
         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

1 
II. rész – Helyi Tanterv – Táncművészet/Moderntánc Tanszak 

 

A 

 

Pedagógiai Programja 
Helyi Tantervek – II. 

 

Táncművészet  

Moderntánc tanszak 

Célrendszer és funkció 

Egyes tantárgyak követelményei 

 

 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

2 
II. rész – Helyi Tanterv – Táncművészet/Moderntánc Tanszak 

 

Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék ____________________________________________________________________________ 2 

I. FEJEZET AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI ________________________ 3 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA _________________________________________________________________ 3 
Tantárgyak __________________________________________________________________________ 3 

Főtárgy: __________________________________________________________________________ 3 
Kötelező tantárgy: _________________________________________________________________ 3 
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: _______________________________ 3 
Választható tantárgyak: _____________________________________________________________ 3 
Óraterv __________________________________________________________________________ 4 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI ____________________________________ 4 
Szakmai kompetenciák ________________________________________________________________ 4 
Személyes kompetenciák ______________________________________________________________ 4 
Társas kompetenciák _________________________________________________________________ 5 
Módszerkompetenciák ________________________________________________________________ 5 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI _________________________ 6 
Vizsga tantárgyak ____________________________________________________________________ 6 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés ______________________________ 6 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése ___________________________________________ 6 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

3 
II. rész – Helyi Tanterv – Táncművészet/Moderntánc Tanszak 

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

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 
Limón–technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 
Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően választható 
tantárgy 

    1–2 1–2   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második 
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti. 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak 
valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő 
ismerete és tudatos alkalmazása 
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az 
előképzettségnek megfelelően 
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése és tudatos 
értelmezése 
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 
 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 
A zenei ízlésformálás  
A tudatos és rendszeres munkára nevelés 
Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 
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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 
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 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú 
évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében 
– az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 
Jazz–technika 
Limón–technika 
Művészeti záróvizsga 
Jazz–technika 
Tánctörténet 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el 
 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani 
közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a 
gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 
tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 
vizsgakövetelményeit teljesítette 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát 
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 


