinduló helyzetig (suspension és oppozíció használatának kiemelése) 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

 folyamatos előrehaladás “siklás” gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel 
tűzdelve (utóbbi lassabb tempóban, pl.: felezve) 

 kis ugrások gyakoroltatása előre haladásos “sikló” lépésekkel összekötve 

 láblengetések előkészítése és abból előre történő haladásra való rávezetés 

 egyik lábról a másikra történő átugrások előkészítése, 2. félévben elsajátítása 
és gyakorlása 

 

Megjegyzés 

A 2. évben a megismert gyakorlatok lehet nehezebb zenei beosztásban gyakoroltatni. Néha 
gyakorlatokon belül is lehet lassabb illetve gyorsabb a tempó. A tanulók már nehezebb, kortárs 
zenékre is képesek táncolni, előadni és rövidebb etűdöket komponálni.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  
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Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 harmonikus, koordinált bemutatása 

 a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése 

 

8.3.2.6. Modern jazz-technika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

A korábban tanult jazz-technika magasabb fokú, továbbfejlesztett változata, amely 
sokszínűséget sugall. Magába foglalja a klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl. amerikai 
feketék jazz-tánca, fehér amerikai jazz-tánc irányzatok), valamint különböző modern 
tánctechnikák (pl. Graham-, Limón-, Horton-, Cunningham-,) egyes elemeit és az a zenék 
sokszínűségén keresztül formába önti.  

 

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

 a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes: 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

 a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére. 

 

Tananyag 

(Matt Mattox-technika alapján) 

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 

A Modern  Jazz-technika tantárgy a Modern-Kortárs tánc tanszakon az Alapfok 2-6. 
évfolyamában tanult Jazz-technika tantárgy folytatása, az abban megtanult alapokra épül.  

 

Továbbképző 3. évfolyam 

Bázis gyakorlatok 

 paralelle - en de hors pozícióváltások (2x8 ütemre)  

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és 
térdízület (plié-vel) bemelegítését szolgáló gyakorlat 

 releve, talon, plié, majd rotáció a mellkasból paralelle csípőszéles és en de hors 
első pozíciókban (mindkét oldal 4x) 

 ugyanez en de hors second pozíciókban 

 boka, térd és csípőízületek melegítése 

 demi plié, grand plié (en de hors 1. és 2. pozíciókba) paralelle 2. pozíciókban, 
mellkas és csípőtolás, egymással ellentétes irányban, végén egy grand plié és 
egy releve 
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 tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, 
utána IV. pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, por de bras-val, abból 
egyenes háttal törzsdöntés, előre paralelle 2. pozícióban, onnan feljön en de 
hors, 2. pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első (en de hors) pozíció 

 paralelle, csípő széles pozícióban, előre legördülés és hátnyújtásig előre 
sétálás, vállszélességű karpozícióban, ebben a pozícióban kontrakciós 
gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása) 

 a kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a 
release ugyanebben a sorrendben visszafelé; a gyakorlatot lehet releve 
kíséretével is végeztetni, úgy hogy a releve a kezdőmozdulat 

 battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en de hors pozíciókban kettő 
nyújtott lábbal, kettő plié-vel, mindegyik irányban, ezt követően passé balance  

 beiktatható tetszés szerinti nyújtógyakorlat 

 fejizoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva, ezt követően 
súlypont áthelyezos haladás par terre gyakorlat 

 rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat: a gyakorlatot en de hors és 
paralelle pozíciókban is végeztethető, a gyakorlat végén developpe minden 
irányba 

 vállizoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre-hátra, 
az év 2. felében ugyanaz tombe-vel mindhárom irányban, plié-vel, közben 
paralelle csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és demi plié 

 frappé: 1. félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs 
port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval; a frappék után csípőizoláció: 
előre, hátra, jobbra, balra, csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében 

 mellkas izoláció: port de bras-val és tágítással egybekötve 

 adagio: paralelle, 6. pozícióból indítva mellkas rotációval 

 rand battement jeté en de hors pozícióban mindhárom irányban 

Közép gyakorlatok 

 rond de jambe par terre haladva 4x en de hors, 4x en dedans 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, 
rotációval: először negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. 
két tour-ral 

 chaine gyakorlat: 4x szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbra-balra 

 előző 3 gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással (haladás, 
testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok) 

 paralelle pozícióban-haladva-developpék minden irányban, ezt követően 
ugyanez grand battement jeté-vel 

Kis allegrók                

 sauték két lábon, paralelle és en de hors pozíciókban váltakozva 

 egy lábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

 paralelle és en de hors assemblék és sissonne formák kombinációi 

Diagonálba haladó gyakorlatok 

 a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és 
kiegészül föld használattal 

 az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a 
metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár, ajánlott 
az 1. évben két hetente váltani a kombinációt 

Levezető gyakorlatok 
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 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok 

 

Továbbképző 4. évfolyam 

A 2. év gyakorlatai teljes mértékben ráépülnek, ill. továbbfejlesztik az előző év gyakorlatait 

 

1. Bázis gyakorlatok 

 paralelle - en de hors pozícióváltások (2x8 ütemre)  

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és 
térdízület (plié-sen) bemelegítését szolgáló gyakorlat, széles paralell II. 
pozícióban, nyújtott háttal, elől kézzel a földön (súly nélküli) csípőízületből 
történő törzsfordítások 

 releve, talon, plié, majd rotáció a mellkasból paralelle csípőszéles és en de hors 
első pozíciókban (mindkét oldal 4x), a releve és rotáció egyidőben történő 
együttes végzése 

 ugyanez en de hors second pozíciókban 

 boka, térd és csípőízületek melegítése - tendu battement elől, oldalt, hátul, 
double plié-vel 

 demi plié, grand plié (en de hors 1. és 2. pozíciókba) paralelle 2. pozíciókban, 
mellkas és csípőtolás, egymással ellentétes irányban, végén egy grand plié és 
egy releve, a grand plié 4. ütem alatt történik, ebből törzsdöntés előre paralelle 
pozícióban, onnan vissza en de hors grand plié-ig és térdnyújtás 

 tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, 
utána IV. pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, por de bras-val, abból 
egyenes háttal törzsdöntés, előre paralelle 2. pozícióban, onnan feljön en de 
hors, 2. pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első (en de hors) pozíció - a 
teljes koordináció por de bras-val 

 paralelle, csípő széles pozícióban, előre legördülés és hátnyújtásig előre 
sétálás, vállszélességű karpozícióban, ebben a pozícióban kontrakciós 
gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása) - a kontrakció 4. fázisban: 
lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a release ugyanebben a 
sorrendben visszafelé; a gyakorlatot lehet releve kíséretével is végeztetni, úgy 
hogy a releve a kezdő mozdulat 

 battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en de hors pozíciókban - pointe-
val, kettő nyújtott lábbal, kettő plié-vel, mindegyik irányban, ezt követően passé 
balance  

 beiktatható tetszés szerinti nyújtógyakorlat 

 fejizoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva, ezt követően 
súlypont áthelyezos haladás par terre gyakorlat az oldalirányú fej izolációk 
paralelle pozíciós battemente tendu-kel összekötve, a 3. törzsfordítás (twist) 
double-val, majd zárja nyújtott lábbal a paralelle VI. pozíciót, innen paralelle 
passé-en át előre developpe, súlylábon plié, abból oldalra demi rond en l’air, 
közben 90 fokos törzsdöntés előre, szabad láb 90 fokon, paralelle pozícióban, 
szabad láb lehelyez a földre, plié-ben zár a VI. pozíció és térdnyújtáson 
keresztül felgördül a gerincoszlop 

 rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat: a gyakorlatot en de hors és 
paralelle pozíciókban is végeztethető, a gyakorlat végén developpe minden 
irányba, rond de jambe par terre, paralelle pozícióban pas de bouree-vel 

 vállizoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre-hátra, 
az év 2. felében ugyanaz tombe-vel mindhárom irányban, plié-vel, közben 
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paralelle csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és demi plié, a vállízület 
mozgásának összes lehetőségei és variációi, közben elől, ill. hátul croise 
pozícióban 

 frappé: 1. félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs 
port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval; a frappék után csípőizoláció: 
előre, hátra, jobbra, balra, csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében; és 
en de hors pozícióban is 

 mellkas izoláció: port de bras-val és tágítással egybekötve 

 adagio: paralelle, 6. pozícióból indítva mellkas rotációval 

 rand battement jeté en de hors pozícióban mindhárom irányban, developpe-k, 
enveloppe-k, lábkivezetéses tágítások 

Közép gyakorlatok 

 rond de jambe par terre haladva 4x en de hors, 4x en dedans, 45 fokos és 90 
fokos en l’air 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, 
rotációval: dupla tourok jobbra-balra, a tourok developpe-val elől, oldalt és 
hátra érkezve, különböző tour kombinációk, en dendas tourok is       

 chaine gyakorlat: egy számolásra kettő jobbra majd balra, lehet grand tourok-
kal is kombinálni 

 előző 3 gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással (haladás, 
testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok) 

 paralelle pozícióban-haladva-developpék minden irányban, ezt követően 
ugyanez grand battement jeté-vel, paralelle saute-val kezdve és kombinálva 

Kis allegrók                

 sauték két lábon, paralelle és en de hors pozíciókban váltakozva 

 egy lábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

 paralelle és en de hors assemblék és sissonne formák kombinációi 

Diagonálba haladó gyakorlatok 

 a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és 
kiegészül föld használattal és nagy ugrásokkal 

 az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a 
metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár, ajánlott 
az 2. évben  hetente váltani a kombinációt 

Levezető gyakorlatok 

 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok 

 

Megjegyzés 

A Modern Jazz-technika tantárgy tananyaga épít az Alapfok 3-6. évfolyamán elsajátított Jazz-
technika alapokra. A Modern Jazz-technika sokszínűséget sugall, amely magába foglalja a 
Klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl.: amerikai feketék jazz-tánca, fehér-amerikai jazz-
tánc irányzatok), valamint különböző modern tánctechnikák (pl.: Graham, Limón, Horton, 
Cunningham) egyes elemeit és azt a zenék sokrétűségén keresztül új formába önti.  

A tantárgy tanításához javasolt különböző stílusú és műfajú zenék használata. 

 

A számonkérés formája 
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A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

 a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

8.3.2.7. Improvizáció 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Szorosan kapcsolódik a tanszak több tantárgyához - több technika tanítása közben megjelenik. 
Az improvizáció nemcsak készség, tudásanyagra is épülo ismeret. A technika felhasználja az 
összes tantárgy keretében tanult lépéseket, gyakorlatokat, kombinációkat. A cél hogy a tanulók 
megtanulják gátlásaik leküzdésével a kreatív szabad improvizációt.  

 

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

  a tanult technika gyakorlatait,  

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

Legyen képes: 

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

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,  

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

 

Tananyag 

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 

Az Improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárat tartalmazza. Az 
egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen. 

 

Továbbképző 1-4. évfolyam 

Forma és tér  

Forma (a testrészek viszonyai, mozgatása) 

Statikus pozíciók 

 egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított 
testrészekkel (nemcsak végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

 két (vagy több) táncos statikus pozíciónak összerakása (szobor csoportok) 
síkban, térben 
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 párhuzamosság-keresztezés, szimmetria, aszimmetria, függőleges 
szintkülönbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek 
használata 

Feladatok 

 improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait 

 improvizáció megállítása úgy, hogy “értelmes” kompozíció jöjjön létre 

Mozgások  

 helyzetváltoztatás-helyváltoztatás 

 egyes testrészek mozgatása, bábozás, lábszínház, hastánc 

 több testrész mozgatása 

 vezetés-fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal 
kívülről-belülről 

 mozgás-nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

Feladatok 

 tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 

 tánc egyedül 2 rendszerben, váltakozva 

 partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 

 két csoport mozog felváltva, pl.: nyújtott ill. íves testrészekkel 

 3 mozgáskarakter váltogatása, pl.: 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. 
helyváltoztatás 

 a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a partner 
karakterváltása 

Tér (a test és a környezet) 

Szubjektív tér  

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

 haladás előre-, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb 
irányába), rézsút, kombinációkban             

 elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül, (pl.: tourok), tengely 
a testen kívül (pl.: chainé), vízszintes tengely (forgások), függőleges tengely 
(gurulások) 

Objektív tér  

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok), - viszonyítva) 

 statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér  

Mozgás a térben  

 geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, 
körív, nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 

 szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

 csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

Feladatok         

 csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák térbeírása 
egyedül, csoportban                            

 a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, 
oldalazva, hátra, háttal előrehaladás, stb. 
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 csoport mozog a térben: pl.: változatlan a csoport belső rendje, változatlan a 
csoport külső alakja (pl.: arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból álló, 
kört formáló csoport, nagy köríven mozog a színpadon) 

 gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 

 terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése: (ajtó, 
zongora...), a táncos pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje, 
(futás, ugrálás, gurulás...) 

 a nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását 

Idő              

 Mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

 kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

 relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó 
sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 

 egyenletes, egyetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

 az alaplüktetés (tempó) 

 a hangsúly (szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 
9/4, ...) 

 a periódus (ütem, sor, strófa; kisforma, nagyforma) 

 ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözőség 

 testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

Feladatok  

 mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint, stop-os játék 

 ritmusalkotás a mozgás keltette zajjal 

 harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

 a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva 

 az egyik csoport áll, a másik mozog és fordítva 

 a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog; ugyanez csoporttal; ugyanez 
más ritmikai ellentétpárokkal 

 cél a két fokozatú kontrasztok utána három, esetleg több fokozat 
megkülönböztetése 

Dinamika  

A test pozícióinak és mozgásainak 4 különböző dinamikai lehetősége van:  

vezetett 

 mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás 
irányát 

lendített 

 az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

tartott 

 az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot 
eredményez) 

passzív 

 külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet ill. 
testrészt, vagy nem jön létre mozgás 

Feladatok         
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 hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, 
állatok 

 egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 

 hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó 
lábak, karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása; a 
megtapasztalt dinamika átvitele más semleges mozgásanyagra 

 partner mozgása közben dinamikájának utánzása 

 dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később 
az egyik összetevo megváltoztatása, pl.: vezetett mozgáshoz könnyű a 
folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot 

A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 

Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne 
jelenléte maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg amelyben él, 
legalább annyira szociális mint fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció 
során jól átélhetoek.  

Feladatok  

 autogén tréningből kiinduló relaxáció  

 passzív mozgások átélése 

 önmegfigyelés tánc helyzetekben 

 spontán reakciók kivárása és megfigyelése 

 a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben 

 az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, 
megfigyelése 

 a társ érzékelésének megfigyelése 

 vakon vezetve mozgás 

 bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk 

Az improvizáció alapelemei: téma és variáció      

Téma (zenei értelemben) 

jellege: 

 gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

 táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott 
táncnyelv logikájából következő mozgás 

 születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében 
születő új téma 

alapegységei: 

 időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

 térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevo testrész mozgások 

az “értelmes” egységek (részleges értéku) nyelvi hasonlatokkal: 

 szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, 
párbeszéd, kórus 

 súlyhelyzetek, “suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a 
súlypont és gravitáció ill. súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

variációs módszerek: 

 ismétlés - változatlan formában  

 elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, 
fent-lent tükrözés, jobb-bal megfordítás 
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 ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel 
való összefüggésben (konstellációban) variálva 

 kánon megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) 
tömörítés, rövidítés, szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 

 összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy 
mozdulattal, majd egy újabbal (a, ab, abc, abcd...), ugyanez ketten, többen 

 egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok 

 spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása  

 nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra 

 motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból 

 spontán játékszabályok felismerése, megtartása 

 

Megjegyzés 

A tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem kapcsolatteremtő 
eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel.  

Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások 
életszeruek, táncban felhasználhatóak.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az improvizáció tananyagának ismerete   

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása 

 a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

8.3.2.8. Kompozíció 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Az improvizáció tantárgyhoz hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul működik. Kiegészítik 
egymást. A tanult lépésekből, gyakorlatsorokból, kombinációkból, az improvizációk által azt 
tudatosan használva jönnek létre a kompozíciók. A tantárgy keretében továbbfejlesztjük az 
improvizáció keretében megismert eszköztárat.  

 

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 a tanult technika témaköreit, feladatait,  

 a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és 
sajátosságait.  
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Legyen képes: 

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

 a kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,  

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 

 önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

 

Tananyag 

A tantárgy kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órákra történik. 

A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a feladatokban 
és azok megoldásában van. 

 

Továbbképző 3-4. évfolyam 

A tánckompozíció közege 

 szereplők jellege, száma-karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség 

 helyszín-a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése 

 akusztikus környezet-hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye 

 a táncos megjelenés-ruha, cipő, haj, festés 

 időtartam 

 mozgásanyag 

 kompozíciós elvek, eljárások 

 szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás 

Feladatok 

Megadott feladatok, pl.: az alábbi szempontok szerint:  

 a zene 

 különleges formájú tér 

 a táncosok száma 

 a koreográfus nem táncolhat saját kompozíciójában 

 a nézők felül, körben, stb. helyezkednek el 

 a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos motívumokat 

 egyetlen fényforrást lehet használni 

A tánckompozíció alapelemei:: téma és variáció 

Téma jellege: 

 gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

 táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott 
táncnyelv logikájából következő mozgás 

 születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében 
születő új téma 

alapegységei: 

 időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 

 térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevo testrész mozgások 

az “értelmes” egységek (részleges értéku) nyelvi hasonlatokkal: 

 szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, 
párbeszéd, kórus 
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 súlyhelyzetek, “suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a 
súlypont és gravitáció ill. súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

variációs módszerek: 

 ismétlés - változatlan formában  

 elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, 
fent-lent tükrözés, jobb-bal megfordítás 

 ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel 
való összefüggésben (konstellációban) variálva 

 kánon megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) 
tömörítés, rövidítés, szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 

 összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy 
mozdulattal, majd egy újabbal (a, ab, abc, abcd...), ugyanez ketten, többen 

 egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

feladatok: 

 összerakós játék egyedül, többen 

 az improvizációt megfigyeli a “koreográfus” 2-4 onnan kiemelt elemből 
kompozíciót készít, a variációs eljárások egyikének felhasználásával, idegen 
témát, más eljárást nem alkalmazhat 

 a “koreográfus” gesztikulálás, “előtáncolás” nélkül, csak szavakkal irányítja egy 
táncos, később a csoport mozgását (szókincs, terminológia, pontos belső kép, 
lényeglátásra nevelő gyakorlat) 

 “krokizás 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont, 
2. az odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével) 

 mozgás terv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes pontjainak jelölése 
(ajtó, zongora...), a táncos pozíciója (irány, magasság szint...), a haladás 
mikéntje (futás, ugrás, gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos 
megvalósítását 

 rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis rögzítésére), 
a rajz alapján mozognak a táncosok 

Forma és tér  

Forma (a testrészek viszonyai, mozgása) 

statikus pozíciók:  

 egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított 
testrészekkel (nemcsak végtagokkal) létrehozott “szobrok” 

 két (vagy több) táncos statikus pozíciónak összerakása (szobor csoportok) 
síkban, térben 

 párhuzamosság-keresztezés, szimmetria, aszimmetria, függőleges 
szintkülönbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek 
használata 

feladatok: 

 élo festmények, fotók, frízek, szoborcsoportok beállítása 

 a létrejött kompozíció lebontása 

mozgások 

 helyzetváltoztatás-helyváltoztatás 

 egyes testrészek mozgatása, bábozás, lábszínház, hastánc 

 több testrész mozgatása 
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 vezetés-fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal 
kívülről-belülről 

 mozgás-nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

feladatok: 

 2-2, később több fázisból álló tréning készítése, kizárólag egyfajta rendszerű 
mozgásokból 

 ugyanez két rendszer váltakozó használatával 

 az egyik táncos mozgatása az egyik, a másik táncos mozgatása a másik 
rendszerben, a folyamat előre meghatározott pontján váltsanak 

 két csoport mozgatása felváltva, pl.: az egyiket nyújtott, a másikat íves 
testrészekkel 

 három mozgáskarakter váltogatása, pl.: 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. 
helyváltoztatás 

Tér  (a test és a környezet) 

Szubjektív tér  

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

 haladás előre-, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb 
irányába), rézsút, kombinációkban  

 elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül, (pl.: tourok), tengely 
a testen kívül (pl.: chainé), vízszintes tengely (forgások), függőleges tengely 
(gurulások) 

Objektív tér      

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok), - viszonyítva) 

 statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér  

Mozgás a térben  

 geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, 
körív, nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 

 szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

 csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

Feladatok 

 a koreográfus csukott szemmel elképzel egyet a fenti lehetőségek közül, majd 
megvalósítja a képet, vagy a 8-16 ütemes sort 

 alaprajz rajzolása és “lejárása” 

 csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján 

 egy táncossal, csoporttal, szólistával és csoporttal, két csoporttal a térbe 
“íratás” a fenti formákból 

 a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, 
oldalazva, hátra; háttal előre haladás, stb. 

 csoport mozog a térben: pl.: változatlan a csoport belső rendje; változatlan a 
csoport belső rendje; változatlan a csoport külső alakja (pl.: arccal egymás felé 
forduló tagokból álló, a nézők felé nyitott félkört formáló csoport nagy köríven 
mozog a színpadon) 

Idő  

 Mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

 kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 
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 relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó 
sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 

 egyenletes, egyetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

 az alaplüktetés (tempó) 

 a hangsúly (szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 
9/4, ...) 

 a periódus (ütem, sor, strófa; kisforma, nagyforma) 

 ritmusalkotás, ritmuskövetés, harmonizálás, kontraszt és különbözőség 

 testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

Feladatok 

 rövid szóló készítése táncosok részére, majd a szólók összeszerkesztése 

 a motívumok lassítása és gyorsítása, a szólamok összeillesztése 

 fenti gyakorlatok csoporttal, szólista + csoport, két csoport viszonylatában 

 a kétfokozatú kontrasztok után három, esetleg több fokozat 
megkülönböztetése 

 adott motívum variációja a zene szólamai szerint 

 adott motívum tempójához zene keresése 

 tánc csendben 

 tánc metronómmal 

 azonos alaplüktetésű de más beosztású (3,4,5,7 negyedes) mozgások egymás 
mellé illesztése, találkozási pontok megfigyelése 

 független tempójú vagy nem metrikus sorok táncolása 

 azonos mozgássor megtanulása más-más ütembeosztásban 

Dinamika 

A test pozícióinak és mozgásainak 4 különböző dinamikai lehetősége van:  

vezetett 

 mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás 
irányát 

lendített 

 az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak 

tartott 

 az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot 
eredményez) 

passzív 

 külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet ill. 
testrészt, vagy nem jön létre mozgás 

Feladatok         

 hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, 
állatok 

 jellemző dinamikájú mozgások reprodukálása (tüsszentés, elesés, bóbiskolás, 
stb.) az adott dinamika átvitele más mozgásanyagra 

 adott mozgásanyag más-más dinamikával való végeztetése  

 adott dinamikájú mozgássor más-más tempóban való végeztetése 

A táncos pszichológiai (testi-lelki) állapota 
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 a tér-idő-dinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás 
is megváltozik, ha azt a táncos más belső állapotban mutatja be, ill. másik 
táncos táncolja ugyanazt a motívumot 

 az adott feladathoz alkalmas személy kiválasztásához szükséges szempontok, 
folyamatok megtanulása - szereposztás 

Feladatok 

 a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad 

 azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények 
összehasonlítása 

 

Megjegyzés 

A kompozíciós kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. Az alapanyag, az 
eszközök nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik meg tisztán. A döntő 
különbség az alábbi párhuzamba állított kategóriák arányában rejlik: 

 

 Improvizáció: Kompozíció: 
 egyszeri ismételhető 
 
 a táncosok egyben koreográfusok a koreográfus és táncos szerepe elkülönül 
 
 erőssége a spontenaitás természetessége erőssége a tudatos dramaturgia 
 
 kisebb egységek átfogására alkalmas nagy ívű szerkezetekhez előnyös 
 
 kis számú hatáselem variálható össz-művészeti hatásokhoz előnyös 
 
 kis létszámban (2-8) működik igazán jól nagyobb csoportoknál is működik 
 
 illékony rögzített 

 

A kompozíció tantárgy keretében a tanulók tanulnak komponálni, azonban tanulságos és 
elkerülhetetlen, hogy a pedagógus is készítsen kompozíciót. A tanár segítse a “koreográfust”, 
de ne oldja meg helyette a felmerülő nehézségeket. Tanítsa meg, hogy koncentráljon a tiszta 
belső képre és a gyors, egyértelmű megfogalmazásokra.  

A kompozíciók elemzésekor ne csak a szándék vagy a hatás felől, hanem mindkettő 
összefüggésében elemezzük a munkákat.  

 

8.3.2.9. Tánctörténet 

A tantárgy szakirányú feladata: 

Célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulásáról, 
fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

Követelmény a továbbképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 az adott évfolyam tananyagát,  

 a táncművészet kimagasló alapműveit,  
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 a táncművészet nagy egyéniségeinek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes: 

 elemezni a táncművészet különböző stílusait,  

 a múlt és jelen értékeinek befogadására,  

 a táncművészetek iránti érdeklődésre.  

 

Tananyag 

Lásd Társastánc tanszak 

 

B. KORTÁRS TÁNC TANSZAK  

8.3.2.10. Kreatív gyermektánc  

A tantárgy szakirányú feladata: 

Célja, hogy a tanulók megismerkedjenek életkori sajátosságaiknak megfelelő szabad 
mozgásformákkal, a térrel, a ritmikával, a dinamikával, az önismerettel, a kapcsolatteremtés 
technikáival és az improvizációval.  

 

Követelmény az előképző elvégzése után: 

A tanuló ismerje:  

 testrészeinek irányított mozgáslehetőségeit, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 az alapvető kapcsolatteremtő formákat. 

Legyen képes: 

 a csoportos munkában való aktív, kreatív, felszabadult közreműködésre,  

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használatára. 

 

Tananyag 

A tananyag kidolgozása heti 2x45 perces órára történt.  

 

Előképző 

Előképző 1. évfolyam 

Bevezető játékok 

 ismerkedő, bemutatkozó, szorongásoldó játékok (keresztnév, vezetéknév 
ritmusának eltapsolása, a szövegek mozgáshoz kötése) 

 párba állás, különböző szempontok szerint választott partnerekkel 

 három, négy, öt, hat fős csoportok kialakítása 

 két csoport kialakítása 

 szabály játékok megértése és a szabályok következetes betartásának 
képessége (gyűjtő, kiváltós, speciális testhelyzetű fogócskák...) 

Tánctechnika 



 112 

A téring célja:  

 bemelegítés 

 mozgáshatárok tágítása 

 izoláció 

 koordináció 

 a tanulás tanulása, technikai elemek elsajátítása. 

Alapvető tánctechnikai témák: 

 testpozíciók és testpozíció váltások (fekvés, térdelés, ülés, állás, féltalpon állás, 
ugrás) 

 mozgáshatárok megismerése és tágítása 

 egyszerű izoláció és koordináció 

 testhelyzetek tudatosítása (hajlított-nyújtott, zárt-nyitott...) 

 egyensúly, központ 

Tér-, ritmika-, dinamika- és önismeret 

a tér alapelemei: 

 szubjektív és objektív térszemlélet különbsége: elől-hátul, jobb-bal, fent-lent, 
oldalt illetve a tükör, a zongora, az ablak, a patak, a templom, a trolibusz, stb. 
irányában 

 egyenes-íves 

ajánlott játékok: 

 közlekedés derékszögekben, ívekben, ütközések kerülése (elöl, hátul, oldalt) 

 kígyós játék 

 párban az egyik fél mondja mi a feladat 

 tervrajz készítés és a terv bemutatása 

a ritmika alapelemei: 

 váltakozó és egyenletes lüktetés  

 lassú és gyors 

 alaplüktetés és hangsúly 

 járás és hangok (taps, kurjantás, szó, dal, dobbantás, stb.) összehangolása 

 zene és mozgás spontán összehangolása 

ajánlott játékok: 

 végletes tempók váltogatása (hanggal és hang nélkül) 

 taps visszaismétlése csukott szemmel, kórusban, egyenként, társnak 

 mozgás karakteres tempójú, szokatlan, ismeretlen zenére 

 jellegzetes tempójú, sebességű, gyorsulású dolgok, állatok utánzása 

 az átélt tempó elvonatkoztatása, átvitele más mozgásanyagra 

 sok spontán mozgás, “ugra-bugrálás” karakteres, ismeretlen zenékre 

 lépések, tapsok, mozgások tempójának felezése, duplázása, párba állítása 

a dinamika alapelemei: 

 lágy és erőteljes 

ajánlott játékok: 

 jellegzetes dolgok, valóságos vagy képzelt lények állagának megjelenítése 
(méz, hal, medúza, kalapács...) 

 az átélt dinamika elvonatkoztatása, átvitele más mozgásanyagra 

önismeret: 
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 a test anyaga (csontok, izmok, bőr)  

 a test struktúrája, testrészek és ízületek (nagy és közepes egységek) 

 fáradtság, fájdalom 

ajánlott játékok: 

 csigolyák, ujjpercek megszámolása, az eredmények összevetése 

A kapcsolatteremtés technikái 

 csoportformák: kör, lánc, pár... 

 a saját és a társak testi épsége (pásztázó tekintet, megállni tudás...) 

 bizalmi játékok 

ajánlott játékok: 

 stoppos játék: zenei szünetre, tapsra, dobra hirtelen meg kell állni 

 vakos játék: a csukott szemű társ vezetése kezénél, hátánál, derekánál fogva, 
csak homlokát, orrát érintve, két kézzel, érintő testrésszel. 

Kreatív játékok 

 mozgás és mozdulatlanság 

 két gyerek vagy két csoport váltakozó mozgása és mozdulatlansága 

 tükör, körben vezetés, kígyó, stb. 

 “szobrok”, szoborcsoportok létrehozása 

 két pozíció váltogatása 

ajánlott játékok: 

 a tanult anyagok komplex felhasználás  

 sok-sok utánzás 

 tükrös (szimmetrikus, tengelyesen szimmetrikus) 

 kígyós (rövid, hosszú)                   

 dominó (kánon mozgás) 

 visszaismétlés (miután a másik befejezte) 

 összerakás (elemenként hozzáadva és mindig az elejéről kezdve együtt) 

Tartás korrekció 

 A spontán felmerülő fájdalmak okára adott magyarázatok és tanácsok a 
megelőzésre (talp, boka, láb fájdalmak), módszerek a sérülések 
megelőzésére. 

 

Előképző 2. évfolyam 

Bevezető játékok 

 párok, csoportok kialakítása, szabály játékok, térkitöltő játékok 

 relaxáló, melegítő, lazító, erősítő gyakorlatokkal, egyéni bemelegítés 

Tánctechnika 

 az alap témák változatlanok (testpozíció váltások, mozgáshatárok, izoláció, 
koordináció, egyensúly...) 

 később komplex mozgásokhoz felhasználható elemek spontán beépítése 

Tér-, ritmika-, dinamika- és önismeret 

a tér alapelemei 

 diagonál irányok 

 köztes fokozatok 
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 íves formák 

ajánlott játékok 

 mozgás a középvonalon vagy a középponton “feltámasztott” teremben úgy 
hogy az ne billenjen fel 

 mozgással mintát “írni” a terembe, a többiek papírra rajzolják 

 a pár egyik tagja mozgássort “ír” a térbe, a társa pontosan elismétli 

ritmika alapelemei 

 2/4, 3/4, 4!4 

 ismétlés 

 dominó 

ajánlott játékok 

 taps ritmusának ismétlése tapssal, más hanggal, mozgással, és fordítva  

 dominó: mindenki csak az “előtte“ levőt nézheti, mint a dőlő dominó, késleltetve 
fut végig a mozgás 

 spontán mozgás zenére, majd a mozgás folytatása zene nélkül  

a dinamika alapelemei 

 lágy és erőteljes, 

 lendített-vezetett 

ajánlott játékok 

 mozgásáról ki kell találni, “milyen anyagból” van a táncos  

 állatok, természeti jelenségek utánzása  

önismeret 

 a test felépítése, további részletek, kérdezni tudás 

 a testrészek és ízületek (nagy és közepes egységek) 

 a fő ízületi tengelyek 

 hogyan látunk? (térlátás, élességi szögek a látótérben...) 

ajánlott játékok 

 mozgás pálcákkal, meghosszabbított testrészekkel 

 kísérlet: mereven előre nézve két oldalt álló és mozgó testrészeket, társakat 
milyen szögben látjuk 

 a pár tagjai érintéssel vagy szóban megjelölt ízületekkel mozognak     

A kapcsolatteremtés technikái 

 kezdeményezés és követés harmóniája 

 azonos ritmusú, más tartalmú mozgás 

 ellentétes mozgások 

 bizalmi játékok 

ajánlott játékok 

 tükrös játékok (síktükör, tengelyesen szimmetrikus tükör)  

 szobrok, szoborcsoportok készítése, megmozdítása  

 postás: mint a szavakat körbesugdosós játék, csak mozgással: Mi marad a 
végére? 

 kör közepén egyenes testtel “dülöngélő” társ megtartása 

Kreatív játékok 

 színházas 
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 összerakós 

Tartás korrekció 

 A spontán felmerülő fájdalmak okára adott magyarázatok és tanácsok a 
megelőzésre (talp, boka, láb fájdalmak), módszerek a sérülések megelőzésére 

 

Alapfok 

Követelmény az alapfok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 testrészeinek irányított mozgását, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 az alapvető kapcsolatteremtő formákat. 

Legyen képes: 

 a csoportos munkában való aktív, kreatív, fegyelmezett közreműködésre, 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használatára, 

 a kapcsolatteremtő improvizációra. 

Alapfok 1. évfolyam 

Bevezető játékok 

 mozgás valamelyik testrész vezetésével 

 mozgás meghatározott ritmusban 

 mozgás térszabállyal 

 a régi játékok igényesebb kivitelben, vagy nehezített formában 

 bizalmi játékok 

 egyéni bemelegítés 

 bemelegítés 4-6 fős kiskörökben 

Tánctechnika 

 testpozíció váltások 

 mozgáshatárok 

 izoláció és koordináció 

 egyensúly 

 technikai elemek tudatosítása 

 8-16 ütemes mozgássorok önálló megjegyzése 

Tér-, ritmikai-, dinamikai- és önismeret 

A térszemlélet továbbfejlesztése: 

 háromdimenziós gondolkodás bevezetése, 

 kompozíciós eszközök a térben 

ajánlott játékok 

 képzelt nyomok mozgással síkban, majd térben is: “mintha sajtban” mozognál, 
füstöt húznál magad után. 

 szobros, mozgószobros játékok 

 “színházas”: egyenként megyünk be a térbe, “hozzáadva” magunkat a kialakult 
helyzethez 

ritmika 

 tempó fokozatok, 

 mozgások ritmusképletekre, 
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 mozgások ritmikai leképezése 

ajánlott játékok 

 ritmus visszatapsolása 

 a mozgás ritmusának ismétlése (nem az alakjáé) 

a dinamika alapelemei 

 a mozgássorok dinamikai változatai 

ajánlott játékok 

 a bemutatott mozgássor ismétlése, más dinamikával 

önismeret 

 végtag ízületek szabadságfoka a fő irányokban 

 érzékszerveink 

ajánlott játékok 

 pálcika emberpozíciójának bemutatása és fordítva 

 kísérletek az érzékszervekkel 

 A kapcsolatteremtés technikái 

 csoporttípusok váltogatása 

 vezető nélküli együttmozgás 

ajánlott játékok 

 szabad improvizáció (amiből ki lehet állni) 

 a tanult résztudások felhasználás komplex helyzetekben 

Kreatív játékok 

 színházas 

 többlépcsős összerakások 

Tartás korrekció 

 problémák felismerése 

 sérülés memória kialakítása, annak felidézése, hogy pontosan hogyan történt 
 

Alapfok 2. évfolyam 

Bevezető játékok 

 egyéni problémák egyéni bemelegítések megtanítása 

 koncentrációs játékok (lassú mozgás...) 

 a későbbi mozgás improvizációs játékok szójátékok előkészítése 

 rövid relaxálás 

Tánctechnika 

 a korábban spontánnak látszó gyakorlatok szerepének tudatosítása 

Tér-, ritmikai-, dinamikai- és önismeret 

tér 

 spontán mozgások elemzése 

 térszabályok megvalósítása 

 kompozíciós eljárások játékos használata 

ritmika 

 zenei ritmusok analizálása, megértése 
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 ritmikai képletek elmozgása 

 kánon, felezés, kiegészítés... 

dinamika 

 dinamikai skálák használata 

 frazeálás 

önismeret 

 a viselkedés mozgatórugói 

 hangulatok 

 indulatok 

 agresszió 

ajánlott játékok 

 kiélezett helyzetek előadása 

 a jellemző tér, ritmikai, dinamikai jellemzők átvitele más, absztrakt mozgásokra 
és fordítva 

A kapcsolatteremtés technikái 

 spontán helyzetek elemzése 

 felidézése, elismétlése 

 szituációk struktúrájának megértése 

 bizalmi játékok 

ajánlott játékok 

 “előre gyártott”, hozott játékok, táncok, szituációk bemutatása 

Kreatív játékok 

 immaginálás és megvalósítás 

 hozott jelenetek házi-bemutatói 

 nagy (komplex) improvizációk 

Tartás korrekció 

 mások problémáinak felismerése 

 korrekciós elképzelések 

 anatómiai alapok spontán megbeszélése 

 

Megjegyzés 

Az összetettebb technikai elemeket fokozatosan építsük be az órák anyagába. Először ne 
törekedjünk tökéletes kivitelezésre. Kezdetben legjobb ha hagyjuk a tanulókat saját gurulásaik, 
forgásaik és ugrásaik megalkotására, és ezek biztonságosabb végrehajtásában segédkezünk. 
Adjunk lehetőséget a tanulóknak saját tréning gyakorlatok vezetésére.  

A tantárgy jellegből adódóan lehetőleg ne tartsuk színpadi bemutatót.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:  
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 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a kapcsolatteremtés kreativitása és technikái 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használata 

 kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 

8.3.2.11. Kortárstánc 1.  

A tantárgy szakirányú feladata: 

Kortárstánc 1. által a tanulók megismerhetik a test használatának újabb lehetőségeit a tér, 
ritmika, dinamika, önismeret és kapcsolatteremtés magasabb fokú technikáit. A tanulók 
továbbfejlesztik improvizációs és kompozíciós képességeiket.  

 

Követelmény az alapfok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

 a tér-, ritmika-, dinamika használatát, 

 a kapcsolatteremtés technikáit, 

 a kortárstánc lépésanyagát, technikáját.  

Legyen képes: 

 a kortárstánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

 a kombinációk használatára, 

 kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására.  

 

Tananyag 

Alapfok 3-4. évfolyam 

A Kortárstánc óra felépítése:  

 kortárstánc tréning 

 kreatív munka: improvizáció, kompozíció 

Kortárstánc tréning 

Gerincmozgató fekvő gyakorlatok 

 szimmetrikus mozgások 

 a gerinc szakaszainak izolált mozgatása előre és hátra 

 a természetes S görbülettel harmonizáló ívek megismerése 

 a gerinc mozgató izmainak intenzív erősítése 

 a gerincmozgás és a légzés összehangolása 

Testpozíciók bejárása 

 az alapvető testpozíciók harmonikus, zökkenőmentes cseréje (háton fekvés, 
ülés, guggolás, térdelés, gran plié, demi plié, parallelállás, relévé) 

A törzs mozgáslehetőségeinek megtapasztalása 

 szimmetrikus mozgások                      

 vezetett és közepes lendületű mozgások 

 döntés és hajlítás előre, nyújtott lábon, talpon 

A láb ízületeinek mozgása 
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 a félig terhelt illetve terhelhetetlen csípő, térd, alsó és felső boka, valamint a 
lábfej ízületek mozgáslehetőségeit feltérképező gyakorlatok 

A törzs és a láb mozgásait kombináló gyakorlatok 

 láb- illetve törzsmunka felváltva  

 a láb-, ill. törzsmunka egyidejűleg, a nyújtás-hajlítás egy fázisban 

Ugrásgyakorlatok              

 ugrások előre, oldalra, hátra 

 ugrások páros lábbal 

 jeté típusú ugrások 

 assemble típusú ugrások 

 sissonne típusú ugrások 

 lábról más testrészre 

 más testrészről lábra 

 más testrészről más testrészre 

 haladó-nem haladó 

 tengely körüli elfordulással - elfordulás nélkül 

 tanulók által kitalált ugrások 

Forgásgyakorlatok            

 1/4, 1/2, 3/3, és egész forgások 

 a forgás feltámasztási pontja szerint (spicc, féltalp, sarok, fenék, térd, fej, stb.) 

 a tengely(ek) jellege szerint (függőleges-vízszintes, testen belül-testen kívül, 
stb.) 

 a forgás iránya szerint (jobbra-balra, ki-be, stb.) 

Kreatív gyakorlatok          

 kombinációk-improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az 
Improvizáció c. tantárgy tanterve) 

 

Megjegyzés 

Fontos a ritmus, a koordinált lendület, az egyre fokozott, de mindig kézben tartott dinamika, a 
biztonságos érkezés megtanítása, az ugrás magasságának és hosszának szabályozása.  

Javasolt havonta, kéthavonta a tréning-összeállítás változtatása, mindig más témának adva 
nagyobb teret.  

 

Alapfok 5-6. évfolyam 

A Kortárstánc óra felépítése:  

 kortárstánc tréning 

 kreatív munka: improvizáció, kompozíció 

Kortárstánc-tréning 

Gerincmozgató fekvő gyakorlatok 

 szimmetrikus mozgások 

 a gerinc szakaszainak izolált mozgatása előre és hátra és spirálban 

 a természetes S görbülettel harmonizáló és azzal ellentétes ívek 

 a gerinc mozgató izmainak intenzív erősítése, az antagonista csoportok izolált 
mozgatását célzó gyakorlatok 
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 a gerincmozgás és a légzés összehangolása 

 mozgáshatárok óvatos tágítása 

Testpozíciók bejárása 

 az alapvető testpozíciók harmonikus, zökkenőmentes cseréje sorban és egyes 
lépcsők kihagyásával (hason, háton, oldalt fekvés, szimmetrikus és 
asszimetrikus lépések, guggolás, térdelés, grand plié, demi plié, paralelle állás, 
relévé) 

A törzs mozgáslehetőségeinek megtapasztalása 

 szimmetrikus mozgások 

 vezetett, ejtett és közepes lendületű mozgások 

 döntés és hajlítás előre, nyújtott és hajlított lábon, talpon, féltalpon 

A láb ízületeinek mozgásai  

 a félig terhelt és terhelt csípő, térd, alsó- és felsőboka, valamint a lábfej ízületek 
mozgáslehetőségeit feltérképező gyakorlatok 

 ha a csoport nem tanul klasszikus balettet - a láb erőltetett kifelé forgatása és 
a deréktáji gerincszakasz túlzott terhelése nélkül - a tendu, frappé, jeté, 
battemant jeté, rond de jambe típusú mozgások tanítása 

A törzs és a láb mozgásait kombináló gyakorlatok 

 láb- illetve törzsmunka felváltva 

 a láb- ill. törzsmunka egyidejűleg, a nyújtás-hajlítás egy fázisban 

Adagio  

 a balance, a tiszta irányok, a kitartás, a koncentráció és az erőnlét fejlesztésére 
alkalmas gyakorlat (legyen olyan egyszerű, hogy a tanulók a kivitel 
tökéletességére koncentrálhassanak) 

Ugrásgyakorlatok  

 ugrások előre, oldalra, hátra 

 egyenesen, diagonálban,  

 egyedül, párban, hárman egyszerre, 

 ugrások páros lábbal 

 jeté típusú ugrások 

 assemble típusú ugrások 

 sissonne típusú ugrások 

 lábról más testrészre 

 más testrészről lábra 

 más testrészről más testrészre 

 haladó-nem haladó 

 tengely körüli elfordulással - elfordulás nélkül 

 tanulók által kitalált ugrások 

Forgásgyakorlatok  

 1/4, 1/2, 3/4, és egész forgások 

 a forgás feltámasztási pontja szerint (spicc, féltalp, sarok, fenék, térd, fej, stb.) 

 a tengely(ek) jellege szerint (függőleges-vízszintes, testen belül-testen kívül, 
stb.) 

 a forgás iránya szerint (jobbra-balra, ki-be, stb.) 

 a tempó növelése, majd a forgások kompozícióba helyezése 

Kreatív gyakorlatok  
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 kombinációk-improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az 
Improvizáció c. tantárgy tanterve) 

 

A számonkérés formái 

A tanulók az Alapfok 3-4-5-6. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a törzs mozgáslehetőségeinek megtapasztalása 

 a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

 az elsajátított gyakorlatsorok stílusos bemutatása 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használata 

 

8.3.2.12. Kortárstánc 2.  

A tantárgy szakirányú feladata: 

Kortárstánc 2. által a tanulók továbbfejlesztik a Kortárstánc 1. tananyagban tanult gyakorlatokat, 
mozgássorokat. A kreatív munkában kombinációkat, improvizációkat végeznek egyénileg, 
párban és csoportosan.  

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje:  

 a tér-, ritmika-, dinamika magasabb fokú használatát,  

 a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, 

 a kortárstánc lépésanyagát, technikáját.  

Legyen képes:  

 a kortárstánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,  

 a kombinációk használatára,  

 kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására,  

 személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésre.  

 

Tananyag 

A tananyag kidolgozása heti 1x90 (2x45) perces órára történt.  

 

Továbbképző 1-2. évfolyam 

Bevezető gyakorlatok (tetszés szerint válogathatók) 

 Térkitöltő játékok (séta megállásokkal vagy helyben mozgásokkal - a csoport 
koordinációs erejének megtapasztalása) 

 Ritmusképlet szerinti mozgás a térben (“Rendszertelen” séta vagy szökdelés 
előre, vagy oldalra vagy hátra adott szabályok szerinti találkozásokkal) 
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 Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, 
gimnasztika, rida, harci művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

 Jazz tánc izolációs gyakorlat 

 Vakvezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, érintve) 

 

Kortárstánc-tréning 1.  

Továbbképző 1. évfolyam 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

 fejjel és lábbal indított felgördülések 

 gerinc szakaszos megmozdítása 

 láb ízületek terhelés nélküli megmozgatása 

 oldalt és hason fekvő helyzetek 

 spirál elfordulások a földön kar, láb, medence vezetéssel 

 kar-láb izoláció terhelésmentes helyzetben, egyenletes tempóban, folyamatos 
mozgással, változó pontokon beiktatott nyújtó szünetekkel 

 56-os tempó, 32-64 lüktetés, négyenként, kettőnként indított 
mozgáshangsúlyokkal 

Testpozíciókra bejáró gyakorlatok 

 fekvésből felülés 

 guggolás 

 térdelés 

 négykézláb támasz 

 72-es tempó, 48-96 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

Gerincszakaszokat különböző tónusokban megmozgató gyakorlat 

(dinamikus mozgásokat még kerülve) 

 69-es tempó, irányonként 32-64 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

Boka-, térd-, csípőízületeket álló helyzetben bejárató gyakorlatok 

 paralelle helyzetekben, 

 természetes helyzetekben 

 en de hors helyzetekben, 

 különböző ritmikai és dinamikai változatokban, főként előre és oldalt 

 69-es tempó, irányonként 16-32 lüktetés, egy-kettőnként indított hangsúlyokkal 

Gerinc és lábmozgásokat álló helyzetben kombináló gyakorlatok 

 balance helyzetek beiktatásával, 

 karvezetési kombinációkkal, 

 egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál 
irányokban...) 

Gerinc és lábmozgásokat álló helyzetben kombináló gyakorlatok 

 balance helyzetek beiktatásával, 

 karvezetési kombinációkkal, 

 egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál 
irányokban...) 

Hajlított láblengetős gyakorlat 

 balance helyzetekkel, 
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 plié variációkkal, (eleinte rúdnál a térd kímélése érdekében),  

 egyszerű lengetés irányokban,  

 haladó formában, 

 69-es tempó 

Törzs íves és egyenes mozgásai dinamikus helyzetekben  

 lengetések, 

 döntések,  

 lábmozgásokkal, balance helyzetekkel kombinálva (a helyváltoztatás nélküli 
mozgások összefoglaló gyakorlata) 

 106-os tempó, majdnem minden lüktetésre új mozdulat, 24-32 lüktetés 

Az eddigi mozgások felhasználása kombinációkban  

 kilépésekkel,  

 ellépésekkel, 

 szintváltásokkal, 

 balance helyzetekkel, 

 forgásokkal,  

 ugrásokkal,  

 irány és ritmikai váltásokkal 

Diagonál gyakorlatok 

 lépés, 

 futás,  

 haladó forgás, 

 irányváltás 

Kis ugrások helyben 

 

Diagonál kombináció  

 az eddigi anyag kiegészítve biztonságosan végrehajtható ugrásokkal 

Erősítő, tágító gyakorlatok     

 

Levezető gyakorlatok  

 közép tempójú vagy lassú, az egész testet mozgató, légzés tempójú 
gyakorlatok 

Kreatív munka  

 kombinációk, improvizációk egyénileg, párban és csoportosan   

 

Megjegyzés 

Az egyes gyakorlat típusokat össze lehet vonni, vagy váltogatni óráról órára. A gyakorlatok 
végeztethetők páros vagy más csoportos helyzetekbe állítva, a partnerkooperációra is ügyelve. 
A tréningeket kreatív munka követi.  

 

Továbbképző 2. évfolyam 

Bevezető gyakorlatok (tetszés szerint válogathatók) 
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 Térkitöltő játékok (séta megállásokkal, vagy helyben mozgásokkal - a csoport 
koordinációs erejének megtapasztalása) 

 Ritmusképlet szerinti mozgás a térben. (“Rendszertelen” séta vagy futás vagy 
szökdelés, előre vagy oldalra vagy hátra adott szabályok szerinti 
találkozásokkal). 

 Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, 
gimnasztika, rida, harci művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

 Jazz tánc, izolációs gyakorlat 

 Vak vezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, 
érintve) 

 

Kortárstánc-tréning 2.  

Továbbképző 1-2. évfolyam 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

 fejjel és lábbal indított felgördülések, 

 gerinc szakaszos megmozdítása, 

 láb ízületek terhelés nélküli megmozgatása, 

 oldalt és hason fekvő helyzetek, 

 spirál elfordulások a földön kar, láb, medence vezetéssel, 

 kar-láb izoláció terhelésmentes helyzetben, egyenletes tempóban, folyamatos 
mozgással, változó pontokon beiktatott nyújtó szünetekkel, 

 56-os tempó, 32-64 lüktetés, négyenként, kettőnként indított 
mozgáshangsúlyokkal 

Testpozíciókat bejáró gyakorlatok 

 fekvésből felülés, 

 guggolás 

 térdelés, 

 négykézláb támasz, 

 72-es tempó, 48-96 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

Gerincszakaszokat különböző tónusokban megmozgató gyakorlat  

(dinamikus mozgásokat még kerülve) 

 69-es tempó, irányonként 32-64 lüktetés, négyenként indított hangsúlyokkal 

Boka-, térd-, csípőízületeket álló helyzetben bejárató gyakorlatok 

 parallel helyzetekben, 

 természetes helyzetekben  

 en de hors helyzetekben, 

 különböző ritmikai és dinamikai változatokban, főként előre és oldalt 

 69-es tempó, irányonként 16-32 lüktetés, egy-kettőnként indított hangsúlyokkal 

Gerinc és lábmozgásokat álló helyzetben kombináló gyakorlatok 

 balance helyzetek beiktatásával, 

 karvezetési kombinációkkal 

 egyszerű irányváltásokkal (nyolcad, negyed fordulatokkal, diagonál 
irányokban...) 

Adagio jellegű mozgássor 

 erőnlét, kitartás, pontos irányok, tágság fejlesztése (tempó: 60) 



 125 

Haladó végzett gyakorlatokaz eddigiek összefoglalása,  

 a koncentráció irányának változtatása érdekében: lépések, esetleg szint 
változtatásokkal 

Hajlított és nyújtott láblengetős gyakorlat, irányváltásokkal, ellépésekkel 

 balance helyzetekkel,        

 plié variációkkal, (eleinte rúdnál a térd kímélése érdekében), 

 haladó formában, 69-es tempó 

Törzs lengetések, forgásokkal kombinálva 

 lengetések,  

 döntések, 

 lábmozgásokkal, balance helyzetekkel kombinálva, (A helyváltoztatás nélküli 
mozgások összefoglaló gyakorlata), 

 106-os tempó, majdnem minden lüktetésre új mozdulat, 24-32 lüktetés 

Kis ugrások irányváltásokkal  

Haladó forgásgyakorlat  

Összetett diagonál gyakorlat 

Haladó ugrásgyakorlat  

Erősítő, tágító gyakorlat 

Levezető gyakorlatok  

 közép tempójú vagy lassú, az egész testet mozgató, légzés tempójú 
gyakorlatok - ha nem kreatív munkával folytatódik a tréning 

Kreatív munka  

 kombinációk, improvizációk egyénileg, párban és csoportosan (lásd az 
improvizáció tantárgy tanterve) 

 

Továbbképző 3-4. évfolyam 

Bevezető gyakorlatok (tetszés szerint válogathatók) 

 Térkitöltő játékok (séta megállásokkal, vagy helyben mozgásokkal - a csoport 
koordinációs erejének megtapasztalása) 

 Ritmusképlet szerinti mozgás a térben. (“Rendszertelen” séta vagy futás vagy 
szökdelés, előre vagy oldalra vagy hátra adott szabályok szerinti 
találkozásokkal). 

 Más mozgásrendszerekből kölcsönzött bemelegítő mozgások (futás, 
gimnasztika, rida, harci művészeti mozgások: nyolc brokát, chi kong...) 

 Jazz tánc, izolációs gyakorlat 

 Vakvezetés különböző kapcsolatformákban (kézen fogva, húzva, tolva, érintve) 

 Kortárstánc tréning    

 használhatók az előző évek tréningjei, vagy összeállíthatóak újak az alábbi 
feladatsor szerint: 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok és a testpozíciókat 

Lábátmozgató gyakorlat fél lépésig 

 lábfej ízületei, tendu, alacsony lengetés 

Gerincszakaszokat különböző tónusokban megmozgató gyakorlat 
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Gerincszakaszokat balance helyzetekkel, egyszerű forgásokkal 

Láblengetések off-balance helyzetekkel, irányváltásokkal, haladás nélkül 

Nagy adagio  

Kis és nagy forgások helyben és kilépéssel  

Kis ugrások  

Összetett diagonál gyakorlatok  

Erősítés-tágítás 

 

Megjegyzések  

A Kortárstánc-tréningben a gyakorlatokat egyre továbbfejlesztettebb formában, nehezebb 
fizikai, ritmikai, összetettségi, gyakorlatfűzési kombinációkban végzik a tanulók az évek során. 
Évente maximum 2-3 tréning anyag összeállítását javasoljuk. Az egyes gyakorlattípusokat 
össze lehet vonni, vagy váltogatni óráról-órára.  

A gyakorlatok végeztethetők páros vagy más csoportos helyzetekben állítva, a partner 
kooperációra is ügyelve. Egyazon mozgássort különböző tempókban, más beosztású 
dinamikával, más-más légzéssel is végeztethetünk.  

Az utolsó évben nem a gyakorlat maga jelent technikai újdonságot, hanem a kivitel 
tökéletesítése.  

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

 az adott évfolyam tréningjeinek ismerete 

 az elsajátított gyakorlatok stílusos bemutatása 

 a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek megtapasztalása 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 a személyiség és kapcsolatteremtés megfelelő fejlődése 

 

8.3.2.13. Graham- vagy Limón-technika 

Lásd Modern tánc tanszak 

 

8.3.2.14. Kontakt-technika 

A tantárgy szakirányú feladata: 

A kontakt-technika (kontakttánc) által a tanulók megismerik a két test közötti 
érintkezési/kontaktpontok változása okozta mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360 
fokos terjedelmét, a test energiáinak kihasználását, a váratlan helyzetek megoldási képességét, 
valamint a belső mozgások érzékelésének képességét.  
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Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes:  

 a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.  

 

Továbbképző 1. évfolyam 

Feladatok 

 alapmozgási ismeretek elsajátítása 

 saját ösztönös mozgások megismerése 

 mozgási szótár megismerése és bővítése 

 technikai elemek gyakorlása 

 partner munka megismerése 

 társ súlyának megismerése 

 bizalom kiépítése társsal szemben 

 vezetett improvizációs gyakorlatok 

 a testközelség fizikai megismerése 

Alaptechnika 

Egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban.  

 kapcsolat a földdel, saját súly átadása 

 gurulások egyszerű formái 

 támaszok és mozgások támaszban 

 dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel 

 alappozíciók a társnak felület adásra 

 földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló 
pozíciókban) 

Test tudatossági gyakorlatok 

Partner grafika 

 alapismeretek, információ átadása és vétele érintéssel 

 az érintés minőségei 

 nyak-, váll-, kar-, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának 
megteremtésére 

Improvizáció 

Vezetett formában, kötött feladattal párokban 

 Fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel 

 társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése 

 csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok 

 

Továbbképző 2. évfolyam 
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Feladatok 

 tanult technikai elemek ismétlése, csiszolása, gyakorlása, új elemek tanulása  

 partner munka eddig tanult elemeinek gyakorlása 

 társ súlyának részleges vagy teljes átvétele 

 improvizatív mozgás szótár bővítése 

 szabad improvizatív feladatok bevezetése 

Alaptechnika 

Egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

 gurulások különböző testrészek vezetésével vállon át, társsal egymásnak 
fekvésben felületadással 

 támaszokban 

 súlyadás 

 egyensúlyi helyzetek felvétele 

 átgurulások (hason, oldalon, háton) 

 a földnek átadott súly, mint a földből nyert energia felhasználása a következő 
mozdulathoz 

 társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra 

 dőlések, séta, futások partnerrel végezve 

 állásban, földön befejezve 

Test tudatossági gyakorlatok 

Partner grafika 

 az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása 

 nyak, váll-kar, csípő-láb grafika “rajzolása” mozgás közben 

 ízületek izolálása végtag mozgással 

Improvizáció 

Vezetett formában, kötött feladatokkal szabadon párokban, trió formában      

 alap érintésekkel ismétlés 

 társ mozgatása, táncba vitele, szerep váltásokkal történjen a tánc 

 társ által alkotott felületek kihasználása (“tájkép” táncok), érintéssel és anélkül 

 csukott szemes vezetéses és követéses feladatok  

 

Továbbképző 3. évfolyam 

Feladatok 

 alaptechnikai elemek elmélyítése, tudatos testhasználat 

 a test készenléti állapotának megismerése 

 a változó helyzetekre történő reagálás gyorsaságának fejlesztése 

 a pillanat felismerése a döntések meghozatalánál 

 teljes testsúly átvétele 

 testre vételek földi-, közép- és álló helyzetekben 

 vezetett gyakorlatok improvizációba vitele 

 szabad megoldások 

 társsal való kommunikáció kialakítása 

 emelések formáinak és alapjainak megtanulása 

Alaptechnika 

Egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 



 129 

 gurulások kombinálása, alkalmazása szabadon 

 gurulások dőlésekből 

 támaszokba testre vételek és elmozdulás a társ súlyával 

 egyensúlyi helyzetek megtartása, mozgásba lévő testen 

 gyors átmenetek a földi elemekből ugrásokba és fordítva 

 emelés hátra, földön lábra (térd, talp), combra 

Test tudatossági gyakorlatok 

Partner grafika és release feladatok 

 ismétlések a finomabb és mélyebb érzékelésre 

 törzs grafikák-mellkas, gerinc 

 ízületek szabad mozgásai, végtag mozgatással, nyugalmi helyzetből a testre 
vonatkozó képekkel 

 mozgás felfedezés a puha test használat segítésére 

Improvizáció 

Kötött formák, vezetett feladatok, szabad formák, megoldások, párokban (állandó, cserével), 
három fő együtt 

 nem azonos testrészek kapcsolódása egymáshoz, (fej-kéz, láb-kéz, törzs-láb, 
törzs-fej, stb.) 

 kapcsolódó felületek elgördülése egymáson 

 kialakított szerepek folyamatos cseréje a tánc kinyitásához, vezetés és követés 
állandó váltakozása 

 emelések használata tánc közben 

 trió-forma, kettő mozgat egyet vagy hármas szerepfeladatok 

 

Továbbképző 4. évfolyam 

Feladatok 

 alaptechnikai elemek és a partnergyakorlatok tudatos alkalmazása tánc 
közben 

 testismeret elmélyítése 

 emelések gyakorlása, pontosabbá tétele 

 a tánc történésének hangsúlya a formai megoldásokkal szemben 

 a pillanatok gyors felismerése, a gyors reakció fejlesztése 

 egyéni megoldások kialakítása adott feladatoknál 

 összetett csoportos improvizációs feladatok gyakorlása 

 testre ugrások és azok lendületének továbbvitele egy újabb mozgásba 

 egyidőben több szempontra figyelni - gyakorlás és tánc közben 

 ismerkedés kompozíciós páros feladatokkal 

Alaptechnika 

Egyénileg és párokban végzett feladatok 

 gurulások variálása, egyikből a másikba való szabad átmenetek 

 gurulások ugrásokba 

 emelések vállra, hátra és a társ levitele a földre 

 ugrások egymásra, elkapással és a súly továbbvitelével földre levitelekkel 

 gurulás az álló helyzetben lévő társon 

Test tudatossági gyakorlatok 
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Partner grafika és release feladatok 

 az előző év anyaga, ismétlés 

 nyugalomban vagy mozgásban lévő test egy pontjának-felületének érintése 
tenyérrel vagy fésülések 

 mozgás felfedezések nyugalomból és mozgásból 

 autentikus mozgás  (partner figyeli a csukott szemmel mozgó társat) 

Improvizáció 

Kötött és szabad formákban, páros és hármas csoportokban  

 az előző évek feladatainak ismétlése és továbbfejlesztésük a tánc során 

 folyton változó felületek kapcsolata 

 dőlés és emelés, váltakozó szerepekkel 

 ugrások alkalmazása tánc közben, nem előre tervezett ugrás fogadásával 

 csoportos improvizációk, amelyben szabadon alkalmazhatók a tanult 
kapcsolódási formák 

Kompozíció (nagyban függ a tanulók tudásszintjétől) 

 meghatározott egyéni mozgássor kiegészítése és végrehajtása partnerrel, 
érintéssel vagy anélkül (a párok egyénileg oldják meg, minden pár mást alkot) 

 egyszerű szerkezetű érintéses, páros formák lerögzítése, súlyadás- és vétellel 

 

Megjegyzés 

A kontakt-tánc, a kontakt-improvizáció oktatása nagyon függ a tanár személyétől. Az órák 
folyamatát mindig befolyásolják, sőt meg is változtathatják a tanulók órán mutatott 
feladatmegoldásai. Az óra közben folyamatos a visszajelzés arról, hogy az eltervezett gyakorlat 
mennyire működik.  

Egy gyakorlat elvezethet egy másikhoz, amit előre nem lehetett volna kitalálni. A tanulók 
megoldásaiból lehet, hogy egészen új feladat bontakozik ki, ami folytatása az előtte lévőnek, de 
nem feltétlenül az amit a tanár korábban eltervezett.  

Az a szabadság, ami ezt a táncformát jellemzi, egyben az óratervezésnek is a sajátossága. 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 
anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.  

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 gördülékeny és puha izomtónus és föld használat 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való 
hajlam 

 harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata 
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8.3.2.15. Improvizáció 

Lásd Modern tánc tanszak 

 

8.3.2.16. Kompozíció 

Lásd Modern tánc tanszak 

 

8.3.2.17. Tánctörténet 

 

Tananyag 

Lásd Társastánc tanszak 
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8.4. Népzene (citera) tanszak 

A képzés ideje:  10 évfolyam 

Évfolyamok száma:  10 évfolyam 

8.4.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

Óraterv 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előké
pző 

Alapfok Továbbképző 

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Citera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szolfézs 2 2 2 2 2 2 2     

Népdalkör        2 2   

Zenekar           2 2 

Népi furulya            

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tantárgyak:  

Citera   10 év 

Szolfézs  6 év 

Népdalkör  2 év 

Zenekar  2 év 

Népi furulya  2 év 

 

Főtárgy: 

Citera   10 év 

 

Kötelező tárgyak:  

Szolfézs  6 év 

 

Kötelezően választható tantárgyak:  

Népdalkör  2 év 

Zenekar  2 év 

 

Szabadon választható tantárgyak:  

Népi furulya  2 év 

 

Előképző: 

Citera  heti 2 óra 1-6. évf. 

Szolfézs heti 2 óra 1-6. évf. 
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Alapfok: 

Citera  heti 2 óra 1-6. évf. 

Szolfézs heti 2 óra 1-6. évf. 

 

Továbbképző: 

Citera  heti 3 óra 7-8. évf. 

  heti 2 óra 9-10. évf. 

Népdalkör heti 2 óra 7-8. évf. 

Zenekar heti 2 óra 9-10. évf. 

Népi furulya heti 1 óra 9-10. évf. 

 

8.4.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

8.4.2.1. Citera 

A tantárgy szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv 
a magyar népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei 
anyagoktól, nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 

 a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó 
más („burdon”) hangszereket, 

 a hangszer irodalmát, a hangzó, vagy kottás formában közölt anyagok minél 
nagyobb részét, 

 a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 

 a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes 
mozgásformáit, és tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 

Alakítsa ki 

 a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a növendékkel a 
céltudatos gyakorlás módszereit, 

 a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, 
összehangolt bal- és jobbkéz-játékot. 

Fordítson figyelmet 

 a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei 
memória fejlesztésére. 

 

Előképző 

Tananyag 

Gyermekjátékdalok éneklése ritmuskísérettel (tapssal, dobbal, dobbantással stb.). Egyszerűbb 
magyar népi hangszerek megismertetése és a bemutatót követő megszólaltatása (cserépdob, 
nádi duda – zuzuló, madársíp, körtemuzsika, citera). 

Ismerkedés a citerával  



 134 

 A jobb kéz munkájának a megfigyelése. 

 Egyszerűbb pengetési gyakorlatok, negyed, nyolcadpár pengetése. 

 Balkéz munkájának megfigyelése, majd könnyű nyomású hangszeren 
dallamhangok lenyomása 

Dallamanyag 

 Szó-mi hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Mi-ré-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Szó-lá-szó-mi hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Szó-mi-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Szó-mi-ré-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Ré-dó-lá, hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Mi-ré-dó-lá hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Mi-ré-dó-ti,-lá, hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése.  

Zenei ismeretek 

 A tanuló a már énekelt dallamokat képes legyen szolmizálni is. 

 Ismerje a negyed, nyolcadpár, negyed ritmus- és szünetértékeket. 

 Ismerje a citera főbb részeit: nagyfej, kisfej, tőke, fogólap, dallamhúr, 
vendéghúr, oldalfejek húrjai. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 30-40 gyermekdal. 

 

Követelmény: 

 Lassú, mérsékelt tempóban egyenletes negyed és nyolcad pengetés. 

 A pengetési irányok pontos elsajátítása. 

 Negyed szünet pontos betartása. 

 Húrlenyomás különböző ujjakkal. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 Gyermekdalok éneklése citerán megszólaltatott ritmuskísérettel 

 Gyermekdalok megszólaltatása citerán. 

 

Javasolt felhasználható tananyag: 

 Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest 1992/1997) Magyar 
Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek. Sorozatszerk.: Eredics Gábor (A 
képzés teljes ideje alatt használható.) 

 Gelencsér Ágnes: Népzenei alapismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

 Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Szerk.: Kerényi György (Budapest 
1951) Akadémiai Kiadó 

 Kodály: Ötfokú zene I. Zeneműkiadó 

 Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

 Kerényi György: Jeles napok dalai (Budapest 1963) Akadémiai Kiadó 

 Népdalválogatás a növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 



 135 

 

Alapfok 

A tantárgy követelményei az alapfok elvégzése után: 

A növendék ismerje 

 a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

 a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az 
általános népzenei gyűjteményeket, szakkönyveket, 

 hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 

 a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

 szólóban és zenekarban saját énekét kísérni, 

 szólóban és zenekarban táncot kísérni. 

Ismerje 

 a citerazene különböző tájegységeinek (Dél-alföld, Nagykunság, Nyírség, Dél-
Dunántúl, Szlavónia, Gyimes, Moldva) általános stílusjegyeit, a citerán 
leggyakrabban játszott dallamokat, 

 ismerje a kiemelkedő adatközlőket, 

 a „kiszedős” játék, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a 
húrlefogás, a parlando rubato játékmód alapjait. 

Rendelkezzék 

 biztos zenei memóriával 

 megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

 tánckíséreti tapasztalattal, 

 szereplési (színpadi) gyakorlattal. 
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1. évfolyam 

Tananyag: 

Gyermekjátékdalok éneklése ritmuskísérettel (tapssal, dobbal, dobbantással stb.). Egyszerűbb 
magyar népi hangszerek megismertetése és a bemutatót követő megszólaltatása (cserépdob, 
nádi duda – zuzuló, madársíp, körtemuzsika, citera). 

Ismerkedés a citerával  

 Megfelelő hangszerelhelyezés és helyes testtartás álló helyzetben a hangszer 
előtt. 

Jobb kéz: 

 a jobb kéz munkájának megfigyeltetése. A pengető szabályos fogásának 
kialakítása. Egyenletes negyed, nyolcad pengetés – kezdetben csak üres 
húrokon a le-föl (befelé-kifelé) pengetés szabályai szerint. 

Bal kéz: 

 a bal kéz munkájának megfigyeltetése, majd dallamhangok lenyomása 
különböző ujjak alkalmazásával. Ujjcsúsztatás.  

 A gyakorlatok eleinte csak bal kézzel C alapú lá-pentachord és dó-pentachord 
hangsorban. A helyes ujjrend kialakítása. 

 A két kéz mozgásának összekapcsolása egyszerű gyakorlatok segítségével. 

Dallamanyag 

 Szó-mi hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Mi-ré-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Szó-lá-szó-mi hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Szó-mi-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Szó-mi-ré-dó hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Ré-dó-lá, hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való pengetése. 

 Mi-ré-dó-lá hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése. 

 Mi-ré-dó-ti,-lá, hangkészletű gyermekdalok éneklése, majd citerán való 
pengetése.  

 Énekkíséret: először üres pengetéssel (egyszerű ritmuskísérettel); majd a 
citerán játszott dallamhoz való hozzáénekléssel. 

 A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történő pengetés, dallamindítás, 
dallamzárás. 

 Gyermekdalok összegűzése (2-3 gyermekdal folyamatos játszása). 

Zenei ismeretek 

 A tanuló a már énekelt dallamokat képes legyen szolmizálni is. 

 Ismerje a negyed, nyolcadpár, negyed ritmus- és szünetértékeket. 

 Ismerje a citera főbb részeit: nagyfej, kisfej, tőke, fogólap, dallamhúr, 
vendéghúr, oldalfejek húrjai. 

 A növendék tudja szolmizálni, kottából olvasni, és abc-s nevekkel megnevezni 
a tanult C-lá és C-dó pentachord hangjait. 

 Az alsó hangtartomány fogalmának ismerete. 

 Ismerje a hangszer történetét, múltját, jelenét, a hangszer szerkezetét (főbb 
részeit) típusait. 

 2/4-es és a 4/4 – es ütem, negyed-érték, nyolcad-pár, negyed szünet. 
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Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 30-40 gyermekdal. 

 

Követelmény: 

 Lassú, mérsékelt tempóban egyenletes negyed és nyolcad pengetés. 

 A pengetési irányok pontos elsajátítása. 

 Negyed szünet pontos betartása. 

 Húrlenyomás különböző ujjakkal. 

 Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

 Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C'-G'-ig) 3, illetve 4 ujjal. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 Gyermekdal-fűzés, csoportos citerázás (2-3 növendék egyszerre játssza 
ugyanazt a dalt). 

 Gyermekdalok megszólaltatása citerán hozzáénekléssel is. 

 

Javasolt felhasználható tananyag: 

Balogh Sándor: Citeraiskola – hangkazettával (Budapest 1992/1997) Magyar Művelődési 
Intézet – Népzenei Füzetek. Sorozatszerk.: Eredics Gábor (A képzés teljes ideje alatt 
használható.) 

Gelencsér Ágnes: Népzenei alapismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó 

Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Szerk.: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai 
Kiadó 

Kodály: Ötfokú zene I. Zeneműkiadó 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Zeneműkiadó 

Kerényi György: Jeles napok dalai (Budapest 1963) Akadémiai Kiadó 

Népdalválogatás a növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 

 

2. évfolyam 

Tananyag: 

Technikai képzés 

Jobb kéz: 

 Pengetési technika fejlesztése. 

 Pengetés egyenes vonalú ütéssel, domború vonalú pengetéssel. 

 Hangsúlyozás az ütem első hangjain. 

 A pergetés (tremoló) előkészítése, megkezdése a 2. félévben (sűrű le-föl 
történő pengetés, karlendítéssel indítva, a dallamhúrokon pergetve, hosszabb 
kitartott hangokon gyakorolva). 

 Szinkópa ritmus pengetése pergetés nélkül. 

 A kiszedős ún. „kapkodós” játék alapjai (kisfej-húrok bependítésének 
gyakorlása). 

Bal kéz: 



 138 

 A G, B, hangokkal az alsó hangtartomány bővítése. 

 3 és 4 ujj használata, a hüvelykujj csúsztatása. 

 Hangtartomány váltás: felső hangtartomány; A', B', H', C'', D'' – hangok helye a 
fogólapon, a hangok helyes ujjrendjének kialakítása. 

 A két kéz munkájának fokozottabb összehangolása. 

Dallamanyag 

 Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve saját éneket 
kísérve. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 30-40 dallam. 

Zenei ismeretek 

 Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

 Alsó, felső hangtartomány. 

 Pergetés – tremoló. 

 Dó-pentachord, dó-hexachord, lá-pentachord, la-pentaton, dór-hangsor. 

 Szinkópa ritmus. 

 

Követelmény: 

 Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

 Tremoló játék kitartott hangokon. 

 A tizenhatodos bontás alapjai. 

 A sorvégi szünet tudatosítása, értékének pontos betartása. 

 Biztos hangtartomány váltás. 

 3 és 4 ujjal történő játék, illetve a megfelelő ujjrend kialakítása. 

 A szinkópa ritmus pergetés nélküli változatának ismerete és alkalmazása. 

 A tanult hangsorok játszása felfelé, lefelé negyed és nyolcad értékekkel 
középgyors tempóban. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 3-4 dalból álló dalcsokrok játéka egyéni és csoportos előadásban az éves 
technikai követelményeknek megfelelő szinten. 

 Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a növendék 
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán). 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára I., II., VI. Kötetei (1951-1973) Akadémiai Kiadó 

Kerényi György: Jeles napok dalai (Budapest 1963) Akadémiai Kiadó 

Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek (Budapest 1978) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (1973) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 
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3. évfolyam 

Tananyag: 

Technikai képzés 

Jobb kéz: 

 Tremoló játék fejlesztése. 

 Pontozott ritmusok, félhang érték, bontott - „autentikus” játékmód szerinti 
pengetése. 

 Tizenhatodos ritmizálás (azonos hangokra bontás). 

 Sűrű mozgású pengetés. 

 Lassú és sűrű pengetés vált 2. váltogatása egy dallamon belül. 

 Csárdás dallamok játszásánál minden negyed érték hangsúlyos pengetése. 

 Húrlefogás előkészítése. 

 A sorvégi szünetek kitöltése a vendéghúrok bependítésével. 

 A parlando, rubato előadásmód kezdete (már énekelve tanult dallamok 
hangszeres megszólaltatása) alapjai. 

 Dallamhúrok egymáshoz igazítása (hangolás). 

 Húrcsoportok pengetése (2-3 vendéghúr pengetése a dallamhoz). 

Bal kéz: 

 Ujjcsúsztatás 1., 2., 3. ujjal, ujjáttevés, ujjbújtatás. 

 Biztos hangtartomány váltás. 

 Nyomóeszközzel való játék (dúr és mixolíd hangsorú dallamok). 

Dallamanyag 

 Régi és új stílusú népdalok tempo giusto és parlando előadásban. 

 Dúr és mixolíd hangsorú dallamok nyomóeszközzel és 3, illetve 4 ujjal történő 
megszólaltatása. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 népdal. 

Zenei ismeretek 

 ¾-es ütem. 

 Új hangsorok: dúr, eol, mixolíd. 

 Nyújtott ritmus, éles ritmus, félhang érték. 

 Parlando, rubato, tempó giusto előadásmód. 

 A csárdás tánc, illetve tempó fogalma. 

 Alkalmazkodó ritmus (az alkalmazkodó ritmusú dallamokban az éles és nyújtott 
ritmusok versszakonkénti más-más elrendeződésének tudatosítása). 

 Hallás utáni (auditív) daltanulás, előbb énekelve majd hangszeren játszva. 

 

Követelmény: 

 Pontozott ritmusok megszólaltatása az autentikus pengetésmódnak 
megfelelően. 

 Csárdás táncdallamok játéka hangsúlyozással – feszes játékmód. 

 Parlando, rubato dallamok éneklése, majd hangszeres megszólaltatása. 

 Dallamhúrok behangolása. 

 Biztos hangtartomány váltás. 
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 Helyes ujjrend alkalmazása. 

 A dúr, eol és mixolíd hangsorok nyolcad értékben való játszása, felfelé – lefelé 
középgyors tempóban. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 3-4 különböző karakterű dalból álló dalcsokrok játéka egyéni és csoportos 
előadásban az éves technikai követelményeknek megfelelő szinten. 

 Legalább 1 rubato és 3-4 giusto dallam előadása énekléssel együtt a növendék 
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán). 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára II., III/A., III/B., IV. és VI. kötetei (1953-1973) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. Kötet (1977) Zeneműkiadó 

Népdalválogatás a növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből. 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

 

4. évfolyam 

Tananyag 

Technikai képzés 

 A tremoló játék fejlesztése, önálló alkalmazása parlando, rubato dallamokon. 

 Húrlefogás gyakorlása. 

 A díszítés egyszerűbb formái: tizenhatodos bontások, dallamdíszítések 
dunántúli ugrós dallamokon, előkék játszása, kis éles, kis nyújtott ritmusok 
pengetése. 

 Glissando alkalmazása. 

 Sorzárások díszítése körülírással. 

 Húrozás, hangolás kisfejeken. 

Dallamanyag 

 A Dél-Dunántúl hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos 
megismerése. 

 Ugrósok, kanásztáncok. 

 Nagykunsági, citerán játszott csárdás táncdallamok.ű 

 Hangzó anyag (eredeti felvételek) hallgatása, tanári segítséggel történő 
elemzése és értelmezése. 

 Hallás után történő zenetanulás (a kotta, mint szemléltető anyag segítse a 
tanulót). 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

Zenei ismeretek 

 Fríg hangsor, fríg zárlat. 

 Esztam, friss, ugrós tánc. 
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 Glissando, előke, kis éles, kis nyújtott. 

 

Követelmény: 

A növendék legyen képes 

 a pergetés (tremolo) önálló alkalmazására, egyszerűbb dallami és ritmikai 
díszítésekre, 

 egyszerű esztam kíséretre, 

 az autentikus játékhoz igazodva a nyomóeszköz biztos használatára és a 
glissandózásra, 

 a fríg hangsor nyolcad értékben való játszására (üres G-ről és C'-ről indítva) 
felfelé és lefelé középgyors tempóban. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 3 összeállított dalcsokor megszólaltatása hozzáénekléssel és csak hangszeren 
játszva:  

 1 a dél-dunántúli, 1 a nagykunsági tájegység eredeti felvételei alapján, 1 pedig 
csoportos (3-4 fős) előadásban lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt 
szólaljon meg. 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Borsi Ferenc – Tari Lujza: Citeraantológia (előkészületben) 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (1977) Zeneműkiadó 

 

Felhasználható hangzó és videó-anyag 

Tuka Zsigmond nagykunsági citerás játékát bemutató videofelvétel (1991/1997) 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia III. - lemezalbum. Szerk.: Olsvai I. (Budapest 1988) Hungaroton 

Magyar Népzene 1-2. lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/72) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene – lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

 

5. évfolyam 

Tananyag 

Technikai képzés 

 A tremolo játék tökélesítése, stílusos alkalmazása. 

 Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokban. 

 Aprózás – tizenhatod mozgású dallamok. 

 Páratlan nyolcadokból álló ütemek pengetési módjai, hangsúly elhelyezések. 

 Ritmikai és dallami variációs lehetőségek felismertetése hangzó felvételekről 
és annak gyakorlása. 

 A nyomóeszköz használata és szerepe. 
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Dallamanyag 

 A Dél-alföld hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos 
megismerése. 

 Hangzóanyag (eredeti felvétel) hallgatása, önálló elemzése. 

 A tanuló legyen képes önállóan készíteni egyszerűbb népzenei 
összeállításokat (esetleg feldolgozásokat). 

 Különböző alaphangú citerák tudatos használata. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 Stílusos tremoló játék. 

 Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamok játszása során. 

 Tizenhatodos díszítések körülírással, fél oktávnyi futamok játszása. 

 Sorzáró díszítések alkalmazása. 

 A nyomóeszköz használata. 

 Helyes hangsúlyozás. 

 Az eddig tanult hangsorok gyakorlása tizenhatodokkal. 

 A citera valamennyi húrjának behangolása. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 2 egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával: 

 Csoportos citerázás (3-4 fő). 

 1 dalcsokor a dél-alföldi tájegység eredeti felvételei alapján megszólaltatva.  

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Borsi Ferenc – Tari Lujza : Citeraantológia – hangkazettával, előkészületben (Felhasználható a 
további évfolyamokban is.) 

Magyar Népzene Tára VI. És VII. kötetei (1973-1987) Akadémiai Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Budapest 1973) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén (Budapest 1961) 

 

Felhasználható hangzó anyag 

A Pátria lemezsorozat szentesi és fábiánsebestyéni tekerős és citerás dallamai 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1977) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld (Budapest 1991) Hungaroton 

Magyar Népzene 1-2. Lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene – lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

 

6. évfolyam 
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Tananyag: 

Technikai képzés 

 A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 

 A bal kéz virtuóz játékának fejlesztése. 

 Hangsúlytalan előkék, tizenhatod mozgású díszítések és tizenhatodos 
dallamok játszása. 

 Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

 Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játéka 
alapján. 

Dallamanyag 

 Az eddig tanultak összegzése. 

 Alföldi, hajdúsági dallamok. 

 Erdélyi tájegységek táncdallamainak megszólaltatása a hagyományos 
kíséretmód felhasználásával (lassú dűvő, gyorsdűvő). 

 Gyimesi és moldvai énekes és hangszeres dallamok citerán történő 
megszólaltatása. 

 Aszimmetrikus ütemezésű dallamok játszása (Gyimes, Moldva, Szlavónia). 

Zenei ismeretek 

 Gyorsdűvő. 

 Aszimmetrikus ütemezések, illetve ritmusok. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

 Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű 
dallamokon. 

 Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

 Képes legyen igényesen megformálni az előadandó dallamokat. 

 Legyen tisztában a különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 Ismerje az eredeti játékot. 

 Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve:  

 1 összeállítás hajdúsági dallamokat, 1 összeállítás erdélyi táncdallamokat 
tartalmazzon, 1 csoportos előadásban (3-4 fő) lehetőleg különböző népi 
hangszerekkel együtt szólaljon meg. 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (1977) Zeneműkiadó 
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Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki 
László Alapítvány 

Tegnap a Gyimesben jártam – Kallós Zoltán és Martin György gyűjtése (Budapest, 1989) 
Európa Könyvkiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1981) Zeneműkiadó 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja – bihari népdalok (Berettyóújfalu, 1978) 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II-V. (Budapest 1986-1993) Hungaroton 

Magyar Népzene I-II. lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene – lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

 

Továbbképző 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

 A citerán használatos valamennyi hangsort, 

 A citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

 Igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a különböző dialektusok 
díszítésmódjának, játékmódjának felhasználásával, 

 Önálló összeállításokat készíteni a különböző dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

 Hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat 
játszani, tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 

7. évfolyam 

Tananyag: 

Technikai képzés 

 Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

 A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetés-módjának továbbfejlesztése. 

 A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

 Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játszása. 

 Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

 Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

 Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása 
alapján. 

 Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

Dallamanyag 

 Az eddig tanultak összegzése. 
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 A felvidéki és az észak-magyarországi tájegységek dallamvilágának 
megismerése. 

 Erdélyi: lőrincrévi, magyarlapádi dallamok játszása, a jellemző díszítésmódok 
alkalmazásával. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

 Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű 
dallamokon. 

 Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

 Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

 Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 Ismerje az eredeti játékmódokat. 

 Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

 3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve:  

 1 a lőrincrévi vagy magyarlapádi énekes és tánc-dallamokból, 1 felvidéki, 1 
pedig valamely észak-magyarországi tájegység dallamaiból szólaljon meg (a 3 
összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi 
hangszerekkel együtt). 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 

Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje – Karsai Zsigmond dalai (Budapest, 1982) Zeneműkiadó 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II-V. (Budapest 1986-1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1-2. Lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

 

8. évfolyam 

Tananyag 

Technikai képzés 

 Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

 A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. 
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 A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

 Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

 Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

 Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

 Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása 
alapján. 

 Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

Dallamanyag 

 A nyírségi tájegység hagyományos táncdallamainak tanulmányozása (lassú 
csárdás, gyors csárdás és friss, oláhos) – eredeti vonós felvételek alapján. 

 Gyimesi táncdallamok: lassú magyaros, sebes magyaros, verbunk (eredeti 
hegedű - gardon, furulya – gardon előadásban megszólaltatott felvételek 
alapján). 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

 Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű 
dallamokon. 

 Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

 Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

 Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 Ismerje az eredeti játékmódokat. 

 Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 a nyírségi csárdásokból, 1 
oláhos dallamokból, 1 a gyimesi tájegység hagyományos táncdallamaiból, énekeiből szólaljon 
meg (a 3 összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel 
együtt). 

 

Javasolt felhasználható tananyag: 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (Budapest 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene (Budapest, 1992) Magyar Művelődési 
Intézet – Népzenei Füzetek. Sorozatszerk.: Eredics Gábor 

 

Felhasználható hangzó anyag: 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II-V. (Budapest 1986-1993) Hungaroton 
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Magyar Népzene I-II. lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene hanglemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

Gyimesbükki táncok – hangkazetta (1996) 

Szatmári bandák – hangkazetta (Budapest 1991) 

Este a Gyimesbe' jártam – CD, hangkazetta (Budapest 1987) Hungaroton 

 

9. évfolyam 

Tananyag: 

Technikai képzés 

 Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

 A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetés-módjának továbbfejlesztése. 

 A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

 Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

 Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

 Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

 Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása 
alapján. 

 Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

Dallamanyag 

 Jászsági, Szolnok megyei és Bács-Kiskun megyei dallamok. 

 Mezőségi – eredetileg vonószenekar által megszólaltatott – tánczene. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

 Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű 
dallamokon. 

 Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

 Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

 Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 Ismerje az eredeti játékmódokat. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 jászsági, 1 Szolnok, illetve 
Bács-Kiskun megyei, 1 pedig mezőségi dallamokból szólaljon meg (a 3 összeállításból 1 
csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt). 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 
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Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (Budapest 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzenei Antológia II-V. (Budapest 1986-1993) Hungaroton 

Magyar Népzene 1-2. lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

 

10. évfolyam 

Tananyag: 

Technikai képzés 

 Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. 

 A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetés-módjának továbbfejlesztése. 

 A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése. 

 Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. 

 Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon. 

 Biztonságos 4 ujjal történő játék. 

 Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása 
alapján. 

 Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során. 

Dallamanyag 

 Dunántúli tájak hagyományos táncmuzsikája. 

 Székelyföldi, szilágysági, moldvai táncdallamok eredeti felvételek alapján. 

Elsajátítandó anyag 

 Mintegy 40 dallam. 

 

Követelmény: 

 A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, 
kíséretfajtákat. 

 Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

 Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű 
dallamokon. 

 Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

 Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

 Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

 Ismerje az eredeti játékmódokat. 

 Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

 

A tanszaki meghallgatás és az év végi beszámoló anyaga 

3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 tolnai, vasi vagy zalai 
dallamokból, 1 székelyföldi vagy szilágysági táncdallamokból, 1 hagyományos moldvai 
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táncdalanyagból hangozzék el (a 3 összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg 
különböző népi hangszerekkel együtt). 

 

Javasolt felhasználható tananyag 

Magyar Népzene Tára VI., VII., VIII., IX. és X. kötetei (1973-1997) Akadémiai és Balassi Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. kötet (Budapest 1977) Zeneműkiadó 

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 

Pávai István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje (Budapest, 1993) Teleki László 
Alapítvány 

Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I-III. (Budapest 1956/61/91) 
Zeneműkiadó 

 

Felhasználható hangzó anyag 

Magyarországi citeramuzsika – hanglemez, kazetta (Budapest 1975) Hungaroton 

Magyar Népzene 1-2. Lemezalbum. Szerk.: Rajeczky B. (Budapest 1969/1972) Hungaroton 

Magyar hangszeres népzene lemezalbum. Szerk.: Sárosi B. (Budapest 1980) Hungaroton 

Szererőm a táncba – moldvai csángómagyar népzene (1997) Etnofon 
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8.4.2.2. Szolfézs 

A tantárgy célja: 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei 
anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. A szolfézs kötelező tantárgy. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

 az általános zenei képességek fejlesztését és  

 a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

A tantárgy szakirányú feladatai: 

 A növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása, érzelemvilágának kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása,  

 átfogó zenei műveltség kialakítása,  

 a hangszertanulás segítése,  

 a társművészetek iránti nyitottság megalapozása,  

 a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése az alábbi területeken:  
o ritmus-metrum, 

o tiszta intonáció, 

o tájékozódás a magassági viszonyokban, dallamhallás, 

o többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

o zenei olvasás-írás, 

o zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

o zenei memória, 

o rögtönzés, 

o zenehallgatás, 

o zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra. 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 
kialakítását kívánja megalapozni. 
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8.4.2.3. Népzenei ismeretek 

A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, 
melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres-énekes fejlődését. 

Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus- és térérzéke, intonációs készsége, értelmi képessége, emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, 
közösségi magatartása, az anyanyelv ismerete, a népzene szeretete. 

A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat. 

Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában. 

Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket. 

Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző szerepét. 

Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására. 

Az alapfok évfolyamain 

Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket. 

Fejlessze a tanuló 

 - általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékezetét, 

 - a zenei írás-olvasást, különös tekintettel a népzenei műfaj sajátosságaira, 

 - zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 

Ismertesse meg 

 - a magyar népzene történeti rétegeit, 

 - a magyar népzene stílusait, műfajait, 

 - népzenei dialektusokat, 

 - a változatképződés szerepét, tényezőit és törvényszerűségeit, 

 - a vokális és hangszeres népzene jellemzőit, 

 - a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, elterjedtségét, 

 - a magyar népzenében jellemző hangszeres együtteseket, 

 - a népzene és néptánc kapcsolatát, 

 - az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz és a jeles napokhoz kötődő népszokásokat, 
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 - a népzene szerepét a hagyományos paraszti kultúrában, valamint megőrzésének, használatának lehetőségeit a jelenkorban. 

Ösztönözze a tanulót 

 - önálló munkára, 

 - népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 

 - a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására. 

 

8.4.2.4. Néprajz 

A néprajz tanítás célja, hogy összefüggéseiben ismertesse meg a tanulókat a hagyományos paraszti életmóddal, annak változó kulturális jelenségeivel és 
belső törvényeivel. 

A néprajztanítás feladatai 

Tárja fel a tanulók előtt a magyar népi kultúra 

 kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését, 

 a kultúra más területeivel való kapcsolatát, 

 helyét Eurázsia kultúrájában, 

 táji-történeti tagolódását, 

 tantárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit, 

 a rokon népek és a Kárpát-medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális kölcsönhatását, kapcsolatát. 

Kiemelten foglalkozzon a családi, helyi és regionális hagyományok meg- és felismerésével, erősítve ezzel a szülőföldhöz kötődésen keresztül a nemzeti és 
kulturális identitást. 

Mutassa be a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kézikönyveit. 

Ösztönözze a tanulót a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő- és feldolgozó munkára. 

Alakítsa ki az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét. 

Szoktassa a tanulókat a rendszeres ön- és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel kísérése stb.). 

Segítse elő más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását. 
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Alapvető követelmény, hogy a népi kultúra fent leírt tényeit és összefüggéseit a tanított korosztálynak megfelelő, élményszerű és gyakorlatban átélhető 
formában közvetítse. 

Néprajz főtárgynál a tananyagot szélesebb szakirodalom bevonásával, önálló gyűjtő munkával, minél több forrás elemző bevonásával, mélyebben, 
részletesebben kell megismertetni úgy, hogy a hangsúly a források ismeretén alapuló, tárgyi tudásra épülő gondolkodásmódon: az összefüggések felismerésén, 
értelmezésén legyen. 

 

Tananyag 

Előképző 

 Tananyag Követelmény 

 Népzene Néprajz Szolfézs  

E
 l 

ő
 k

 é
 p

 z
 ő

 

Magyar gyermekjátékok, 
mondókák, kiolvasók. Pentaton 
és pentachord fordulatú 
népdalok. Karácsonyi és a 
húsvéti ünnepkörhöz tartozó 
népdalok. Magyar népi 
hangszerek  megismerése: 
kereplők, kolomp, csengő, pergő, 
citera, cimbalom, hegedű, kontra, 
bőgő, nádsíp, duda, furulyák. 

Népszokások, jeles napok. 
Karácsonyi és húsvéti ünnepkör és 
a hozzájuk fűződő szokások.  

Gyermekjátékdalok tempója, 
ritmusa.  Mondókák ritmusának 
felismerése, hallás után 
ritmusjelekkel leírása. Könnyebb 
dalok lejegyzése betűkottával. 
A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4  
 Egyszerűbb dalokhoz ritmuskíséret. 
Egyszerűbb népzenei feldolgozások 
hallgatása. 

Mintegy 15 mondóka, 15 gyermekdal.  
Zeneileg pontos éneklés. A dalok ritmusa és az egyenletes 
mérőlüktetés közötti különbség felismerése.   
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek 
folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.. 
A hangok szolmizációs neve, kézjele (helye a vonalrendszeren. 
zenére figyelés kialakítása. Néhány perces zenehallgatás.  
A zenei írás, olvasás bevezetése a csoport képességének 
megfelelően. 
Népszokások, jeles napok. Farsangi népszokás ismerete, 2-3 példát 
énekelni.  
Karácsonyi és húsvéti ünnepkör és egy-egy kapcsolódó dal.  
 

Alapfok 

Követelmények az Alapfok elvégzése után 

Népzene 

 Ismerjék a tananyagban felsorolt hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, táji jellegzetességét, illetve ismerjék 
fel külsejük és hangzásuk alapján: doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita, tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina. 

 Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét, kisebb táji dialektusait. Tudjanak egy-két példát énekelni a különböző 
tájegységekhez.  

 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A dallamokat elemezzék a tanult 10 szempont szerint. 
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 A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, jellemzői 1-2 példával illusztrálva. Magyar zenetörténeti dallamok egyes 
csoportjai, jellemzői, példákkal. 

 Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit, munkásságukat és a néhány kiemelkedő adatközlőt. 

 Ismerjék a régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták”; 2. régi műzenei, európai és gregorián dallamátvételek. 
A XVI-XVII. Századi egyházi és világi énekek változatai. Szomszéd népi átvételek. Ezekre tudjanak dallampéldákat énekelni. 

 Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada fogalmát, főbb ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni. 

Néprajz 

 Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő szokásokat, és tudjanak egy-egy dallampéldát énekelni: Újév, Szent 
Balázs napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István és János napja. 

 Ismerjék a következő népszokások, tartalmát, idejét, szokásokat és tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve eljátszani hozzá: Advent, Vízkereszt, 
Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés. 

 Ismerjék a következő népszokások, idejét, tartalmát és a hozzájuk fűződő hiedelmeket, szokásokat.  Tudjanak 1-2 dallampéldát énekelni, 
illetve a szokást eljátszani: Ismerjék a párosítók jellemzőit, jelentőségét és tudjanak hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.  

Szolfézs 

 Ismerje a következő kifejezéseket: népdal; negyed, nyolcad, és szüneteik; mérőütés; ütem; dallamsor, alaphang. 

 A tanult kvintváltós dalok felismerése.  

 Dalok, dallamfordulatok éneklése megadott hangnemben ábécével is. 

 Tanult hangközök felismerése. 

 Ismerje az A A B A formatípusba tartozó tanult népdalokat.  

 Olvasson ötvonalas rendszerben két #-től négy b-ig. 

 Hármas hangzatok felismerése, hangszer segítségével megszólaltatni. 

 Hangsorok felismerése kottáról.  

 Parlando, rubato dal éneklése. 

 Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

 Ismerje a 7# - 7b előjegyzésig moll és dúr hangsorok. 
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 Tananyag Követelmény 

1.évf Magyar gyermekjátékok, mondókák, 
kiolvasók. Pentaton és pentachord 
fordulatú népdalok. Karácsonyi és a 
húsvéti ünnepkörhöz tartozó 
népdalok. Farsangi és regösénekek.  
Magyar népi hangszerek 
csoportosítása: 
 kereplők, kolomp, csengő, pergő, 
citera, cimbalom, hegedű, kontra, 
bőgő, nádsíp, duda, furulyák. 

Népszokások, jeles napok. 
Karácsonyi és húsvéti ünnepkör és 
a hozzájuk fűződő szokások. 
Farsangi népszokások. Regösének. 

Gyermekjátékdalok tempója, 
ritmusa. Hangköz, hangterjedelem. 
Mondókák ritmusának felismerése, 
hallás után ritmusjelekkel leírása. 
Könnyebb dalok lejegyzése 
betűkottával. 
A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4  
 Egyszerűbb dalokhoz ritmuskíséret. 
Egyszerűbb népzenei feldolgozások 
hallgatása. 

Mintegy 15 mondóka, 15 gyermekdal. Gyermekdalok vagy 
egyszerűbb népdalok felismerése dallam, illetve szolmizáció alapján. 
Mondókák ritmusának hallás után való leírása. Tudjanak 15-20 
pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel és 
szolmizálva. 
Népszokások, jeles napok. Farsangi népszokás ismerete, 2-3 példát 
énekelni.  
Karácsonyi és húsvéti ünnepkör és egy-egy kapcsolódó dal. Regölés 
ismertetése. 
Tájékozódás a vonalrendszeren. A g-kulcs hangjainak ismerete. 
Ismerje a következő kifejezéseket: népdal; negyed, nyolcad, és 
szüneteik; mérőütés; ütem; dallamsor, alaphang. 

2. évf A régi stílusú népdaltípusok 
általános ismérvei és alapfokú 
elemzése.  
Magyar népi hangszerek 
csoportosítása: 
dob, facimbalom, harántfurulya, 
kanásztülök, kürt, koboz, 
köcsögduda, bika, láncosbot, 
regössíp,  
 
töröksíp, tekerő. 
 

A magyar népszokások közül Luca 
napja, István és János napja, Újév, 
Szent Balázs napja, Szent Gergely 
napja és a hozzá tartozó dallamok. 
 

Parlando. Dudanóta, kanásztánc.   
Szótagszám, sorszerkezet, 
kvintváltás. 
Hangsorok, modális hangsorok G 
kulcsban egy, kettő, három b 
előjegyzéssel olvasás ötvonalas 
rendszerben. 
Szinkópa.   
 
Negyed felütés. Dó és lá pentacord 
és hexacord 
Hangközök: prím, oktáv, kvart, kvint. 

20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A 
régi stílusú népdalok általános ismérvei. 
Mutassák be a tanult népszokások jellemzőit, főbb csoportjait, 
határozzák meg a jeles nap fogalmát.  
Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk 
fűződő szokásokat, és tudjanak egy-egy dallampéldát énekelni: Újév, 
Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István és 
János napja. 
Ismerjék a tananyagban felsorolt hangszerek alkotórészeit, fajtáit, 
hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel formájuk 
és hangzásuk alapján. 
A tanult hangközök felismerése. 
A tanult kvintváltós dalok felismerése.  
Dalok, dallamfordulatok éneklése megadott hangnemben ábécével 
is. 
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3. évf A régi stílusú népdaltípusok 
általános ismérvei és alapfokú 
elemzése.  
Az új stílusú népdaltípusok 
általános ismérvei és alapfokú 
elemzése.  
Magyar népi hangszerek: 
cserépsípok, doromb, mirliton 
hangszerek, okarina, tambura, 
tárogató, klarinét, tilinkó, trombita, 
ütőgardon. 
Parlando, rubato előadásmód. 

A magyar népszokások közül az 
adventi időszakhoz a 
Vízkereszthez, Pünkösdhöz, Szent 
Iván napjához, Talalaj-vasárnap, a 
Sardó-vasárnap, Húshagyó, 
Virágvasárnap, kiszehajtás és a 
villőzéshez tartozó dalanyag. 
Aratás és a hozzá tartozó szokások 
ismerete. 

Új stílus. Szimmetrikus, 
aszimmetrikus. 
 Ütemek: ¾, 3/8, 6/8 
Váltakozó ütemmutatós dalok.  
A félhang. 
Éles és nyújtott ritmus. 
Hangközök: szekund, terc, szext, 
szeptim 
Ritmusgyakorlatok hangoztatása 
egy és két szólamban. 
Az A A B A formatípusba tartozó 
magyar népzenei anyag. 
Két # -től négy b-ig olvasás 
ötvonalas rendszerben.  
Dúr, eol, mixolíd hangsorok. 
Hármas hangzatok. 

Ismerjék a következő népszokások, tartalmát, idejét, szokásokat és 
tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve eljátszani hozzá: Advent, 
Vízkereszt, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, Talalaj-vasárnap, 
Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés. 
20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. 
Az új stílusú népdalok általános ismérvei. 
Ismerjék vázlatosan a tananyagban felsorolt hangszerek 
alkotórészeit, fajtáit, táji jellegzetességét, illetve ismerjék fel külsejük 
és hangzásuk alapján: doromb, mirliton hangszerek, tambura, 
ütőgardon, trombita, tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina. 
Tanult hangközök felismerése. 

 Ismerje az A A B A formatípusba 
tartozó tanult népdalokat.  

Olvasson ötvonalas rendszerben két #-től négy b-ig. 

4. évf A magyar népzene öt nagy 
dialektusterülete, és azok kisebb 
tájegységei. 
Régi és új stílusú magyar népdalok. 
A párosító és házasító dalok 
népdalok. 

Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, 
Észak-Dunántúl, Dunazug és 
Csallóköz 
Észak: Zobor-vidék, Csallóköz, 
Mátyusföld, Palócvidék, Bodrogköz 
stb. 
Alföld: Közép-Alföld, Dél-Alföld, 
Felső-Tisza-vidék 
Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, 
Székelyföld, Bukovina 
Moldva 
 

Hangközök kiéneklése, hangszer 
segítségével. 
Hangsorok felismerése kottáról. 
Parlando, rubato dalok 
előadásmódja. 
Szűkített, bővített hármas 
hangzatok. 
4# - 4b előjegyzésig dúr és moll 
hangsorok. 
Fríg hangsor, fríg zárlat 
Díszítések, előke, utóka, főhang, 
glissando. 
 

Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét, kisebb táji 
dialektusait. Tudjanak egy-két példát énekelni a különböző 
tájegységekhez.  
Ismerjék a következő népszokások, idejét, tartalmát és a hozzájuk 
fűződő hiedelmeket, szokásokat.  Tudjanak 1-2 dallampéldát 
énekelni, illetve a szokást eljátszani: Ismerjék a párosítók jellemzőit, 
jelentőségét és tudjanak hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.  
Hármas hangzatok felismerése, hangszer segítségével 
megszólaltatni. 
Hangsorok felismerése kottáról.  
1-1 parlando, rubato dal éneklése. 
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5. évf Népballada, rabénekek, 
pásztordalok. A népballada fogalma, 
előadásának jellemzői. Fő csoportjai 
és jellemzőik: klasszikus balladák, 
történelmi vonatkozású balladák, 
lírai balladák, strófaismétlő balladák, 
betyárballadák és rabénekek. 
Nem ötfokú dudanóta, históriás 
ének, „jaj-nóták”, európai és 
gregorián dallamátvételek, egyházi 
és világi énekek, szomszédnépi 
hatások. 

Pásztorkodás, állattartás, 
betyárélet. 
Balladák története 
 

Népdalelemzés az eddigi 
szempontok szerint kibővítve a 
hangterjedelemmel (ambitus). 
Népdal, műdal, műies népdal 
megkülönböztetése. 
Kánonok. 
5# - 5b előjegyzésig moll és dúr 
hangsorok. 
Funkciós főhangok dúrban és 
mollban. 
A 16-od mozgású dallamok. 

Ismerjék a régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás 
ének, „jaj-nóták”; 2. régi műzenei, európai és gregorián 
dallamátvételek. A XVI-XVII. Századi egyházi és világi énekek 
változatai. Szomszéd népi átvételek. Ezekre tudjanak dallampéldákat 
énekelni. 
Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada 
fogalmát, főbb ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni. 
2-3 rabéneket és pásztordalt ismerjenek. 
Ismerje a 5# - 5b előjegyzésig moll és dúr hangsorokat. 
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

6. évf Sirató fogalma, jellemzője, típusai. 
Csujjogató, táncszó. 
Magyar zenetörténeti dallamok 
eredete, jellemzői, dallamai. 
Magyar népzenekutatás főbb 
képviselői. 
 
 

Népi öltözködés, saját tájegység 
ruháinak ismerete 
Ismerje fel a többi tájegység ruháit. 

Népdalelemzés a következő 10 
szempont szerint: stílus, 
sorszerkezet, előadásmód, hangsor, 
hangterjedelem (ambitus), 
sorvégződés (kadencia), ütemszám 
(pódia), szótagszám, ritmus, 
megjegyzés. 
7# - 7b előjegyzésig moll és dúr 
hangsorok. 
Aszimmetrikus ütemezések, 
ritmusok. 
 

20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A 
dallamokat elemezzék a tanult 10 szempont szerint. 
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, 
jellemzői 1-2 példával illusztrálva. Magyar zenetörténeti dallamok 
egyes csoportjai, jellemzői, példákkal. 
Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit, 
munkásságukat és a néhány kiemelkedő adatközlőt. 
Ismerje a 7# - 7b előjegyzésig moll és dúr hangsorok. 
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8.4.2.5. Népdalkör 

A népdalkör a népzenetanítás sajátos kórusa. Mivel a magyar vokális népzene alapvető 
jellegzetessége az egyszólamúság, a népdalkör az unisono hangzásvilágon belül igyekszik 
megszólalását minél hatásosabbá és stílushűbbé tenni. (A nemzetiségi anyagban - német, 
szerb, horvát, szlovák, rutén stb. természetesen nagy szerepet kap a többszólamúság is, itt 
tehát sajátos szempontok érvényesülnek). 

A népdalkör segíti a növendékeket megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására, 
közösségformáló ereje által hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, illetve a harmonikusabb 
személyiség kialakulását segíti elő. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a 
mindennapi életben való alkalmazása között, ösztönzi a növendékeket a közös éneklésre, akár 
saját örömükre, akár szereplések formájában. 

A népdalkör tantárgyat a továbbképző szakaszban veszik fel a tanulók – amikor már a 
zeneiskola 7., 8. osztályos tanulói – ezt a tantárgyat sajátos megközelítésben kell tanítani. 
Tanulóink a citera hangszer mellett folyamosan énekelnek. Sőt megköveteljük tőlük, a tiszta, 
szövegérthetőséget. Így a népi együtténeklést nem kell teljesen új tantárgyként kezelnünk. A 
népi ének tanítása során az egyes dialektusokra jellemző éneklési stílusra, az azokra jellemző 
stílussajátosságokra (díszítés, ritmizálás) kell figyelnünk. Továbbra is finomítjuk a helyes légzés 
automatikussá válását, a szép szöveghű kiejtést, a pontos intonációkat stb.  

A népdalkör foglalkozás szakirányú feladatai  

Ösztönözze a növendékeket az énekelt népzene sokszínű világának minél alaposabb 
megismerésére, különös tekintettel a közösségi formákra.  

Fejlessze a növendékek 

 hallását, 

 ritmusérzékét, 

 stílusérzékét, 

 kottaolvasási és hangzóanyag értelmezési készségét,  

 zenei memóriáját, ízlését. 

Ismertesse meg a növendékeket 

 a népzenei hangképzés sajátosságaival, az énekelt népzene kifejezőesz-
közeivel, az énekelt népzene hagyományaival, a benne rejlő értékekkel és ezek 
átadási formáival, 

 a népzene alapvető stílusjegyeivel, 

 a népi éneklés alkalmaival, az élet fordulóihoz, a jeles napokhoz kapcsolódó 
énekekkel, egyházi népénekekkel, 

 a táncokhoz kapcsolódó főbb énektípusokkal, 

 a népi énekléshez kötődő fontosabb hangzóanyagokkal, kottás gyűjtemé-
nyekkel. 
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Követelmények a program elvégzése után 

A népdalkör legyen képes 

 önálló, élményt adó szereplésre. 

A népdalkörben éneklő növendék tudjon 

 fegyelmezetten viselkedni, vezetőjének jelzéseire (kezdés, dallam- és 
tempóváltások stb., figyelni és utasításait végrehajtani, 

 jól tájékozódni a különböző népzenei stílus- és dialektusterületekben, 

 helyes légzéstechnikával, tiszta intonációval, helyes szövegmondással, 
megfelelő tempóválasztással, stílushűen énekelni, 

 alkalmazkodni társainak énekléséhez, segítve az egységes hangzás  
megvalósítását. 

 

Értékelés 

A zenekari tagok félévkor és év végén is szöveges értékelést kapnak:  

Kiválóan megfelelt 

Jól megfelelt 

Közepesen megfelelt 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

1. évfolyam 

Tananyag: 

Helyes légzés elsajátítása. Artikulációs gyakorlatok, intonációs és ritmusgyakorlatok. 
Hangképző gyakorlatok. Érthető szövegmondás. 

Zenei anyag: saját tájegység (Rábaköz, Szigetköz, Bakonyi dalok) dalainak ismerete. Dunántúli 
dalok, Alföldi dalok ismerete. 

Alkalomhoz kötött népdalok – szokásokhoz, mindennapi élethez kapcsolódó dalok (Csokor) 

 

Követelmény: 

3 népdalcsokor: Helyi népdalcsokor, Dunántúli népdalcsokor. Alföldi népdalcsokor. 

 

2. évfolyam 

Tananyag: 

 Légzéskapacitás növelése. Hangképző gyakorlatok. 

 Zenei anyag: Felvidék dalai, Erdély és Moldva dalai. 

 Jeles napokhoz, vallási ünnepekhez kötődő dalok (csokorba) 

 

Követelmény: 

3 népdalcsokor: Felvidék népdalcsokor, Erdélyi népdalcsokor. Moldvai népdalcsokor. 
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Felhasználható irodalom 

Dr. Barsi Ernő A Sályi Pávakör harminc esztendeje – Függelék: Tanácsok népdalcsokrok 
összeállításához 

Olsvai Imre Népdalkörök kézikönyve 

Várnai Ferenc A magyar népdalokról, népzenéről (Pécs, 1977) 

Járdányi Pál Magyar népdaltípusok 

Magyar népi énekiskola I., II., III. (könyv+hangkazetta) 

 

8.4.2.6. Zenekar 

A zenekari foglalkozások alapvető célja az, hogy a növendékeket megismertessék egyéni 
tudásuk magasabb szintű, közösségi alkalmazásának módjaival, a zenekari muzsikálásban 
rejlő örömökkel, és felkészítsék őket arra, hogy a későbbiek során amatőr vagy hivatásos 
együttesekben működjenek. A zenekari játék során a növendékek a hangszeres zene mellett 
megismerhetik a népzene világának énekelt dallamait, a táncokat, a hangszeres zenével 
összekapcsolódó népszokásokat. Mivel a hangszeres népzene gyűjtése viszonylag későn 
kezdődött meg, és az együtt megszólaló hangszerek tekintetében nincsenek szigorú szabályok, 
nagy szerepe van a tanár elképzeléseinek, illetve az állandóan formálódó zenei-népzenei 
közízlésnek. A zenekari játék alkalmat ad a gyakorlatlanabb növendéknek is a zene élvezetére, 
a fejlődésre, az egyénileg tanult zenei formák kipróbálására és alkalmazására, fejlesztve az 
egymás iránti odafigyelés, nyitottság képességét. 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

Megismerteti a növendékeket a népzenében használatos alapvető zenekari játékmódokkal, az 
ének- és tánckíséreti formákkal, a különböző hangszerek szerepével, elriadói hagyományaival 
a népzene dialektusain belül. 

Kialakítja a speciális népzenei „zenekari hallást", a figyelemmegosztás képességét. 

Felkészíti a tehetségesebb növendékeket népzenei együttesekben való játékra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

 a zenekari játékban részt vevő hangszerek sajátságait, • az alapvető zenekari 
játékmódokat, kíséreti formákat, 

 a népzenei stílusok és dialektusok előadói hagyományait, a gyűjtött anyagot 
hangzó és kotta formában, 

 a különböző dialektusterületekre alapvetően jellemző hangszeres és énekelt 
dallamokat, táncokat, 

 a zenekaron belüli kommunikáció sajátos formáit, tudjon társainak jeleket adni, 
illetve értse és alkalmazza társainak jelzéseit. 

Legyen képes 

 szólamát helyes tempóban, dallam- és stílushűen, az adott műben a zenekar 
egészében betöltött funkciója szerint eljátszani, 
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 hosszabb időn keresztül is figyelemmel kísérni társainak játékát, alkalmazkodni 
a dallam- és ritmusváltásokhoz, hibáit önállóan, társainak minél kevesebb 
problémát okozva kijavítani, 

 az újonnan tanulandó zenei anyagot önállóan feldolgozni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

 valamennyi dialektus alaprepertoárját, tudjon improvizatív módon is részt venni 
a zenekari játékban, kövesse az előre meg nem beszélt változásokat, illetve 
tudja vezetni a zenekart ilyen szituációban is. 

Tudjon 

 zeneileg kommunikálni énekesekkel, táncosokkal, zenekari szólistákkal.  

Legyen képes 

 felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

 önálló kamarazenekari produkcióban részt venni. 

 

Tananyag 

Kezdő és középhaladó csoport 

Mivel a tantárgy a 7. évfolyamba kerül bevezetésre, a tanulók már sok tapasztalattal 
rendelkeznek az együttmuzsikálás területén. Mivel a citerát nem egyénileg, hanem csoportban 
tanítjuk, az egymásra figyelés, egy tempóban történő zenélést korábban meg kell tanulniuk. 

Tovább fejlesztendő feladatok, tananyag: 

 A helyes zenekari felállás gyakorlása (félkörös elhelyezkedés), 

 Egymásra figyelés, alkalmazkodás, 

 Zenekari hallásfejlesztés, 

 Tempóvétel, tempótartás, 

 Dinamikai folyamatok kialakítása, 

 A zenekari kommunikáció kialakítása (játék közben egymásra figyelés), 

 Az egyszólamú citerazenélés kialakítása, 

 Az egyszólamú játék színesítése más népi hangszerekkel (parasztfurulya, 
köcsögduda, doromb, tikfa, stb.) 

 A többszólamú citerazenélés elsajátítása 

 

A tanszaki és az év végi meghallgatás anyaga 

Tanszaki meghallgatás: 10-12 perces nyilvános színpadi bemutató 

Év végi meghallgatás: 12-15 perces színpadi szereplés 

Haladó csoport 

 

Tananyag: 

 A többszólamú citerazenélés fejlesztése, 

 Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése 
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 Önálló kamarazenekari játék kialakítása, 

 A közös alkalmazkodás képességének elsajátítása, 

 A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 

 

A tanszaki és az év végi meghallgatás anyaga 

Tanszaki meghallgatás: 15-20 perces nyilvános színpadi bemutató 

Év végi meghallgatás: 20-25 perces színpadi bemutató 

 

Értékelés 

A zenekari tagok félévkor és év végén is szöveges értékelést kapnak:  

Kiválóan megfelelt 

Jól megfelelt 

Közepesen megfelelt 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

Tárgyi feltételek 

 A zenekar létszámának megfelelő nagyságú, szellőztethető terem,  

 Megfelelő magasságú asztalok, padok, 

 Zenekari hangszerek a létszámnak megfelelő számban ( prím, tenor, basszus 
és bőgőciterák) 

 Más népi hangszerek lehetőség szerinti beszerzése (tikfa, parasztfurulya, 
köcsögduda, doromb, stb.) 

 Hangzóanyagok a különböző dialektusokról – Magyar Művelődési Intézet 
Szakmai Házából 

 CD és magnólejátszó 

 Videofelvevő a produkciók értékeléséhez. 

 

8.4.2.7. Népi furulya 

1. évfolyam 

Tananyag: 

 20 népdal eléneklése, elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 
hangsúlyok adta szabályokra. 

 Lassú csárdás, ugrós 

 

Követelmény: 

 Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és 
ritmikával. 10-15 dal biztos tudása. 
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2. évfolyam 

Tananyag: 

 20 népdal eléneklése, elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 
hangsúlyok adta szabályokra. 

 A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

 Gyimesi és dunántúli dalok játszása. 

 

Követelmény: 

 Gyimesi lassú magyaros és csárdás, féloláhos dal eljátszása. Dél-Dunántúli 
rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss dallamok ismerete. Összesen 
mindegy 30 dal. 

 

Értékelés 

A növendékek félévkor és év végén is szöveges értékelést kapnak:  

Kiválóan megfelelt 

Jól megfelelt 

Közepesen megfelelt 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

Tárgyi feltételek 

 a tanulói létszámnak megfelelő C, B, F alapú furulya 

 Hangzóanyagok a különböző dialektusokról – Magyar Művelődési Intézet 
Szakmai Házából 

 CD és magnólejátszó 

 Videofelvevő a produkciók értékeléséhez, 

 Nesztor I. Gyimesi furulyamuzsika I. (könyv+ hangzóanyag) 
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TANTERV B. 

9. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező 
és választható tanórai foglalkozások, valamint azok 
óraszámai, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai, 
követelményei, az előírt tananyag 

9.1. Néptánc tanszak 

9.1.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Óraterv: 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tantárgy     1 1 1 1   1 1 

Kötelezően választható tantárgy   1 1     1 1   

Választható tantárgy 2 2           

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc. 

 

9.1.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

9.1.2.1. NÉPI JÁTÉK 

A tantárgy szakirányú feladata 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 
kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének 
fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály 
megismerése, a játéköröm megélése 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 

 Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

 A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs 
képességének, éneklési készségének, játékbátorságának, szabálytudatának 
fejlesztése 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag 

 A játékműveltség felmérése 

 A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák 
megismertetése 

 Az alapvető mozdulattípusok 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos 
gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, 
negyedes és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok 
hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 
alakzatokban) 
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 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 
gyermekjátékokból) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 
játéktevékenység során 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

 A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és 
kezdeményezőképesség fejlesztése 

 A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 
kommunikáció szinkronjának kialakítása 

 A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés 
ösztönzése, a közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok 
fejlesztése 

Tananyag 

 Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás 
típusainak megismertetése 

 Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

 Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos 
gyermekjátékok) 

 Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

 Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, 
negyedes és nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok 
hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

 Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az 
alakzatokban) 

 Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 
gyermekjátékokból) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti 
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk 
során is 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 
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1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő 
népviseletek, lábbelik 

 

9.1.2.2. NÉPTÁNC 

A tantárgy szakirányú feladata 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 
Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 
művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 
tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 
készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 
készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 
ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük 
fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző 
fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 
Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban 
történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe 
bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, 
hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr 
táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 
értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az 
életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető 
táncos alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 A játék központi szerepének megtartása 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a 
ritmuskészség és a mozgáskoordináció fejlesztése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, 
közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák kialakítása 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 
előkészítése 

 

Táncgyakorlat: 

 Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 

 Ugrós táncok előkészítése csoportos formában 

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 

 Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 

Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

Követelmények 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 
játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a 
tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak 
felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

 A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, 
alkalmazása 

 Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a 
ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő 
képesség és az eszközhasználat fejlesztése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, 
közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák kialakítása 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 
haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 
megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

Táncgyakorlat: 

 Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és 
az összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

 A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben 
meghatározott táncanyag (csoportos, páros) 

 A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott 
táncanyag bevezetése (szóló) 

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 
hosszúfurulya 

Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 
dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, 
a tánctípus főbb jellemzői 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, 
szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag 
újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 
megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 
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3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori 
sajátosságoknak megfelelően 

 Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés 
elveinek és a táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve 
funkció szerint 

 A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 

 Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 
táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd 
valamint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 
haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, 
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, 
kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 

Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 
megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 

Táncgyakorlat: 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, 
a tananyag bővítése 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

 A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a 
jellegzetes összekapaszkodási módoknak a megismerése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 
funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 
földrajzi, történelmi háttere 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 
dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és 
párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak 
földrajzi meghatározására 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 A körtáncok technikai előkészítése 

 A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 
lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 
táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd 
valamint a férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi 
identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 
térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, 
ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

 A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

 Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
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Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, 
éles ritmus 

Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 
dallamok 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 
háttere 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 
dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések 
feltárása a tanult táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

 A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 A táncrend fogalmának kialakítása 

 A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs 
lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő 
táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

 A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és 
stílusérzék fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd 
valamint a férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, 
a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
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összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 
térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc 
bevezetése 

 A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

 A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc 
bevezetése 

 A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus 
bevezetése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a 
periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult 
koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 
ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok 
ismeretanyagán keresztül 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, 
a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, 
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, 
térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

 A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

 A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

 A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő 
és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos 
magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult 
zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket. 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú 
művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok 
táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

 A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, 
táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit 

 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a 
gyakorlat során 

 A színpadi törvényszerűségeket. 
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 A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 

A tanuló legyen képes 

 Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az 
eszközhasználatra, a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok 
mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a 
táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

 A megszerzett ismeretekről beszélni 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez 
való igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, 
térformákat 

 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos 
magatartásra 

 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges 
életvitelt segítik elő 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás 
jelentőségének tudatosítása 

 A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

 Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

 A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás 
kialakítása 

 A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni 
alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

 Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói 
készség, a ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

 A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, 
plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása 

 A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, 
térben való használata 

Táncgyakorlat: 

 Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv 
alapján 

 Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített 
legényesre és forgós–forgatós párosra építve 

 A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak 
megismertetése 

 A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 
félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 
lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 

Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 
táncház szerepe, az adatközlők megismerése 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 
koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az ismeret elmélyítése, bővítése 

 A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

 A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 

 A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

 Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 
ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

 A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és 
ugrókészség fejlesztése 

 A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás 
kialakítása 

 A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

 A táncszók ismerete és alkalmazása 

 A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 
fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 
felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 
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Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 
stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 
tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 Az ismeret elmélyítése, bővítése 

 A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

 A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

 A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

 Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 
ritmusérzék, fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

 A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és 
ugrókészség fejlesztése 

 A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás 
kialakítása 

 A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

 A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és 
alkalmazása 

 A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, 
tánchoz való viszonyulása szerint 

 A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések 
megfogalmazása, rendszerezése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 
fejlesztése, térben való használata 
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Táncgyakorlat: 

 Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

 A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett 
ismeretek felhasználásával, rendszerezésével 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 
koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 
tánchagyományok, szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

 A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának 
megismertetése 

 Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi 
gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az 
alapfokú és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

 Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, 
a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

 Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

 Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, 
gyakorlati alkalmazása 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

 A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
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Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 
fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok 
táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

 A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és 
összefüggéseit 

 A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 
szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 

 A tanult koreográfiákat 

A tanuló legyen képes 

 A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az 
individuális táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi 
identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok 
egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a 
tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 

 A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs 
tudatos alkalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, 
véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés 
fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 
szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 
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9.1.2.3. FOLKLÓRISMERET 

A tantárgy szakirányú feladata 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 
ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 
folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye 
élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet 
fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti 
megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson 
segítséget. 

 

Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az 
egyén életén keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, 
szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás 
fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés 

Tananyag 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 
megismertetése 

Gyerekszületés, gyermekkor 

 Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

 Komatál hagyománya 

 Keresztelő 

 A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

 Az anya avatása 

 Munkára nevelés, gyermekmunka 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 

 A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 

 A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

 A tánc tanulása 

 Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – 
tanulása) 

 A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

 Szent Miklós napja 

 Jézus születésének története 

 Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

 Szent Balázs napja, Balázsjárás 

 Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

 Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 
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 Pünkösdi királynéjárás 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor 
jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs 
készség, a közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 
hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

 Munkavégzés a serdülő korban 

 Legényavatás, leányavatás 

 Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

 Szokásjogok a paraszti társadalomban 

 Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

 Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

 Lakodalmi előkészületek 

 Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

 Lakodalmi szokások, rítusok 

Legények és lányok játék– és táncalkalmai 

 A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

 Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

 Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

 Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

 Luca kettős alakja 

 Betlehemezés 

 Farsangi szokások 

 A nagyhét eseményei 

 A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

 Pünkösdi királyválasztás 

 Májusfaállítás 

 Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 
legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, 
szereplőit 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs 
készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés 

Tananyag 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a 
jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

 Paraszti munka, munkaszervezés 

 Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

 Előjelek, jóslások, hiedelmek 

 A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

 Virrasztás, temetés, siratás 

 A halotti tor 

 Fejfák, keresztek 

 Mindenszentek napja 

 Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

A házasok táncalkalmai 

 Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

 Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

 Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

 Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

Felnőttek az évkör ünnepein 

 Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

 A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

 Szent György napja 

 Virágvasárnap 

 A húsvéti ételek jelképrendszere 

 Fehérvasárnap 

 Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

 Szent István napja, új kenyér ünnepe 

 Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
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 Szent Mihály napja 

 Dömötör napja, Vendel napja 

Követelmények 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 
időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 
azok szerepét 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 
megfogalmazása 

 A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 
táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának 
megismertetése 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs 
készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való 
figyelemfelkeltés 

Tananyag 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

Körtáncok 

 Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 

 Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

Eszközös pásztortáncok 

 Kanásztánc, pásztortánc 

 Pásztorbotoló, cigánybotoló 

Ugrós–legényes tánctípus 

 Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

 Erdélyi legényes táncok 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós–forgatós páros táncok 

 Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

 Lassú tempójú páros táncok 

 Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 Az új táncréteg jellemzői 

 A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

Verbunk 

 A szóló verbunk 
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 Szabályozott szerkezetű verbunkok 

Csárdás 

 A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

 Körcsárdás, hármas csárdás 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

 Dunai dialektus 

 Tiszai dialektus 

 Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

Követelmények 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 
tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok 
időpontját, a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti 
világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a 
parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 

A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és 
használatára, a szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a 
tér–idő összefüggéseinek felismerésére 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, 
értékeinek elfogadására 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi 
életben 

 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes 
folklórban 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
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9.1.2.4. TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy szakirányú feladata 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 
erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája 
iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes 
képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 
közízlés fejlesztéséhez 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 
összefüggések felismertetése 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése 
és meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és 
fejlesztése 

 Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység 
fejlesztése 

 Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj 
befogadására, a kulturált szórakozás elsajátítására valamint a saját 
tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 
tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 
megismertetése a tanulókkal 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 
szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 
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A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 
illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti 
átjárhatóság lehetőségeinek felismertetése 

 A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének 
felismertetése 

 Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok 
iránti érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés 
ösztönzése 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 
fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 
táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 
Táncszínház (Szabó Iván), 

Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna 
Művészegyüttes 

(Náfrádi László) 

A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 
táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 
nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, 
a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb 
eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 
intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 
használatára 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 
eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, 
meghatározó műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–
mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, 
szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 
megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

 

9.1.2.5. NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

A tantárgy szakirányú feladata 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 
Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével 
járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. 

Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres 
népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi 
hangszerekről, hangszer–együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód 
kialakulását, az elemző gondolkodást, az összefüggések felismerését. 

Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segítse elő a népi éneklési 
technika elsajátítását. 

A közösségi éneklés élménye és hangulata erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy 
tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, amelynek eszközei a 
hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, 
hangterjedelem fejlesztése 
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 A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és 
kifejező szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási 
képességének fejlesztése. 

 Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés 
követelményeinek megismertetése 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–
es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

 Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő 
igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, 
hangterjedelem fejlesztése 

 A népi éneklési technika kialakítása 

 A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és 
kifejező szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási 
képességének fejlesztése 

 Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–
es lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

 A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási 
szabályainak megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó 
dalok éneklésének fejlesztése, bővítése 

 Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának 
elsajátítása, fejlesztése 

 A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb 
létszámú csoportokban egyaránt 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 



 190 

A kanásztánc ritmus 

5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 
igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos 
tempónövelés, tempóváltás technikájának megvalósítása 

 A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

 Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

 A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

 A népi éneklési technika fejlesztése 

 Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 
tempóérzék fejlesztése 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 

A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 
ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez 
történő bekapcsolódásra 
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4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos 
tempónövelés, tempóváltás szabályainak tudatosítása 

 A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

 Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és 
tempóérzék fejlesztése 

 A népi éneklési technika fejlesztése. 

 Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő 
hangszín kialakítása, a hangterjedelem növelése 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 
előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 
bekapcsolódásra 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok 
felismertetése 

 A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak 
megismerése és alkalmazása 

 A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

 A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

 A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 
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 A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

 Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő 
légzéstechnika kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

 Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, 
a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok 
és tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek 
megismertetése 

 A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

 Az ismeretek szintetizálásának elősegítése 

 A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

 A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 
légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
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A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető 
ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a 
kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok 
és tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, 
a tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

 A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

 A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

 Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

 A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység 
szerinti) megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 

 A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 
fejlesztése 

 A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 
díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, 
a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 



 194 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

 A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

 A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

 A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

 A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

 A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység 
szerinti) megismertetése 

 A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

 A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az 
előadásmód fejlesztése 

 A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 
gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 
táncdallamok és tánctípusfelismerésére 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 

 Egyéni előadói képességek fejlesztése 

 A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

 A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

 A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

 A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

 A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a 
légzéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

 A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok 
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
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Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 
koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati 
alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a 
hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 
csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési 
technikák stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene 
jellemzőinek képességfejlesztése 

 A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

 A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az 
előadásmód fejlesztése 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 
táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység 
jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit 
és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, 
gyűjtők életútját 
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A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 
technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 
hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

 

9.1.2.6. TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS 

A tantárgy szakirányú feladata 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli 
(dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc 
táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, motívumsorok 
lejegyzéséhez. 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), 
összefüggéseinek feltárása 

 A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) 
valamint a helyzettípusok fogalmának értelmezése 

 A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak 
(vonalrendszer, irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok 
jelölési rendszerének megismertetése 

 A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és 
dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

Tananyag 

A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok összefüggései 

A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, 
térben, helyen) és jelölésük 
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A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 
lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás 
jele) és alkalmazásuk 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 
táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 
egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 
motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok 
pontos leolvasására és előadására 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, 
jelrendszerének értelmezése 

 A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, 
fogások, táncos–eszköz viszonyának rögzítése 

 A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

 A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, 
ritmus és dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése 

Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 
előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 
leolvasására, folyamatos előadására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 
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9.2. Társastánc tanszak 

9.2.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

Tanszakok és tantárgyak 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon, 9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tantárgy     1  1 1   1 1 

Kötelezően választható tantárgy   1 1 1 1   1 1   

Választható tantárgy 2 2           

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 
vehet 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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9.2.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

9.2.2.1. GYERMEKTÁNC 

A tantárgy szakirányú feladata 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő 
gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben 
fejlesztheti fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, 
ritmusérzéke, munkához való hozzáállása és kitartása. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, 
ritmus és térérzékelés) fejlesztése. 

 A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, 
önkontrollnak a kialakítása. 

 Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség 
fejlesztése (a beszéd, a zene, a mozgás összekapcsolása). 

 A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának 
fejlesztése. 

Tananyag 

Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

A helyes testtartás megtanítása 

Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

Az irányok, térformák tudatos használata 

Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke–spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek a 
káposzta, Letkiss…) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat 

A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, 
érdeklődő, fogékony, együttműködő és problémamegoldó 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

 A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, 
gyorsítás, lassítás) 

 A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs 
lehetőségek) fejlesztése 
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 Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése 

Tananyag 

Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra fordulat) 

Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták) 

Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások) 

Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha–cha–cha, Boogie–
woogie, Polka, Csárdás…) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 
gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat 

A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon 
a partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 
ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének megfelelő 
audio készülék: CD lejátszó 

 

9.2.2.2. TÁRSASTÁNC 

A tantárgy szakirányú feladata 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 
improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 
képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz 
éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok 
motívumai jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú 
tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus 
gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, 
gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos 
tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 
összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása 

 Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás 
elősegítése 

 A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs 
készség fejlesztése 
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Tananyag 

A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, 
viselkedési szabályait, magatartásformáit 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok 
alapjainak kombinálására 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

 A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a 
közösségtudat formálása 

 A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a 
szocializációs folyamatok elősegítése 

 A partnerek közötti kommunikáció javítása 

Tananyag 

A standard és a latin tánctartás 

A ritmusok, ritmikák 

Táncirányok (Alignment) 

Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive 
chasse, Forward lock alaplépései 

A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, 
Check from OPP alaplépései 

A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, Backward 
walks in close hold, 

Fan, Hockey stick alaplépései 

A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left to  

right alaplépései 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 
testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat 

A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 
megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 
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3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott 
forgásmennyiség, a használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből 
álló kombinációkon és etűdökön keresztül a táncokra jellemző stílusos 
előadásmód kialakítása 

 A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a 
zenei beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok 
tudatosítása 

 A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat 
kialakítása 

 A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

Tananyag 

A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse reverse 
turn alaplépései 

A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm turn to 
left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to right, 
Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 

A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, 
az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban 
történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok 
elsajátítása, a standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt 
emelkedés, süllyedés fejlesztése 

 A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

 A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

 Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

Tananyag 

A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 
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A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather finish 
alaplépései 

Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 

A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, Outside 
basic movement, 

Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, Promenade samba walks, Side 
samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az 
alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 
kivitelezésére 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás 
elsajátítása az alapfigurákban 

 A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, 
stílusérzék kialakítása 

 Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák 
élményszerű előadása 

 A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti 
érdeklődés felkeltése 

Tananyag 

Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural 
alapfigurái 

A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái 

Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 

A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 
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A Cha–cha–cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break from 
OCPP and OPP alapfigurái 

A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 

A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade 
botafogo alapfigurái 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 
törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és 
a testhajlást 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 
épülése 

A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése 

A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 
felismerése 

Tananyag 

A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to right 
alapfigurái 

A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close alapfigurái 

A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with handshake 
hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 

A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to left 
for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 
haladólépései 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 
haladólépéseit 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, 
viselkedési szabályait, magatartásformáit 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 
alaplépéseit, alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, 
Rumba, Paso doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, 
a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit 

 A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

 A táncparkett szabályait 

A tanuló legyen képes 

 A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

 Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a 
közösségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a 
demokratikus magatartásformák elsajátítására 

 A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos 
előadására, a páros és csoportos feladatok végrehajtására 

 A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra 
a társadalmi és kulturális tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi 
táncnyelven kommunikálni 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való 
igazodásra 

 Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

 Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga 
követelményeinek teljesítésére 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a 
tanult táncok alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó 
figuráinak alkalmazása során. 

 A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

 Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok 
stílusjegyeinek alkalmazása. 

 Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra. 

Tananyag 

A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and cross 
hesitation haladólépései 

A Tangó Promenade link, Four step haladólépései 

A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései 

A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései 



 206 

A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas, 
Syncopated separation alapfigurái 

A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Plait, Circular voltas 
haladólépései 

A Cha–cha–cha Open hip twist spiral, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip twist 
haladólépései 

A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései 

A Jive Fallaway throwaway, Overturned change of place left to right, Ball change haladólépései 

A standard és latin táncok stílusjegyei 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 
Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 
táncszerkesztési elveket. 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 
összeállítására. 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések 
alkalmazása. 

 A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

 A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

Tananyag 

Szakkifejezések, fogalmak 

A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open impetus 
and wing haladólépései 

A Tangó Back open promenade, Outside swivels haladólépései 

A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések 

A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus, 
Weave from PP, Reverse weave haladólépései 

A Cha–cha–cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései 

A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning haladólépései 

A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP, Rhythm 
bounce, Simple volta, Methods of changing feet haladólépései 

A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape, 
Travelling spins from PP haladólépései 

A Jive Windmill, Spanish arms haladó figurái 

Követelmények 
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A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 
fogalmakat 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

 A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei 
lüktetésrendhez való igazodás fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

 A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

 A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 

Tananyag 

Improvizációs szabályok 

A Bécsi keringő Contra check haladó figurája 

Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right haladólépései 

A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései 

A Quickstep Six quick run, Zig–zag, back lock and running finish, Change of direction haladó 
figurák 

A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig–zag from PP haladó 
figurái 

A Cha–cha–cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései 

A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései 

A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation, 
Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései 

A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 

A Samba Argentine crosses, Rolling off the arm, Three step turn, Cruzados walks, Cruzados 
locks haladó figurái 

Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és 
haladó figuráit 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos 
eltáncolására 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

 Egyéni táncstílus kialakítása 

 Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

 Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény 
kialakítása 
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Tananyag 

Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway whisk, 
Left whisk, Contra check haladó figurái 

A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip pivot, five 
step haladó figurái 

A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse 
haladó figurái 

A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with weave 
ending haladó figurái 

A Cha–cha–cha Aida, Opening out from reverse top, Slip–close chasse, Syncopated open hip 
twist haladó figurái 

A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated open 
hip twist haladó figurái 

A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái 

A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, Samba 
side Chasses haladó figurái 

A Paso doble Alternative entries to PP, Twists, Separation with fallaway ending, Separation with 
lady’s caping walks, Farol, Fregolina incorporating farol haladó figurái 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 
figuráit, az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására 
szólóban, párban és csoportban 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána 

A tanuló ismerje 

 A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, 
haladó figuráit, az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

 A szakkifejezéseket, fogalmakat 

 A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés 
elvét 

 A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 

A tanuló legyen képes 

 A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

 A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

 A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

 A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

 Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből 
vagy azok mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos 
bemutatására 
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 Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett 
ismeretekről beszélni 

 A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, 
a határon túl nyúló kapcsolatok kiépítésére 

 Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga 
követelményeinek teljesítésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz. 

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai. 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k. 

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó. 

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák). 

 

9.2.2.3. VISELKEDÉSKULTÚRA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi 
élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit 

Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség 
mellett kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, 
az emberi jogok tiszteletben tartása 

 

Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

 A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

 A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség 
javítása 

Tananyag 

Viselkedésünk alapjai 

Viselkedés táncos alkalmakkor 

Az étkezés illeme 

Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

Művelődés, szórakozás 

Az ajándékozás illeme 

Utazás, közlekedés 

Kapcsolattartás távolról 
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Nemzeti sajátosságok 

Amit még illik tudni 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet illemtanát 

A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és 
a szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos 
alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek, kérdések–feleletek 
oktatási segédkönyv, intelligenciatesztek. 

 

9.2.2.4. TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy szakirányú feladata 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok 
kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok 
stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

 

Alapfokú évfolyamok 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és 
művészeti tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző 
és szintetizáló képességének javítása 

Tananyag 

A társastánc művészi és közhasznú formái 

A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 

Követelmények 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–
amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, 
stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és 
közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazataités korszakait 

A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző 
alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, 
aktív befogadó magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének 
fejlesztése. 

Tananyag 

A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 
nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles képviselőit, 
munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor 
társastáncainak formanyelveit 

A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–
amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú 
formáit, stílusjegyeit (jellege, ütem, tempó, ritmus) 

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, 
alkotóműhelyeit és jeles képviselőit 

 A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 

A tanuló legyen képes 

 A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai 
szókincs és fogalomkészlet önálló használatára 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A standard táncok, a latinamerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit 
tartalmazó társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a 
színpadi táncművészettel foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, társastánc 
videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó 
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TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társastáncformák 
és táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített és 
bemelegített állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, 
a koordináció és a ritmikai készség fejlesztése 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és 
alkalmazása, a koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok 
elsajátítása, tudatos alkalmazása és kivitelezése 

Tananyag 

A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

A mozdulat iránya 

A mozdulat magassága és mélysége 

A mozdulat ritmusa 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 
sajátosságait, tájékozódást a térben 

A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi 
térformákban – és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos 
alkalmazása a gyakorlatokban, az akusztikus és vizuális képességek, ritmikai 
készségek és koordinációs képességek fejlesztése 

Tananyag 

A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése 

Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában 

Követelmények 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 
etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos 
használatát és ismeretét. 

A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére 
és bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 
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Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladat 

 A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló 
mozgásérzék tudatosítása, a ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni 
improvizáció fejlesztése 

Tananyag 

Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

Lábgyakorlatok 

Nyakgyakorlatok 

Törzsgyakorlatok 

Kargyakorlatok 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és 
kargyakorlatokat, a tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, 
gondolatait tudja kifejezni nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök 
segítségével is. 

A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 
tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek 
ismerete, kombinációs gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a 
mozgásfolyamatok kontrollja 

Tananyag 

Lábgyakorlatok álló helyzetben 

Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

Hasizomgyakorlatok 

Kargyakorlatok 

Kombinációs gyakorlatok 

Követelmények 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a hasizomgyakorlatokat 
és kombinációkat. 

A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok 
kivitelezésére, az izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos 
bemutatására, művészi kifejezésére, interpretálására. 
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3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az etűdkészítés szabályainak megismerése. 

 Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása. 

 Önálló kombináció és etűdkészítés. 

Tananyag 

Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

Kézfej, ujjak tudatos használata 

Lábgyakorlatok – alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

Törzsívek 

Testhullám 

Követelmények 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a 
tudatos testhasználatot 

A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és 
lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv, CD–k a ritmikus mozgáshoz, a terem 
méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó) 

 

9.2.2.5. TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

A tantárgy szakirányú feladata 

A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk 
korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok 
szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 
koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, 
továbbá a tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és 
koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 
kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a 
tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez. 

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön 
komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan 
visszakapcsolni. 
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Alapfokú évfolyamok 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő 
korszakba való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 
szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által. 

 A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 
 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, 
meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

– Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’ air, reprise, branle, Capriole, 
révérence 

A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; 

– Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle; 

– Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandieres, Branle des Pois, Branle de la 
Montarde 

Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

Cinq pas variációk: „croisé”, „pieds joints” 
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Pas raccourci: révérence passagiere 

Egyéb variációk: fleuret, onze pas 

Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

Koreográfia szóló párra 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
együttműködésre 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő 
korszakba való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat–és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 
szakkifejezéseknek, azok jelentésének megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által. 

 A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 

Tananyag 

Barokk báli táncok 

Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, 
élevé, port des bras 

Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

Etüd 4/4–ben 

Menüett 

Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

Menüett etüd 3/4–es zenére 

Contredance français; 

– Menuet, R. A. Feuillet: La Bergere, Menuet du Chevalier 

Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 
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Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet nyújt 

Koreográfia 

Angol country dances 

Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

– J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell 

Ismétlő anyag 

Reneszánsz társastáncok 

Gaillarde koreográfia szóló párra 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és 
tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való 
fegyelmezett együttműködésre 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő 
korszakba való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok 
megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai 
memóriájának fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 
szakkifejezéseknek, azok jelentésének megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének 
fejlesztése a koreográfiák által. 

 A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének 
fejlesztése. 

Tananyag 

Polonaise 

Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 

Koreográfia 

Francia négyes 

Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

Francia négyes kiválasztott tételei 

Körmagyar 

Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 
toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 



 218 

Ismétlő anyag 

Korszakonként egy–egy koreográfia 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
együttműködésre 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc leírásokat 
tartalmazó könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti 
könyvek, történelmi társastánc DVD–k, a terem méretének megfelelő audio készülék (CD 
lejátszó), televízió, DVD lejátszó 

 

9.2.2.6. TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy szakirányú feladata 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XX–XXI. század 
tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az európai társastáncélet 
fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok kialakulását, aktív 
közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében. 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A társastáncok hazai és nemzetközi irányzatainak, alkotóműhelyeinek és 
képviselőinek megismertetése. 

 A táncelméleti tudás valamint az összegző és szintetizáló képesség 
fejlesztése. 

Tananyag 

Az európai társastáncélet fejlődése és alkotóműhelyeinek kialakulása (Anglia, Németország, 
Olaszország) 

A magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulása és a nemzetközi 
vérkeringésbe való bekapcsolódása a XX. századtól napjainkig 

Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc hazai és nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, képviselőit, 
az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket, a hazai táncmozgalmak és műhelyek 
fejlődését 

A tanuló legyen képes a nemzetközi társastáncélet kiemelkedő műhelyeinek és stílusjegyeinek 
felismerésére, a magyarországi társastáncmozgalom fejlődésének, alkotóiknak és 
produkcióiknak a felismerésére, tudatos értelmezésére 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Kiemelkedő hazai és nemzetközi (európai) táncművek, formációs alkotások 
elemzése és összehasonlítása. 

 Életpályák és életművek megismerése a magyarországi 
társastáncmozgalomban, társastáncművek analizálása. 

Tananyag 

A nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulása. 

A XX–XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és 
műveik. 

Jeles koreográfiák a társastáncmozgalomban. 

Követelmények 

A tanuló ismerje a formációs társastáncok kialakulásának történetét, a XX–XXI. század 
kiemelkedő hazai alkotóit, műveiket. Biztosan tudjon eligazodni a formációs társastáncok 
világában, isme fel az alkotók műveit. A társastáncok stílus és formavilágában legyen jártas és 
önálló. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi 
táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc 
mozgalom kiemelkedő táncprodukcióit 

A tanuló legyen képes 

 A múlt és a jelen értékeinek befogadására 

 A művészeti záróvizsga követelményei 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi 
táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek, oktatási 
segédanyagok, kiemelkedő táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k, 
televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó. 
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9.3. Moderntánc tanszak 

9.3.1. Tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint 
azok óraszámai 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően választható tantárgy     1 1   1 1   

Választható tantárgy 2 2           

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin 
részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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9.3.2. Tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag: 

9.3.2.1. BERCZIK–TECHNIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A Berczik–technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az 
esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és 
tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges 
természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek 
felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 
plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket 
ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás 
külön hangsúlyt kap. 

A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap 
a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok 
valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a 
tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 
összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az 
együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek 
felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, 
kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia 
kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 

Alapgyakorlatok 

Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben 

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, 
testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő kilengései) 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 
kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 
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Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, 
érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 
variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, 
központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, 
változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

Ülésmódok 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható 
mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, 
takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a 
természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: 
átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 
gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 
gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 
mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár 
által készített etűd elsajátítása 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a 
korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, 
hajlítási szöge 

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a 
térrajz 

Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 
összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 
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Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés 

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– 
gyengítés 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő 
szinten 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. 
Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, 
tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 
szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos 
előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok 
valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a 
tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 
összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az 
együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek 
felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, 
kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia 
kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 
lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé 
járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 
variációkkal szimmetrikusan 
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Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő– és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 
állásban, nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 
gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a 
nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej 
és ujjak 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 
lábszár 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai 
felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a külső szemlélő által 
észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 
mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével 

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 
etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” 
szólóban 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 
(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 
határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 
alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 
mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 
létesítésére 
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Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok 
valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a 
tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 
összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az 
együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek 
felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, 
kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia 
kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, 
hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, 
hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás 
párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 
variációkkal, szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő–, fekvő–, 
ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, 
változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a 
tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb 
zenei egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére: 
1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 
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Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő 
lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 
határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, 
kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai 
törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető 
magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével 
összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 
létesítésére 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, 
valamint a testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a 
tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 
összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az 
együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek 
felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, 
kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia 
kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége. 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: 
hintalépés előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, 
külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, 
hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, 
alap tánclépések 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál 
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Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 
variációkkal, aszimmetrikusan is 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 
kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc–
egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó 
dinamikával. 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

Diagonál gyakorlatok 1–4 fős csoportokban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 
„koreográfia” szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon 
választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3–5 m–es szalag, bot 
(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 
határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 
alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 
mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 
létesítésére 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 
ritmusbot, műanyag labda 2–3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 
m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola 
helyi tanterve szerint 
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9.3.2.2. KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A tantárgy szakirányú feladata 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 
megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 
megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 
mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 
dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és 
használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés 
számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 
kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

 A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 

 A tanuló önfegyelmének növelése 

 A koncentrációkészség növelése 

 A megfigyelőképesség kialakítása 

 A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag 

Ismerkedő táncok 

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok 

Ünnepi táncok 

Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok 

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és 
csoportválasztásra, a játéktevékenységre. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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 A kreativitás fejlesztése 

 A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

 A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

 A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

 Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

 A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

 A megoldási lehetőségek feltérképezése 

 A döntésképesség növelése 

 A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

 A szociális érzékenység fejlesztése 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, 
futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása 

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások 
tudatosítása 

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok 

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 
kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 
gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli 
és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 
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 A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

 Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való 
sérülésmentes mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak 
feltérképezése 

 Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő 
megjelenítésének kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati 
mozgással 

 A mozgásmemória fejlesztése 

 A problémák felismertetése előre és utólag 

 A tér–, ritmika–, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek 
használata 

 A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

Tananyag 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

2/4–es, 3/4–es, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

Követelmények: 

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 
spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó 
helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új 
ismereteit. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

 A koordinációs készség fejlesztése 

 A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

 A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, 
variálása 

Tananyag 
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Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való 
kipróbálása, a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 
tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, 
kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja 
testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, 
ismerje a zene alapvető alkotórészeit. 

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok 
létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

JAZZ–TECHNIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő 
színpadi táncforma. 

Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a 
könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 
plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, 
melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a 
dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 
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Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 
koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság 
szintjére fejlesztik az izolációs technikát. 

Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és 
biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 

 

Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, 
valamint fontosságának megéreztetése. 

 A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz 
karpozíciókat alkalmazva. 

 Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 

 A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

 A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

 A térhasználati képesség, készség kialakítása. 

 Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználása 

Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években 
tanultakhoz 

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III. 

Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 

Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 
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Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig 
áthaladva 

Térbeosztás: térirányok 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások: 

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika 
szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a 
tanult mozgásanyagból 

összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 
improvizációs részt is 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb 
formában történő alkalmazása. 

 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

 Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 

 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő 
mozgásrepertoár létrehozása. 

 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok 
kombinációja által. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális 

erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 
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Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton 
áthaladva és a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: 

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén 
történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból 
összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 
improvizációs részt is 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb 
formában történő alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása. 

 Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása 
gyakorlatokba építve. 

 A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben 
elmozdulva. A testtudat kialakításának megalapozása. 
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Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 
spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 

Arch 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával 
– alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 
leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

Követelmények 
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A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 
stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 
elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 
képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 

 A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 

 A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 

 A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás 
lehetőségeinek figyelembevételével. 

 A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos 
alkalmazása a kombinációkban. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 
spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 
alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 
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Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 
stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris 
jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó 
elemeit 

A tanuló legyen képes 

 Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és 
összetevőire jellemző előadásmód során. 

 Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan 
használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, 
lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika 
elemeit 

 Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló 
vagy csoportos etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi 
formában történő előadására 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az 
ismeretanyag folyamatos bővítése. 

 A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és 
összefüggések felismertetése által. 

 A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes 
légzéstechnika megismertetése és állandó fejlesztése. 

 A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 

 A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és 
kivitelezésére. 

 A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs 
készség fejlesztése. 

 A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő 
fejlesztése. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors 
pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en 
dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arche 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 
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Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal 
és dinamikával, parallel és  

en dehors pozíciókban 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 
jellemző szakkifejezéseket  

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására 
és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az 
ismeretanyag folyamatos bővítése. 

 A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és 
összefüggések felismertetése által. 

 A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes 
légzéstechnika megismertetése és állandó fejlesztése. 

 A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása. 

 A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és 
kivitelezésére. 

 A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs 
készség fejlesztése. 
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 A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő 
fejlesztése. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 
mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 
spirállal) 

Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 
spirállal) 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arch 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – as croisé 

Triple 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 
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Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 
dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 
jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 
végrehajtására, a forgások 

pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 
tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és 
tovább mélyítése. 

 A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 

 A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a 
folyamatos koncentrációs készség fejlesztése. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az 
improvizációs készség fejlesztése. 

 A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás 
fejlesztése. 

 A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás 
kialakítása 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 
mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 
mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 
az előző évek teljes lépésanyagát 
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Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 
pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 
dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és 
váltásokkal. Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben 
elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 
jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 
gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 
biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 
használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és 
tovább mélyítése. 

 A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 

 A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a 
folyamatos koncentrációs készség fejlesztése. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az 
improvizációs készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a 
tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás 
kialakítása. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 
az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 
pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és 
pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva 
grand battement–nal, vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 
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Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel 
kombinálva 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 
jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 
gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 
biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 
használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal 

 A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris 
jegyeit. 

 A zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, 
lassítások, folyamatok, megállítások. 

A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze 

 Testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a technika 
táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati 
összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

A tanuló legyen képes 

 A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a 
táncművészethez szükséges munkamorállal, a technika végrehajtásához 
szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal tudja bemutatni az 
elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen 
képes belső motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus 
mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, 
bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó 
teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, 
miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
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Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

9.3.2.3. LIMÓN–TECHNIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő 
mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A 
hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A 
technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 
gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult 
érzékenységet 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és 
a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket 
képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 
összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test 
tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése 

 

Alapfokú évfolyamok 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

 A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

 A gravitáció használatának elősegítése. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a 
térérzékelés fejlesztése. 

 A Limón–technika nyelvezetének megismertetése. 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 
súlytalanításával 
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A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először 
előre, majd oldalirányban is 

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

A testközpont ereje lendületekben 

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben 

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetek 

Álló középgyakorlatok 

Alaptartás helyzete 

Kar, törzs és láb alap pozíciók 

Kar és láb izolált mozgásai 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 
karlendítéssel 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

Lábfő, boka, ízületek artikulációi 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és 
en dehors pozíciókban 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 
törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és 
könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 

A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 
gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 
mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 

 

Alapfokú évfolyamok 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 
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 A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai 
közben. 

 A gravitáció használatának vizsgálata. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a 
térérzékelés fejlesztése. 

 A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid 
etűdökben. 

 A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgásainak egymás után kötése 

Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

Ülésben végzett gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgásainak egymás után kötése 

A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 
mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben 

Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

Álló középgyakorlatok 

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

Egyszerű támadások különböző térirányokba 

Támadások karejtéssel 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 
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Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal 

Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

Láblengetések előrehaladással 

Egyik lábról a másikra történő átugrások 

Etűdökkel, rövid koreográfiák 

Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 
törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását 
(földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának 
meghatározott szabályait 

A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a 
gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai 
és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia 
meggyőző előadására 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő 
alapmozgás elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 

A tanuló legyen képes 

 Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció 
érzékelésére, az alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó 
gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. 

 A technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére 
kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőzőelőadására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
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9.3.2.4. TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy szakirányú feladata 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 
erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája 
iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes 
képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 
közízlés fejlesztéséhez 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 
összefüggések felismertetése 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése 
és meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és 
fejlesztése 

 A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, 
a nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés 
ösztönzése 

 A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi 
mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 
táncmesterek, a balett gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 
koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo 

Taglioni) kiemelkedő művek 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 
szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve 
önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi 
összefüggések felismertetése. 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése 
és meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és 
fejlesztése. 

 A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, 
a nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés 
ösztönzése. 

 A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára 

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, 
a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az 
országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 
használatára 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

 Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

A tanuló legyen képes 

 A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet 
helyzeteiben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás 
szolgálatába állítani 

 Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 
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Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 

CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 

9.3.2.5. KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

A tantárgy szakirányú feladata 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az 
erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti 
kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös 
viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, 

a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–
feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos 
minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést, a fejjel 
lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A 
mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. 

A mozdulatok forrása az a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, 
a dezorientáltság idéz elő. Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A 
kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott 
egyedi válasz megtalálásának támogatása 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai 
elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a 
test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az 
érintés nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek 
megoldási képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós 
készség fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő információk megszerzésével képes 
lesz testének tudatosabb használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és 
döntéseinek megfigyelésére. 

A technikai elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a 
tanulót testének leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára 

 

Alapfokú évfolyamok 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű 
térérzékelésének, improvizációs készségének, verbális és non verbális 
kommunikációjának és kreativitásának fejlesztése. 
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 A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

 A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 

 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

 Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő 
használatának kialakítása. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott 
pillanatban megfelelő kiválasztásának fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső 
irányításának elsajátítása. 

 Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult 
mozgás ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan 
helyzetekre való felkészülés vizsgálata. 

 Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

 Mozgások különböző testrészek indításával 

 A testközpont mint motor felfedezése 

 A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

 A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas 
szinteken 

 Tér, idő, dinamikai játékok 

Test tudatossági feladatok 

 Az elengedés és feszítés állapotai 

 A különböző izomtónusok használata 

 Aktív/passzív szerepek 

 Információ adása és vétele érintéssel 

 Az érintés minőségei 

 Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának 
megteremtésére 

 Ízületek izolálása végtagmozgatással 

 Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

 A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

 Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

A talajon végzett gyakorlatok 

 Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, 
banán, vállon át előre/hátra) 

 Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

 Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

A partner munka 

 Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

 Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

 Vezető/követő szerep feladatok 

 Impulzusadással improvizációba vezetés 

A táncforma alaptechnikai elemei 
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 Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

 Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel 
nélkül; csoportban 

 Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben 

 Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és 
álló helyzetekben 

 Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben, haladás közben 

 Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

 A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban 
(csak karok és a hát használatával) 

 Emelések: test központra 

 Statikus helyzetekben, földre vitellel 

 Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és 
támaszhelyzetekbe); párban – medence és válltámasszal, központra 
érkezések 

 Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

 Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, 
kézállások 

 Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

 Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 Vezetett és szabad improvizációk 

 Egyéni, páros improvizációk 

 Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

 Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

 Strukturált improvizáció 

Az érzékeléses feladatok 

 Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

 Periférikus látás megfigyelése 

 Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

Csoportos játékok 

 Térjátékok 

 Dinamikai játékok 

 Ügyességi játékok 

 Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

Visszajelzés és verbalitás 

 Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

 Óra végi megosztás 

 Párban vagy csoportban 

 A tanár vezetésével vagy anélkül 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 
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A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 
izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan 
használni a helyzetek adta lehetőségeket 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a 
gömbszerű térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, 
az improvizációs készségnek, a verbális és nonverbális kommunikációnak a 
fejlesztése. 

 Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

 Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn 
át való fenntartásának kialakítása. 

 A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának 
megtapasztalása. 

 A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

 Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra 
érkezés elsajátítása. 

 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a 
dezorientáció használatának további fejlesztése. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának 
fejlesztése az adott pillanatnak megfelelően. 

 A döntési képesség fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem 
belső irányításának tudatosítása. 

 A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

 Mozgások különböző testrészek indításával 

 Belső és külső tereket felfedező táncok 

 A testközpont, mint motor használata 

 A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

 A testközpont és a periféria kapcsolata 

 A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az 
alacsony, közép és magas szinteken történő mozgások között 

 Tér, idő, dinamikai játékok 

Test tudatossági munka 

 Az előző év anyagának ismétlése 

 Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának 
megteremtésére 

 Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

 Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással 

 Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

 Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 
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A talajon végzett gyakorlatok 

 Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

 Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások 
kombinálása, improvizációba vezetése 

 Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

 Fekvésben végrehajtott partner munkák 

Partner munka 

 Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

 Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

 Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

 Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

Technikai elemek 

 Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő 
kísérettel, ellenállással 

 Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – 
talajra vitel nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 
fős csoportban, emelésekbe, elkapásokba, improvizációval 

 Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás 
közben, a társ követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 

 Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– 
és álló–helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

 Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–
helyzetekben, haladás közben 

 Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben, haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

 A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész 
testfelület használatával, szintváltásokkal 

 Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, 
dőlésből hátra vételek támaszba érkezéssel 

 Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és 
támasz helyzetekbe, gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – 
medence támasszal, központra érkezéssel, statikus és dinamikus 
helyzetekben 

 Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, 
dinamikus helyzetben forgással 

 Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, 
kézállások, asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

 Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

Vezetett és szabad improvizációk 

 Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

 Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

 Strukturált improvizáció 

 Improvizáció képekkel 

 A tanár vezetésével vagy anélkül 

Érzékeléses feladatok 

 Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 
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 A periférikus látás használata 

 A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

 Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

Csoportos játékok 

 Térjátékok 

 Dinamikai játékok 

 Páros és csoportos szerepjátékok 

 Figyelemvezetéses játékok labdával 

Visszajelzés és verbalitás 

 Adott faladat vagy improvizáció után 

 Óra végén 

 Párban 

 Csoportban 

 Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 
információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális 
készenléti állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 
izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az 
érintésen keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek 
adta lehetőségeket 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 
izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus 
törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 
alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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9.3.2.6. LÁBÁN–TECHNIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán elméleti 
rendszerére épül. 

Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott 
pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a 
táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi 
követelményeinek elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet 
másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció 
alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes 
típusú, amely a fent említett két forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, 
kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; 
passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta 
megjelenik 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű 
megismerése és tudatosítása, kiegészítve, megerősítve a tanszak más 
évfolyamain megismert tánctechnikák megértését 

 A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket 
bővítése 

 Testtudat, ritmus/idő érzék 

 A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő 
gondolkodás kialakítása 

 A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok: 

A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított 
mozdulatok; bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; 
diagonális kapcsolat tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat 
felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok: 

Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok–
ülőcsont kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, 
farkcsont kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak 
kapcsolatának megtartása különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése 
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A tér felső szintjén végzett gyakorlatok: 

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan 
beosztású is lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés: 

A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos 
megbeszélés során, írásosos formában 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási 
lehetőségeket, a ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző 
tempókat 

A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált 
testrészek tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, 
metrum–tartásra 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem 
tudatosítása 

 A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése 

 A saját testen kívüli világ rendszerezése 

 Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális 
izomhasználat; koncentrációs készség fejlesztése 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint: 

6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, 
hátul magas, hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb 
elöl magas, jobb elöl mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, bal 
hátul magas, bal hátul mély 

A 27. irány a táncoló maga 

Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például 
shapeflow segítségével 

Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli 
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Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes 
baloldalát jelöli 

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó testet 
is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a 
két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a 
mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a 
kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű 
mozdulatok kivitelezése 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

9.3.2.7. GRAHAM–TECHNIKA 

A tantárgy szakirányú feladata 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 
didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a 
színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony 
eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket 
tartalmazó technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a 
mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a 
szakterminológia bővítése. 

 A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és 
elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

 Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris 
jellemzőinek, a Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

 A diagonális mozgás fejlesztése 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok 
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Talajon végzett gyakorlatok: 

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások 

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és 
az oda–vissza ereszkedés technikáját 

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 
kombinációinak formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 
rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 
szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 
és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a 
mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a 
szakterminológia bővítése. 

 A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és 
elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

 Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris 
jellemzőinek, a Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

 A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 

Tananyag 

Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és dinamikai 
nehezítésekkel 

Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású 
„contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 
felhasználásával és fékezésével 



 261 

Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, 
s azok kombinációinak formájában 

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel 

Térben haladó gyakorlatok, 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 
lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 
terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a „spirál” 
elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 
szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 
rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 
szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai 
és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

9.3.2.8. REPERTOÁR 

A tantárgy szakirányú feladata 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc 
repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta 
önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák 
elemzése során. 

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások 
létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, 
stílusérzéküket. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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 A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával 
egyéni és csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. 

 Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás 
képességét. 

Tananyag 

A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított 
vagy felújított művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult 
lépésanyagokat, ismereteket 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 
tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 
képességével 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt 
gondolkodás és az alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák 
művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

Tananyag 

A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott 
művek előadása. 

A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, ismereteket. 
Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a szaktanár vezetésével elemzik. 
Ezekből ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, rövid műveket készítenek. A 
modern repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 
tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 
képességével 

 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és 
csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására 

 Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét 

 Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának 
továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

Tananyag 
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Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával 
előre kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a 
szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 
tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 
tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi 
alázattal és együttműködési képességgel 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és 
csoportos koreográfiák létrehozására és minőségi előadására 

 Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való 
együttműködés, együttgondolkodás képességét 

 Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának 
továbbfejlesztésére, elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

Tananyag 

Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel 

A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó 
műveket 

Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók 
létrehoznak rövid önálló koreográfiákat, műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 
tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre 
és a tanult tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, 
művészi alázat és az együttműködés képességével 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

9.3.2.9. IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

A tantárgy szakirányú feladata 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra 
nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig 
az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet 
tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése 

Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának 
bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, 
tudatos alkalmazására 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve 
ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb 
kivitelezését 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak 
kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, 
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struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint 
megalapozza a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus 
mellett vagy önállóan is 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Kreativitásfejlesztés 

 Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló 
összekapcsolása 

 Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer 
közötti kapcsolat tudatosítása 

 Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

 Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése 

 A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő 
improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 

Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

Követelmények 

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes 
legyen kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs 
folyamatokat létrehozni 

A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – 
rövid mozgásetűdök alkotására 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 A kreativitás fejlesztése 

 A tér, mint absztrakció felismerése 

 A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, 
képzőművészeti eszközök alkalmazása) 

 A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája 
alapján) 

 A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, 
perspektíva) 

 A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 

 Az idő, mint absztrakció felismerése 
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 Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás 
struktúrák, irodalmi struktúrák) 

 Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

 Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 
feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Alkotói rendszerek ismertetése 

Alkotói rendszerek másolása 

Új alkotói rendszerek létrehozása 

Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet 
megtapasztalása érdekében. 

Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív 
kritikák) megtapasztalása érdekében 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési 
modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a 
régi modelleket új kontextusba helyezni 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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III. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK: 
Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: 2013. szeptember 1. – től visszavonásig. 

A pedagógiai program felülvizsgálatára három évente kerül sor. 

A pedagógiai program módosításának indokai a megváltozott körülmények (közoktatási, 
személyi, tárgyi feltételek változása) lehetnek. 

A pedagógiai program megváltoztatásának módja: tantestületi határozat. 

A pedagógiai programot a kollégák bevonásával az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja 
el, és a fenntartó hagyja jóvá. 

A pedagógiai program betartása nemcsak szakmai tartalmi, hanem törvényességi követelmény 
is egyben. 

 

 

 

A nevelőtestület elfogadta:  

 

………………………………………… 

 

Az igazgató jóváhagyta: 

 

………………………………………… 

 

Győr, 2018. január 28. 
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1. számú melléklet 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Az ETALON Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközei 

001/2000 P-HP DJ.01610C 

002/2000 SONY sztereo mikrofon 

003/2000 SONY mini disc 

004/2000 FLORA Iróasztal 

005/2000 OSLO Fali polc 

006/2000 Számítógép 

007/2002 Nyomtató Lexmark 

008/2002 Rádiómagnó JVC 

009/2002 Rádiómagnó JVC 

010/2002 fényképezõgép 

011/2002 Rádiós Magnó 

012/2002 Rádiós magnó 

013/2003 Vasaló 141 

014/2003 Számítógép konfiguráció 

015/2004 Számítógépasztal 

016/2004 Monitor+tartozék 

017/2004 Mini HIFI SON MHC RL3 

018/2005 Mini HIFI 

019/2005 Nyomtató LEXMARK OPTRA E32X 

020/2005 Sarok íróasztal 

021/2005 Vénusz 111-2A-N kétajtós szekrény / 2 db / 

022/2005 Vénusz 151-2A-N kétajtós szekrény 

023/2005 Vénusz TA-260/100-S sarkos tárgyalóasztal 

024/2005 SILLA forgószék 

025/2005 Executive-Wood forgószék 

026/2005 Telefax hordozható Panasonic 238 

027/2005 Mikrotorony SC-PM41 Panasonic 1311 

028/2005 Rádió JVC RUNB1 

029/2005 LG DVD-Video lejátszó VC9700 COMBO 

030/2005 LG DVD lejátszó DVX9700/9900 

031/2005 LG TV RZ21FB35RX Flat 

032/2005 Hangfal LK 681 12" / 2 db / 

033/2005 Keverõerõsítõ 2/100W Poweredpod 620 

034/2005 PVC táncpadló 

035/2005 Számítógép konfiguráció + monitor / 2 db / 

036/2005 Tükör 

037/2006 LEXMARK OPTRA E 

038/2007 Tükör a próbaterembe felszereléssel 160x200 c1m311 

039/2009 Beépített szekrény-GY-M-S 

040/2009 Balettszõnyeg 73,65 m2 /Pályázati 1311 

041/2009 Monacor PMX 250 Erõsítõ rendszer/Pályázai  

042/2010 Laptop Dell Vostro 3300+tartozék 

043/2010 Laptop Toshiba Satellite L650-19J - 2 db 

044/2010 iPod classic 160GB+tartozék – 2 db 

045/2010  Go § Play hangfal 5V 

046/2010 Go§ Play 5V hangfal 

047/2011 Külsõ mobilrack ,Winchester 



 269 

AVITUS Kht. által az ETALON  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára biztosított 
eszközei 

001/2000  Samsung Tv.CK215S10Bz  

001/2001  Natúr fenyõ tárolósarok / 4 db / 0 

002/2000  JVC Video HRJ748EE  

002/2001  Cimbalom  

003/2000  JVC VIDEO HRJ472  

003/2001  JVC videókamera szett  

004/2000  Panasonic Magnodeck  

004/2001  Telefon NOKIA 3210  

005/2000  Panasonic CD SLPG390  

006/2000  Panasonic Minidisc SJMD100  

007/2000  Panasonic Rádióerõsítõ SAEX120  

008/2000  JAMO Hangfal E47OB  

009/2000  Panasonic Rádiómagnó RXES25  

010/2000  Panasonic Rádiómagnó RXES  

011/2000  Fénymásoló  

012/2005  Mokrofon  

013/2005  Biztonsági rendszer kiépítése CC880P  

014/2005  Fûtési rendszer átalakítás  

015/2005  Villamos szerelés  

016/2005  Riasztó hálózat  

017/2007  Végerõsítõ Caston 500W+Compackt hangláda  

018/2008  DVD író HDD Samsung 1000 GB HDUJ  

019/2008  Színes nyomtató Samsung CLX3175FN  

020/2009  Panasonic TX-L 32 c televizió  

021/2010 Panasonic videókamera 

022/2010 Irodabútor 

023/2010 Beépített szekrény 

024/2010 Beépített 240 szekrény 

025/2010 Mobil tükör állvány- 4 db 

026/2010 Lépcsõházi ajtó 

027/2010 Samsung porszívó 

028/2010 Zanussi hûtõszekrény 

029/2010 Bosch mosógép 

030/2010 Tetõszigetelés és egyéb helységek kíalakítása 

031/2010 Öltözõ szekrény 

032/2011 Beépített szekrény 
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Az oktatáshoz szükséges – a minimális eszközfelszerelési jegyzékben előírt –eszközök az 
oktatás helyszínein - bérleti szerződések alapján – a bérbeadók által biztosítottak. 

 

Aula, porta 

Tanterem, táncterem 

Fiú-lány, tanári öltözők 

Fiú lány, tanári WC 

Tanári szék asztal 

Tanuló székek, asztalok 

Eszköztároló szekrény 

Tábla 

Ruhatároló 

Magnetofon, CD 

TV, videokamera, videolejátszó 

Szeméttároló 

Zongora vagy pianínó 

Zongoraszék 

Tükörrel borított falfelület 

Falba rögzített 5-6 cm átm. farudak 

Audio készülék, erősítő berendezés 

 

 


