
 T I L D Y  Z O L T Á N  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  É S  A L A P F O K Ú  

                  M Ű V É S Z E T I  I S K O L A  
               5 5 2 0  S Z E G H A L O M ,  T I L D Y  Z O L T Á N  Ú T  1 9 - 2 1 .  

                                                     Tel: 66/371 232 

iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu 

 

 

 

 

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola pedagógiai programja 

 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS  

HELYI TANTERVE 

Társastánc Tanszak 

2016 
 

 

I. 007-ben/2 elfogadott, és a 2011-12-es tanévtől a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet „Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 

bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet 

módosításáról” alapján felmenő rendszerben kifutó program/ 
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1.2 A táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Fejlessze 

 A gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

 Testi-lelki állóképességét, 

 Kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

 Egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

 A táncművészetet értő közönséget, 

 A táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

 A szakirányú továbbtanulásra 

 

1. Az egyes tantárgyak struktúrája 

 

 

A régi elnevezésű tanszakok és tantárgyak a 27/1998. (VI. 10.) követelményei és tantervi programja” szerint:MKM 

rendelet „Az alapfokú művészetoktatás  

programjában meghatározottak szerint legalább 6 és legfeljebb 12 évfolyam van, melynek keretei között az oktatás 

előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. 

Előképző:  2 év Az alapfokú művészetoktatási intézményben Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi 

Alapfok:  6 év (hosszú tanszakok) furulya, fuvola, trombita, ütő, zongora, gitár, magánének, klasszikus balett, 

néptánc, társastánc, színjáték, bábjáték, festészet, grafika, szobrászat. 

  4 év (rövid tanszakok) klarinét, kürt, harsona, tuba, fagott. 

Továbbképző: 4 év minden tanszakon, a magánének tanszak kivételével, ahol nincs továbbképző. 

 

 

2. A tanszak tantárgyai és azok óraszámai. 



 

 

 

Társastánc tanszak  

 Kötelező tárgyak: társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc,  

                                           viselkedéskultúra, tánctörténet. 

 Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgya 

Gyermektánc: 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. 

 

Klasszikus balett: az alapfok 2-6. évfolyamán kötelező tantárgy. A klasszikus balett célja és feladata a tanulók 

izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, 

mozgáskultúrájának fejlesztése, plasztikusabbá tétele. 

 

Történelmi társastánc: a továbbképző 7-10. évfolyamán kötelező tantárgy. A tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék a különböző korok táncait. Oktatása azért szükséges, mert a historikus táncokon keresztül jobban 

megismerik a főtantárgy (társastánc) kialakulásának előzményeit. 

 

Viselkedéskultúra: az alapfok 5. évfolyamán kötelező tantárgy. A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

elsajátítsák a mindennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 

 

Tánctörténet: a továbbképző 7-8. évfolyamán kötelező tantárgyként szerepel, célja, hogy minden tánccal foglalkozó 

tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgyából választható. 

Célja, hogy a tehetséges tanulóknak módot adjon a további fejlődésre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A társastánc tanszak óraterve 

ÉVFOLYAMOK 

   Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc. 2 2           

Klasszikus 

 balett 

   1 1 1 1 1     

Történelmi 

társastánc 

        1 1 1 1 

Viselkedés-kultúra       1      

Tánctörténet         1 1   

Szabadon vál. tant.   2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összesen 2 2 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

 

TÁRSASTÁNC  

 

I. Fejezet 

 

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.   

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás megszerzésére és 

ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, 

ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik.  

A 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 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb 

megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

 

A tanszak feladata: 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 



 

 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását. 

 

Fejlessze a növendék 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér-és formaérzékét, 

 stílus érzékét, 

 előadói készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,  

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi életben 

és a társas érintkezésben, 

 táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kisérésére. 

 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

Gyermektánc 



 

 

 

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 bemutatására. 
 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Társastánc 

 

A tanuló ismerje: 

 

 a standard táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep) alapmotívumait, 

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

Legyen képes: 

 

 a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

 páros és csoportos feladatok végrehajtására. 
 

Klasszikus balett 

 

A tanuló ismerje: 

 

 a klasszikus balett tanult alapelemeit, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 



 

 

 

Legyen képes: 

 

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 a zene és a tánc összhangjának betartására. 



 

 

 

Viselkedéskultúra 

 

A tanuló ismerje: 

 

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

Legyen képes: 

 

 az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 
 

 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 

 

 

 

 

Társastánc 

 

A tanuló ismerje: 

 

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

 

Legyen képes: 

 

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

 a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

 a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfiák önálló csoportos 
bemutatására. 

  
 



 

 

Történelmi társastánc 

 

A tanuló ismerje: 

 

 a történelmi társastáncok alaplépéseit. 
 

Legyen képes 

 

 a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 
 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje: 

 

 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 múlt és jelen értékeinek befogadására, 

 a táncművészetek iránti érdeklődésre. 
 

 

 

 

GYERMEKTÁNC 

 

1. év 



 

 

 

Tánctechnika 

 

Természetes gyakorlatok, rávezető gyakorlat 

 helyes testtartás megtanítása 

 járások talpon, féltalpon, hajlított térddel 

 futások (hátul és elöl felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal) 

 szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

 testsúly áthelyezés 

 súlyos, súlytalan lépés 

 helyzet 

 térformák tudatos használata 

 jobbra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 balra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 Hangjegyérték gyakorlatok 

 hangjegyérték megtanulása 

 visszhang 

 staféta 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Kerek a káposzta 

 Táncolj kismadár 

 Petronella 

 Hacke-spitze  

 Kis kacsa fürdik 



 

 

 Olálá 

 Country tánc I. 

 Country tánc IV. 

 Letkiss  

 Disco séta 

 

 

Feladat:- a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütemű zenék megismertetése a tanulókkal  

              - a tánc iránti igény felkeltése a gyermektáncokon keresztül 

Minimumkövetelmények:- a gyermektáncok anyagának ismerete 

                  - alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 

                  - a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása 

 

 

2. év 

 

 

Tánctechnika 

 

Az 1. évfolyam természetes gyakorlatai 

 

Előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok 

 

Mozgásos (dinamikus) gyakorlatok zenére 

 lendítések 

 emelések 

 hajlítások, nyújtások (törzs, térd) 

 döntések és dőlések 

 fordítások és forgások 



 

 

 körzések 

 forgások 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 ütemgyakorlatok 

 ütemfajták 

 ütem-felismerés 

 ütemszünet 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Man - mixer (Country tánc II.) 

 Yankee - mixer (Country tánc III.) 

 Stomp (disco) 

 Polka motívumok (előre, hátra, oldalt, kreuzpolka, galopp) 

 Csárdás ( egylépéses és kétlépéses csárdás, nyílt rida) 

 Disco cha-cha (kezdő anyag) 

 Boogie-woogie (rock and roll) (kezdő anyag)  

 Tampet (német tánc) Striegel-Wendt Leonóra koreográfiája 

 Gyermektáncok 

 

Megjegyzés: a tampet koreográfia megtanítása nem kötelező, sétakombinációkkal, vagy a tanult táncokból 

összeállított etűdökkel helyettesíthető.  

Minimumkövetelmények: 

 A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (csárdás, polka) anyagának ismerete 

 a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása 

 alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 
 



 

 

 

A számonkérés formája 

 

 

A tanulók az előképző 1-2. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

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

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

ALAPFOK 

 

TÁRSASTÁNC 
 

 

1. év 

 

Tánctechnika 

 

Izolált (függetlenített) testrész gyakorlatok 

 fej 

 váll 

 mellkas 

 medence 

 törzs 

 kéz 

 lábfő 

 

Ritmikai gyakorlatok 

 

Ritmusgyakorlatok 

 ritmus, járás, taps 

 az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással 

 

Tempógyakorlatok 

 visszhang 



 

 

 accelerando - ritardando 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

Társastáncok kezdőknek 

 Foxtrott 

 Angol keringő 

 Tangó 

 Bécsi keringő 

 Slowfox 

 Samba 

 Cha-cha-cha 

 Rumba 

 Jive 

 Spaso doble 

 Polka motívumok (páros jobbra forgó polka, rézsut haladó polka, páros jobbra forgó galopp) 

 

Minimumkövetelmények: 

- a társastáncok kezdő szintű ismerete 

- alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 

- a partnerrel való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 

 

 

2. év 

 

 



 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő 

 Natural Turn 

    Reverse Turn 

    Closed Change 

 Quickstep 

 Quarter Turns 

 Cha-cha-cha 

 Basic Movement  

    New York 

    Hand to Hand 

    Spot Turn to Left, to Right 

 Jive 

 Basic in Fallaway (jobbra-balra fordulatok, váll-váll mellett)) 

 Tangó 

   Walk  

   Progressive Link  

   Closed Promenade 

 Rumba 

 Basic Movement 

    Hand to Hand 

    Fan 

    Alamana 

    Spot Turns 

  

Megjegyzés: Az Alapfok 2. évfolyamától kezdve öt éven keresztül a táncos mozgásának fejlesztéséhez a 

klasszikus balett tantárgy nyújt segítséget. Szakmailag indokolt, ha a társastánc órákat megelőzi a balett 

óra. 

Minimumkövetelmény: 



 

 

- Az évfolyam társastánc tananyagának ismerete 

- a partnerrel való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

- a tánc stílusának megfelelő előadás 

 

 

3. év 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Az előző évben tanult tangó és rumba 

 Angol keringő 

Natural Spin Turn 

    Chasse from PP 

    Whisk   

    Outside Change 

 Quickstep 

Progressive Chasse 

Cross Chasse 

Forward Lock 

 Cha-cha-cha 

Fan 

Alamana 

Spot Turn to Left, to Right 

 Jive 

Change of Places Right to Left 

Change of Places Left to Right 

Change of Hands Behind Back 

Link  

 Bécsi keringő 



 

 

 Natural Turn 

    Forward Changes 

 Samba 

Basic Movement - Natural , Reverse and Alternative 

Promenade Samba Walks 

Whisks to L. and R.  

Volta Spot Turn to R for Lady 

 

 

Minimumkövetelmények: 

- a korábban tanult táncok anyagának mélyítése, technikai fejlesztése (tangó, rumba) 

- az előző évfolyamban tanult társastáncok anyagának bővítése (angol keringő, quickstep,      

  cha-cha) 

     - ebben az évfolyamban tanult társastáncok anyagának ismerete (bécsi keringő, samba) 

- a stílusnak megfelelő előadásmód 

 

 

4. év 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Az előző évben tanult bécsi keringő és samba 

 Angol keringő 

   Weave from PP 

   Whisk b.,  

   Progressive Chasse 

 Tangó 

 Open Reverse Turn, Lady Outside   



 

 

 Quickstep  

   Natural Spin Turn 

   Backward Lock 

   Running Finish 

 Rumba 

   Hockey Stick 

   Closed és Open Hip Twist 

 Cha-cha-cha 

   Hockey Stick 

   Three Cha-cha-cha 

 Jive 

   American Spin 

   Stop and Go 

 Bécsi keringő formáció  

 

 

 

 Minimumkövetelmények: 

- az előző évben tanult táncok elmélyítése, technikai fejlesztése, motívumanyagának bővítése 

- a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása 

- alkalmazkodás a csoportos munkában 

 

 

5. év 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Slowfox 

Feather Step 



 

 

Three Step 

 Paso doble 

Basic Movement, Appel, Sur Place  

Attach, Promenade Close, Separation 

 Angol keringő 

Hesitation Change 

Impetus 

 Tangó 

Four Step 

 Quickstep 

Chasse Reverse Turn  

Double Locks) 

 Bécsi keringő 

Reverse Turn 

Forward Changes 

 Rumba 

Rope Spinning 

    Aida 

    Hip Rocks 

 Cha-cha-cha 

Cuban Breaks 

 Samba 

Volta Actions 

Botafogos (Travelling, Promenade)  

Side Samba Walk 

    Stationary Samba Walks  

 Jive 

Whip  

Fallaway Throwaway 



 

 

 

 

Minimumkövetmények: 

- a korábban tanult táncok mélyítése, fejlesztése, motívumanyagának bővítése 

- az évfolyamon tanult új táncok stílusos elsajátítása (Slowfox, Paso doble) 

 

 

 

6. év 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő 

 Corté 

 Double Reverse Spin 

    Back Whisk 

 Tangó 

 Progressive Side Step 

    Progressive Side Step Reverse Turn 

    Open Promenade 

 Back Open Promenade 

 Back Corté 

 Rock Turn 

 Rock Back on Right Foot and Left Foot 

 Natural Promenade Turn 

 Natural Twist Turn 

 Quickstep 

    Natural Turn 

 Natural Turn with Hesitation 

 Natural Pivot Turn 



 

 

 Tipple Chasse to Right 

 Double Reverse Spin 

 Slowfox 

 Natural Turn 

 Reverse Turn 

 Change of Direction 

 Reverse Wave 

 Impetus Turn 

    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 Steps 

 Rumba 

 Progessive Walks Forward and Backward 

 Natural Top 

 Natural Opening Out Movement 

 Side Step 

 Cucarachas 

 Paso doble 

Chasses to Right and Left  



 

 

 Fallaway Ending to Separation 

 Huit (Cape) 

    Sixteen 

 

 Jive 

   Walks 

 

Minimumkövetelmények: 

- az öt standard tánc (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep)  pontos, stílusos eltáncolása 

- az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) pontos, stílusos eltáncolása 

- a páros és csoportos feladatok végrehajtása 

Megjegyzés:az alapfok 6. évfolyam befejezésével a tanév rendjében meghatározott időpontban alapvizsgát 

kell szervezni, csak a sikeres vizsgát követően folytathatja a tanuló tanulmányait a továbbképző 

évfolyamain. 

Az alapvizsga témakörei és követelményei külön fejezetben találhatók.  

  

 

TOVÁBBKÉPZŐ  

 

7. év 

 

 

A továbbképzőben (7-10. év) a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból készített koreográfiákkal 

ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. 

A koreográfiákat egyénileg, az évfolyam felkészültségét figyelembe véve ajánlott elkészíteni.  

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő 
Open Telemark 

Telemark 

Outside Spin 



 

 

Drag Hesitation 

Backward Lock 

Turning Lock 

 Tangó 
Fallaway Promenade 

Brush Tap 

Promenade Link 

Outside Swivels 

 Slowfox 
Open Impetus Turn 

Weave from PP 

Natural Weave 

Natural Telemark 

            Top Spin 

Hover Feather 

Hover Telemark 

Open Telemark 

      Open Telemark and Feather Ending 

 Quickstep 
Progressive Chasse to Right 

Quick Open Reverse 

Four Quick Run 

V 6 

 Samba 
Closed Roks 

Shadow Botafogos 

Argentine Crosses 

 Cha-cha-cha 
Shoulder to Shoulder 

Reverse Top 

Opening Out from Reverse Top 

Aida 

Spiral 

Open Hip Twist 

 Rumba 



 

 

Reverse Top 

Opening Out from Reverse Top 

Spiral 

 Paso doble 
Promenade 

 Grand Circle  

 Open Telemark 

 Ecart (Fallaway Whisk) 

 La Passe 

 Jive 
Throwaway Whip 

Windmill  

Spanish Arms 

Rolling off the Arm 

 

Minimumkövetelmények: 

- az évfolyam motívumanyagának ismerete, pontos eltáncolása 

            - a motívumokból készült kombinációk stílusos előadása 

            - a zene és a tánc összhangja 

 

 

  

8. év 

 

 

Alaplépések és táncok 

  

 Angol keringő 
Cross Hesitation 

            Wing 

 Zig-Zag 

Reverse Pivot 

 Tangó 
Basic Reverse Turn 



 

 

 Slowfox 
Natural Twist Turn 

Open Telemark 

Natural Turn to Outside Swivel 

            Telemark 

 Quickstep 
            Zig-Zag 

Cross Swivel 

Fish Tail 

Running Right Turn 

Change of Direction 

Reverse Pivot 

 Samba 
Open Rocks 

Back Rocks 

Plait 

 Cha-cha-cha 
Rope Spinning 

Advanced Hip Twist 

 Rumba 
Alternative Basic Movement 

Kiki Valks 

 Paso doble 
Fallaway Reverse 

Syncopated Separation 

Banderillas 

            Twists 

 Jive 
Simple Spin 

 

Minimumkövetelmények: 

- a társastáncok tanult motívumainak ismerete 

- a társastáncok technikailag pontos, stílusos előadása 

- a táncok valamelyikéből készült koreográfia helyes térformákban történő bemutatása 

- alkalmazkodás a csoportos munkában 



 

 

 

 

 

9. év 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő 
Weave 

 Left Whisk 

 Contra Check 

 Closed Wing 

 Double Natural Spin 

 Tangó 
           The Chase 

Four Step Change 

Fallaway Four Step 

Owersway 

 Slowfox 
            Hover Cross 

Curved Feather to Back Feather 

Fallaway Reverse and Slip Pivot 

            Natural Zig-Zag from PP 

Natural Hover Telemark 

 Quickstep 
Six Quick Run 

Hover Corté 

Rumba Cross 

Tipsy to Right, to Left 

Running Finish 

 Samba 
Foot Changes 

Contra Botafogos 

Rolling of the Arm 

 Cha-cha-cha 



 

 

Cross Basic 

Turkish Towel 

 Rumba 
Sliding Doors 

Fencing 

 Paso doble 
Coup de Pique 

Left Foot Variation 

Fregolina (in Corporating the Farol) 

 Jive 
Chicken Walks 

Toe Hill Swivels 

 

Minimumkövetelmények: 

- az egyre nehezebb fejlettségű motívumok pontos kivitelezése 

- az összetettebb motívumok és alaplépések variációinak stílusos előadása 

- az előző évfolyamon tanult koreográfia fejlesztése 

 

   

10. év 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Angol keringő 
Quick Open Reverse 

Fallaway Reverse and Slip Pivot 

Hover Telemark 

Natural Fallaway 

 Tangó 
Fallaway Reverse and Slip Pivot 

 Slowfox 
Double Reverse Spin 

Fallaway Whisk 

Contra Check 



 

 

Pivot to Right 

(just right after Contra Check!) 

 Quickstep 
Wing 

Whisk 

Foxtrott Natural Turn 

            Top Spin 

Curving Feather Step 

Side Lock from PP 

Outside Swivel 

Telemark 

Impetus 

Open Impetus 

Outside Spin 

 Samba 
Natural Roll 

Volta Movement (Closed Volta, Travelling, Circular Voltas in R. Shadow Position, Roundabout) 

 Cha-cha-cha 
Sweetheart  

Fallow My Leader 

 Rumba 
Three Threes 

Advenced Hip Twists 

 Paso doble 
Chasse Cape 

Travelling Spins from PP 

Travelling Spins from Counter PP 

 Jive 
Flicks into Break 

 

Minimumkövetelmények: 

- az összetettebb motívumok, alaplépés variációk pontos kivitelezése 

- a társastáncok valamelyikből készült koreográfia stílusos előadása 

- a táncban alkalmazott térformák helyes alkalmazása, alkalmazkodás a   

   csoportos munkában 



 

 

 

 

A számonkérés formája: 

 

 

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

szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a 

szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból áll. 

 

 

KLASSZIKUS BALETT 

 

 

1. év 

 

Gyakorlatok a rúdnál 

 Lábhelyzetek és pozícióváltás 90°-os és 180°-os lábtartásban, I., II., III., V. pozícióban  

 Demi plié I., II., III. pozícióban 90°-on, majd 180°-ra nyitott lábbal, rúddal szemben állva 

 Hátrahajlás rúddal szemben 

 Relevé és plié relevé párhuzamos és 90°-ra nyitott állásban 

 Plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal 

 Degagé rúddal szemben II. pozícióban 

 Térdhajlítás és féltalpra emelkedés  párhuzamos lábbal (demi plié - féltalp - térdnyújtás - talpra 

ereszkedés) 

 Hátizom gyakorlat (asztalállás) 

Gyakorlatok középen 

 Hátegyenesítés előző és törökülésben 

 Hátegyenesítés álló helyzetben (asztalka) 

 Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra 

 Lábfejfeszítő és lazító gyakorlatok (pipa-ceruza-spicc) 

 Háton fekvésben lábemelés 

 Térdelésből térd mellé ülés jobbra és balra 

 Háton fekvésben mellkas emelés 

 Háton fekvésben csípő emelés 

 Hason fekvésben mellkas emelés 

 Hason fekvésben hátra lábemelés 

 Lábdobás nyújtott ülésben indítva 

 Lábdobás hastámaszból indítva 

 Nyújtógyakorlat (hernyómozgás, nyújtott térdekkel) 



 

 

 Nyújtógyakorlat (béka) 

 Nyújtógyakorlat (ülésben) 

 Térbeosztás (1.2.3.4.5.6.7.8-as irányok) 

 Karvezetések (gimnasztika karhelyzetei) 

 Klasszikus balett karpozíciók (I. II. III.) 

 Port de bras-k ½, I.II. 

 Relevék mint a rúdnál 

Járások 

 Járás különböző zenei értékekre (1/8, 1/4, 1/2, stb.) 

 Járás féltalpon 

 Járás tapssal 

Futások 

 Futás hátul felkapott lábbal 

 Futás elől felkapott lábbal 

 Futás előre nyújtott lábbal 

Szökdelések (ugrások) 

 Szökdelés két lábon zárt lábtartással egyenletes és ritmizált tempóban 

 Szökdelés páros lábbal haladva 

 Szökdelés váltott lábbal haladva (indián szökdelés) 

 Szökdelés párhuzamos lábbal 1/4 és 1/2 fordulattal 

 

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a balettelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok pontos kivitelezése 

- a kar- és lábpozíciók technikai biztonsága 

 

 

 

 

2. év 

 

 

 

Egyszerű balett elemek a rúdnál és középen.(Port de bras-k) 

 

Rúdgyakorlatok 



 

 

 Pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett 

 Demi plié I. II. V. pozícióban rúd mellett 

 Battement tendu I. és V. pozícióban rúddal szemben és háttal 

 Battement tendu I. pozícióban rúd mellett előre, oldalra és hátra 

 Battement tendu passé par terre 

 Battement tendu jeté rúddal szemben és rúdnak háttal állva, hátra, oldalt, előre, oldalt 

 Demi rond en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu rúd mellett 

 Relevé lent 45°-ra 

 Relevék I. II. pozícióban plié-vel és plié nélkül 

Középgyakorlatok 

 Pozícióváltás 

 Demi plié I. II. pozícióban 

 Battement tendu I. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu passé par terre en face 

 Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

 Port de bras I. II. 

Allegro 

 Temps levé sauté 

 Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva 

 Galopplépés 

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

 

 

3. év 

 

 

Klasszikus balett pozíciók használata rúdnál és középen. Pózok fogalma. 

 

Rúdgyakorlat 

 pozíció megtanítása 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié I. II. V. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Sur le cou-de-pied helyzetek alacsony, rendkívüli, passé-ban 



 

 

 Relevé lent 45° fölé 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Grand battement jeté rúddal szemben hátra és oldalra, rúdnak háttal előre 

 Relevék V. pozícióban nyújtva és plié-vel 

 Hajlás oldalra rúddal szemben állva 

Középgyakorlatok 

 Grand plié I. II. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban 

 Demi rond lábujjheggyel a földet érintve en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu V. pozícióból 

 Pózok, croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással 

 port de bras 

 Relevék I. II. pozícióban nyújtva és plié-vel 

Allegro 

 Temps levé sauté V. pozícióban 

 Petit echappé formák 

 Petit changement de pied 

 Chassé előre és oldalra haladva V. pozícióban  

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete, a megfelelő előadásmód 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 

 

 

 

 

4. év 

 

Battement-ok plié-vel és nyújtva. Balance gyakorlatok. Fordulatok, forgások. 

 

Rúdgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battement tendu demi plié-vel 

 Battement tendu jeté demi plié-vel 

 Battement tendu jeté passé par terre 

 Preparáció a rond de jambe par terre-hez 

 Fondu 45°-on rúddal szemben állva hátra és oldalra, rúdnak háttal állva előre 



 

 

 Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra nyitni 

 Relevé lent 90°-on 

 Petit battement sur le cou-de-pied 

 Grand battement előre, oldalra, hátra 

 Félfordulat V. pozícióból, V. pozícióban rúd felé és rúdtól elfordulva 

 Balance talpon egy lábon állva és féltalpon két lábon állva pozíciókban 

 Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dehors és dedans 

Középgyakorlatok 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié V. pozícióban 

 Battement tendu demi plié-vel 

 

 Battement tendu marché 

 Battement tendu jeté 

 Relevé lent 45° 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Pózok lábujjheggyel a földet érintve nagy kartartással croisé, éffacé előre és hátra, I. II. III. arabesque 

 Temp lié par terre tagoltan előre és hátra 

 port de bras 

 Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez IV. V. pozícióból V. pozícióba zárva en dehors és en dedans 

Allegro 

 Assamblé oldalra (előre és hátra haladva) 

 Glissade oldalra, váltva és nem váltva 

 Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Petit jeté oldalra a rúdnál 

Fordulatok, forgások 

 fordulat a rúdnál V. pozícióban 

 fordulat középen V. pozícióban 

 Tour sur place 

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése, stílusos előadásmód 

 

5. év 

 

 

Néhány gyakorlat féltalpon. Demi és grand rond-ok 45°-on.  

Ugrások fordulva. Forgások par terre és diagonálban. 



 

 

 

Rúdgyakorlatok 

 Battement double-tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Rond de jambe par terre demi plié-vel, en dehors és en dedans 

 Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Double fondu 45°-on 

 Soutenu 45°-on 

 Demi és grand rond 45°-on talpon en dehors, en dedans 

 Frappé féltalpon 

 Double frappé talpon 

 Rond de jambe en l’air rúddal szemben, nyújtva és plié-vel 

 Petit battement féltalpon 

 Passé developpé 

 Attitűd helyzetek 

 Relevék egy lábon 

 Balance féltalpon rendkívüli sur le cou-de-pied-ben 

 Grand battement jeté passé par terre 

Középgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu pózokban, nagy kartartással 

 Battement jeté marché 

 Fondu 45°-on en face 

 Soutenu 45°-on en face 

 Frappé 35°-on en face 

 Double frappé 35°-on en face 

 Petit battement talpon 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra 

 Relevé lent 90°-on a tanult pózokban 

 Pas balance en face 

 VI. part de bras 

Allegro 

 Petit jeté oldalra 

 Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Sissonne simple elől és hátul felhúzott sur le cou-de-pied-vel, rúdnál és középen 

 Sissonne fermé oldalra 

 Glissade előre és hátra 

 Assamblé előre és hátra 

 Changement egy fordulattal 

 

Nagyobb és nehezebb ugrásokat, ha azt a főtárgy megkívánja, az évfolyam fizikai állapotának és balett 

tudásának figyelembe vételével taníthatunk. 

 

Fordulatok, forgások 

 Egy tour sur le cou-de-pied IV. és V. pozícióban 



 

 

 Tour posé en dehors, en dedans 

 Tour pas de bourrée diagonálban 

 Tour chainé diagonálban 

 Tour piqué diagonálban 

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága és stílusos előadása 

 

 

 

 

 

A számonkérés formája 

 

 

Az alapfok 2-6. évfolyamán félévkor az órákon nyújtott teljesítmény alapján történik a tanulók értékelése, 

év végén a tanulók a vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A 

bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság 

szótöbbséggel dönt. 

 

 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 
 

 

1. év 

 

A növendékek ebben a korban (14 év) igénylik a legjobban a segítséget a mindennapok gyakorlatához. 

A különböző témaköröket a tanár által irányított beszélgetés formájában dolgozzuk fel. 

 

Témakörök: 



 

 

 

 Viselkedés általános szabályai 

 Köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

 Bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

 A bocsánatkérés formái, a pontosság 

 Viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 

 Társalgás 

 Öltözködés, divat 

 Testápolás, kozmetika, ékszerek 

 Kirándulás 

 Megjelenés, viselkedés étteremben 

 Megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

 Étkezés, helyes tartás ülés közben 

 Mit mivel, hogyan eszünk ? 

 Vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

 A rágógumi 

 Utazás 

 Telefonálás, levelezés 

 Ajándékozás 

 Nemzeti sajátosságok 

 

Minimumkövetelmények: 

- a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak ismerete 

- tájékozottság a köznapi élet illemtanában 

 



 

 

 

A számonkérés formája 

 

 

A tanulók az alapfok 5. évfolyamán félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt kitöltése során 

adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint osztályoz 1-

5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

 

1. év 

 

 

Alaplépések és táncok  

 

 XIX.sz.-i bók 

 Pas marché 

 Pas glissé 

 Pas élevé 

 Pas chassé 

 Pas degagé 

 Pas galopp 

 Pas polka előre-hátra-oldalra 

 Forgó polka szólóban 

 Forgó polka párosan 

 Kreuzpolka 

 Keringő lépés előre – hátra 

 Keringő lépés előre és hátra haladva 

 Forgő keringő szólóban 

 Páros – forgó keringő 

 Valse – Mignon 

 Pas balancé 

 Pas marché etűd 

 

 

Minimumkövetelmények: 

- a XIX. század-i társastáncok alaplépéseinek megismerése 

- a táncok stílusának és magatartásformáinak elsajátítása 



 

 

 

 

2. év 

 

 

 

Alaplépések és táncok 

 

 Pas chassé A formák 

 Pas chassé B formák 

 Polonaise előre – hátra haladva 

 Polka etűd 

 Keringő koreográfia 

 

Minimumkövetelmények: 

- a XIX. századi társasági táncok etűd formájában való bemutatása 

- a Keringő koreográfia technikailag pontos, stílusos kivitelezése  

 

 

3. év 

 

Alaplépések és táncok  

 Századi Menüett bók 

 Pas menü 

 Menüett tánc 

 Gavotte bók 

 Pas gavotte 

 Pas de zefír 

 Pas pompadur 

 Galambocska  

 Kiskontra tánc 

 Polonaise etüd 

 

Minimumkövetelmények: 

- a barokk szertartásosabb, kifinomultabb, kötöttebb stílusának megismerése a menüett  

  lépésein keresztül 



 

 

- az elsajátított anyag korhű, stílusos bemutatása 

 

 

 

 

 

4. év 

 

Alaplépések és táncok 

 Tarantella 

 Gavotte tánc 

 Francia négyes 

 Körmagyar lépései és tánc  

 

Andalgó      Lejtő              Fonás 

Tétovázó     Vágó              Keresztező 

Csalogató    Toborzó        Bölcső 

Csárdás       Lengető        Magánforgó 

Rida             Emelkedő     Kisharang 

Cifra            Verbunkos   Bokázók  

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam táncanyagának ismerete 

- az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatása  

 

A számonkérés formája 

 

 

A tanulók a továbbképző 7-10. évfolyamán félévkor az órán nyújtott teljesítmény alapján, év végén a 

vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és 

csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel 

dönt. 



 

 

 

        

 

TÁNCTÖRTÉNET 
 

 

 Oktatásának célja: hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva ismertesse meg az egyetemes és 

nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek munkásságával, a 

táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a 

táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak. 

 

 

A tantárgy feladata: 

 

Ismertesse meg a tanulóval: 

 a tánc művészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom 
különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

  
Fejlessze a tanuló: 

 a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 
a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek ( zene, képzőművészet, színház ) iránti érzékenységét, 

 a vizuális memóriát, 

 a képzelőerőt. 

  
Ösztönözze a diákot: 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 



 

 

 a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 
 

 

Tudatosítsa a tanulóban: 

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

 

 

Tananyag 

 

 

 

A tánctörténet tanítása a továbbképző 7-8. évben történik. A tanulók ekkor már rendelkeznek a tantárgy 

befogadásához szükséges megfelelő történelmi, irodalmi, zenei és művészettörténeti ismeretekkel. 

 

 

 

1. év 

 

 

 a köznapi és művészi mozgás 

 tér - idő - erő - kifejezés 

 a közhasznú és művészi tánc 

 a tánc és a társművészetek 

 a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
 - a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 - a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, 

   reneszánsz, barokk) 

 - a színpadi táncművészet kialakulása 

    (udvari balett) 

 



 

 

Minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a művészetek iránti érzékenység, kreativitás 

- két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása 

 

 

2. év 

  

 

 a színpadi tánc története:  
 - romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

 - klasszikus balettek (oroszok) 

 Megújulás a XX. században: 
 - balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

 - modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

 -folklorizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc) 

 

 

Minimumkövetelmények: 

-az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása 

-Egy együttes próbájának megtekintése, a látottak közös feldolgozása 

 

 

 

A számonkérés formája  

 

 



 

 

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

szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult. 

 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében nem az 

elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, a kialakult 

stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását. 

 

Megjegyzés: A továbbképző évfolyamok elvégzése után a tanuló művészeti záróvizsgát tehet. 

A záróvizsgát a tanév rendjében meghatározott időpontban kell megszervezni. 

A záróvizsga témaköreit és követelményei külön fejezetben találhatók. 

 


