„SZAKKÉPZÉSI

KERETTANTERV
a(z)

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET
ágazathoz tartozó
54 212 09
TÁNCOS II. (KORTÁRS-MODERN TÁNCOS
SZAKMAIRÁNY)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
A(z) XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:
– 54 212 01
Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
– 54 212 02
Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
– 54 212 03
Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
– 54 215 01
Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével)
– 54 212 04
Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
– 54 212 05
Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
– 54 212 06
Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
– 54 212 08
Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a(z) 54 212 09 számú, Táncos II. (Kortárs-modern táncos szakmairány) megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó ../201.. (…. ...) … rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09
Szakképesítés megnevezése: Táncos II. (Kortárs-modern táncos szakmairány)
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 20%
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
- Az iskola rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra. Az
összefüggő gyakorlat óraszámai az évfolyamok között megoszthatóak.
- 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követő 80 óra.
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, párhuzamos
oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két
évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

Táncos II.
szakképesítés
(szakmairány
megnevezésével)

Szakképzési
évfolyam

Párhuzamos képzés

évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

hetek száma

36

36

36

31

31

heti szakmai óraszám a
heti 40 órás kerettanterv
szerint (szabadon
tervezhető órakerettel)

13

13

11

11

szabadon tervezhető
órakeret hetente

1

0

0

0

NAT művészet óra
hetente

0

0

1

0

fő szakképesítés
óraszáma hetente

8

8

8

8

mellék szakképesítés
óraszáma

4

5

3

3

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

0

1

0

0

szabad sáv hetente

5

4

5

5

testnevelés órák terhére
fordítandó szakmai órák
száma hetente

5

5

5

5

helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám hetente

23

22

21

21

éves óraszám

828

792

756

651

képzési óraszám
összesen
9-12. évfolyam :
képzési óraszám
összesen
13. évfolyam:
gyakorlat (felosztva)

31

961

3027

0

0

961

160

összes képzési óra:

4148

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és
ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott
óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok
oszthatósága miatt keletkezik!)
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Modul
(fő
szakképesítés)

Tantárgy

11499-16
Foglalkoztatás
II.
11498-16
Foglalkoztatás
I. (érettségire
épülő
képzések
esetén)
10722-16
Előadóművészeti
tevékenység

Foglalkoztatás
II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

10724-16
Kortársmodern tánc

9.
e

Klasszikus balett
alapjai
Bevezetés
a
tánctörténetbe
Klasszikus balett

gy

e

4

11.
gy

e

4

1

Kortárs modern
technikák
alapjai I.
Kortárs modern
technikák
alapjai II.
Tánctechnikai
specializáció I.
Tánctechnikai
specializáció II.
Kreatív
módszerek
Színészmesterség
Művészetek
története

10.

1

12.
gy

e

4

1

gy

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2

e

4

1

4

1

13.

4

2
2

2

2

2

4

2

2

4

2

4

1

2

2

4.

gy

2

1

Zenei ismeretek

1

1

Anatómia

1

1

Színpadi
gyakorlat
tantárgy12

4

tantárgy13
tantárgy14
Fő szakképesítés elméleti óraszámai
hetente
Fő
szakképesítés
óraszámai hetente

Modul
(mellék
szakképesítés)
11888-16
Előadó- művészeti
alapismeretek

11887-16
Kulturális

program

3

2

gyakorlati

3

13

Tantárgy

e

Előadó-művészet
történet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet
zeneművészet)
Előadó-művészeti
programprojektszervezés
gyakorlata
Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

1

13

gy

4

7,5

15

e

gy

12

e

22

gy

e

2

és
1

1

és

Projekttervezés
és
projektmenedzsment

1
1

1

5.

1
1

1

gy

és projekt szervezése

Projekttervezés
és
projektmenedzsment
gyakorlata

1

Rendezvényszervezés

1

1

Rendezvényszervezés
gyakorlata
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai hetente (e)

1
2

3

Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés óraszámai hetente (gy)

2

4

2

2

5

2

1

3

1

3

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 vagy 5 órás szabad sáv ajánlott és a heti 5 testnevelés óra felhasználásával, valamint a NAT
művészeti óra ajánlott felhasználásával.
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Modul
(fő
szakké
pesítés)
1149916
Foglalk
oztatás
II.

1149816
Foglalk
oztatás
I.
(érettsé
gire
épülő
képzése
k
esetén)
1072216
Előadó
művész

Tantárgy

Foglalkoztatás II.

16

Össze 1./13.
s
e
gy
óraszá
m
16

Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.

4

4

4

4

4
4
62

4
4
62

Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Klasszikus balett
alapjai
Klasszikus balett
alapjai I.
Klasszikus balett

7

7

8

8

23

23

24

24

9.
e

0

10.
e

gy

144

0

gy

144

144

11.
e

0

gy

144

12.
e

0

gy

124

13.
e

0

gy

124

680
144

144

7.

144

2./14.
e
gy
16

62

155

155

alapjai II.
eti
tevéken Klasszikus balett
ység
alapjai II.
Klasszikus balett
alapjai IV.
Klasszikus balett
alapjai V.
Bevezetés a
36
tánctörténetbe
A tánc
36
keletkezésétől a
reneszánsz táncok
világáig
Az udvari balett
kialakulásától a
reformkori magyar
táncéletig
A romantika
másodvirágzástól
az újítókig
A XX. sz. első
felének táncélete
Kitekintés a XX.
sz. második felének
táncéletére
A
vizsgatevékenység
előkészítése
Kortár Klasszikus balett
0
s-,
Klasszikus balett I.
moder Klasszikus balett

144

144
124

0

36

0

36

0

31

0

124

62

124

124

0

201

62

62

36

36

36

36

36

31

144
144

0

72
72

8.

0

72

0

31

62

31

31

31

31

0

62

412
144
72

93

93

ntánc

II.
Klasszikus balett
III.
Klasszikus balett
IV.
Klasszikus balett
V.
Kortárs-, modern
technikák alapjai
I.
Horton/Graham/Li
món alapú és
Kortárs
tánctechnikák
alapjai
Horton/Graham/Li
món alapú és
Kortárs
tánctechnikák
alapjai
Horton
/Graham/Limón
alapú és Kortárs
tánctechnikák
alapjai
Kortárs-, modern
technikák alapjai
II.
Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
alapjai

72

72
62

0

72

0

72

0

72

0

0

62

0

62

62

0

216

72

62

62

124

72

72

72

72

0

124

72

0

72

72

0

72

72

0

0

0

0

216

72

9.

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
alapjai
Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
alapjai
Tánctechnikai
specializáció I.
Horton/Graham/Li
món-alapú és
Kortárs
tánctechnikák
Horton/Graham/Li
món-alapú és
Kortárs
tánctechnikák
Horton/Graham/Li
món-alapú és
Kortárs
tánctechnikák
Tánctechnikai
specializáció II.
Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák
Kreatív
módszerek
Improvizáció/Kom
pozíció/Repertoire

72

72

72

0

0

0

36

0

72

72

0

62

0

36

72

62

0

0

0

72

0

72

0

62

0

72
72
62
0

0

0

10.

0

0

0

0

62

0

124

294

31

67

31

103

62

124

124

330

31

103

31

103

62

124

124

186

62

62

124

124

124

124

93

93

Improvizáció/Kom
pozíció/Repertoire
Színészmesterség
Csoportos játék és
megjelenítés
A dráma és a
színház
formanyelvének
tanulmányozása
Történetek
feldolgozása
Rögtönzés és
együttműködés
Színházi műfajok
és stílusok
tanulmányozása
A színház
összművészeti
jellege
Művészetek
története
Művészettörténet
Tánctörténet
Táncműelemzés
Zenei ismeretek
Zenetörténet/Zenee
lmélet/ Ritmus
Zenetörténet/Zenee
lmélet/ Ritmus
Zenetörténet/Zenee
lmélet/ Ritmus

62
0

72

36
9

0

0

0

36
9

0

0

0

62

124

0

72
18

4

5

9

5

4

9

9

9

18

4

5

9

5

4

9

0

0

0

72

0

62

0

31

0

72

0

0

36
18

0

36
36
0

0

31
31
0

0

31
31

18

72
67
98
67
18
18

31

11.

0

237

31

62

62

31

31

Anatómia
Sejt, szövettan
Nyirokrendszer,
emésztőrendszer és
légzőszervrendszer
Idegrendszer
Az emberi test
csontjai és ízületei,
szalagjai
Az emberi test
izomzata
Színpadi
gyakorlat
Próbatermi
táncpróba
Színpadi gyakorlat
Fő szakképesítés elméleti
óraszámai évente

0

0

0

0

0

31
10
10

0

31

0

11

0

0

0

108

Fő szakképesítés gyakorlati
óraszámai évente
Éves óraszámok
Modul
(mellék
szakképesítés)
11888-16
Előadóművészeti
alapismeretek

0

Tantárgy
Előadó-művészet
történet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és

0

72
468

0

0

108
468

9.
e

gy

36

10.
e

0

15

11
15

16

16

0

124
540

72

12.

0

372

gy

124

124

62

62

62

62
645

233
682

11.
e

62
10
10

gy

31

62

217

2530

202
837

12.
e

62

gy

837

zeneművészet)

Előadó-művészeti
program- és
projektszervezés
gyakorlata
Előadó-művészeti
előadás gyakorlat
11887-16
Projektszervezés és
Kulturális
projektmenedzsmen
program és
t
projekt
Projektszervezés és
szervezése
projektmenedzsmen
t
gyakorlata
Rendezvényszervez
és
Rendezvényszervez
és gyakorlata
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés óraszámai
évente (e)
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés óraszámai
évente (gy)

36

36

36
36

36

36
36

31

36

31

36

31
72

108

72

144

13.

72

72

180

62

36

108

31

93

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

14.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

15.

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

16.

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra/16 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

17.

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás
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x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra/64 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű
formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/8 óra
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet,
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven
sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas
lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről.
Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik
a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával
olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá
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válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni,
illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

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

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10722-16 azonosító számú
Előadó-művészeti tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

26.

Bevezetés a
tánctörténetbe

Klasszikus balett
alapjai

A 10722-16 azonosító számú Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat
Megfelel az előadó művészet általános és
szakmai műveltségi elvárásainak

x
x

Bemelegítő, készségfejlesztő és egyéb
kiegészítő mozgástechnikákat tartalmazó
gyakorlatokat végez

x

A klasszikus balett gyakorlatsorait: rúd, közép,
forgás és ugrás kombinációit és az adott
táncműfajnak megfelelően a spiccgyakorlatait
végzi

x

A modern és kortárs tánc technikák
tréningsorait és kombinációit végzi
Néptánc motívumokat tanul, azokat kombinálja
Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat
ad elő
Tánctörténeti ismereteket tanul és ismereteit
alkalmazza előadó művészeti gyakorlatában
Színészi feladatokat tanul és a
szerepmegformálás során alkalmazza azokat
Repertoárpróbán vesz részt
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismereteket
tanul és a gyakorlatban alkalmazza
Az anatómiai alapismereteit a gyakorlati munka
során megfelelően alkalmazza

x
x
x
x

x
x

x

x
x

A táncműfaj adott lehetőségei szerint
improvizál

x

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát ismeri,
megtartja és azt figyelembe véve gyakorlatokat
végez

x
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x

x

Az adott táncműfaj és tánctechnika helyes
végrehajtásának szabályait alkalmazza, az adott
feladat szempontjait betartja

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését
alkalmazza
Stílusismereteit alkalmazza
Próbákon vesz részt
Színpadbejáráson vesz részt
Az adott feladatnak megfelelő
színpadképességet ér el
Bemelegít, beénekel
Felkészülten vesz részt az előadásokon

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot
tart előadótársaival
Az alkotás, előadás, befogadás folyamatának
hatásmechanizmusát ismeri és alkalmazza
Napjaink előadó művészeti eseményeit
figyelemmel kíséri

x
x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok
Az előadó művészet általános és a saját
táncműfajának megfelelő szakmai
műveltségtartalom
Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok
Egyéb kiegészítő mozgástechnikák
A klasszikus balett elemei, betanított
kombinációi
A modern és kortárs tánctechnikák elemei,
kombinációi
A magyar és más népek táncainak motívumai,
kombinációi
Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak
jellemző lépései, térformái és jellemző
stílusjegyei
Általános és az adott táncműfaj tánctörténeti
ismeretei
A szerepformálás, színpadi viselkedés alapvető
szabályai
A színpadi kifejezés mozgással történő,
verbális és nonverbális formái
A művészi kifejezőeszközök komplexitásának
ismerete
Színpadi mű vagy műrészlet, amely lehet szóló
vagy kartáncosi feladat
Zenetörténeti és zeneelméleti alapismeretek
Az emberi test anatómiai alapismeretei
Az adott táncműfaj technikáira épülő
koreográfiák
Az előírt feladat pontos, technikailag és
zeneileg helyes végrehajtása
Sémákat alkalmazó improvizáció, illetve új,
kreatív kombinációk, motívumok kitalálása
Szakkifejezések jelentése, kiejtése
Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete
Az új szakmai törekvések saját táncműfajának
megfelelő ismerete
Betanulás, gyakorlás folyamatának elsajátítása,
majd színpadképessé válás
Jelmez, kellék, díszlet igényes, rendeltetésszerű
használata
A feladatvégzésre való ráhangolódás
jelentőségének ismerete és alkalmazása
Folyamatos koordináció jelentőségének
ismerete és alkalmazása
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x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Különböző táncstílusok jellemzői
Koncentrált egyéni, páros és csoportmunka
végzése
Az alkotás, előadás, befogadás folyamat
rendszerének ismerete
Előadó művészeti események aktualitásai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon
történő kommunikáció
Harmonikus mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Készség szintű mozgásutánzás és
mozgásmemória
Fejlett térérzékelés
Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez
igazodó tempótartás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
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3. Klasszikus balett alapjai tantárgy

680 óra/310 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

3.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a növendék a
képességek, a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja alapfokon a
klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni
tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott
évfolyam adottságai és képességei határozzák meg. Célszerű a zenei kísérethez a
megadott metronóm számokat követni és betartani.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
3.3. Témakörök
3.3.1.
Klasszikus balett alapjai I.
144 óra/62 óra
-A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a földön és
45fokon
-A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
-Az ugrástechnika megalapozása
-A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel
a növendékek elemi koordinációs készségét
3.3.2.
Klasszikus balett alapjai II
144 óra/62 óra
-A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen
-Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő egyensúlyhelyzetek és
több mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése
-Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások
3.3.3.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I.
144 óra/62 óra
-Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok
továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra
emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett gyakorlatok dinamikájának a
megismerése
-A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a
nagy pózok elsajátítása
-A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása
3.3.4.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.
124 óra/62 óra
-Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal
rúdnál
-Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en dehors és en
dedans 1 fordulattal
-Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások
3.3.5.
Klasszikus balett gyakorlat
124 óra/62 óra
-Az állóképesség fejlesztése az izomerő növelése., ezt szolgálják a demi plié-relevés, tour lent és en tournant gyakorlatok. Nagy ugrások és az entrechat-k tanítása nagy
figyelmet igényel. Fontos az előadásmód fejlesztése, a helyes és tiszta kivitelezés, a
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koordináció. Az egyes gyakorlatok különböző sajátosságú dinamikájának gyakorlása
elengedhetetlen.
Rúdgyakorlatok:
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül.
Fondu 90 fokon
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében
Grand rond 90 fokon, féltalpon
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban
Középgyakorlatok:
Fouetté 45 fokon, talpon en dehors, en dedans
Relevé lent pózokban demi plié-relevével
Allongé pózok
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon.
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban
Tourok:
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en
dehors és en dedans
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva
Emboité sauté en tournant diagonálban
Allegro:
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé
Pas emboité, emboité sauté
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk
Pas de chat olasz- és spanyol formák
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma)
Pas failli
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban
is
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
-A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának javítása,
különböző kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba különböző típusú
elemeket is elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek adagióban, allegroban).
A klasszikus balett előadásmódjának sajátosságaira különösen nagy hangsúlyt
fektetünk. Megtanítjuk az eddig tanult diagonál forgásokat körben is. Bővítjük a
díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk lehetőségeit.
Tourok:
Tour degagé diagonálban és körben
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is
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Allegro:
Pas courru
Échappé battu
Entrechat quatre
Entrechat royal
Assemblé battu
Brisé
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Jeté entrelacé
Grand fouetté sauté
Grand jeté croisé- és effacé pózokban
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x
x
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x
x

x
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy

201 óra/124 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit,
szemléletét, táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát.
Legyen rálátása a fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására.
Tánctörténeti ismereteit képes legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni,
valamint általános művészet- és zenetörténeti ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a
tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti érdeklődését, szeretetét, nyitottságát.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet,
valamint az előadó művészeti gyakorlat tantárgyhoz.
4.3. Témakörök
4.3.1.
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig 36 óra/21 óra
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban betöltött
funkcióiról, összművészeti jellegéről. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia és a
tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti népek
tánckultúráját.
-a tánctörténet forrásai
-a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
-ősi mozdulatábrázolások
-munkatáncok
-tánc és mágia
Az ókori birodalmak táncélete
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal kapcsolatos
ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a társadalom kontextusában.
-India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek, táncok fajtái,
mudrák.
-Japán táncművészete: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák.
-görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, Dionüszosz-ünnepek,
drámai táncok.
-római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák, pantomim.
Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig
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A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz terjedésétől a
reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig.
Középkor
-a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma
-pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában
-misztérium játékok
-Danse macabre
-lovagi kultúra és táncformái
-nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
-a reneszánsz esztétikája
-ballo és balletto
-maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornano, Fabritio Caroso
-az új európai táncművészet megalapozása
-intermedium
-commedia dell’ arte
-Thoinot Arbeau: Orchésographie
A magyar táncélet a reneszánszban
Reneszánsz Magyarországon
-Mátyás király és a reneszánsz
-magyarországi táncfajták
4.3.2.
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig36 óra/21 óra
Udvari balett
Medici Katalin ünnepélyei
XIV. Lajos udvari balettjeinek látványvilága
-XIV. Lajos, a Napkirály – táncos, mecénás
-alkotók: Beauchamps, Lully, Moliére
-1662. Királyi Táncakadémia
-táncmesterek, táncjelírás: Rameau, Feuillet
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Jean-Georges Noverre cselekményes
balettje és a "Levelek..."
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre
munkásságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit.
-előzmények: a tökéletes táncosok, csiszolt technika, olasz virtuozitás
-Noverre élettörténete és munkássága
-Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez,
pantomim és tánc összekapcsolása
-Noverre balettje
-Noverre követői
-Vigano coreodrammája
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A romantikus balett
A romantika mint stílusteremtő korszak
-Bournonville
-Spicctánc, tündérlények
-a Taglionik (Filippo, Marie) és A Szilfid
-Nemzeti romantika – néptánc - karaktertáncok
-Fanny Elssler
-Perrot, Grisi és a Giselle
-Carlo Blasis és a táncpedagógia
-a késő romantika - Saint-Léon és a Coppélia
A magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A XVIII. századi magyar táncélet
-Eszterházy esték
-paraszti táncfolklór
-Iskolai színjátszás
-Az első magyar „balétek”
Reformkor
-reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok
-Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák
-az Operaház kezdetei
4.3.3.
A romantika másodvirágzásától az újítókig
36 óra/21 óra
A balett klasszicizálódása Oroszországban
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, sztárbalerináitól a
letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az orosz klasszikus balettig.
Orosz klasszika
-Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban
-Petipa balettjei
-Csajkovszkij zenéje
-orosz balett csillagok, klasszikus virtuozitás
Gyagilev és az Orosz Balett
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet kapcsolata
Szergej Gyagilev munkásságán keresztül.
-Gyagilev személyisége, kulturális szerepe
-Új orosz művészet, új balettstílus
-Orosz szezonok Párizsban
-Fokin alkotói újításai
-Sztravinszkij szerepe
-kapcsolat az avantgarddal
-komplex előadás
-Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
-Gyagilev hagyatéka
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George Balanchine és a neoklasszikus balett
-Balanchine élete és pályafutása
-fontosabb művei
-a klasszikustól a neoklasszikusig
-a szimfonikus balett fogalma
Az újítók megjelenése a táncművészetben
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros okokozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok, táncosok
alkotói munkásságán keresztül.
A moderntánc kialakulása Amerikában
-Isadora Duncan
-Martha Graham
-José Limón
Új színpadi törekvések Európában
-Emile-Jacques Dalcroze
-Laban Rudolf
-Kurt Jooss
Magyar mozdulatművészet kialakulása
-Madzsar Alice
-Dienes Valéria
-Szentpál Olga
4.3.4.
A XX. század első felének táncélete
31 óra/21 óra
Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit,
bemutatja a hivatásos néptánc együtteseket, és a néptánc mozgalom jelentőségét.
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
-néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
-Néphadsereg Központi Művészegyüttese
-Magyar Állami Népi Együttes
-Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese
-Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
-Molnár István
-Rábai Miklós
-Szabó Iván

36.

Néptánc mozgalmak:
-Gyöngyösbokréta
Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, koreográfusainak,
táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai táncélet fejlődését.
Operaház
-az Operaház megnyitása
-Luigi Mazzantini
-Nicola Guerra
-külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
-Otto Zöbisch
-Brada Ede
-Jan Cieplinski
-Nádasi Ferenc
-Harangozó Gyula
-Seregi László
-Lőrinc György balett igazgatósága
-az Operaház napjainkban
Szegedi Balett
-Lőrinc György
-Imre Zoltán
-Szegedi Kortárs Balett
-Juronits Tamás
4.3.5.
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században31 óra/20 óra
A témakör áttekinti a XX. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind
hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A témakörön
belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon alakítható.
Pécsi Balett
-az együttes létrejöttének háttere
-az együttes alkotói szemlélete
-Eck Imre
-alapító tagok
Győri Balett
-az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok
-Markó Iván
-korszakok
-Koreográfiák
-vendégkoreográfusok
ExperiDance
-Román Sándor
-Ezeregyév
Kiemelkedő néptánc alkotók

37.

-Tímár Sándor
-Novák Ferenc
-Kricskovics Antal
-Szigeti Károly
-Györgyfalvai Katalin
-Foltin Jolán
-Diószegi László
-Zsuráfszki Zoltán
Néptánc mozgalmak:
-Táncház mozgalom
4.3.6.
A vizsgatevékenység előkészítése
31 óra/20 óra
E témakör egyrészt ismétli és rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti
ismereteket, másrészt vizsgahelyzet szimulációval mentálisan is felkészíti a
növedékeket a vizsgatevékenységre.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
Egyéb: hibajavítás - taktilis:
a helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás - közvetett tanári
irányítás - lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x

38.

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.2.
2.
2.1.
2.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

x

x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

39.

A
10724-16 azonosító számú
Kortárs-modern tánc
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

40.

Színházi tánc

Társastánc

Színpadi gyakorlat

Anatómia

Zenei ismeretek

Művészetek története

Színészmesterség

Kreatív módszerek

Tánctechnikai
specializáció II.

Tánctechnikai
specializáció I.

Kortárs-, modern
technikák alapjai II.

Kortárs-, modern
technikák alapjai I.

Klasszikus balett

A 10724-16 azonosító számú Kortárs-modern tánc megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Klasszikus balett alapelemeit, kombinációit
gyakorolja
Graham-technikára épített mozgássorokat
mutat be
A Horton technika alapelemeit gyakorolja
A tradicionális Limón-technika tréningsorát
gyakorolja
Modern Limón gyakorlatsorokat végez
Kontakt tánc, lifting elemeket gyakorol
Jazz-technika tréningelemeket és
kombinációkat mutat be
Improvizációs és kompozíciós gyakorlatokat
végez

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

A modern-, kortárs tánctechnikák speciális
koordinációjának emelkedő nehézségű,
különböző dinamikájú és alapelvű
gyakorlatsorait végzi

x

x

x

x

x

Modern-, kortárstánc formanyelvére komponált
korszerű koreográfiák szerepeit táncolja

x

x

x

x

x

41.

x

x

x

x

x

x

Színpadi igényeket kielégítő koreográfiákat
mutat be
A táncmozdulatok létrehozásának működtető
mechanizmusát tudatosan használja, a komplex
mozdulatok összefüggését átlátja

x

Az anatómia alapvető magyar nyelvű
kifejezéseit felismeri
Prevenciót alkalmaz az esetleges sérülések
elkerülése érdekében
Az alkotás és befogadás folyamatának elveit
alkalmazza
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait
elkülöníti
A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok
darabjait azonosítja
Egy adott stíluskorszakon belül a zenei
műfajokat megkülönbözteti
A zene és a tánc összefüggéseit felismeri
A zenei szakkifejezéseket helyesen értelmezi
Különböző ütemfajtákat, ritmusképleteket
alkalmaz a mozgásban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A klasszikus balett alaplépései, szakkifejezései
A harmonikus kivitelezés módjai
A Graham-technika tréning és mozgásanyag
ritmikája, jellegzetes dinamikai megoldásai,
előadói stílusa

x
x

x

x

x

x

A Horton-technika tréning és mozgásanyaga,
ritmikája, a mozgásanyag pontos, lényegi
vonásai

x

x

A Limón-technika tréning és mozgásanyaga,
ritmikája, előadói stílusa, a mozgásanyag
pontos, lényegi vonásai

x

x

42.

x

x

x

A kontakt tánc kooperációs formái, test
tónusok, mozgások, az improvizációs stílus és
szemlélete
A csoportmunka egymásra figyelő
magatartásformájának jelentősége

x

x

x

Korai jazz, klasszikus revü és musical tradíció
stiláris jegyei, az érett amerikai jazz tánc
tradíciói, a modern jazz-technikák
A mozdulatok egyéni kombinálási lehetőségei

x

A különböző modern tánctechnikák alapelemei
és stílusjegyei, jellemző magatartásformái,
lépéseinek helyes végrehajtásához szükséges
szabályok
A modern technikák speciális koordinációjának
emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és
alapelvű gyakorlatsorai
Hosszabb lélegzetű, a modern-, kortárstánc
formanyelvére komponált korszerű
koreográfiák
Nagyobb lélegzetű, színpadi igényeket
kielégítő koreográfiák
A mozgásrendszer egyes összetevőinek szerepe
a komplex mozdulatok létrejöttében
Az anatómia alapvető magyar nyelvű
szakkifejezései
Prevenció, a mozgásszervek főbb
rendellenességei, sérülései
A művészeti alapfogalmak, az alapvető
esztétikai kategóriák, törvények

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A művészettörténet legfőbb stíluskorszakai,
irányzatai, a művészettörténet legkiemelkedőbb
alkotásai a korszak és az alkotói személyiség
összefüggéseit tekintve

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43.

x

x

x

x

x

A művészi kifejezőeszközök felhasználási
lehetőségei,
szerepformálás
színpadi
alaphelyzetei a gyakorlatban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A tánc kialakulásának története, fejlődése, a
színpadi táncművészet és a balettművészet
fejlődése, kialakulási körülményei

x

x

x

x

x

x

x

A tánc stíluskorszakainak legfőbb jellemzői, a
táncművészet egyetemes és hazai irányzatai,
kiemelkedő reprezentánsai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A zenei szakkifejezések
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok, azok
legfőbb jellemzői

A tánc, zene és színház kapcsolata, valamint a
táncművészetnek a többi művészeti ághoz való
viszonya, egymásra gyakorolt hatása

x

A zenei struktúra a táncban

x

x

x

x

x

Az alkotás és a befogadás folyamata

x

x

x

x

x

x

x

Az új szakmai törekvések

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Önálló értékítélet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon
történő kommunikáció
Harmonikus
mozgáskoordináció
(testi
ügyesség)
Készség
szintű
mozgásutánzás
és
mozgásmemória
Fejlett térérzékelés
Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez
igazodó tempótartás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

44.

Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

x

Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás

x
x

x
x

Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányíthatóság

x
x
x

x
x
x

Kontroll (ellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás

x
x
x

x
x
x

45.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

5. Klasszikus balett tantárgy

412 óra/186 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

5.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett tantárgy tanításának célja, hogy a növendék a képességek, a
készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett
mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja. A
tananyag betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott évfolyam
adottságai és képességei határozzák meg. Célszerű a metronóm számokat követni és
betartani.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett tantárgy ráépül a Klasszikus balett alapjai tantárgyra, kapcsolódik a
Bevezetés a tánctörténetbe tantárgyhoz, megalapozza különböző a kortárs-, modern
tánctechnikákat. Szoros összefüggésben áll a zenei tanulmányokkal és felhasználja az
anatómiai ismereteket.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Klasszikus balett I.
144 óra/62 óra
A helyes testtartás az en dehors, a lábizomzat, a kartartások kidolgozása, valamint
pózok elsajátítása a földön és 45 fokon. Az ugrástechnika megalapozása. A rúd- és
középgyakorlatokat talpon végeztetjük. A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és
fej kísérettel tanítjuk megalapozva ezzel a növendékek elemi koordinációs készségét.
A rúdgyakorlatok alapelemei
A középgyakorlatok alapelemei
A két lábról-két lábra érkező ugrások ismerete
5.3.2.
Klasszikus balett II.
72 óra/31 óra
Az új gyakorlatok megtanításán kívül az előző évfolyamban elsajátított gyakorlatok
egy részét féltalpon végeztetjük a rúdnál. A már tanult gyakorlatokat középen
pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagypózok elsajátítása, a kis ugrások
kidolgozása.
- Hangsúlyt fektetünk a balance kidolgozására
- Elkezdjük középen tanítani a forgást, a Tour-sur-le-cou-de-pied-t en dehors és en
dedans egy fordulattal.
- Megjelennek a negyed és fél fordulatos ugrások
5.3.3.
Klasszikus balett III.
72 óra/31 óra
A rúd -és középgyakorlatokat féltalpra emelkedéssel tanítjuk. A gyakorlatok
összetételében megnő a koordináció szerepe, a kombinációk változatosabbak
lesznek. Az állóképesség és izomerő fejlesztése az évfolyam fő feladata.
Rúdnál relevék és plié relevék:
- A III. évfolyamban a növendék minden rúdgyakorlatot féltalpon, relevével és plié
relevé-vel végez. A relevé és plié relevé mennyiségének helyes összeállítása erősíti
meg a növendék súlylábát és teszi képessé a középgyakorlatok és allegrók új
feladatainak elvégzésére.
Középen az egyensúly:
- A középgyakorlatok fő feladata a féltalpra emelkedés, az egyensúly biztos
elsajátítása. Ebben az évben tanulják az első en tournant gyakorlatokat, a tour sur le
cou-de-pied-t minden pozícióból és a diagonál tour-ok egy részét.
Battirozás alapjai:
46.

- Az allegróban, meghatározott gyakorlatokat 1/2 és 1 fordulattal tanulnak.
Megjelenik az első 90°-ra nyitott nagy ugrás. A legfontosabb új technika, aminek
alapjait a III. évfolyamban kell megtanítani, a battu.
5.3.4.
Klasszikus balett IV.
62 óra/31 óra
Ebben az évfolyamban az elsődleges feladat az, hogy a növendék képes legyen a
növekvő technikai követelményeket teljesíteni. Erőteljes súlylábmunkát igénylő
forgástechnikát kell az évvégéig elsajátítani és azt teljes stabilitással végezni.
Mindennapos munkafolyamatban a cél az előző években elsajátított tudás fokozása,
az egyes elemek nehézségi fokának emelése, valamint a színpadi előadásmód a
kidolgozása.
- A súlylábmunka további fejlesztése.
- Tour sur-le-cou-de-pied minden formájának gyakorlása a rúdnál és középen,
valamint a rúdnál való forgás tanítása a következő évek tananyagát képező emelés
technika érdekében. Grand tour-ok fogalma a klasszikus balett tánctechnika terén.
Valamennyi Grand tour megtanítása.
- Az Allegro tovább fejlődése: petit allegro-, közép ugrás-, valamint a grand allegroban. A gyakorlatok összeállítása, a tempók változtatása és a zenekíséret sokszínűsége
segíti a növendékeket az előadási képesség fejlesztésében.
5.3.5.
Klasszikus balett V.
62 óra/31 óra
A tananyag felöleli mindazokat a lépéseket, amelyek gyakoriak a színpadon, ezek
(nevezetesen a fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté, cabriol és az en tournant
ugrásformák) és előkészítésük képezi a tananyag gerincét. Kívánatos a tourok
mindennapos gyakorlása középen, allegro-ban. A kombinációkat közelíteni kell a
színpadi feladatok követelményeihez.
- Feladat a tourok kidolgozása, fejlesztése, a stabil forgáskészség kialakítása.
Elengedhetetlen a tourok mindennapos gyakorlása, különböző kombinációkban való
alkalmazása rúdnál középen, allegróban és diagonális irányban. Cél a grand tourok
biztossá tételéhez a megfelelő izmok megerősítése, beidegzése, a helyes fejkapás
gyakorlása, mert ez segíti a technikailag precíz kivitelezés begyakorlását.
- A tananyag gerincét alkotó ugrások elsajátítása, kigyakorlása. Cél a láberő
növelése, a különböző minőségű pliék, kar-láb koordináció kidolgozása, hogy a
növendékek a battuk, cabriolok, en tournant ugrásokat, technikailag helyes tudják
kivitelezni.
- Előadói képesség, előadásmód fejlesztése. Fontos feladat a kar és lábmunka
folyamatos, összehangolt koordinációjának kidolgozása. A gyakorlatok
lépésanyagának harmonikus, művészi mozgással való elsajátítása. Muzikalitás
fejlesztése. A zene és a tánc szoros kapcsolatának tudatosítása. A színpadi
követelményeknek megfelelő kombinációkban kell gyakoroltatni.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

47.

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb: hibajavítás- taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás, közvetett tanári
irányítás, lényegi mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Kortárs-, modern technikák alapjai I. tantárgy

216 óra/186 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
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6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja a tanulót megismertetni a Horton, Graham, Limón, Limón alapú kortárs
tánctechnikák gyakorlataival, szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival,
szakterminológiájával. Fejleszti a tanuló testtudatát, fegyelmét, figyelmét, teljesítő- és
állóképességét, megtanítja a modern technikákhoz fontos testközpont használatra,
speciális koordinációra, a mozgások zenei beosztására és variációs lehetőségeire.
Elmélyíti a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmonikus,
esztétikus kivitelezés módját, a táncos, előadóművészi magatartásformát. Kialakítja a
tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, munkájuk tudatos kontrollálását,
a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját, a technikai hibák
önálló korrigálásának képességét és a művészi előadásmódra törekvést.
A speciális gyakorlatok, zenei beosztások erősítik a muzikalitást és hozzájárulnak az
igényes, esztétikus előadásmódhoz és plasztikus kivitelezéshez.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy megalapozza a képzés során később következő modern technikákat,
kapcsolódik a Tánctechnikai specializáció I. tantárgyhoz, mely során az itt megalapozott
tánctechnikai tudás kerül bővítésre, elmélyítésre. A technikák tudatos gerinchasználata és
harmonikus légzéstechnikája fontos a későbbi kortárs- moderntánc technikai
tanulmányok során.
A tantárgy kapcsolatban áll a képzés során megjelenő többi kortárs-, modern technikával,
kiegészíti azokat. A Művészetek története tantárggyal szerves egységben áll, a
tánctörténet és táncmű-elemzés keretein belül összekapcsolódik a gyakorlat és elmélet,
feldolgozásra kerül a Graham, Horton és Limón technika megalapozóinak munkája.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Horton technika
72 óra/62 óra
Megalapozza a törzsmunkát és balance helyzeteket a technika magabiztos
alkalmazásához. A tartás korrekciójával elősegíti a technikára jellemző flat backek és
elnyújtott hosszú testvonalak határozott használatát.
Elméleti alapinformációk
 A technika elhelyezése a modern tánctechnikák rendszerében
 Alapfogalmak és alappozíciók
 Tartáselemzés, a technika alappillérei
Gyakorlatok alapformái
 Flat back és lateral stretch alapformái
 Flat back különböző karhelyzetekben
 Primitive Squash descent
 Plie stretch
 Deep lunges hajlított és nyújtott térddel
 Leg swing testsúlyáthelyezéssel
 Balance gyakorlatok, flat back-kel,
Gyakorlatok alapformáinak variációs lehetőségei
 Lateral stretch és flat back kombinációja
 Flat back plievel és relevével
 Lateral stretch irányváltással és deep swinggel, horizontal swing-gel és teljes
törzskörrel, teljes törzskörrel, visszafordulással
 Deep lunges contractionnal és release-zel, teljes bodystretch-csel
 Összetett plie gyakorlat flat back-kel különböző pozíciókban (I. és II.)
 Lunge stretch szintváltásokkal, ülő helyzetig fordulva
 Deep swing lassú tempóban fázisonként
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 Hinge
Diagonál gyakorlatok
 Leg swing testsúlyáthelyezéssel és II. pozíción keresztül irányváltással
 ugrások
6.3.2.
Graham technika
72 óra/62 óra
A talajon végzett alapgyakorlatok során fejleszti a tanuló testtudatát, segíti
tudatosítani testközpont használatát, mozgásával összehangolni a légzéstechnikát.
Megtanulja a különböző, a technikára jellemző ülő és fekvő helyzetekben végzett
alapgyakorlatokat. Sajátítsa el a technika szakkifejezéseit.
Álló helyzetben végzett alapgyakorlatok során ismerje meg a tanuló a technika
speciális középgyakorlatait, testtartást, dinamikáját, ritmikai jellemzőit. Sajátítsa el a
jellemző stiláris jegyeket.
A térben haladó gyakorlatok során fejlődjön a tanuló térérzékelése, a technika haladó
gyakorlatainak sajátos térhasználata által.
A tanuló legyen képes felismerni azokat a speciális jellemzőket, mely a Graham
technikát elkülöníti a többi modern technikától.
Talajon végzett gyakorlatok
- bounce
- breathing
a. alapforma
b. breathing cross (V.) pozícióban, side opening
c. breathing in spirál
- contraction
a. alapforma: contract-release
b. deep contraction alaphelyzetekben
- IV.pozíció spirál
- spirális elfordulás
- contraction-spiral release
- spiral-contraction-spiral release sorozatok
- contraction és spirál kombinációk ötvözése
Álló helyzetben végzett gyakorlatok
- plié II.-I. pozíciókban, majd IV.-V. pozíciókban
- pliében contract-release II.-I. pozíciókban
- deep contraction II.-I. pozíciókban
- brushes
- láblendítések, suspension
- pitch, tilt helyzetek, nagy kilendülések, suspension
- pliében contraction- relese IV.-V. pozíciókban
- plié-s kombinációkban spirál alkalmazása (contraction-nál, relevében, stb.)
- brushes spirál használatával
- láblendítések, suspension fordulatokkal
Diagonál gyakorlatok
- graham-walk: frontális, spirális
- deep-walk, irányváltásokkal és 1/2 fordulattal is
- triplet
- futások
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- lépés minőségek kombinálása
- walks & triplets teljes fordulatokkal
- spirális helyzetek a levegőben
- contraction a levegőben
Ugrások
- két lábról két lábra ugrások
- egy lábról azonos lábra érkező ugrások
- skip (egyik lábról a másikra érkezés), spirállal is
6.3.3.
Limón-alapú és kortárs tánctechnika
72 óra/62 óra
A tanulót megismerteti a tradicionális és kortárs Limón technika gyakorlataival,
szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, sajátos energiahasználatával.
Fejleszti a tanuló testtudatát, stílusérzékét, fegyelmét, figyelmét, koordinációs
készségét, megtanítja a modern technikákhoz fontos talajhasználatra, gördülékeny
kivitelezésre és megfelelő, a testtel harmóniában működő légzéstechnika
használatára, a test tudatos elnyújtására és lazítására, az oppozíciókra,
felfüggesztésekre. Megismerteti a tanulókkal mozgásanyag variációs lehetőségeit, a
mozdulatok helyes végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmonikus, esztétikus
kivitelezés módját.
Kialakítja a tanulókban megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, munkájuk tudatos
kontrollálásának képességét, elősegíti a közös, csoportmunka helyes, egymásra
figyelő magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának képességét és
törekvést a művészi előadásmódra.
A tradicionális Limón tréning során a táncos a testsúly és a lazított izmok
használatára koncentrál különböző alappozíciókban, megtanulja az elernyesztés és
elnyújtás során fontos légzéstechnikát.
talajon végzett alapgyakorlatok
Gerinc szukcesszió
rugózások
rugózások elfordulással
karhasználattal
álló helyzetben végzett gyakorlatok
álló helyzetben végzett rugózások
tendu sorozat
plie sorozatok
lendítések második pozícióban
visszarugózások
oppozíció
lábfej izolálása
passé sorozatok
developpe sorozatok
támadássorozatok
Spirális fordulatok
ejtések
ugrások
térben haladó gyakorlatok
a test mint zenekar
haladó ugrássorozatok
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-

pique sorozatok

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

5.

egyéb: hibajavítástaktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás, közvetett
tanári irányítás, lényegi
mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett
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6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Kortárs-, modern technikák alapjai II. tantárgy

216 óra/186 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

7.1. A tantárgy tanításának célja
A képzés célja a jazztánc technika, kontakttánc technika, és valamely más kortárs-,
modern tánctechnika (pl. európai modern, Cunningham) alapvető mozdulatelemeinek,
stílusjegyeinek elsajátítása. A klasszikus balett technikától különböző technikai,
stílusbeli, ritmikai és dinamikai különbségek megértése és kivitelezése, a tanuló
megismeri a technika gyakorlatait, szemléletét, stílusát, dinamikai elvárásait, képet kap a
mozgásanyag variációs lehetőségeiről, a mozdulatok helyes végrehajtásának szabályairól,
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjáról és a szakkifejezések tartalmáról,
használatáról.
Fejleszti
a
tanuló
testtudatát,
fegyelmét,
figyelmét,
mozgásmemóriáját,
koncentrálóképességét, koordinációs készségét, muzikalitását és felkészíti a szükséges
előadóművészi magatartásformára.
Kialakítja a tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, a tudatos kontroll
igényét és képességét, a csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját, a
technikai hibák önálló korrigálásának képességét és a törekvést a művészi előadásmódra.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Tantárgy kiegészíti a Kortárs-, modern technikák I.-et és részben kapcsolódik a
Klasszikus balett tantárgyhoz. A jazztánc forrásai a Klasszikus balett, a modern technikák
és az afro-amerikai folklór. A kontakttánc technika során fontos a páros, csoportos
Improvizáció, így szoros összefüggésben áll a Kreatív módszerek tantárggyal. A tantárgy
kapcsolódik Művészetek története tárgyon belül a tánctörténet és táncmű-elemzés
témáihoz, hiszen ezek során megismerik a diákok az adott tánctechnikák tánctörténeti
hátterét, azok megalkotóit, jelentős személyiségeit. A tantárgy fontos alapját képezi a
Kreatív módszerek repertoire anyagának.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Kontakttánc technika
72 óra/62 óra
Az egyéni és páros gyakorlatokon keresztül a tanuló megtanulja a földön,
középhelyzetekben, állásban gurulások variálását, talajtámaszok, gurulások ugrásból,
emelések, társ levitelét a földre, ugrások elkapással mozgássorok alkalmazását.
Test tudatossági gyakorlatokat végez partnerrel, megtanulja a súlyáthelyezéseket
különböző pozíciókba. Térben haladó gyakorlatokban ugrásokat, gurulásokat,
zuhanásokat alkalmaz. A gyakorlatok gurulásokat, eséseket, a fizikai kapcsolat
pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását tartalmazzák.
A mozgásanyag befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot igényel. A
tanuló tanulmányozza az érintésből eredő információk fogadását és adását,
megfigyeli a test reflexeinek működését. A mozdulatok mozgatóerejét az egyensúlyi
helyzetekből való kibillenés. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától,
célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálása.
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egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban
gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele
a földre,
ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával
Test tudatossági gyakorlatok
partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókban
Térben haladó gyakorlatok
ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazása
7.3.2.
Jazztánc technika
72 óra/62 óra
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 stiláris jegyeit.
Erősítő és nyújtó gyakorlatok fejlesztik az életkori sajátosságoknak megfelelően a
testi képességeket. A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása jellemző, a
testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár
létrehozása. A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. A
térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a térszintek és térirányok
használatával.
Gyakorlatok alapformái
Alappozíciók
Karhasználat - jazz port de bras
Lábpozíciók
A test izolációs lehetőségei
Törzs-használat: Contrakciók - fajtái, releas-ek, törzshullámok alulról és
felülről indítva, body roll-ok
rotáció
Csípőhasználat, csípőtolások minden irányban
Középgyakorlatok
Gördülések, a gerincoszlopot szakaszonként bemelegítő gyakorlatok, hajlások,
döntések
Boka és a talpizmok előkészítése paralel és en dehors pozícióban pliével,
relevével
tendu
Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal
Port de bras IV. pozíció grand plié
Jetté
Rond de jambe part terre rotációval és karhasználattal, félfordulattal
Rounde jambe en l’aire
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors
pozíciókban
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban Twist előkészítő
második pozícióból karral
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal
Flat back
Developpé álló helyzetben
Enveloppé álló helyzetben
Grand battement tendu
Balance gyakorlat
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Szotték helyben, fordulattal
Izolációk: 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
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Pas de bourrée
Croisé–ból change
Triplet
Pivot
Tombé
Twist
Hinge
Arch
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
Diagonál gyakorlatok
merengue lépés
grand battement
haladó lépéskombinációk
Tour előkészítők
haladó lépéskombinációk
Jazz pas de bourrée fél és teljes fordulattal
Szotték haladva
Passé tombé
Tripletek
Off balance helyzetek passzéval, part terre-rel, tilt
Chaissé, Keresztlépés (pas croisé)
Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral
Kick ball change, step ball change
Pas de bourrée-k színes kombinációi forgásokkal ugrásokkal, irányváltásokkal
forgások en dehor és en dedans váltással
Kombinált forgásgyakorlatok
Összetett diagonál lépésvariációk
7.3.3.
Egyéb kortárs- modern tánctechnika
72 óra/62 óra
A tantárgy ajánlást tartalmaz az egyes intézmények tárgyi, személyi lehetőségeihez
mérten (pl. európai modern, Cunningham technika).
A tanuló ismerje a technika mozgásanyagát, formai, dinamikai megoldásait és a
technika stílusát és előadásmódját. Legyen képes a technika elemeit, gyakorlatait
biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, a helyes testtartás kialakítására,
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az alapgyakorlatok szabályszerű kivitelezésére, az alaptechnikai elemek
alkalmazására, a térben való mozgás lehetőségeinek adott technika rendszerén belüli
használatára és az alap szakkifejezések értő alkalmazására.
A Klasszikus balettől eltérő, az adott kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok
alkalmazása. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók, diagonális
gyakorlatok fejlesztik a mozgáskoordinációt, a testtudatot, a ritmusérzéket, a mozgás
kincset, a non-verbális kommunikációs készséget és a mozgásmemóriát. A tanulók
megismerik az adott kortárs-moderntánc szakkifejezéseit, és metodikáját, jellegzetes
plasztikai, ritmikai és dinamikai vonásait. A választott technikának megfelelően
tartalmazhat kötött és improvizatív elemeket fejlesztve a növendékek kreativitását,
segítve alkotási kedvét. Az alapgyakorlatok során a választott technika
szemléletének, térhasználatának, ritmikai és plasztikai elvárásainak megfelelő
alapszintű tréninganyag gyakorlása kerül előtérbe.
tréninganyag kombinációkban és komplexebb formában
– A pozíciók és tempóváltások
– Az új dinamikai, plasztikai megoldások
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár
létrehozása.
– A térhasználat kiterjesztése, szintek, irányok variációs lehetőségeivel
Bázisgyakorlatok
Talajgyakorlatok
Középgyakorlatok
Cross the Floor kombinációk
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

5.

egyéb: hibajavítástaktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás, közvetett
tanári irányítás, lényegi
mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Csoportos versenyjáték
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
8. Tánctechnikai specializáció I. tantárgy

294 óra/248 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja a tanulót megismertetni a Graham, Horton és Limón-alapú kortárstánc
technikák tréninggyakorlataival, szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival,
speciális koordinációjával, a mozgásanyag variációs lehetőségeivel magasabb szinten,
összetettebb formában. Figyelmet fordít a mozdulatok helyes végrehajtásának
meghatározó szabályaira és a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjára.
Fejleszti a tanuló fizikai képességei mellett (tágság, hajlékonyság, rugalmasság)
testtudatát, egyensúlyérzékét, mozgásmemóriáját, koncentrálóképességét, fegyelmét,
figyelmét, stílusérzékét, megtanítja a modern technikákhoz fontos hosszú elnyújtott
testvonalak használatra.
Kialakítja a tanulókban a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét,
munkafegyelmet, tudatos kontrollt, a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő
magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának képességét.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy továbbviszi a Kortárs-, modern technikák I. tantárgy keretein belül elsajátított
alaptechnikákat. Kiegészíti a Tánctechnikai specializáció II. tantárgy tánctechnikáit,
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kapcsolódik Művészetek története tárgy keretein belül oktatott tánctörténet és táncműelemzés témaköreihez.
8.3. Témakörök
8.3.1.
Horton technika
67 óra/62 óra
Ebben a szakaszban az alapgyakorlatok kombinálási lehetőségei kerülnek előtérbe. A
tréninganyag fokozódik, gyakoribb dinamikai váltásokkal, a tér irányainak,
váltásainak összetettebb használatával.









talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok
Deep flat back, relevével és pliével is
Összetett plie gyakorlat flat back-kel, különböző pozíciókban (IV. és V.)
Lunge stretch negyedfordulattal kötve side stretch-el
Hip propulsion
Coccyx
elementary balance flat backből kontrakcióval
Deep swing variációk tempófokozással, folyamatosan
Spiral hinge

térben haladó emelt szintű gyakorlatok
 Térben haladó mozgáskombinációk a tanult technikai elemek kötésével
Kombináció a Horton technika felhasználásával
- A technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, koreográfiák
Ebben a szakaszban az alapgyakorlatok kombinálási lehetőségei kerülnek előtérbe,
de nem tréninggyakorlatok szintjén, hanem táncosabb formában, kombinációkba,
kompozíciókba fűzve. A tanulónak lehetősége nyílik a táncosabb kombinációkon
keresztül megmutatni előadói képességeit is. A kombinációk a gyakorlatsorok
kötöttségéhez képest egy szabadabb formában jelenítik meg a technikára jellemző
elnyújtott testvonal-használatot, és összetett balance helyzeteket.
8.3.2.
Graham technika
103 óra/93 óra
A talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok során a tanuló
magabiztosan használja az átmeneteket a különböző térszintek között, a megfelelő,
testközpontból indított energiák használatával.
A térben haladó emelt szintű gyakorlatok során fejlődik a tanuló térérzékelése, a
technika haladó gyakorlatainak sajátos térhasználata által, a kombinált
gyakorlatsorokban a koordinációs készség fejlesztése kerül előtérbe, valamint a
megismert alapmozdulatok magabiztos kötése, az energiák tudatos használatával.
Talajon
- IV. pozíció spiral-contraction
- fold pozíció spiral-contraction
- talajról feltolás, fellökés használata
- laterális elmozdulások (fordulás, vetődés)
- back fali
- talajról fel- és visszaereszkedések
Álló helyzetben
- álló gyakorlatok elmozdítása térben
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- különböző mozgásminőségek, eltérő dinamikájú mozgások (pl.: lendítéshúzáskombinálása)
Diagonál
- walks l -nél több fordulattal, összetettebb térformákban
- triplets kombinálása forgással, ugrással, magas láblendítéssel, suspension
használattal
Ugrás
- ugrások fél fordulattal (helyben és haladva)
- walk & triplets kombinálása ugrásokkal (diagonál)
- nagy ugrások pitch, tilt és contraction helyzetekben (diagonál)
Graham kombináció/koreográfia
A
technika
formanyelvén,
szellemiségében
készült
kombinációkban,
koreográfiákban a tanuló számot adhat a korábban elsajátított Graham technikaismereteiről összetettebb formában. Előtérbe kerül a stílusérzék, előadásmód,
kifejezőerő. Készíthető a technika formanyelvén és szellemiségében új kompozíció,
vagy betanítható részlet valamely Graham műből.
8.3.3.
Limón-alapú és kortárs tánctechnikák
124 óra/93 óra
A Limón órákon a táncos állandóan a gravitációt hívja ki maga ellen felhasználva a
mozdulatok teljes spektrumát, ami a gravitációs erőtől való szabadság és annak való
teljes alávetettség között van, ami a test repülésének pillanata és földre esésének
vagy ereszkedésének pillanata között van.
szukcesszió állandó gyakorlása (bemelegítés) teljes testen
oppozíció azaz húzóerő és nyújtás( izmok feszítése nélkül)
súly kezelése
bounces , swing, esések ismétlése ( minden pozícióban)
mellkas, könyök és váll izolálása a talajon és álló helyzetben
tendu -gyakorlatok (teljes fordulattal), plié sorozatok (testet kimozdítjuk a
központból)
lendítések második pozícióba
Próbáljuk megvalósítani a "kettős kitartást" és hozzátenni egy lendítést a
felsőtestben
Passé gyakorlatok, lábfej izolálással
developpé gyakorlatok hajlásokkal
tombé minden irányba, később fordulatokkal
visszarugózásból való emelés gyakorlása a kombinációkon keresztül
haladó ugrássorok gyakorlása
Piqué sorozatok
A tréning részeit már kombinált formákban gyakoroltatjuk, karokkal együtt és
pozícióváltással végeztetjük. A spirálok, fordulatok nehezítik az anyagot. A
növendéknek már tudnia kell koordinálnia a testét, hogy elsajátíthassa a technikát.
Ebben a témakörben már a zenei és ritmikus változásokat is bevezetünk. Gyakori
térszint váltásokkal és összetett átmeneti helyzetekkel fűzzük a gyakorlatokat. A
kombináció/koreográfia folyamán az elsajátított tréninggyakorlatok által megszerzett
tudásra alapozva táncos mozgássorokat tanulnak a növendékek, melyben szóló és
csoportos feladatokat egyaránt végeznek.
Tréning
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talajon és álló helyzetben végzett emelt szintű gyakorlatok gyakori térszint
váltásokkal és váltott térirányokkal
Koreográfiák
A technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, koreográfiák
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

5.

egyéb: hibajavítástaktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás, közvetett
tanári irányítás, lényegi
mutatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

Információ feldolgozó
tevékenységek
Információk önálló rendszerezése
x
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
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x
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

5.
5.1.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

x

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Tánctechnikai specializáció II. tantárgy

330 óra/248 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

9.1. A tantárgy tanításának célja
A képzés célja a jazztánc technika, kontakttánc technika, és valamely más kortárs-,
modern tánctechnika (pl. európai modern, Cunningham) mozdulatelemeinek elmélyítése,
stílusjegyeinek csiszolása. A klasszikus balett technikától különböző technikai, stílusbeli,
ritmikai és dinamikai különbségek megértése és kivitelezése, a tanuló a tánctechnikák
gyakorlatait, szemléletét, stílusát, dinamikai elvárásait magasabb szinten, összetettebb
formában gyakorolja, képet kap a mozgásanyag variációs lehetőségeiről, a mozdulatok
helyes végrehajtásának szabályairól, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjáról és a
szakkifejezések tartalmáról, használatáról.
Fejleszti
a
tanuló
testtudatát,
fegyelmét,
figyelmét,
mozgásmemóriáját,
koncentrálóképességét, koordinációs készségét, muzikalitását és felkészíti a szükséges
előadóművészi magatartásformára.
Kialakítja a tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, a tudatos kontroll
igényét és képességét, a csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját, a
technikai hibák önálló korrigálásának képességét és a törekvést a művészi előadásmódra.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Tantárgy kiegészíti a Kortárs-, modern technikák I.-et és részben kapcsolódik a
Klasszikus balett tantárgyhoz, a Kortárs-, modern technikák II. tantárgyra épül, annak
témaköreit mélyíti. A jazztánc forrásai a Klasszikus balett, a modern technikák és az afroamerikai folklór. A kontakttánc technika során fontos a páros, csoportos Improvizáció,
így szoros összefüggésben áll a Kreatív módszerek tantárggyal. A tantárgy kapcsolódik
Művészetek története tárgyon belül a tánctörténet és táncmű-elemzés témáihoz, hiszen
ezek során megismerik a diákok az adott tánctechnikák tánctörténeti hátterét, azok
megalkotóit, jelentős személyiségeit. A tantárgy fontos alapját képezi a Kreatív
módszerek repertoire anyagának.
9.3. Témakörök
9.3.1.
Kontakttánc technika
103 óra/93 óra
A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul, amelyre a fizika
törvényei hatnak. A gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás befolyásolja a
mozgást és kontaktust. A tanuló megtanulja az izom többlet–feszültségeit
felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos
minőségű akaratlagosság elhagyásával.
Célja az improvizációs készség által, érintésen keresztül történő kommunikáció a
partnerrel, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső
mozgások érzékelésének fejlesztése. A tanuló képes lesz testének tudatosabb

61.

használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek
megfigyelésére.
Partnering
A témakör kibontása során az alapszintű kontakt gyakorlatok fokozása, a partnerrel
egyre összetettebb, emelt szintű kapcsolódások, partnermunka lép előtérbe, melyet a
harmonikus együttműködés elve vezérel.
partner térben való elmozdítása, talajtól való elszakítása emeléssel, dobással,
egyensúlyából való kibillentéssel,
az érkező partner kifékezése megfogása, talajra kényszerítése,
talajfogás magabiztos elsajátítása bármely vektoriális irányból.
A gravitáció felhasználása és az ellene való munka lehetőségeinek kiaknázása
Kombinációk és jam-ek.
Lifting
A témakör folyamán a partnerrel vagy partnerekkel egyre összetettebb, emelt szintű
kapcsolódások, partnermunka lép előtérbe. Cél a partnerrel történő akciók egyre
magasabb, lendületesebb, dinamikusabb és összetettebb megoldásai, melyek modern
emelésgyakorlatokig fokozódnak.
Emelések pl.
statikus helyzetből történő emelések
lendületi energiát felhasználó emelések
Különböző térszintekig történő emelések
helyzeti energiát felhasználó emelések
emelések különböző alátámasztási pontokkal, felületekkel
9.3.2.
Jazztánc technika
103 óra/93 óra
A tanuló megismeri a technika speciális emelt szintű gyakorlatait, mozgássorait, a
jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait elmélyíti. Képessé válik a
technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, a zene és tánc kapcsolatának
megteremteni.
Fontos szempont 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.
Bázis gyakorlatok:
releve, talon, plié gyakorlat
boka, térd és csípőízületek melegítése
plié, gyakorlat
tendu battement gyakorlat
battement jeté gyakorlat
fejizolációs gyakorlat
rond de jambe par terre és an l’air gyakorlat
vállizolációs gyakorlat
frappe gyakorlat
mellkas izolációs gyakorlat
adagio gyakorlat
grand battement jeté
Középgyakorlatok:
rond de jambe par terre haladva
tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból,
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chaine gyakorlat
Port de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l’air
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
Glissade
Pas couru
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar
használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban
Kis allegrok:
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
A klasszikus balett és paralel lábtartásokkalhasznált ugrások és azok
kombinációiKét 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
Diagonál gyakorlatok
Levezető gyakorlatok
nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok
Jazz kombináció/koreográfia
A témakörben már nem gyakorlatok jelennek meg, hanem kompozíciók,
koreográfiák keretein belül térben, dinamikailag, tempóban, és irányváltásokban is
magas szinten valósulnak meg a jazztánc művészi törekvései.
A jazz technika formanyelvén, szellemiségében készült kombinációk, koreográfiák
betanulása során a tanuló mozgásmemóriája, stílusérzéke kerül előtérbe. A tanuló
felhasználja a tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos
alkalmazási lehetőségeit.
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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 a
kompozíciókban.
szóló kompozíció/koreográfiai feladatok
páros kompozíció/koreográfiai feladatok
csoportos kompozíció/koreográfiai feladatok
9.3.3.
Egyéb kortárs-, modern tánctechnika
124 óra/62 óra
A témakör feladata az előzőekben szerzett ismeretanyag elmélyítése, bővítése,
speciális emeltszintű gyakorlatokon keresztül, különös tekintettel az adott technika
jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai megoldásaira. A választott technikának
megfelelően tartalmazhat kötött és improvizatív elemeket fejlesztve a növendékek
kreativitását, segítve alkotási kedvét. Az emelt szintű gyakorlatok során a választott
technika szemléletének, térhasználatának, ritmikai és plasztikai elvárásainak
megfelelő összetettebb tréninganyag elsajátítása kerül előtérbe.
Tréning gyakorlatok összetett formában
– tréninganyag kombinációkban és komplexebb formában
– A pozíciók és tempóváltások
– Az új dinamikai, plasztikai megoldások
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár
létrehozása.
– A térhasználat kiterjesztése, szintek, irányok variációs lehetőségeivel
Bázisgyakorlatok összetett formában
Talajgyakorlatok összetett formában
Középgyakorlatok összetett formában
Cross the Floor kombinációk összetett formában
Kombináció
Az előző témakörök anyagainak elmélyítése, új kontextusba helyezése. A tanult
mozgásanyag egyre mélyül, a fokozódó minőségi elvárásoknak megfeleltetés a cél.
A korábban elsajátított technikai elemek tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal
való fejlesztés. Minőségi tudatos kivitelezés a térben és a különböző szinteken. A
témakör tartalma a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos
kombinációk, koreográfiák betanulása.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x
x
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osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.
4.

szemléltetés
házi feladat

x
x

x

x

5.

egyéb: hibajavítástaktilis: a helyes
végrehajtás érdekében
történő érintés,
testigazítás, közvetett
tanári irányítás, lényegi
mutatás

x

x

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Csoportos versenyjáték
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
x
felügyelet mellett

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Kreatív módszerek tantárgy

186 óra/186 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A Kreatív módszerek tantárgy célja, az improvizáció tudatos alkalmazása, a kompozíciók
létrehozásának alapelvei és a korábban elsajátított technikákra alapozva korszerű
koreográfiák betanulása. A tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve
alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, és megalapozza a lehetőségét
annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon.
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A tanuló ismerje a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és
sajátosságait. Legyen képes a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex
alkalmazására, kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, az improvizáció és kompozíció
tudatos használatára és önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére,
betanulására.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Szorosan kapcsolódik a tanszak több tárgyához, a Kreatív módszerek improvizációja
felhasználja a tanuló felhalmozott mozdulatanyagát. A cél hogy a tanulók megtanulják
gátlásaik leküzdésével a kreatív szabad improvizációt. A kompozíció az improvizációhoz
hasonlóan és tőle elválaszthatatlanul működik. Kiegészítik egymást. A tanult
mozdulatokból az improvizációk által tudatosan használva jönnek létre a kompozíciók.
Kapcsolódik a képzés során zajló korábbi gyakorlati tantárgyakhoz, a tanuló a
felhalmozott mozdulatanyagát használja fel a tantárgy során, így megjelenhetnek a
Graham, Horton, Jazz, Limón-alapú kortárs tánctechnikák mozdulatai. A Repertoire
témaköre kapcsolódik a Kortárs-, moderntánc alapjai I-II. és a Tánctechnikai
specializáció I-II. tantárgyakhoz, épít az ott megszerzett széleskörű tudásra.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Improvizáció
62 óra/62 óra
Fejleszti a tanuló kreativitását, integrált gondolkodásmódját, testtudatát, az anatómiai
ismeretek tudatos, mozgásban történő alkalmazását, az érzelmek mozdulati
kifejeződését. A tanulót képessé teszi egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs
folyamatokat létrehozni és önállóan valamint kisebb csoportokban is a szabad
improvizációra.
A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos
kooperációt igénylő improvizációs feladatok
Valamely szabályrendszerre épülő kötött és szabad improvizációk
Szabálykövetés és szabályteremtés
Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása
érdekében
A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák,
szabad asszociációk alkalmazása)
A tér-idő kapcsolat élményének megtapasztalása
Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time)
Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése
A tér és az idő témában egyéni és csoportos kooperációt igénylő improvizációs
feladatok
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk
10.3.2.
Kompozíció
62 óra/62 óra
Lehetőséget nyújt a tanulónak saját alkotói folyamata megélésére, alkotói
kreativitása kibontakoztatására, kiindulva saját táncosi képességeiből, és a korábban
megszerzett szakmai tudásból. A struktúrában való gondolkodás képessége, összetett
látásmód fejlesztése kerül előtérbe szóló kompozíciók keretein belül. Lehetőséget ad
szóló, páros és csoportos kompozíciók alkotására.
felismerhető rendszeren alapuló – rövid mozgáskombináció alkotása
tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezése,
a régi modellek új kontextusba helyezése
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Alkotói rendszerek ismertetése, másolása, új alkotói rendszerek, elvek
létrehozása
a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak, a társművészetek
szerkesztési modelljeinek, egyéni, kiemelkedő megoldásainak adaptációja
tér szerkeszthetőségének felismerése
A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok,
perspektíva)
Az idő, mint absztrakció felismerése
Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés
(kritikák) megtapasztalása érdekében
zenei struktúrák, előadás struktúrák
10.3.3.
Repertoire
62 óra/62 óra
A modern repertoire témakör célja, hogy a tanulók megismerjenek a kortársmoderntánc formanyelvén készült koreográfiákat, a tanult tánctechnikákra épülő
szerepeket, és ezek előadásakor színpadi rutinra tegyenek szert. Felhasználható az
alkotásban bármely a képzésben megjelenő gyakorlati tantárgy és témakör során
megszerzett szakmai ismeret és kompetencia. A koreográfiák, szerepek
megjeleníthetőek a Graham, Horton, jazz, kortárs jazz, tradicionális és kortárs Limón
mozgásanyagával, valamint tartalmazhatnak kontakt technikai elemeket és
improvizatív részeket.
A darabok lehetnek rövidebb-hosszabb lélegzetvételűek, szóló, páros, csoportos
részekkel. Készülhet aktuálisan az adott osztály, csoport, egyének képességeihez
igazítva vagy betanítható valamely koreográfus darabjának részlete. Cél a színpadi
szerepformálás lehetőségeinek, helyzeteinek megtapasztalása, rutinszerzés, valamint
felkészülés a későbbi, együtteseknél végzendő szakmai feladatokra, próbákra,
ráhangolódásra, szerepalakításra és partneri munkára.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem.
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
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osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéb: hibajavítás- taktilis: a
helyes végrehajtás
érdekében történő érintés,
testigazítás, közvetett tanári
irányítás, lényegi mutatás

5.

x

x

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Színészmesterség tantárgy

72 óra/72 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A színészmesterség tantárgy tanításának célja a játék élményén keresztül történő
megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az
összetartozás érzésének erősítése. Olyan kreatív folyamat, amely szolgálja a tanulók önés társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és
ápolást. A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt
különböző drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását
és értelmezését szolgálják.
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11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a Kreatív módszerek tantárgyhoz kapcsolódik, improvizációra épül és a
repertoire során szükséges szerepformálást segíti meg.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Csoportos játék és megjelenítés
18 óra/18 óra
Gyakorlatok
Koncentrációs
és
lazítógyakorlatok
(szöveges
és
szövegmentes
légzőgyakorlatok,
relaxációs
játékok,
koncentrációs
gyakorlatok
az
érzékelésfejlesztés, a figyelemtartás és - megosztás, a memóriakapacitás, a
reakcióidő csökkentésének fejlesztésére).
Ön- és társismereti gyakorlatok (önismereti gyakorlatok, ismerkedő és
megismerő játékok, interakciós gyakorlatok).
Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok.
Fejlesztő és szinten tartó beszédes gyakorlatok (verbális és nem verbális
kommunikációs gyakorlatok).
Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem, ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi
eszközökkel.
A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a
gyakorlatok során.
A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai koncentrációt, testtudatot
fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és csoportos együttműködést igénylő
mozgásgyakorlatok).
A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása.
Hangulatok kifejezése mozgással
Stílus, jellem alapfokú ábrázolása mozgással.
Improvizáció
tanár által megadott téma vagy fogalom, a tanulók által közösen kidolgozott
cselekményváz (jelenetváz) alapján.
Mimetikus improvizációk (pl. mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal),
hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel, szituációs játékok
(befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a szereplők
jellegzetes vonásainak megadásával) .
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű
alkalmazásával.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása
(szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadásával, a valódi érzelmek
kimondásának tiltásával).
Feszültség teli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott vagy
hallott
történetek
feszültségteli
jeleneteinek
felidézése
kiscsoportos
improvizációkban.
Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma vagy fogalom
alapján.
Rövid, mozgásos etűdépítés, és különféle feltételekre alapozó improvizációk
(pl. versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból
építkező improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával).
11.3.2.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
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9 óra/9 óra

Drámás formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a kívánt tartalom
kifejezése érdekében. A színpadi hatáselemek egyes színházi stílusok, színházi
műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját játékokban.
A különböző drámás konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés, belső hangok, „forró
szék“), különböző színházi konvenciók (pl. „félre“, monológ) alkalmazása az
improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés folyamatában.
A játékok megbeszélése során a drámás eszközök és a színházi formanyelv
elemeinek értelmezése a tanult szakkifejezések alkalmazásával.
Színházlátogatás
11.3.3.
Történetek feldolgozása
9 óra/9 óra
Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó élethelyzetek
feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. Irodalmi művek feldolgozása drámás
eszköztár alkalmazásával.
Saját
történetek,
érzések,
élmények
feldolgozása
drámajátékos
tevékenységformákkal.
Tudomány- és művészettörténeti korszakok jeles alakjai, kiemelkedő
eseményei (irodalom,
művészetek, matematika, természettudományok).
Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások
(hivatásos vagy független színházi társulat előadása, annak hiányában
gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) megtekintése. Előadások
elemzése.
A látott előadások összehasonlító vizsgálata az élmények több szempontú
befogadását elősegítő dramatikus tevékenységek során. A színészi, rendezői,
dramaturgiai és egyéb tervezői munka alapszintű elemzése. Színház- és
drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz kapcsolódóan.
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
11.3.4.
Rögtönzés és együttműködés
18 óra/18 óra
Koncentrációs és lazítógyakorlatok. A figyelemmegosztás fejlesztésére
irányuló gyakorlatok.
A figyelemtartás idejének növelésére irányuló gyakorlatok.
Összetett memóriagyakorlatok.
Ön- és társismereti fejlesztése, a megismerő, felismerő képesség fejlesztése.
Összetett kommunikációs és beszédfejlesztő gyakorlatok.
Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok.
A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai.
Hangulatok kifejezése mozgással.
Stílus, jellem ábrázolása mozgással.
Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok.
Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok.
Gyakorlatok, rögtönzések mozgásstílusok megismerésére, ábrázolására.
Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó
jellegű alkalmazásával.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása
dramatikus tevékenységek során.
Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése, látott vagy hallott
történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése egész csoportos és kiscsoportos
improvizációkban.
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Improvizáció a megismert színházi stílusok elemeinek alkalmazásával.
Szituációs gyakorlatok a realista, a jelzéses és a túlzó játékstílus eszközeinek
alkalmazásával
Mozgássor tervezése, mozgásos improvizáció; mozgásos etűdök készítése a
mozdulatok ritmusának, tempójának, intenzitásának váltakoztatásával.
A belső történések és a mozdulat kapcsolatának gyakorlata.
Gyakorlatok a konkrét és stilizált mozdulatok közötti különbség
érzékeltetésére.
11.3.5.
Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása
9 óra/9 óra
Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása: a történeti műfajok és napjaink
színházi műfajai; az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek, kifejezőeszközeinek
felismerése
a látott előadásokban. Ezek alkalmazása saját részvétellel zajló színjátékokban
és/vagy drámamunkában.
Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel (színházi előadás
megtekintése) Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások
sajátosságaival.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi
térformákkal és használatuk következményeivel.
A különböző befogadói szerepek megismerése.
11.3.6.
A színház összművészeti jellege
9 óra/9 óra
Improvizációk különféle színházi stílusok elemeinek alkalmazásával.
Jelenetek, performance tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi,
drámai, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával. Történetmesélés a
megismert színházi formákkal.
Mozgásos improvizációk zene, szituáció, téma, szöveg vagy vizuális elemek
felhasználásával (pl. a mozdulat tempója, ritmusa, intenzitása; belső történet).
Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel. Színház- és drámatörténeti,
színház- és drámaelméleti ismeretek.
A műnemek keveredése, újragondolása a kortársszínházi előadásokban (pl.
lírai, epikai elemek, posztdramatikus jegyek).
Összművészeti sajátosságok; a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a látott
előadásban.
Különböző kortársszínházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy
független színházi társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó
csoportok
előadásainak) megtekintése.
Előadások elemzése.
Tánc- és mozgásszínházi előadások megtekintése, feldolgozása.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem, tornaterem, színházterem.
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
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11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Művészetek története tantárgy

237 óra/93 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Olyan elméleti tudás átadása, melyet a tanuló hasznosít gyakorlati tantárgyai során. A
művészettörténeti és tánctörténeti ismeretek segítik a látott darab megértését.
Ismertesse meg a tanulóval a művészettörténet stíluskorszakainak, irányzatainak egyedi
sajátosságait az egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan, a művészettörténet
72.

folyamának tanulmányaik során érintett jelentős alkotásait, alkotóit – korhoz kötötten. A
tanuló ismerje a jelentős hazai műemlékeket és műgyűjteményeink anyagát, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyeit (helység, nagy műgyűjtemény...).
A XX. századi tánctörténet áttekinti a kortárs-moderntánc jelentős alkotóit, darabjait így a
táncművészi pályára készülő növendékeket megismerteti a kortárs áramlatok
szemléletével, új szakmai törekvések jellegével. A megismerés- és az ismeretanyag
feldolgozása révén alakítja és fejleszti a növendékek szakmai- és összművészeti
tájékozódását, valamint előadóművészi látókörének kiszélesítését.
Kialakítja a növendékekben az önálló ismeretszerzés és véleményalkotás képességétkészségét és igényét, a művészeti ágak komplex vizsgálatának, értelmezésének
képességét és készségét és az egyéni adaptáció valamint az önálló értékítélet képességét.
A növendékek képessé válnak az adott stílusirányzat meghatározó értékeiből történő
önálló választásra és annak egyéni, művészi adaptációjára, önálló koreográfiai- és
előadóművészi
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Művészetek története tantárgy elméleti oldalról támasztja alá a táncos gyakorlati
munkáját. Tánctörténeti és művészettörténeti ismeretei által lehetősége nyílik a
táncdarabokkal kapcsolatos tájékozódásra. A tantárgy összefüggésben áll elméleti síkon a
tanult kortárs-modern technikákkal, mint történeti háttér, vagyis megjelennek a Kortárs-,
modern technikák alapjai I-II., és a Tánctörténeti specializáció I-II. során tanult technikák
kialakulásával kapcsolatos elméleti tartalmak.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Művészettörténet
72 óra/31 óra
A témakör tartalmazza a művészettörténet fogalmát, főbb területeit (építőművészet,
plasztika, festészet, grafika, iparművészetek), a megközelítés eszközeit, módszereit.
Bemutatja a műalkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az adott
kor természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi körülményeivel, a művészi
alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a vizuális nyelvet, az egyes
művészeti területeken belül a domináns műfajokat, funkciókat, a hazai
művészettörténet fontos emlékeit a honfoglalástól napjainkig, az egyetemes
művészettörténetbe ágyazottan.
A tanulókban az önálló tájékozódás, véleményalkotás, ítéletformálás igényét és
képességét alakítja ki. Fejleszti mindazokat a képességeket, amelyek a növendékeket
a fentiek minél szuverénebb adaptálására alkalmassá teszik (horizontális és vertikális
áttekinthetőség, párhuzamok – ellentétek értékelése nagyobb távlatokban.
Az őskor művészete:
A legkorábbi kőépítmények (Stonehenge, Avebury).
A termékenységszobrok (Willendorfi Vénusz).
A vadászmágia és a barlangfestmények (Altamira, Lascaux).
A legegyszerűbb használati eszközök (pattintott kőeszközök, agyagedények)
Az ókori kultúrák:
Az egyiptomi sír- és templomépítészet (masztaba, Gizai piramisok, Karnaki
templom). Az egyiptomi szobrászat (Rahotep és Nofret, Írnok, Nofertiti portréi). Az
egyiptomi festészet (Halastó, Mocsári vadászat).
Mezopotámia építészete (Úr-Zikkurat, Babilon-Istár-kapu). Mezopotámia
szobrászata, iparművészete (Asszír kapuőrzők, Bikafejes hárfa-Ur) .
Az ókori görög művészet:
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A görög templomépítészet és az oszloprendek (Athén-Akropolisz).
A görög szobrászat (Polükleitosz: Lándzsavivő, Pheidiasz: Lovasok a
Parthenon frízéről,Mürón: Diszkoszvető, Laokoon-csoport, Szamothrakéi Niké).
A görög vázafestészet (geometrikus, fekete alakos, vörös alakos vázák).
Az ókori római művészet:
A római építészet (Róma-Pantheon, Colosseum, vízvezetékek).
A római szobrászat (Brutus portréja, Marcus Aurelius lovasszobra).
A római falfestészet (Pompei-Misztérium villa freskói).
Az ókeresztény művészet:
Az ókeresztény bazilika jellemzői (San Apollinare in Classe)
Az ókeresztény díszítőszobrászat remekei (Jó Pásztor-szobrok, szarkofágok)
A katakomba- és mozaikfestészet (Róma – Sta Prudenziana-templom;Ravenna
– Galla Placidia-mauzóleuma;Ravenna – Theodora-mozaik).
Honfoglalás-kori művészetünk:
A magyar ötvösművészet kincsei.(Nagyszentmiklósi aranykincs,a galgóci és
tiszabezdédi tarsolylemezek)
A román kor művészete:
A román kori templomépítészet (jáki templom, bélapátfalvi apátsági templom,
pisai dóm épületegyüttese).
A szobrászat és freskófestészet emlékei (Pécs-Sámson-dombormű, BarcelonaApostolok csoportja, Bayeux-i kárpit).
A magyar koronázási ékszerek.
A gótika:
A gótikus katedrálisok (Chartres, Amiens, Párizs, Köln).
A gótika szobrászata (Budavári palota szobrai; Kolozsvári testvérek: Szt.
György szobra; Szent László-herma A Lőcsei-oltár).
A reneszánsz művészet:
A trecento festészete (Szent Ferenc freskósorozat).
A quattrocento (Santa Maria del Fiore templom, Pitti-palota. Donatello:
Gattamelata, Mantegna: Pieta. Botticelli: Vénusz születése).
A cinquecento (Michelangelo: Dávid, Sixtus-kápolna freskói. Leonardo: Az
utolsó vacsora, Szent Anna harmadmagával, Mona Lisa; Raffaello: Athéni iskola).
A németalföldi reneszánsz (Jan van Eyck: Arnolfini házaspár; Dürer: Az
apokalipszis lovasai, Önarckép).
A magyarországi reneszánsz (Bakócz-kápolna.M. S. mester: Mária és Erzsébet
találkozása).
A barokk:
A barokk építészet sajátosságai (Il Gesú-templom, Szent Péter-bazilika, FertődEsterházy-kastély).
A barokk szobrászat (Bernini: Dávid; Donner: Szent Márton és a koldus).
A barokk festészet (Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarcképek; Rubens: Levétel a
keresztről;
Velazquez: Bréda átadása, Az udvarhölgyek; Mányoki: II. Rákóczi Ferenc
portréja).
A klasszicizmus:
Építészet (Chalgrin: Arc de Triomphe, Pollack Magyar Nemzeti Múzeum Hild
J.: Esztergomi Érseki Székesegyház).
Szobrászat (Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke; Ferenczy I:
Pásztorlányka).
Festészet (David: Horatiusok esküje; Barabás M.: Liszt Ferenc portréja).

74.

A romantika:
- A szobrászat és a festészet legjellemzőbb példái (F. Rude: Marseillaise Goya:
1808. május harmadika; Delacroix: Szabadság vezeti a népet).
A realizmus:
A festészet legjellemzőbb példái (Millet: Kalászszedők; Corot: Emlékezés;
Courbet: A műterem; Daumier: A mosónő; Rjepin: Hajóvontatók).
Nemzeti művészetünk a 19. században:
Steindl I.: Országház; Feszl F.: Vigadó, Ybl M.: Operaház).
Izsó M.: Táncoló paraszt; Fadrusz J.: Mátyás király-emlékmű; Zala Gy.:
Millenniumi emlékmű).
Székely B.: Egri nők; Munkácsy M.: Ásító inas; Rőzsehordó;
Paál L.: Nyárfák; Szinyei Merse Pál: Majális).
Múzeumok. Művészeti gyűjtemények:
Tájékozódás lakóhelyünk és hazánk legfontosabb képzőművészeti
kiállítóhelyeiről.
Kiállítás látogatás
Könyvtár és más médiumok használata az önálló alkotómunkában
Az impresszionizmus:
Manet: Az erkély;
Monet: A roueni székesegyház;
Degas: A tánc csillaga,
Renoir: Moulin de la Galette;
A. Rodin: Gondolkodó.
A posztimpresszionisták:
Cézanne: A Saint Victoire hegy, Csendélet;
Van Gogh: Napraforgók, Auvers-i templom, Önportré;
Gauguin: Tahiti nők,
T. Lautrec plakátjai.
A szecesszió:
Gaudi: Sagrada Familia, Lechner Ö.: Iparművészeti Múzeum;
Klimt: A csók, Mucha plakátok
A modern építészet:
Wright: Vízesésház;
Gropius: a Bauhaus épülete Dessauban,
Le Corbusier: Ronchampi kápolna, Marseille-lakóegység,
Utzon: Sidney – Operaház.
A modern szobrászat:
Boccioni: Folytonossági formák a térben;
Tatlin: A 3. internacionálé emlékműterve;
Duchamp: Palackszárító;
H. Moore: Fekvő alak.
A modern festészet:
Picasso: Guernica, Vasaló nő, Braque: Gitáros csendélet; Mondrian:
Kompozíció, Chagall: Én és a falum;
Dali: Égő zsiráf, Warhol: Elvis;
Vasarely: Alakzat, Zebrák.
A 20. század magyarországi művészete:
Ferenczy K.: Márciusi est, Hollósy: Rákóczi induló
Rippl-Rónay: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett
Csontváry: Magányos cédrus, Szőnyi I.: Zebegény, Este
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Egry J.: Visszhang, Barcsay: Dombos táj
Kondor B.: Darázskirály
Medgyessy F.: Anyaság, Pátzay: Kenyérszegő
Schaár E.: Az utca
Makovecz : Paks-Szentlélek templom

12.3.2.
Tánctörténet
67 óra/31 óra
XX. század nagy újítóinak munkássága
A témakör alkalmat ad a nagy moderntánc újítók és teoretikusok életének,
tánctechnikai újításainak, munkásságának alapos tanulmányozására, kibővíti a
Bevezetés a tánctörténetbe című tantárgy során kapott alapismereteket, speciálisan a
kortárs moderntánc szakiránynak megfelelő tartalmakat mélyíti el.
A XX. Század egyetemes tánctörténete
Előzmények:
Francoise Delsarte, Émile-Jacques Dalcroze
Az amerikai szabadtánc:
Loie Fuller, Maud Allan
Isadora Duncan
Denishawn Iskola
A moderntánc amerikai megalapozói:
Martha Graham
Doris Humphrey
José Limón
Az európai moderntánc:
Lábán Rudolf
Mary Wigman
Kurt Jooss
Megújulás a balettművészetben:
Michail Fokin
Vaclav Nizsinszkij
Leonide Massine
Bronislava Nizsinszka
George Balanchine
A Svéd Balett
Anna Pavlova
Fjodor Lopuhov
Kaszjan Golejzovszkij
Franciaország:
Roland Petit
Janine Charrat
Maurice Bejart
A tánc újrafogalmazása:
Alwin Nikolais
Merce Cunningham
Judson Church
Grand Union
Holland Táncszínház:
Jiri Kylian
Rambert Balett:
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Christopher Bruce
Roberth North

Újító törekvések Magyarországon
A témakör alkalmat ad a magyar moderntánc újítók és teoretikusok életének,
tánctechnikai újításainak, munkásságának alapos tanulmányozására, kibővíti a
Bevezetés a tánctörténetbe című tantárgy során kapott alapismereteket, speciálisan a
kortárs moderntánc szakiránynak megfelelő tartalmakat mélyíti el.
A moderntánc magyarországi megalapozói:
Madzsar Alice
Dienes Valéria
Szentpál Olga
Új szemlélet a balettszínpadon:
Szegedi, Pécsi, Győri Balett
Imre Zoltán
Eck Imre
Markó Iván
Napjaink táncművészete
Betekintést ad a kortárs táncélet, működő táncegyüttesek és táncosok munkáiba.
Posztmodern tánc:
Kontakt improvizáció
fizikai színház: DV8
neoavantgarde felé: Twyla Tharp
Német táncszínház: Pina Bausch, Reinhild Hoffmann, Susanne Linke
A klasszikus darabok modern feldolgozása:
Mats Ek
Matthew Bourne
Holland, belga új irányzatok:
Krisztina de Chatel
Anne Teresa de Keersmaeker
A balett újraértelmezése:
William Forsythe
Magyarországi új tánc:
Goda Gábor
Berger Gyula
Angelus Iván
Bozsik Yvette
Kovács Gerzson Péter
Juronits Tamás
12.3.3.
Táncmű-elemzés
98 óra/31 óra
A táncművészi pályára készülő növendékeket megismerteti a táncművészet története
során létrejött darabokkal, azok elemzésén át bővebb képet ad az összefüggésekről,
az alkotás-befogadás folyamatáról, hatásmechanizmusáról. A megismerés- és az
ismeretanyag feldolgozása révén alakítsa és fejlessze a növendékek szakmai- és
összművészeti tájékozódását, valamint szolgálja előadóművészi látókörének
kiszélesítését.
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Megismerteti a tanulókkal a tánc és a társművészetek kapcsolatát a koreográfiákon
keresztül, képet ad a társadalmi viszonyok, történelmi tényezők alkotókra,
alkotásokra gyakorolt hatásáról, az egyetemes- és a magyar tánctörténet állomásairól
/stíluskorszakairól/ mestereiről /stílus/iskoláiról, koreográfusainak jeles darabjairól.
Kialakítja a növendékekben az önálló ismeretszerzés és véleményalkotás képességétkészségét és igényét, a művészeti ágak komplex vizsgálatának, értelmezésének
képességét és az egyéni adaptáció készségét, az önálló értékítélet képességét.
A növendékek megismerik az egyetemes- és magyar tánctörténet jelentős darabjait,
és azok relációit az adott történelmi szituációkra és a legjelentősebb műalkotásokat,
alkotó- és előadóművészeket.
A növendékek képessé válnak önálló választásra és véleményalkotásra valamint
önálló koreográfiai- és előadóművészi elemzésre, az ismeretek újraalkotó
alkalmazására.
A tánctörténet klasszikussá vált darabjai
A témakörben a tanuló áttekintést kap a tánctörténet mára már klasszikussá vált,
korszakalkotó koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott korszakról,
stílusról kapott tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai szempontok szerint
elemzi a látott darabot és kiegészíti önálló véleményével. Megtanulja a táncműelemzés főbb szempontjait a gyakorlatban hasznosítani, mint néző, befogadó. A
tematika ajánlást tartalmaz, tekintettel az egyes intézmények archívumára, a
pedagógus a technikai lehetőségekhez mérten választ az alábbi listából, illetve
lehetőségeihez mérten bővíti azt.
Ajánlott darabok:
Philippo Taglioni: Szilfid
Jules Perrot: Giselle
Marius Petipa: Diótörő, Hattyúk tava, Csipkerózsika, Bajadér, Don Quijote,
Rajmunda
Michail Fokin: Rózsa lelke, Petruska
Vaclav Nizsinszkij: Egy faun délutánja
Kurt Jooss: A zöld asztal
José Limon: The Moor’s Pavane
Martha Graham: Steps in The Street
Alvin Ailey: Revelation
Kenneth MacMillan: Mayerling
Frederic Ashton: Le Fille Mal Gardee
Antony Tudor: Orgonáskert
George Balanchine: A múzsák Apollója
Külföldi Kortárs- modern alkotók darabjai
Ebben a szakaszban aa tanuló áttekintést kap a tánctörténet számottevő XX. századi
koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott korszakról, stílusról kapott
tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai szempontok szerint elemzi a látott
darabot és kiegészíti önálló véleményével. A modern darabok szemléltetik számára a
táncművészet fejlődését, változását, a tánctechnikai és színpadtechnikai újításokat,
dramaturgiai változásokat. A tematika ajánlást tartalmaz, tekintettel az egyes
intézmények archivumára, a pedagógus a technikai lehetőségekhez mérten választ az
alábbi listából, illetve lehetőségéhez mérten bővíti azt.
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Ajánlott, választható darabok:
Bronislava Nizsinszka: Les Noces
Vaclav Nizsinszkij: Sacre Du Printemps
Martha Graham: Cave of hart, Maple Leaf Rug, Primitive Mystries, Errand
Into The Maze, Acts Of Light
George Balanchine: Csajkovszkij Pas De Deux, Jewels, Four Temperaments
Alvin Ailey: Cry
Merce Cunningham: Point of space
Roland Petit: Carmen, A fiatalember és a halál
Maurice Bejárt: Boleró, Sacre du printemps, Romeo et Juliet, A magányos férfi
szimfóniája
Antonio Gades: Carmen
Pina Bausch: Sacre du printemps, Cafe Müller
Jirí Kylián: Petit mort, Falling Angels
Mats Ek: Csipkerózsika, Hattyúk tava, Giselle
William Forsythe, DV8, Lalala Human Steps koreográfiái
Hazai alkotók jelentős darabjai
A témakörben a tanuló áttekintést kap a tánctörténet számottevő hazai
koreográfiáiról. Azok elemzése során elmélyíti az adott korszakról, stílusról kapott
tánctörténeti ismereteit, objektív tartalmi formai szempontok szerint elemzi a látott
darabot és kiegészíti önálló véleményével. A magyar darabok szemléltetik számára a
hazai táncművészet fejlődését, változását, a tánctechnikai és színpadtechnikai
újításokat, dramaturgiai változásokat. A tematika ajánlást tartalmaz, tekintettel az
egyes intézmények archivumára, a pedagógus a technikai lehetőségekhez mérten
választ az alábbi listából, illetve amennyiben lehetőség nyílik valódi színházi
élményt biztosítva a növendékeknek a tematikába beiktat színházlátogatást is.
Harangozó Gyula: A csodálatos mandarin, Coppelia
Seregi László: Spartacus, Sylvia
Eck Imre: A fából faragott királyfi
Győri Balett: Markó Iván valamely darabja, vendégkoreográfusok valamely
darabja
Szegedi Kortárs Balett: Carmina Burana, A fából faragott királyfi, Atlantis, stb.
Aktuális hazai néptánc előadás
valamint önállóan megtekintett kortárs mű elemzése
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vetítésre alkalmas szaktanterem.
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

1.
2.
3.
4.
5.

egyéni
x

csoport
x

x
x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Zenei ismeretek tantárgy

67 óra/31 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismertetése a zenetörténeti korszakokkal és leghíresebb zeneművekkel.
Alapvető zeneelméleti ismeretek biztosítása a tanulók számára, hogy azt a gyakorlati
munkájuk során felhasználhassák, zeneelméleti és történeti ismereteiket képesek
legyenek összekapcsolni a tánctörténeti és tánctechnikai ismereteikkel.
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13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy szoros kapcsolatban van a Művészetek története tantárggyal, egymást
kiegészítik. A növendék ritmusérzékének fejlesztésével segíti a gyakorlati munkában
Kortárs-, modern technikák I.-II. és a Tánctechnikai specializáció I-II. során.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Zenetörténet
18 óra/8 óra
A témakör legfőbb célja a táncos növendék zenei érzékenységének fejlesztése, a zeneismeret
és a ritmus tantárgy tanításán keresztül. A zeneismeret: a zeneelmélet és ritmus témakörökkel
alapozza meg a gyakorlati tárgyakban a zenére táncolás elméleti ismereteit. A
művészettörténet, a tánctörténet és a táncmű-elemzésnek is része. Tisztában legyen a
művészeti korszakok, stílusok általános jellemzőivel, ismerje a zenei műfajokat korszakok
szerint, ismerje az adott kor zenei stílusjegyeit, zeneszerzőit, ismert műveit. Tudja a kor
táncait, különös tekintettel a balettművekre.
Zenetörténeti korszakok
 őskor- a ritmus és az énekhangok születése
 ókor-indiai, görög zene: hangszerek, hangsorok, ábécés névvel megnevezett hangok
 az ókori görög kultúra egyéb jellemzői: építészet, szobrászat
 középkor: az egyházi zene, a gregorián jellemzői: szillabikus, melizmatikus, éneklési
mód, hangszeres zene: táncok
 a szolmizáció eredete, a hangjegyírás története, a többszólamúság megjelenése,
építészeti stílusok, épületek
 a reneszánsz: a kor jellemzői a kórusirodalom, alkotók, művek, műfajok. A homofon
és a polifon szerkesztésmód. A reneszánsz hangszeres zene.
 a barokk korszak ideje, általános jellemzői: énekes és hangszeres műfajok. A barokk
szerkesztésmód: kontraszt leosztás, szekvencia. Zeneszerzők és műveik.
 A bécsi klasszicizmus kora, általános jellemzői
 Klasszikus műfajok: szonáta, szimfónia, vonós négyes
 A klasszikus szimfonikus zenekar összetétele, hangszerei
 A klasszikus formálás fajtái: kéttagú, háromtagú forma, szonáta forma, a periódus
 A kor zeneszerzői: J. Haydn, W.A. Mozart, L.I. Beethoven, zeneszerzői munkásságuk,
alkotásaik. Egy-egy ismert mű, részletes ismertetése.
 A romantika kora
 A XIX. századi változások Európában
 A romantika általános jellemzői.
 A zenei irányzatok, műfajok. Stílusjegyek a romantika korában.
 A nemzeti opera, Erkel Ferenc.
 A romantikus hangszeres műfajok: táncok, karakterdarabok, a szimfonikus költemény
 Liszt Ferenc munkássága
 A virtuóz hangszerjátékosok: Chopin, Paganini, Liszt
 A magyaros jelleg kifejezője: a verbunkos.
 Operaszerzők: Verdi, Wagner.
 Táncok a romantikus operákban, balettek a XIX. században.
 3.Témakör
A XX. század zenéje
 A század általános jellemzői, művészeti irányzatai (festészet, építészet)
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 Zenei irányzatok: impresszionizmus, a bécsi iskola, a folklórizmus, a
neoklasszicizmus
 Bartók és Kodály munkássága
 A bi- és politonalitás, a tonalitás egész hangú skála.
 A ritmusközpontúság
 A jazz hatás
 Az elektronikus zene
Táncok a XX. században, balettzenék
13.3.2.
Zeneelmélet
18 óra/8 óra
Célja, hogy a tanuló ismerje és tudja alkalmazni a zeneelméleti ismereteit: szolmizálás,
hangjegyírás-olvasás. Hangnemek, előjegyzések, ritmus-elemek, ütemfajták.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Az adott korszak irodalmi, képzőművészeti
alkotásai, stílusjegyei. A táncok karaktere, híres táncegyüttesek, koreográfusok.
zeneelméleti ismeretek
 szolmizáció eredete, módjai (relatív, abszolút)
 a zenei ABC- hangjegyírás, olvasás
 hangsorok (5 fokú, 7 fokú) – a modálisok
 a hang(nemek) közök oktávon belül
 a hangnemek rendszerei: kvintoszlop, kvintkör
 az előjegyzések
 a ritmikai elemek rendszere, ütemfajták
Népzenei ismeretek 34/4 óra
 a népdalok típusai: régi és új stílusú népdalok jellemzői
 a népzene témakörei: pl: lakodalmas, jeles napok, stb.
 a hangszeres népzene
 a verbunkos és a csárdás jellemzői
13.3.3.
Ritmus
31 óra/15 óra
A témakör célja kialakítani a ritmusérzéket a tanulóban. Az elméleti tudás
gyakorlatba való átültetése, az egymástól eltérő, de párhuzamosan futó ritmusok
mozdulatok koordinálása.
Az általános iskolában tanult egyszerű ritmus elemek, és ritmus jelek ismétlése,
felelevenítése elméletben és gyakorlatban.
Az iskolában található ritmushangszerekkel való ismerkedés és azok
megszólaltatása.
Egyszerű ritmus képletek gyakorlása 4/4-ben, negyed, nyolcad, negyed szünet
és nyolcad szünet felhasználásával. A gyakorlás két csoportban (két szólam) történik.
Az egyik csoport a ritmus képletet üti, a másik csoport pedig a negyedeket
mérőütés) üti. Későbbiekben egyszerűbb gyakorlatok kánonban.
Ritmusérzéket fejlesztő gyakorlatok 4/4-ben és 2/4-ben. A gyakorlatok
kétszólamúak, háromszólamúak, négyszólamúak. Ritmusgyakorlatok több
szólamban. Ritmusgyakorlatok kánonban. A szinkópa mozgáslehetősége a zenében
és a táncban, lüktetések eltolásának lehetőségei
Memóriafejlesztés: a tanár vagy osztálytárs által bemutatott négy vagy nyolc
ütemes ritmus, visszatapsolása páros és páratlan metrumban egyaránt, negyed,
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nyolcad és szünetek felhasználásával, negyed nyolcad és triola, valamint szünetek
felhasználásával. Bemutatott hosszabb ritmusképlet visszatapsolása két szólamban.
Zenehallgatás: menüett, gavott, polonéz, sarabande, gigue, habanera, mazurka,
palotás, mambó, salsa, Taiko. A menüett, gavott, polonéz, sarabande, gigue,
habanera, mazurka, palotás, mambó, salsa, Taiko ritmuselemeinek vizsgálata. Ütős
együttes koncertjének meghallgatása, a hallottak megbeszélése, elemzése.
Ritmusdiktálás: 2/4-ben, 4/4-ben, 3/4-ben
Ritmus elemek bővítése triolával. szinkópával, éles és nyújtott ritmussal.
Kreativitás fejlesztése: adott metrumban kettő-négy-nyolc ütemes ritmus
kompozíciókreálás, improvizáció.
kompozíció betanulása, gyakorlása.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

13.4.

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
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2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x
x
x

x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Anatómia tantárgy

62 óra/31 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló képes legyen használni az anatómia magyar nyelvű kifejezéseit, érteni az emberi
mozgásokat működtető mechanizmusokat és mozgásszervek prevenciójára odafigyelni.
Fejleszti a növendékek ritmusérzékét, memóriáját, koncentrációs képességét,
kreativitását, a táncos zenei érzékenységét, nyitottságát, véleményformálását-felvállalását
és a táncos pálya során elemi fontosságú preventív szemléletet.
A tanulók képessé válnak a "ritmus világ " legfontosabb jelrendszerének egyszerűbb
alkalmazására, az egyszerű ütős hangszerek használatára, egy adott stíluskorszak,
művészeti terület keretein belül a meghatározó értékek közül önállóan választani és
dönteni arról, amit a szakmájukban szuverén módon hasznosítani tudnak,
műalkotásokat önállóan értelmezni, a megszerzett ismereteket kreatív módon
alkalmazni, adaptálni (pl. kor, stílus – meghatározás, műleírás, műelemzés)
Az anatómia magyar nyelvű kifejezéseit felismerik és testük működésének megértésével
a sérüléseket megelőzhetik, kivédhetik. A tanuló megismeri az emberi testet működtető
mechanizmusokat, elméleti tudása hozzájárul szakmai gyakorlati tevékenységének
magabiztos, biztonságos ellátásához
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy elméleti oldalról szervesen megtámogatja a növendékek Kortárs-, modern
technikák I-II. és táncművészeti specializáció I-II. tárgyakban szerzett gyakorlati tudását,
segíti őket a preventív gondolkodásban.
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Sejt, szövettan
Az emberi testet alkotó sejtek felépítése.
A hám-, kötő-, izom és idegszövet jellemzői, feladatai.

10 óra/5 óra

14.3.2.
Nyirokrendszer, emésztőrendszer és légzőszervrendszer
10 óra/5 óra
Az emberi testet behálózó vér keringető rendszer jellemzői, és faladatai.
Az emésztőrendszer állomásai, azok feladatai. Itt kellene kitérni a táncostól
elvárt élelmezési „normákról” és emésztési betegségekről
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A be és kilégzés állomásai, azok feladatai, összefüggésben a mozgással és az
izommunka hatékonyságával
14.3.3.
Idegrendszer
11 óra/6 óra
A központi idegrendszer. Érzékszerveink és azok információ-feldolgozó
rendszere.
14.3.4.
Az emberi test csontjai és ízületei, szalagjai
15 óra/7 óra
Az emberi test csontjai nagyobb egységekre bontva, úgy mint a törzs , az alsó
végtag , a felső végtag és a vállöv , a medence és a koponya csontjai, ízületei azok
tengelyei és mozgáshatárai. Sérüléslehetőségek.
14.3.5.
Az emberi test izomzata
16 óra/8 óra
Izomtípusok és azok jellemzőik, Az egyes ízületeket mozgató izmok.
A tánc közben szerzett sérülések formái és ellátásuk. Lehetséges kóros
elváltozások a kiemelten magas fizikai terheléstől.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Vetítésre alkalmas szaktanterem.
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

1.
2.
3.
4.
5.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
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2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x
x
x

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Színpadi gyakorlat tantárgy

124 óra/124 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók felkészüljenek a színpadi feladatokra, színészi játékkal
töltsék meg a színpadi koreográfiákat, a tánc kifejezési eszközein túl érzelmi és
intellektuális megjelenítő képességgel rendelkezzenek. Különböző színpadi szituációkban
fejlessze a tanulók természetes művészi viselkedésmódját, mesterségbeli tudását, a helyes
légzéstechnikát, az érzelmek kifejezésmódját, a színpadi karaktereket, stílus- és
helyzetgyakorlatokat, felkészüljenek a vizsgára.
A tanulók ismerjék meg a színpadi, táncos szerepeket, és ezek előadásakor színpadi
rutinra tegyenek szert. Tanulják meg a szerepek lépésanyagát és művészi kifejezés- és
előadásmódját. Tapasztalják meg a színházi körülményeket, a színházi viselkedés
szabályait, a közönség előtti fellépés izgalmát, a szerepformálás színpadi eszközeit,
helyzeteit, a karakterek jellemző magatartásformáit, szöveges szerepeket is kifejező
artikulációval, megfelelő színvonalon tudjon előadni.
Kialakítja a tanulóban a személyiségük fejlesztésének igényét, személyiségük szabad
felvállalását, a színpadi viselkedés fegyelmezett magatartáskövetelményeit, valamint
bővíti a kommunikációs lehetőségeket, oldja a gátlásokat.
Fejleszti a tanulók technikai tudását, művészi előadásmódját, stílusérzékét,
koncentrálóképességét, mozgásmemóriáját, muzikalitását, kreativitását, a tánc és a
színház iránti szeretetét.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik valamennyi, a képzés során megjelenő gyakorlati tárggyal,
melyek formanyelve felhasználható a koreográfiákban. Így készülhet színpadi
koreográfia a Graham, Horton, Jazz vagy kortárs jazz, tradicionális vagy kortárs Limón
formanyelvén. Felhasználja a zenei ismeretek, anatómia tantárgyak során megszerzett
tudást.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Próbatermi táncpróba

62 óra/62 óra
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A Próbatermi próba során a tanuló betanulja és kigyakorolja a színpadra kerülő
darabot, szerepének megfelelően lépésanyagát csiszolja, karakter megformálásához
szükséges ismereteket felhasználja, technikailag előkészül a színpadi feladatokra.
Csoportos, páros vagy szóló koreográfiák betanulásával készül színpadi feladataira
15.3.2.
Színpadi gyakorlat
62 óra/62 óra
Cél, hogy a tanuló színpadi gyakorlatra tegyen szert, lehetősége nyíljon a betanult
darabokkal, szerepekkel bemutatkozni, felkészülni a szakma elvárásaira. A tanuló a
rá szabott szóló illetve kartáncosi feladatokkal részt vesz az előadótér bejárásán,
színpadpróbán, megtanulja a színpadra lépéshez szükséges előkészületeket,
megszokja a közönség előtti szerepléssel járó lelkiállapotot. Színpadi tapasztalatokat
szerez.
A folyamat során fejlődik a tanuló önfegyelme, figyelme, interperszonális
rugalmassága, nyitottsága.
A témakörben az adott intézmény lehetőségeihez mérten a táncpedagógus,
koreográfus által betanított, az adott csoport, egyén képességeihez igazított színpadi
koreográfiákat tanul be, és színpadi helyzetekben szerepel vele.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem, színházterem.
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

1.
2.
3.
4.
5.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x
x

x
x
x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11888-16 azonosító számú
Előadó-művészeti alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

89.

Előadó-művészeti
előadás gyakorlat

Előadó-művészettörténet
(artistaművészet,
színművészet,
táncművészet és
Előadó-művészeti
zeneművészet)
program-és
projektszervezés
gyakorlata

A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek
ismerete
Az adott előadó-művészeti ág meghatározó
alkotóinak és előadóinak ismerete
Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai,
stílusai alapvető jellemzőinek ismerete
Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos
ismeretek elhelyezése a történelemi, az
irodalomi, a művészettörténeti korszakokban

x

x

x

x

x

x

x

x

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az
előadás, rendezvény szervezéséhez
nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek
ismerete

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet,
színművészet, táncművészet és zeneművészet)
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
alkotóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb
előadóinak életműve
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj
meghatározó alkotásai
Az adott előadó-művészeti ág előadásainak
legjellemzőbb helyszínei
Az előadó-művészeti rendezvények alapvető
technikai feltételei

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Figyelem
x
Pontosság
Rugalmasság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
x
Nyitott hozzáállás
x
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Emlékezőképesség
x
Figyelem-összpontosítás
x
Kontroll (ellenőrző képesség)
x

91.

x
x

x
x
x

16. Előadó-művészet történet
zeneművészet9 tantárgy

(artistaművészet,

színművészet,

táncművészet és
139 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és
előadóit és ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és
stílusjegyeinek sajátosságait.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadóművészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadóművészet fejlődési folyamatára.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Előadó- művészeti történeti ismeretek
47 óra/… óra
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti
korszakról korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb
történeteit, eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely
soha nem választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy
mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját
korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat.
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a
klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok
előadó-művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák
történelmi, eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik.
Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni
olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története
tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására
törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a
diákok aktívan nem találkoznak.
16.3.2.
Műelemzés
46 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a
mű keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első
fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a
legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű
jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A
megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely
diák a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.
16.3.3.
Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása
46 óra/… óra
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az
adott előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és
hangfelvételeinek megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy

92.

oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a
történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud
tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja
majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a
műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új
világot a diákok ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot
ébreszt valamennyi leendő előadóban.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
képfelvétel megtekintése
zenehallgatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
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2.4.
2.5.
3.
3.1.

Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x
x

x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet
és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok
legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti
előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott
rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai
tárgyakhoz.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A
helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások
legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a
közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.
17.3.2.
Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei
27 óra/… óra
Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek
sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések
ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
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Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
szemléltetés
helyszíni látogatás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy

54 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

18.1.
A tantárgy tanításának célja
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel
módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak
egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok
elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá
váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei
darabok, artista előadások formájában.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri
a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt
szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.
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18.3.
Témakörök
18.3.1.
Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata
40 óra/… óra
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos
előadása.
-

a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése
stílusjegyek ismerete
előadásmód
technikai feltételek

18.3.2.
Forgatókönyv készítés gyakorlat
14 óra/… óra
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.
-

az előadás stílusának, jellegének meghatározása
az előadás célközönségének felmérése
piackutatás
marketing
pályázatok felkutatása
humán erőforrások felmérése
technikai igények felmérése
technikai adottságok felmérése
költségvetés tervezése
a program lebonyolítása

18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Tematikus kutatás
interneten

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Számítógép

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
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1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Információk önálló
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

97.

A
11887-16 azonosító számú
Kulturális program és projekt szervezése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

98.

FELADATOK
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb
szervezetekkel
Kampányokat szervez

x

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi,
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi követelményeket
Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

x

x

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt
szervezetének kialakításához

x

x

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a
partneri kapcsolattartás menetének és a
jelentéskészítés rendjének megalkotásában

x

x

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli,
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat,
kezeli a projektre vonatkozó elektronikus
pályázati rendszert

x

x

Részt vesz a projekt terv szerinti
megvalósításában, különös tekintettel az idő- és
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék
minőségi jellemzőire

x

x

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló
tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat

x

x

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való
eltérés vizsgálatában

x

x

Közreműködik a projekt lezárásában, a
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység
dokumentálásában

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rendezvények típusai
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
Szervezők és közreműködők, koordináció
Rendezvény költségvetési terve
Rendezvény forgatókönyve
Közönségkapcsolati feladatok

99.

Rendezvényszervezés
gyakorlata

Rendezvényszervezés

Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment
gyakorlata

A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai
Rendezvény értékelése
Kampányszervezés
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv
Projekt és projektszervezet
Projekttermék/Output, a projekt definiálása
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram,
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés,
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs
és minőségterv, monitoring és kontrollterv
Projektdokumentumok
Tervlezárás és kockázatelemzés
Nyilvántartás
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-,
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs
menedzsment)
Projektmonitoring
Nyomon követési eljárások
Eltérések elemzése
Beavatkozások meghatározása
Szállítók és közbeszerzés
Szerződéskötés

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szervezőkészség
x
Verbális és nonverbális kommunikáció
x
Motivációs és meggyőzési készség
Prezentációs készség
x
Jelentéskészítés
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
Pontosság
x
Rugalmasság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
Kreativitás, ötletgazdagság
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x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

19. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen
közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és
mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje
meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment
- A projekt és jellemzői
- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)
- Projekt és projektszervezet
- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai
- Információgyűjtés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

5 óra/… óra

19.3.2.
Programozás, azonosítás, tervezés
13 óra/… óra
- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások
- Igényfelmérés, megvalósíthatóság
- Projekttermék/Output, a projekt definiálása
- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix,
időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és
minőségterv, monitoring és kontrollterv
- „Kritikus út”
- Projektdokumentumok
- Tervlezárás és kockázatelemzés
- Projekttervek jóváhagyása
- Nyilvántartás
19.3.3.
Megvalósítás és kontroll
13 óra/… óra
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment)
- Projekt monitoring
- Nyomon követési eljárások
- Beavatkozások meghatározása
- Szállítók és közbeszerzés
- Szerződéskötés
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
- Információgyűjtés
19.3.4.
Értékelés és zárás
- Nyomon követési eljárások

5 óra/… óra
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-

Eltérések elemzése
Projekttervezési és
jelentéskészítés

menedzsment

dokumentumok,

formanyomtatványok,

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógép terem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

x

2.2.

Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében

x

x

x

x

x

x

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.1.

rajz értelmezése

x

x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

3.2.
3.3.
3.4.

rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés

x
x
x

x
x
x

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

x

3.6.
4.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Számítógép, irodai
szoftverek, internet
Számítógép, irodai
szoftverek, internet

x
x
x
x
x

x

x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és
adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati
rendszert.

103.

20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy
során elsajátított kompetenciákra.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
A projektmunka gyakorlata
22 óra/… óra
- Az igényfelmérés módszerei
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Projekttervezés
- Célkitűzés (célfa, problémafa)
- Tevékenységdiagram
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix
- Időrendi ütemezés (Gantt)
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)
- Kommunikációs és minőségterv
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai
- „Kritikus út” kiszámítása
- Kockázatelemzés módszerei
- Nyilvántartás
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és
kommunikációs menedzsment) dokumentumai
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata
- Szerződéskötés mintadokumentumai
- Információgyűjtés és rendszerezés
20.3.2.
A projektet támogató szoftverek használata
7 óra/… óra
- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és
szerződésminták értelmezése és kitöltése
- Elektronikus pályázati rendszer használat
20.3.3.
Pályázatírás
- Hazai és uniós pályázatok rendszere
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai
- A pályázatírás módszertana

7 óra/… óra

20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

104.

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

x

x

1.

magyarázat

x

2.

kiselőadás

x

3.
4.

megbeszélés
vita

x

5.

szemléltetés

6.

projekt

x

7.

kooperatív tanulás

x

8.

szimuláció

x

9.

szerepjáték

x

10.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x
x
számítógép, projektor,
internet, szoftverek
számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

x

x

x

x

számítógép, projektor,
internet, szoftverek

x

számítógép, internet,
szoftverek

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x
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Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Számítógép, nyomtató,
internet

Számítógép, nyomtató

Számítógép, nyomtató,
fénymásoló

2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Rendezvényszervezés tantárgy

36 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit,
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak
képessé rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a
marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és
projektmenedzsment tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra
épül.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Rendezvénytípusok és feltételek
9 óra/… óra
- A rendezvények típusai
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai

106.

-

A rendezvények tárgyi feltételei
Munkamegosztás és koordináció
közreműködők)
Konfliktuskezelői technikák

a

rendezvényszervezésben

5 óra/… óra

21.3.2.
Jogi alapok
A rendezvényszervezés jogi alapjai:
-

(szervezők,

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások
Szerzői jogi alapismeretek
Szerződések jogi alapjai

21.3.3.
Rendezvényi költségvetés készítés
- Rendezvények tervezése
- Költségvetés készítése
- A forgatókönyv részei
- Megvalósítás és értékelés

13 óra/… óra

21.3.4.
Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció
9 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka alapjai
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv
- Kampányszervezés
- Közösségi média
21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.
4.
5.
6.

megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

x

csoport

osztály
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
számítógép, projektor,
internet
számítógép, projektor,
internet

x
x
x
x

x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

107.

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Számítógép, nyomtató
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
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6.2.

Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy

31 óra/… óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait,
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül,
valamint a rendezvényszervezés ismereteire.
22.3.
Témakörök
22.3.1.
Forgatókönyvírás
13 óra/… óra
- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.
- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)
- Táblázatkészítés
22.3.2.
Költségvetés készítése
- A rendezvény tervezése, forrásai
- Költségvetés készítése gyakorlatban

6 óra/… óra

22.3.3.
Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata
12 óra/… óra
- A közönségkapcsolati munka módszerei
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése
- Kampányszervezés gyakorlata
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában
22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

109.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

110.

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

111.

112.

