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JAZZ–TECHNIKA 
 
A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi táncforma. 
Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, 
expresszív előadásmódra 
Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, plasztikus, 
egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika 
által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, 
harmonikus mozgás 
Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs készség 
fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs technikát. 
Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal 
alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 
 
 

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 
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Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 
Flat back 
Developpé először földön, majd álló helyzetben 
Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 
Grand battement először földön, majd álló helyzetben 
Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva  
Térbeosztás: térirányok 
Összekötő lépések: 
Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 
Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 
Ugrások:  
Két lábról–két lábra 
Két lábról–egy lábra 
Egy lábról–egy lábra 
 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika szakkifejezéseit 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult 
mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 
improvizációs részt is 
 
 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazása.  
– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.  
– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.  
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása.  
– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.  
– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által 
 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 
felhasználásával 
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő 
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 
Középgyakorlatok: 
Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 
Port de bras IV. pozíció grand plié 
Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 
Twist előkészítő második pozícióból karral 
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 
Flat back. Developpé álló helyzetben 
Enveloppé álló helyzetben 
Rand battement álló helyzetben 
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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 
 

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 
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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 

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 
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Tilt 
Twist 
Hinge 
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával – 
alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva  
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 
féltalpon, pliében 
Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 
Pas de bourrée 
Change 
Triplet 
Pivot 
Tombé 
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva  
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 
Két lábról – két lábra 
Két lábról – egy lábra 
Egy lábról – két lábra 
Egy lábról – egy lábra 
Egyik lábról – másik lábra 
 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, 
azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 
A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek képesség 
szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 
 

A tanuló legyen képes  

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire jellemző előadásmód 
során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen 
a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a 
technika elemeit 
Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, kombináció 
harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika  
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35–40 perc 
 

A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, 
térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a 
tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók 
Balett és jazz karpozíciók 
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 
A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de bourre, 
chassé, pivot 
Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu jeté, rond de 
jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc sajátosságainak 
megfelelően 
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 
 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok technikai biztonsága 
A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 
 
 

Továbbképző évfolyamok 

 

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 
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speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 
Középgyakorlatok: 
Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal és 
dinamikai váltásokkal kombinálva 
Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 
spirállal 
Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 
Attitude parallel és en dehors 
Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 
Térben elmozduló grand battement 
Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 
Tilt 
Twist. 
Hinge 
Arche 
Balance és offbalance helyzetek 
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű alkalmazásával 
– ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül 
Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 
Pas de bourrée 
Pas de bourrée en tournant 
Keresztlépés – pas croisé 
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 
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Fejlesztési feladatok 

– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos bővítése.  
– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések felismertetése által.  
– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése és 
állandó fejlesztése.  
– A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása.  
– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.  
– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése.  
– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése 
 
 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 
kihasználásán van a hangsúly Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 
Középgyakorlatok: 
Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal és 
dinamikai váltásokkal kombinálva 
Port de bras gyakorlat 
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal) 
Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal) 
Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 
Attitude parallel és en dehors 
Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 
Térben elmozduló grand battement 
Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 
Tilt 
Twist 
Hinge 
Arch 
Balance és offbalance helyzetek 
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű alkalmazásával 
– ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül  
Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 
Pas de bourrée 
Pas de bourrée en tournant 
Keresztlépés – as croisé 
Triple 
Pivot 
Tombé 
Soutenu 
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, 
parallel és en dehors pozíciókban. 
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 
Két lábról – két lábra – sauté 
Két lábról – egy lábra – sissone 
Egy lábról – két lábra – assemblé 
Egy lábról – egy lábra – sauté 
Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
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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 
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 
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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 
 
 

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 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2017 

13 

 

Triplet 
Pivot 
Tombé 
Soutenu 
Glissade 
Pas couru 
Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 
A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, 
folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva grand battement–nal, vagy 
térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 
A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel kombinálva 
Két lábról – két lábra – sauté 
Két lábról – egy lábra – sissone 
Egy lábról – két lábra – assemblé 
Egy lábról – egy lábra – sauté 
Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 
szakkifejezéseket 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való 
tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a 
különböző jazz kombinációkban is 
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. Ismerje a zene és a tánc 
összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, folyamatok, megállítások. A tanuló 
ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a 
technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati összefüggéseket, valamint 
ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 
 

A tanuló legyen képes  

A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges munkamorállal, a 
technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal tudja bemutatni az elsajátított 
anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső motiváltság, tudatos munkavégzésre, 
a harmonikus, esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult 
kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni 
a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 
35–40 perc 
 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek ismeretéről a tanulók 
egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók  
Balett és jazz karpozíciók  
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 
A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, pas de bourré, 
chassé, pivot 
A testsúlyáthelyezések különböző formái 
Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 
Forgások helyben és térben elmozdulva 
Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement tendu jeté, rond de 
jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–technika sajátosságainak 
megfelelően  
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció bemutatása, melyek 
tartalmaznak rövid improvizációs részt is 
 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok tudatos alkalmazása 
A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 
A művészi előadásmód 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
Kézi dob és dobverő 
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