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1. Előszó  

Szakdolgozatom témájául a kortárstánc tanítási módjait és a tánc oktatási 
rendszerek vizsgálatát választottam, az általam aktív tanárként töltött 2008-2018 
közötti időszakot vizsgálva. Ebben az időszakban sok különböző tapasztalatot 
szereztem, változatos helyszíneken tanítottam: iskolákban, workshopokon, 
mester-kurzusokon, és találkoztam sok különböző kortárstánc tanítási módszerrel. 
Mindezen tapasztalatok hatására döntöttem úgy, hogy összegyűjtöm és egy átfogó 
elemzésben vizsgálom meg a saját munkamódszeremet, annak különböző 
alkotóelemeit, valamint azt, hogy eltérő oktatási helyzetekben hogyan változik a 
tanítási stratégiám. A személyes elemzés mellett szeretném bemutatni a ma 
Európában jellemző tendenciákat a kortárstánc oktatásban, a fellelhető 
intézményeket, a képzési szinteket és formákat is figyelembe véve. Saját 
tapasztalataim mellett kutattam és rendszereztem a Magyarországon és külföldön 
jelenleg is aktív tanárok egy csoportját, ügyelve a minél teljesebb információ 
gyűjtésre. 
  
Véleményem szerint egy olyan folyamatosan változó művészeti ágban, mint a 
kortárstánc, fontos, hogy nyomon kövessük a felnövő generáció képzését, 
értelmezzük és a kor követelményeinek megfelelően használjuk saját tánctanítási 
módszereinket, ezzel is elősegítve a dinamikusan fejlődő tánc nyelvezet mélyebb 
megértését. 
  
Széles körben elterjedt napjainkban a kortárstánc tanítása, és folyamatosan 
„megújuló” módszerek látnak napvilágot, amik által kiszélesedett a tánc ezen 
formájához hozzáférők száma. A tradicionális tánc oktatási rendszerek és iskolák 
mellett nagy számban találunk ma workshopokat is. Tömegek tanulnak 
napjainkban kortárstáncot, és a társművészetek felől is megnőtt az érdeklődés, 
mint például a cirkuszművészet vagy a színház irányából. Az új igények 
kielégítésére új metodikára van szükség, és véleményem szerint ez is hozzájárul a 
szemünk előtt zajló dinamikus fejlődéshez.  
Ez a változás hatással van az iskolák életére és a külső nyomás hatására az iskolai 
struktúrákban is szerkezeti változások figyelhetők meg. A mai kortárstánc tanárok 
gyakran oktatnak színművészeti vagy cirkuszi képzésekben, magam is többször 
találkoztam már ezzel a helyzettel. 
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A tanulásra fordított idő rendszere, valamint a különböző ismeretátadási 
stratégiák rendszere is foglalkoztat, és az ezek között kirajzolódó mintázatok 
hasznos információkat rejtenek a táncoktatók számára. Dolgozatomat ezért 
elsősorban a kortárstánc tanároknak ajánlom, valamint a következő táncos 
generációnak. Az újfajta módszerek megjelenésével, és a modern pedagógiai 
stratégiák hatására új utak nyílnak meg a táncoktatásban és lépnek 
kölcsönhatásba egymással. Ezeknek a tendenciáknak az értelmezése fontos a 
kortárstánc fejlődése érdekében. A jövő műveit a mai oktatási stratégiák is 
alakítani fogják. A ma gondolkodásmódja befolyásolja a jövőben készülő 
előadásokat és művészeti állásfoglalásokat is.  
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2. Bevezetés  

A kortárstánc oktatás általános megfigyelésén kívül a saját tanulási pályámat is 
elemeztem, és összevetettem későbbi tanári tapasztalataimmal. A megfigyelés 
során sok változást tapasztaltam a táncoktatást vizsgálva, attól az időszaktól 
kezdődően amikor én is elkezdtem tanulni, a mai időszakig, amikor már én is 
tanítom a kortárstáncot. Ezek a változások nem csak a személyes fejlődésem 
tükrében értelmezhetőek, de részei egy általános folyamatnak, amik véleményem 
szerint jellemzőek az egész táncoktatásra.  
A tánc tanulását 1994-ben kezdtem a miskolci Szemere Bertalan Gimnázium 
színpadi tánc tagozatos osztályában. Ezt követően Budapesten a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán tanultam, a néptánc és színházitánc szakon. Az iskolai 
éveim után a különböző társulatoknál eltöltött évek alatt folyamatosan bővült a 
tudásom, és a mai napig rendszeresen szerzek újabb és újabb ismereteket. A 
nyitottság és a fejlődés vágya számomra mindig is tény volt, és ahogy egyre több 
tapasztalatom lett, úgy ébredt fel bennem a vágy ennek a tudásnak az átadására. 
Eleinte minden formai kötöttség nélkül, személyes gyakorlások során 
foglalkoztam az ismereteim megosztásával. A munkaidő után a norvég Carte 
Blanche társulatnál néhány kollégámmal a stúdióban maradtunk, és 
ott ,,tanítottuk” egymást. Itt tapasztaltam meg első ízben, hogy hogyan kell 
érthetően elmagyarázni valamit mások számára azért, hogy az új ismeretek 
birtokában már önállóan tudjanak gyakorolni. Ez még nem volt egy tiszta 
pedagógiai módszer a részemről, de fontos állomás volt a jelenlegi metodikám 
előkészítésében. Ez a gyakorlat aztán átalakult a mai rutinommá, ami rendszeres, 
strukturált tanítást jelent sok különböző oktatási formában.  
Az általam belátható időben rengeteget változott a tanítási módszer a kortárstánc 
oktatása terén. A kezdeti, többnyire szakiskolákban megszerezhető tudás helyét 
felváltotta, vagy kiegészítette a workshop rendszerben megszerezhető tudás, 
valamint a még specifikusabb mesterkurzusok rendszere.  
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3. Alapfogalmak  

Fontos, hogy meghatározzam a különböző szerkezetű képzések sajátosságait, 
valamint pedagógiai irányzatokat, hogy a különbségeket értelmezni tudjuk az 
eltérő oktatási formákban. Többféle oktatási rendszer létezik, amiben a ma táncot 
tanulni vágyók tanulhatnak. A tánc oktatása — mint annak tárgya, maga a tánc is 
— egy dinamikus, folyamatosan változó rendszerben történik, a kezdeti időszak 
óta. A modern tánc megjelenésétől, a 20. század fordulójától a mai napig mind a 
tánciskolai rendszerben, mind a kurzus formában végzett oktatás jellemző volt.  
Ahogy fejlődött a kortárstánc tanítása, egyre több, pontos kerettel rendelkező 
tánctechnika jött létre, már a létező modern technikákat kiegészítve. Ilyen például 
a ,,flying low” technika, amit David Zambrano fejlesztett ki, vagy az ,,Ultima Vez 
partnering” technika.A két rendszer közötti különbség érdekessége,hogy míg az 
elsőként említett flying low egy személyhez köthető, addíg a második, az Ultima 
Vez partnering egy alkotói folyamat mellékszálaként jött létre, és épült be a mai 
kortárstánc technikák közé. Ezek az új technikák már rendszeresen oktatott 
formaként vannak jelen mind az iskolai mind a workshop rendszerben, és 
képviselői rendszeresen tartanak mesterkurzusokat is.  

3.1. Mi az a progresszív tanítás?  

A progresszív szó jelentése előremutató, haladó. A progresszív jelzőt viszont nem 
csak az általános értelmezése alapján használjuk az oktatásban, hanem egy 
tanítási módszer szakmai megnevezéseként is. A 20. század elején a progresszív 
nevelés képviselői (William Heard Kilpatrick, John Dewey), koruk iskolájának 
kritikájából indultak ki. A progresszív pedagógia arra a gondolatra épül, amely 
szerint a nevelés akkor éri el célját, ha az egyén alkalmazkodik a változó 
társadalmi feltételekhez, feltételezve, hogy a társadalom folyamatosan fejlődik, és 
az egyén együtt halad a társadalmi változásokkal.  
A progresszív pedagógia legfontosabb értéke, hogy folyamatosan a gyermekek 
önfejlesztésének a kialakítását tartja szem előtt, és ahhoz mérten választ 
eszközöket és módszert.  1

 
Ilyen tekintetben véleményem szerint a kortárstánc oktatás, a progresszív 
pedagógiai irányzatához tartozik, hiszen annak alapelvei felismerhetőek benne, és 
céljai nagy mértékben egyeznek a mai kortárstánc oktatás szemléletével.  

 John Dewey: Az iskola és a társadalom, fordította: Ozorai Frigyes, Lample, Budapest 19121
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3.2. Mi az a projektoktatás?  

A projektoktatási szemlélet markánsan jelen van a mai kortárstánc oktatásban, és 
fontos részévé vált a megújult metodikai gyakorlatnak. 
A projektoktatás ,,. ..valamely komplex téma feldolgozása, amelynek során a 
téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és megszervezése, a témával 
való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a gyerekek 
valódi (egyéni, páros, csoportos) önálló tevékenységén alapul. A pedagógus 
feladata a gyerekek önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot facilitátorként, 
szúpervízőrként, tanácsadóként segíteni.”  2

3.3. Mi az a tánciskola?  

A tánciskolák, hasonlóan a többi oktatási intézményhez, egy előre meghatározott 
programot, tananyagot kínálnak a növendékeknek, jellemzően több éves képzést 
biztosítva. Az iskolákban vannak alapozó tantárgyak, valamint az ezeket 
kiegészítő tárgyak, amik közösen egy általános képzést, széles körű ismeretanyag 
átadást biztosítanak a tánc oktatáson belül.  
Több iskolát megvizsgálva azt figyeltem meg, hogy még ha kisebb eltérések 
lehetségesek is, minden iskolára jellemző egy pontos rutin, tanmenet, vagy az 
iskola hagyományaiba illeszkedő képzési rendszer. Jellemzően az iskolákba 
felvételi útján lehet bekerülni, általában több rostán átjutva. Az így kiválasztott 
diákok az iskolába lépéskor tudják, hogy milyen hosszan lesznek ennek az 
intézménynek a hallgatói, és milyen tárgyakat fognak tanulni. Egy másik fontos 
eleme az iskolai képzésnek a folyamatos vizsga vagy értékelés, ami végigköveti a 
tanulókat az iskolai évek alatt.  
Az iskolai kereteket pontosan szabályozza a miniszter által kiadott képzési és 
kimeneti követelmények rendelete , de ez jellemző minden iskolára külföldön is a 3

helyi jogszabályi kereteken belül.  
A tánciskolákon belül több fajta rendszert figyelhetünk meg. Az egyik az állandó 
tanárokkal rendelkező, és az ő tudásukra építő rendszer, amelyben a tanárok és 
diákok több éven keresztül dolgoznak együtt. Egy másik rendszer az utóbbi 
években kialakuló és jellemzően a külföldi iskolákban megfigyelhető forma, a 
hosszabb-rövidebb időre meghívott vendég tanárok által tartott kurzusokra építő 
rendszer, állandó tanárok nélkül. A harmadik formai variáció az állandó tanárokat 

 M. Nádasi: A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 2

Szövetsége Budapest  2010, 2003b, 18. p

 Képzési és kimeneti követelmények,18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet: 
3

  http://www.nefmi.gov.hu/kkk
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és a vendég tanárokat is alkalmazó iskolák rendszere, mint például a Budapest 
Kortárstánc Főiskola.  
Egy másik fontos jellemzője az iskolai oktatásnak, hogy tudásuknak megfelelő 
osztályokban, csoportokban tanulnak a diákok. Az elvégzett évek alapján, és 
fejlődésüket figyelembe véve kerülnek egyre följebb is följebb az iskolai 
osztályok rendszerében a tanulók. Magyarországon, hasonlóan a külföldi oktatási 
rendszerhez, alapvetően kétfajta iskolatípus létezik a táncoktatásban. Az egyik a 
középiskolai szakirányú képzés, a másik pedig a felsőoktatási szintű képzés. 
Szintén két fajtája létezik az iskoláknak Európában, az elvégzett évek után 
kibocsátott diplomák tekintetében is. A magyar tánciskolákra jellemző az 
elvégzett évek és a sikeres vizsgák után kibocsátott diploma megszerzésének a 
lehetősége. Több rangos kortárstánc iskola külföldön ezzel szemben nem ad 
diplomát. Az ilyen iskolák többnyire egy oklevél megszerzésével zárulnak le, ami 
igazolja az ott eltöltött éveket a tanuló számára. Egy táncművész életében ennek 
akkor van jelentősége, ha az általa választott együttes a felvételi kritériumaként 
jelöli meg a diploma meglétét, vagy esetleg a magasabb vagy alacsonyabb 
fizetési kategóriába való besorolás esetén.  

3.4. Mi az a workshop?  

A workshop magyarul műhelymunka, a tánctanításban jellemzően egy rövid 
intenzív periódusra utal. Ez az időtartam pár naptól, akár több hétig tartó 
periódust is jelenthet. A workshopok jelentős hányada kettő-négy hétig tart. A 
workshopok többnyire specifikus képzést kínálnak egy adott technika, vagy egy 
adott tanár tudásából. A workshopokon való részvétel nagyon kevés esetben 
kötött felvételihez, jellemzően a befizetett részvételi díj ellenében lehet 
csatlakozni a workshophoz. Emiatt a formátum miatt a workshopokra jellemző, 
hogy nagyon különböző tudású résztvevők kerülnek egymással kapcsolatba. Egy 
teljesen kezdő és egy már haladó is részt vehet ugyanazon a workshopon. A 
műhelymunkáknak rengeteg formai variációja létezik. Elemezhetjük őket az 
alapján, hogy kik szervezik, vagy a résztvevő tanárok, esetleg a célcsoport 
alapján. Különböző szervezési irányultságok mentén nagyon eltérő formátumú 
workshopokkal lehet találkozni a mai táncéletben.  
A legnagyobb tömegeket vonzó és a legtöbb táncos által látogatott workshopok 
többnyire az iskolai és színházi szezon szüneteiben szoktak megvalósulni. 
Többnyire a nyári időszakra koncentrálódnak, lehetőséget adva az amúgy év 
közben elfoglalt táncosok számára is a részvételre. Ennek hatására a több száz fős 
részvétel sem ritka. Ezek a workshopok jellemzően két-három héten át tartanak, 
ahol több tanár is tanít. Vannak esetek, ahol a résztvevő kiválaszthatja az általa 
legjobban kedvelt órák kombinációját, máshol pedig egy előre összeállított 
programot kell követni.  
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Egy másik meghatározó forma az egész évben elérhető, jellemzően 
nagyvárosokban megtartott workshop formátum, mint például a budapesti 
SubLab workshop, vagy a berlini B12 workshop sorozat. Ezeket az eseményeket 
többnyire szabadúszó, vagy nem iskolában tanuló résztvevők szokták látogatni. 
Ezek a workshopok jellemzően rövidebbek, pár napostól az egy hétig tartó 
időintervallumba szoktak esni. Ebben a formátumban a kisebb, 10-20 fős létszám 
a jellemző.  

3.5. Mi az a mesterkurzus?  

A mesterkurzusok jellemzően egy elismert alkotó vagy tanár személyéhez 
köthetőek. Ezeknek a kurzusoknak a jellemzője hogy rövid ideig tartanak, és 
intenzív tudásátadást foglalnak magukban. Az előző két formától eltérően a 
mesterkurzusok sokszor elméleti tudásmegosztást is jelentenek a fizikai képzés 
mellett. Itt többnyire már nem a tanítás alapjait vagy technikai elemeket 
tanítanak, hanem valamilyen specifikus módszertani ismeretet osztanak meg a 
résztvevőkkel, általában egy nagyon személyes megközelítési módszeren 
keresztül.  
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4. Projektoktatás a tánctanításban  

4.1. A projektoktatás általános értelmezése  

A projektoktatási módszer számos helyen fellelhető a kortárstánc oktatásában 
napjainkban. Nagyon sok esetben a tanulók különböző adottságai, valamint 
előképzettségük, információfeldolgozó- képességük és a képzések nagyon eltérő 
időtartama miatt nem is adódna más lehetősége a hatékony ismeretátadásra.  

,, A projekt kifejezést az oktatásban, nevezetesen éppen a közoktatásban 
pedagógiai értelemben először 1900-ban R. Richardson alkalmazta az Egyesült 
Államokban a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan. E terminust a következő 
pedagógiai folyamat lefedésére találták alkalmasnak: a szakmát tanuló fiatalok 
önállóan határozzák meg a saját vizsgamunka darabjukat s az elkészítéshez 
szükséges munka menettervét, majd az önálló elkészítés után értékelésre 
bemutatják azt. Ezt a kifejezést terjesztette ki a későbbiekben John Dewey és 
William Heard Kilpatrick a szakképzésen túli oktatásra is, ugyancsak az USA-
ban. A reformpedagógia e jelentős személyiségei többek között ezzel az eljárással 
kívánták a valódi, személyes tanulási tapasztalatok, a valóságos tevékenység 
szerepét biztosítani a „desztillált”, a gyerekektől idegen tantárgyi tartalmakkal, a 
befogadásra épülő oktatással szemben. A tanulók projekt megoldásban betöltött 
felelős szerepének biztosítását egyben a demokráciára nevelés fontos eszközének 
is tekintették.“  4

Ezeket az alapelveket, minden általam megkérdezett tanár a sajátjának tekinti, 
ezért kijelenthető, hogy a projektoktatási szemlélet az egyik ismertetőjele a mai 
kortárstánc oktatásnak, és az eltérő képzési formákban egyaránt alkalmazható. A 
korábbi akadémikus oktatást egészíti ki, vagy váltja fel teljesen a projektoktatás 
napjainkban a táncosok képzésében. Nagyon sok esetben a diákoknak saját 
anyagokon kell dolgozniuk, tanáraik pedig kívülről segítik ezt a fajta önálló 
munkát.  

 John Dewey: Az iskola és a társadalom, fordította: Ozorai Frigyes,Lample, Budapest 1912
4

Cserné Adermann Gizella : Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1-2. szám- 2011.november
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4.2. A projektoktatás néhány alapelve  

-A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos 
helyzetekhez.  
-Adjon módot individualizált munkára.  
-Adjon módot csoportmunkára.  
-A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására  
vonatkozzék. -Interdiszciplinaritás jellemezze.  
-A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal 
rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt.  5

 
 
Ezeket a szempontokat tartom én is a legcélravezetőbbnek a kortárstánc 
tanításban. Ez a szemlélet lehetőséget biztosít a hatékony oktatásra, nagyon 
különböző oktatási helyzetekben is. Ezzel a módszerrel az iskolákban, 
workshopokon és mesterkurzusokon tanítva is biztosított a tudásátadás 
lehetősége.  
Ezeknek az elveknek a fontosságát hangsúlyozták interjúalanyaim is. 
  
„Nagyon fontosnak tartom a különböző információk összekapcsolását.”  6

 
 
„Egy új stratégia a részemről a párban való dolgoztatás. A diákok egymást 
instruálják a feladatok alatt, és ez pontosan megmutatja, hogy mennyit értettek 
meg a tanár magyarázataiból. Nemcsak a diákoknak de a tanárnak is egy hasznos 
visszajelzési folyamat ez.“  7

A mai koreográfusi módszer jellemzője, hogy a táncosoknak önállóan kell a saját 
jeleneteiket, mozgásanyagukat elkészíteniük. Ez a fajta elvárás az alkotók 
részéről könnyebben teljesíthető, ha az oktatási gyakorlat is hasonló elveken 
működik. Az önálló munkához szokott diákokat a projektoktatási szemlélet miatt 
nem éri váratlanul egy ilyen helyzet, és kreativitásuk maximumát tudják nyújtani. 
A fent említett alapelvek között találjuk ezt is, a valóságra való nevelést.  

 M. Nádasi : A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 5

Szövetsége, Budapest 2010

 Iniaki Azpillaga interjú: Lásd a mellékletben6

 Iniaki Azpillaga interjú: Lásd a mellékletben7
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5. ISCED - tánciskolák, workshopok  

Ebben a fejezetben az ISCED rendszert használva a Magyarországon és 
külföldön megtalálható táncoktatási intézményeket fogom rendszerezni a 
pontosabb megértés érdekében. A célom az, hogy egy átlátható és jól használható 
adatbázist hozzak létre, ami érzékelteti az eltéréseket a kortárstánc oktatásban, és 
a táncot oktatók, valamint a táncot tanulni vágyók is hasznos ismeretekhez 
juthatnak belőle. Szükségesnek érzem ennek a témakörnek az átfogó vizsgálatát, 
hiszen többször találkoztam olyan jellegű kérdésekkel munkám során, hogy 
milyen intézményben, milyen keretek között zajlik az oktatás, kik a tanárok, hol 
lehet kortárstáncot tanulni? Tudomásom szerint nincs ezt a területet átfogóan 
kezelő rendszer. Létezik viszont egy nemzetközi összefogással készített, 
egységesített oktatási mutató, az ISCED rendszer, ami az oktatás különböző 
szintjeit foglalja magába. Ennek segítségével értelmezni tudtam a saját 
adatbázisomat, valamint a gyűjtött adatokat is, az eltérő képzési formákban.  

5.1. Az ISCED rendszer ismertetése 
  
„Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszerét (angol nyelvű 
rövidítése szerint ISCED) első ízben a múlt század 70-es éveinek elején az ENSZ 
oktatási és kulturális szervezete az UNESCO dolgozta ki azzal a világos céllal, 
hogy a szakemberek számára rendelkezésre álljon egy olyan eszköz, amely 
lehetővé teszi a nemzeti és nemzetközi 
oktatási statisztikák összegyűjtését,összesítését és összehasonlítását.”  8

 
Ezt a fajta rendszerezési elvet követve a táncoktatásban megfigyelhetjük, hogy a 
tánciskolai rendszerben működő intézmények tökéletesen beleillenek az ISCED 
rendszerbe, míg a workshop oktatási forma vagy a mesterkurzusok (mindkettő 
jelentős hányadát teszi ki a mai kortárstánc képzési formáknak) nem 
értelmezhetőek ebben a rendszerben, vagy csak részlegesen. Mivel nem tudtam 
teljes mértékben lefedni a sok eltérő oktatási rendszert az ISCED mutató  
használatával, ezért készítettem egy specifikusabban a táncoktatást összegző 
táblázatot is.  
„Az ISCED mindenek előtt az ún. formális azaz az iskola-rendszerű oktatás 
(óvoda, általános és középiskola, felsőoktatás) teljes vertikumában értelmezhető, 
de a rendszer kiterjeszthető mindazon oktatási-képzési tevékenységekre is, 
amelyek a nem-formális oktatás-képzés tartományába sorolhatóak. Ide tartoznak 
a formális oktatási rendszeren kívül eső szervezett és huzamosabb időtartamú 

 Forgács A.:  ISCED: az oktatás egységes nemzetközi osztályozási 	 	 	8

rendszere. In: OFI: Iskolarendszerek Európában. http://ofi.hu/isced-az-oktatas-egyseges-
nemzetkozi-osztalyozasi-rendszere
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oktatási-képzési tevékenységek, függetlenül az azokban érintettek életkorától és 
előképzettségétől.”  9

Azok az oktatás-képzési tevékenységek, amelyek nem sorolhatók ebbe a 
rendszerbe, azok a workshopok és a mesterkurzusok. Sem a résztvevők életkora 
által, sem az elért tanulmányi szintek tekintetében nem értelmezhetőek az ISCED 
rendszerben, viszont fontos részét jelentik a kortárs tánc oktatásnak, ezért nem 
lehet kihagyni ezeket az eseményeket egy átfogó értelmezésből. 
 Az 1. ábra bemutatja, hogy milyen kritériumok alapján kerülnek osztályozásra az 
iskola-rendszerű intézmények, az oktatás minden területét beleértve, így a 
kortárstánc oktatási intézményeket is. Az életkor, a képzés hossza, valamint a 
megszerezhető tanulmányi fokozat adja a rendszer paramétereit. Ilyen módon 
nyolc különböző szintje létezik az oktatásnak az óvodai oktatástól indulóan, 
egészen az egyetemi oktatásig bezárólag.  
1. Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere 

 Forgács A.:  ISCED: az oktatás egységes nemzetközi osztályozási 	 	 	9

rendszere. In: OFI: Iskolarendszerek Európában. http://ofi.hu/isced-az-oktatas-egyseges-
nemzetkozi-osztalyozasi-rendszere
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A következő táblázat egy olyan összehasonlítási mutató, ahol minden általam 
ismert táncoktatási forma reprezentatívan megjelenik. Ezzel a táblázattal az volt a 
célom, hogy érzékeltessem az eltéréseket valamint a hasonlóságokat a különböző 
képzések között. Ebben a táblázatban megjelenik a formális iskolai oktatás és a 
workshop rendszerű oktatás számos fajtája. Ezek mellett szerepel még néhány 
nagyon specifikus szerkezetű képzés is (Performact, SEAD, P.A.R.T.S.). Ezek az 
iskolák jellemzően hosszabb ideig tartanak egy átlagos workshop formátumnál, 
de nem érik el egy iskolai képzés időtartamát, vagy az ott megszerezhető 
tanulmányi fokozatok szintjét. A három kiemelt képzés nagy százalékát adja az 
aktív kortárstáncos társadalomnak, ezért tartom fontosnak a rendszerszintű 
értelmezésüket. Az ISCED rendszer kritériumain kívül figyelembe vettem még az 
adatgyűjtés során a tanárok munkavállalói státuszát az intézményekhez 
kapcsolódóan, a képzés térítési költségeit, valamint az adott képzésben 
résztvevők számát. Ilyen módon láthatóvá válnak a különbségek az eltérő képzési 
formákban.  

2. Táncoktatási formák összefoglaló táblája  

Képzések 
és 
jellemzőik

Képzési 
időtartam

Diploma, 
Oklevél

Állandó 
tanárok

Vendég 
tanárok

Tanulók, 
résztvevők 
száma/ év-
alkalom

Finanszíroz 
ás

ISCED 
besorolás

Budapest 
Kortárstánc 
Főiskola

BA 4-6 félév 
MA 4 félév igen BA MA igen igen BA 29 tanuló 

Ma 9 tanuló

államilag 
támogatott, 
költségtérítése 
s

ISC5

Magyar 
Táncművész 
eti 
Egyetem

BA 6 félév 
MA 2-4 
félév

igen BA MA igen nem 478 tanuló

államilag 
támogatott, 
költségtérítése 
s

ISC5 ISC4 
ISC3 ISC2

Pécsi 
Művészeti 
Gimnázium

8 félév
igen  
OKJ 54 212 
09

igen igen 33 tanuló államilag 
támogatott ISC3

Győri Tánc és  
Képző- 
művészeti 
Iskola

10 félév
igen  
OKJ 54 212 
09

igen igen hiányzó adat államilag 
támogatott ISC3

P.A.R.T.S 6 félév nem nem igen 44 tanuló költségtérítése 
s ISC4

S.E.A.D 2-10 félév nem nem igen 126 tanuló költségtérítése 
s ISC4

Art.Ez BA 8 félév igen BA nem igen 80 tanuló államilag 
támogatott ISC5
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Ebből a táblázatból jól látszik, hogy a kortárstánc oktatás igen különböző keretek 
között valósul meg napjainkban. Nincs egy jellemző mintázat, aminek alapján 
kimutatható lenne a legideálisabb összetétel a kortárstánc sikeres oktatásában, 
viszont megfigyelhető néhány jellemző mintázat az oktatási formákat vizsgálva.  
Látszik, hogy a workshopforma nagyon meghatározó napjainkban az oktatásban, 
vagy annak valamilyen szintű adaptációja az iskolai rendszerekben. Ilyen például 
a vendégtanárok rövidebb, kurzusjellegű munkája az iskolákon belül. Ezek 
mellett szintén megfigyelhető, hogy a workshopok már egész évben elérhetőek, 
mintegy felváltva, vagy kiegészítve az egész tanévet magába foglaló iskolai 
képzéseket.  
Ha a végterméket, a tanulmányait befejezett diákot vesszük alapértékül, 
kijelenthető, hogy egyenlő arányban tudnak táncosi pályán elhelyezkedni akik 
iskolában tanultak, és azok is, akik saját maguk által összeállított, a workshopok 
rendszerére támaszkodó képzésben részesültek.  

Royal 
Conservatori 
e 
Antwerp

6 félév igen BA nem igen hiányzó adat államilag 
támogatott ISC5

Academy of 
Performing 
Arts 
Bratislava

BA 6 félév 
MA 2 félév igen BA MA igen igen hiányzó adat

államilag 
támogatott, 
költségtérítése 
s

ISC5 ISC6

London 
Contemporay  
Dance School

BA 6 félév 
MA 2 félév igen BA MA igen igen hiányzó adat költségtérítése 

s ISC5

Northern 
School of 
Contempo-
rary Dance

BA 6 félév 
MA 2 félév igen BA MA igen nem hiányzó adat költségtérítése 

s ISC5

Deltebre 
Dansa 2 hét nem nem igen 250 résztvevő költségtérítése 

s
nem 
értelmezhető

IDW 
Budapest 2 hét nem nem igen 40 résztvevő költségtérítése 

s
nem 
értelmezhető

ImPulsTanz 4 hét nem nem igen
67 DanceWeb 
1000+ 
workshop

költségtérítése 
s

nem 
értelmezhető

B12
egész évben 
1 hét/
alkalom

nem nem igen 25 résztvevő költségtérítése 
s

nem 
értelmezhető

Summer 
Intensive 
Portugál

3 hét nem nem igen 150 résztvevő költségtérítése 
s

nem 
értelmezhető

Performact 9 hónap nem nem igen 30 résztvevő költségtérítése 
s ISC4

Tic-Tac Art 
Center 1-4 hét nem nem igen 10-40 

résztvevő
költségtérítése 
s

nem 
értelmezhető
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Szintén láthatjuk, hogy hány különböző képzési forma létezik szimultán egymás 
mellett, amiben a tanárok taníthatnak. Ezt vizsgálva válik értelmezhetővé, hogy 
miért van szüksége a mai kortárstánc tanároknak a formák pontos ismeretére, és 
nagymértékű alkalmazkodási képességre. Szinte teljesen eltűnt az állandó tanári 
státusz a táncoktatásból, és átvette a helyét a meghívásukon alapuló, vendégtanári 
státusz.  

,, Azért létezik ez a sok különböző oktatási rendszer mert igény van rá.”  10

 
A fenti idézet nem csak a tanulók szemszögéből érvényes, de a tanárok oldalát 
vizsgálva is igaznak bizonyul. A kortárstánc kezdete óta felnövekvő generációk 
tagjai aktív tanárként is részt vesznek a táncéletben. Egyre többen tanulnak 
táncot, ezért egyre többen válnak képessé azt tanítani is, és az így jelentkező 
igényt szintén a workshopok szervezése tudja kielégíteni, a tanárok részéről. 

  

 Martin Kilvady interjú: Lásd a mellékletben10
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6. Saját tanulási tapasztalataim  

A saját tánctanulási tapasztalataimat időrendi sorrendben haladva vizsgálom meg. 
Ezeknek a tapasztalatoknak az összegyűjtése és rendszerezése segített számomra 
a saját tanítási stratégiám kidolgozásában, ezért hasznosnak tartom, hogy itt is 
megjelenjenek. Ezeket a tapasztalatokat használtam a későbbiekben az interjú-
kérdéseim megfogalmazásánál.  
Első tánctanulási tapasztalataimat, a miskolci Szemere Bertalan Gimnázium 
tánctagozatos osztályán szereztem. Ez az intézmény egy nappali tagozatos tánc 
szakirányú gimnázium volt. Ennek megfelelően napi rendszerességgel voltak 
technikai és elméleti óráim a képzés alatt. A tanárok állandó tanári státuszban 
voltak az intézményben, és így csak az ő általuk átadott tudás jelentette az 
ismeretekhez való hozzáférést. A napi rendszeres tréning egy hosszú folyamat 
részeként felépített tanmenetbe illeszkedett, és így a fejlődés is egy hosszan tartó 
lassú folyamat volt. A rendszeres ismétléseknek köszönhetően a tudás mélyen 
beépült az ismereteim közé.  
Ennek a fajta rendszernek az egyik specifikus velejárója, az osztályozási rendszer 
volt. Tánctanulásnál számomra feszélyező volt a megfelelési kényszer a 
vizsgákon. Ez a fajta vizsgarendszer a mai napig megtalálható a hasonló 
intézményekben. Véleményem szerint nem állítható párhuzam egy vizsga és egy 
előadás közé, ezért nem készít fel rá, és a mostani tapasztalataimat egybegyűjtve, 
nem tartom célravezetőnek ezt a rendszert.  
A következő állomás számomra a Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 
néptánc tagozatos osztálya volt. Ez az intézmény is egy nappali tagozatos 
gimnázium volt, ami kesőbb kiegészült főiskolai képzéssé. Hasonlóan a korábbi 
iskolához, itt is gyakorlati és elméleti tárgyak váltották egymást. Nagyobb 
óraszámban és intenzívebb képzésben volt részem az előző iskolához képest. 
Ebben az iskolában nemcsak állandó, de vendégtanárok is részt vettek az 
oktatásban. Ebben a formában találkoztam először az intenzív, workshopjellegű 
tanítási módszerrel, ahol egy rövid periódusban volt lehetőségem új 
tapasztalatokat szerezni.  

Ennek a kétfajta tanítási módszernek a keveredése egy intenzívebb fejlődést 
jelentett számomra, és azt vettem észre magamon, hogy a megszerzett tudások 
kiegészítik egymást. Véleményem szerint pozitívan hatott ez a fajta tanulási 
módszer az ismereteim bővítésére, hiszen a workshopokon megszerzett tudást 
volt lehetőségem beépíteni a rendszeresen ismételt órák tanmenetébe. Évi 
rendszerességgel két-három ilyen alkalomról volt szó, ami nem jelentett 
feldolgozhatatlan mennyiségű új információt, és nem vált kontraproduktívvá.  
Az osztályok állandóságának köszönhetően az iskolai rendszerben biztonságban 
éreztem magam nem csak fizikálisan, de szociális értelemben is. Ennek később az 
ellentétét tapasztaltam meg a workshop rendszerben való részvételkor. Az iskolai 
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osztályok kis fluktuációja miatt valós közösségi élményt kaptam, ami 
elengedhetetlen ismeret egy fejlődésben lévő személyiség számára.  
A vizsgarendszer az MTF-en is jelen volt azzal a különbséggel, hogy itt nem csak 
vizsgák voltak, de lehetőségem volt előadásokban is résztvenni, amelyek nem 
tartoztak az osztályozási rendszerhez. Az ilyen módon elkülönülő éles helyzetek 
már közelebb álltak a valós felkészítéshez, amire később szükségem volt a 
professzionális pályám során.  
 A technikai képzésem nagy részét iskolai formátumban szereztem meg, és így 
volt lehetőségem megismerni és megérteni a saját testem működését és 
befogadóképességét. A későbbiekben többször találkoztam eltérő képzésben 
résztvevő emberekkel és olyanokkal is, akik nem részesültek semmilyen iskolai 
képzésben. Azt vettem észre, hogy komoly eltérés van az adott testek 
terhelhetőségében ezekben az esetekben. Személyes tapasztalat, hogy akik iskolai 
rendszerben szereztek tudást, pontosabban ismerik és hatékonyabban tudják 
használni saját fizikai adottságaikat, mint azok, akik rendszertelenebben és 
alkalomszerűen szerezték ismereteiket. Véleményem szerint ezt a különbséget és 
hatékonyságot a tánciskolai rendszerben végzett folyamatos, hosszú 
szakaszokban végzett ismétlések okozzák és a rendszeres visszajelzés a 
tanároktól.  
Ebben a két intézményben kevés önálló munkát végeztem, amit visszagondolva 
nem tartok helyesnek, hiszen így csak a professzionális pályám alatt kerültem 
szembe a saját magamért történő felelősségvállalással. A tanulmányaim alatt 
többnyire a pontos ismétlés volt a követelmény, ami csak egy részét jelenti az 
elmélyült tudásnak.  
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tanulmányaimat az 1990-es években 
végeztem, táncoktatási intézményekben. Ezzel párhuzamosan már létezett és 
széles körben elterjedt volt a workshoprendszer itthon és más országokban is, 
amiben nekem személyesen csak a 2000-es években volt részem először. Ettől a 
fordulóponttól én is megtapasztaltam a workshopok jellegzetes tanítási 
sajátosságait.  
Workshop-tapasztalataimat, már diplomázott táncművészként szereztem. A 
tánciskolai tanuláshoz képest ez a fajta rövid időtartamú formátum nagyon eltérő 
módszertanilag, és hatékonyságban is. Nagyon sokféle, és variatív ezeknek az 
óráknak a szerkezete, mely nagy mértékben függ a tanár személyiségétől. Az 
általam látogatott workshopok minden alkalommal éles eltéréseket mutattak. 
Ezek az eltérések témában, munkamódszerben, terjedelemben és intenzitásban is 
különbözőek voltak. Ezeken az alkalmakon koncentráltabban jelenik meg a téma 
egy iskolai periódushoz képest. Az idő rövidsége miatt itt nem egy hosszú tanítási 
folyamatról, hanem egy intenzív tudásátadásról van az esetek nagy részében szó. 
Ilyen formában a résztvevő egyén számára komoly egyéni munkát igényel a 
megszerzett tudás beillesztése a már meglévő ismeretei közé.  
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Az iskolai rendszerben leírtakhoz képest a csoportok összetétele nagyon 
változatos volt ezeken az eseményeken. Sokszor találkoztam jelentős korbeli, és 
képzettségbeli eltérésekkel. Ezek mindig hatással voltak a workshop 
hatékonyságára, és nagyban múltak a vezető személyes képességein. A 
csoportokban többször találkoztam fizikálisan veszélyes helyzetekkel, amik 
nemcsak a résztvevők de a helyszínek sokfélesége miatt is kialakultak. Számomra 
mindig fokozottabb koncentrációt igényelt egy ilyen csoportban való tanulás a 
megnövekedett változók aránya miatt. A tér, a résztvevők, és a tanított anyag 
kombinációja nagymértékben igénybe vette a koncentrációs képességemet, és 
energiám nagy részét lekötötte. Ezek mellett az élmények mellett nagyon sok 
pozitív hatás is ért. Dinamikus fejlődést vettem észre több esetben az intenzitás és 
az időbeli behatároltság miatt, sokszor azt tapasztalva, hogy a megismert anyag 
akár évekkel később is releváns tudott maradni. 
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7. Az én tanítási módszerem  

Ebben a fejezetben bemutatom az általam fontosnak tartott és oktatott tudásátadás 
metodikáját. A leghatékonyabb tanításhoz egyszerű elvek mentén rendszerezem 
az óráimat. Tíz évet vizsgálva, amit aktív tanárként töltöttem, megfigyeltem, 
hogy a nagyon különböző oktatási helyzetekben is három egyszerű alapelvet 
szoktam követni. Ezek a készség tréning, az adaptációs tréning, valamint a 
projektoktatási szemlélet. Ezeket az alapelveket az órám során sávokba 
rendezem, ezzel is egy átlátható és hozzáférhető struktúrát alakítva ki az óra 
résztvevőinek. Ezek mentén az elvek mentén megtaláltam a saját tanári 
identitásomat. Hasznosítani tudom azt az évek alatt felhalmozódott tudást, amit 
birtoklok, nemcsak a táncból építkezve, hanem a kiegészítő fizikai tréningeket is 
használva, mint például a szertorna, karate, aikidó és a szörf is. A tapasztalataim 
bővülésével egyenesen arányosan képessé váltam megfogalmazni tanításom 
esszenciáját, és egy letisztult, dinamikusan fejlődő metodikai szemléletet 
kialakítani.  
Tanításomat ezek mellett az egyszerű alapelvek mellett további három 
kategóriába sorolom. Az első kategória a kortárstánc technikai tréning. A második 
a partnering technikai tréning, a harmadik pedig ennek a két különböző 
óratípusnak az egyidejű, egymást kiegészítő oktatása. Ez a fajta kombinált 
oktatási technika az, ami minden tekintetben a legspecifikusabb számomra, és 
tanításom valódi sajátosságát adja. A sokféle tudás egyidejű felhasználása egy 
komplex táncost kíván, amit véleményem szerint a kombinált órával nagyon jól 
lehet fejleszteni. Ez az egyik fő motivációm tanítás alatt, legyen szó egy 
rövidebb, pár alkalmat magába foglaló találkozásról, vagy egy éveken át tartó 
iskolai rendszerű oktatásról. Akkor érzem magam sikeres tanárnak, ha a 
legkülönbözőbb helyzetekre is képes vagyok felkészíteni a diákjaimat.  

7.1. Készség tréning  

A legalapvetőbb tanítási módszerem, a hajlítás, a támasztás és az ugrás 
készségének fejlesztése. Ezek az alkotóelemek elengedhetetlenek  
bármilyen szintű mozgás elsajátításához, ezért sokféleképpen és sok különböző 
helyzetben foglalkozom velük.  
A hajlítás a folyamatos információáramlását biztosítja a testben, ami 
elengedhetetlen a táncban. Nagyon sokszor találkozik a test a talajjal, és ahhoz, 
hogy ezek a találkozások könnyedek és sérülésmentesek, valamint 
energiamegtartóak legyenek, nagyon fontos tudás az ízületek hajlíthatóságának a 
készség szintű használata. Egy csúszó test a talajhoz közeledve álló helyzetből 
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indulva és Z ülésbe érkezve ezzel a problematikával találkozik. Ebben a 
mozgássorban az információ nagyon egyszerű: álló helyzetből ülő helyzetbe 
kerülünk. Azonban ahhoz, hogy ez technikailag helyesen történjen, egyidejűleg 
kell hozzáférni a táncosnak a boka, a térd, a csípő, valamint a kar ízületeihez, és 
összehangolt munkával, testét a végső pozícióba navigálnia. Ha bármelyik ízület 
a fent említettek közül nem hozzáférhető (nem hajlítható), törés fog keletkezni a 
mozgássorban, és nem lesz képes zökkenőmentesen kivitelezni a gyakorlatot. Az 
óráim alatt sok olyan helyzetet teremtek a résztvevők számára, ahol 
gyakorolhatják ezt a készséget és megérthetik a hozzáférhető ízületek és az 
információ szabad áramlásának fontosságát. Ezt a készséget tartom az egyik 
legfontosabbnak mind a kortárstánc technikában, mint pedig a partnering 
technikában. A lendületi energia megtartásához elengedhetetlen a testen belüli 
átjárhatóság, máshogy fogalmazva, az ízületek segítségével a testrészek helyes 
időben való közelítése és távolítása.  
A támasztás egy másik kiemelten fontos helyet betöltő elem az óráim során. A 
legenergiatakarékosabb testhasználathoz fontos a test vázrendszerének a hatékony 
felhasználása. Ez a készség a partnering technikánál kerül sokszor előtérbe a 
különböző súlyú partnerek esetében, ahol a jól organizált test képes 
együttműködni egy nagyon különböző felépítésű, súlyú másik testtel is. Ugyanez 
a helyzet akkor is, amikor a saját testünket kell a talajhoz közel megtartanunk, 
vagy a földön végzett gurulásból álló helyzetbe való kerüléskor is. A rossz 
rendszerben használt támasztási készség akár többszörös erőkifejtést is igényelhet 
a táncostól ugyanannál a mozgássornál, míg a helyesen használt támasztás 
megkönnyíti, sőt megnövekedett mozgási energiához segíti a táncost.  
Az ugrás, valamint a landolás készsége szintén elengedhetetlen alkotóeleme a 
mozgásnak. Egy jól elvégzett ugráshoz az előzőekben leírt két készség 
összehangolt használata szükséges, valamint a test projekciója a térben. Ahhoz, 
hogy egy táncos dinamikai különbségek birtokába jusson és ezáltal is színesítse 
mozgása sokféleségét, elengedhetetlen az ugrások fejlesztése, ami egyenesen 
vezet a test robbanékonyságához, valamint az ugrások utáni megérkezésnél a 
lendületi energia újrahasznosításához. Ezt a fajta hatékonyságot hangsúlyosan 
szoktam tréningezni az órák alatt, mert véleményem szerint nagyon komplex 
módon segíti hozzá a résztvevőket a fejlődéshez. 
  
7.2. Adaptációs tréning  

Az adaptációs képesség elengedhetetlen a tánc tanulásában, mint minden tanulási 
formában. Az új információk beépítésével folyamatosan változik a saját 
értelmezési kapacitásunk, és ezáltal mélyül a tudásunk az adott tárgyat illetően. A 
táncórák sajátossága a folyamatos ismétlés, ami nagyon sok tényezőnek 
köszönhetően sohasem ugyanazokkal a feltételekkel történik meg.  
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A test pillanatnyi állapota, az intellektuális elérhetőség pillanatnyi állapota, az 
egyén csoporton belül betöltött helyének változásai, valamint a csoport 
dinamikája mind kihatással vannak az egyes gyakorlatok ismétlésére. Ezeknek a 
változóknak a megfigyelése valamint a hozzájuk való alkalmazkodás egy nagyon 
hasznos képesség és hozzásegíti a táncot tanulókat ahhoz, hogy tudásuknak a 
legjavát tudják nyújtani különböző helyzetekben.  

,,Az adaptációs tréning révén a résztvevők személyisége fejlődik, alkalmasabbak 
lesznek a szociális képességeik hatékony működtetésére, a társadalmi integráció 
releváns megvalósítására.”  11

 
Erre a fajta készségre nagy szüksége van a táncosoknak a különböző páros 
gyakorlatoknál, ahol már nem csak a saját testükkel, de a partner testével is 
kapcsolatba kerülnek. Minden ilyen találkozás hatékonyságának növeléséhez 
elengedhetetlen a másikra fordított százszázalékos figyelem, valamint a saját 
kondíciónk pontos meghatározása és gyors értelmezése. Erre nemcsak a balesetek 
elkerülése végett van szükség, hanem a mozgás hatékonyságának növelése, 
esetlegesen az energia megtartása miatt is a közös munka során. Hasonló 
figyelemmel kell fordulnunk saját magunk felé is minden egyes mozdulatnál. 
Ennek a figyelemnek az elmulasztása könnyen tettenérhető egy ugrásnál, ha 
például nem kellő odafigyeléssel veszünk tempót egy ugrás előtt, az nem csak az 
ugrás magasságában de a landoláskor bekövetkező érkezés keménységében is 
megmutatkozik.  
Az egyik stratégiám az alkalmazkodás fejlesztésére a párban végzett 
gyakorlatoknál a folyamatos párcsere. Ezzel a módszerrel nem szoknak hozzá a 
résztvevők egy adott viselkedési mintához a partnerük által, hanem folyamatosan 
új helyzetekkel kerülnek szembe, ahol ugyanazokat a gyakorlatokat kell 
elvégezniük. Ilyen módon sokkal direktebb módon figyelhetők meg a személyes 
mintázatok is, és lehetőség nyílik ezek tudatosítására, az esetleges rossz szokások 
felfedezésére. A párcserés gyakorlási rendszer hozzásegíti a tanulókat hogy 
tényleges tudást szerezzenek, és ne megszokásokra építsék ismereteiket. Egy 
előadáshelyzetben sokkal nagyobb valószínűséggel fogunk találkozni azonos 
szituációkkal, de mint minden területén az életünknek, a változás állandósága 
jelen van, és ezért fontos, hogy tudjunk reagálni az adott pillanatra az előadás 
érdekében. Minden iskolai helyzet a későbbi professzionális karrierre kell hogy 
felkészítsen.  

 Szabó Attila: Adaptációs foglalkozás https://www.suliplussz.hu/2018/10/31/adaptacios-11

foglalkozas/ 2018
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7.3. A sáv rendszer használata  

Az óráimat sávokra osztottam, amelyek a terembe való megérkezéstől az utolsó 
gyakorlat végéig tagolják a gyakorlatokat. Több különböző sávot szoktam 
alkalmazni a tanítás alatt, amelyek szerintem logikusabbá és átláthatóbbá teszik a 
folyamatot, és segítik az órán résztvevőket a biztonságos tanulásban, fizikálisan 
és értelmezési szinten is.  
Az egyik jellemző sajátossága az óráimnak hogy minden alkalommal más 
struktúrában tanítok ugyanazokból az elemekből építkezve. A különböző 
óratípusok eltérnek tartalmukban a sávokat illetően, de princípiumokat tekintve 
közös rendszerbe foglalhatóak.  
Tanárként minden órámat a csoport és saját magam értelmezésével szoktam 
kezdeni. Minden alkalommal megpróbálom megkeresni azokat az irányelveket és 
tartalmakat, amik hasznosak lehetnek az adott pillanatban a résztvevők számára. 
Ez a nulladik sáv. Egy sikeres órához talán ez a legfontosabb sáv, hiszen itt dől el, 
hogy mi lesz az óra témája és oda milyen úton fogunk eljutni.  
Az ezt követő sáv a fizikai felkészítést jelenti többnyire, amiben megalapozom, és 
a lehető legjobb helyzetbe hozom fizikálisan az óra résztvevőit. 
Ezután következik a harmadik sávban a technikai elemek gyakorlása és a 
készségek fejlesztése. 
A következő sávban a különböző képességek összekapcsolása és az intenzív 
térhasználat a jellemző.  
Az utolsó sávban már gyakran használok komplex koreografikus gyakorlatokat, 
ahol a tanulóknak lehetőségük van az óra tartalmát gyakorolniuk. Ebben a 
részében az órának viszonylag kevés hangsúlyt fektetek a korrekciókra, hagyom, 
hogy minden egyes résztvevő személyesen tapasztalhassa meg a különböző 
készségek komplexitását. 
  
7.4. Projektoktatási szemlélet 
  
Személyiségemből adódóan problémamegoldó vagyok, és ezt a szemléletet az 
óráimban is tudatosan követem. Minden adott órát egy olyan struktúrában 
szoktam felépíteni, ami egy problémával foglalkozik, vagy egy készséget fejleszt. 
Ez nem jelent kizárólagosságot, sok szemszögből próbálok rámutatni ugyanarra a 
problémaköre és különböző gyakorlatokat használva szemléltetni ezt a résztvevők 
számára. Ez a fajta tanítási metodika a projektoktatási szemlélet. Az ebben való 
sikeres munka fontos része a tanulókkal való szoros együttműködés és a 
probléma számukra is érdekessé tétele. Ha a diák a sajátjának érzi az általam 
felkínált problémát, és a megoldásban is a szerves közreműködésére van szükség, 
tapasztalatom szerint hatékonyan lehet a táncot tanítani, ami nemcsak a teremben, 
de a későbbiekben is hasznos, és valóságos tudássá válik. 
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„A pragmatista pedagógia „learning by doing” elve határozza meg a tanítási és 
tanulási módszereket, amelyek összekapcsolják az érzékelés és a cselekvés 
momentumait.”

 
12

Ezzel a felfogással hosszútávú tudásátadást tudok biztosítani a diákok számára, 
amit önálló munkájuk vagy professzionális karrierjük során tudnak hasznosítani. 
Nem, csak az iskolai keretek között, de a rövid, workshopformátumú találkozások 
alatt is az a célom, hogy olyan helyzetbe hozzam az óra résztvevőit, amivel a 
későbbiekben a tánctermen kívül találkozni fognak. A mai megváltozott 
elvárásrendszerben, amikor a koreográfusok már nem pusztán táncosként 
tekintenek a darabok résztvevőire, hanem alkotótársként is, más kontextusban, de 
nagyon hatékonyan tudják használni a tudásukat, mert a projektoktatási metodika 
révén felkészültek az önálló gondolkodásra, javaslattételre, és nem csak 
technikai, de művészi problémák kezelésére is. Minden óra végén van egy 
összegző, értelmező gyakorlat, amiben a résztvevők leszűrhetik az aznap 
tanultakat és tudatosíthatják, elmélyíthetik a tudásukat.  

7.5. Kortárstánc technikai óra  

Az általam tanított kortárstánc technika egy hosszú évek alatt kialakult, saját 
magam által fejlesztett rendszert jelent. Ebben a rendszerben találhatók elemek, 
amiket más tanároktól tanultam, valamint saját magam által kialakított 
gyakorlatsorok is.  
Ennek a technikának az oktatásánál nagy hangsúlyt fektetek a mozgás szintjeire. 
Az órám szerkezetét, ezt a fajta térhasználatot figyelembe véve, három részre 
osztom. Az első szint a talajszint, a második az álló szint, a harmadik pedig az 
elemelkedés, az ugrások szintje.  
Az általam tanított kortárstánc technika kapcsolódik a kortárstánc megjelenése 
óta folyamatosan változó és fejlődő mozgásrendszerhez, jellemzően a kétezres 
évektől megjelenő technikai és esztétikai tartalmat követve, kiegészítve azt. Az én 
megközelítésemben a mozdulatok funkcionálisak, és komplex testhasználatot 
kívánnak a kinetikai láncolatot használva. Nagy hangsúlyt fektetek az órák alatt a 
testrészek funkcionalitásának fejlesztésére majd ezen különálló funkciók 
összekapcsolására egy komplex testhasználatot elérve.

 
13

  Bánka Péter: Tessedik Sámuel nevelésfilozófiája a projektpedagógia és John Dewey 12

pragmatizmusának tükrében In. Új Pedagógiai Szemle augusztus–szeptember 2008 http://
www.ofi.hu/tudastar/banka-peter-tessedik


 Kinetikus láncolat: A test szegmensekből áll, amelyek a közös működés érdekében 13

kapcsolódnak egységgé. Mivel a láncszemek (csukló, könyök, váll, hát felső és alsó része, csípő, 
térd és a boka) össze vannak kapcsolva, ha az egyik szegmensnél erőt hozunk létre az a többi 
szegmens működését is segíti.
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7.6. Az óra részei és szerkezete: 

0. sáv: bevezető gyakorlatok 
1.sáv:  föld technika 
2.sáv:  támasz pozíciós gyakorlatok 
3.sáv:  térben haladó gyakorlatok 
4.sáv:  ugrások 

7.7. Típus feladatok és példák:  

0. sáv :  

Ennek a sávnak a feladata a résztvevők koncentrációjának aktiválása, és az adott 
napi, fizikai állapot felmérése. A különböző gyakorlatformák nem feltétlenül 
jelentik az egyéni munkát, hiszen minden alkalommal egy csoportban végezzük a 
tanulást, ezért a nulladik sáv gyakran páros gyakorlatokat is magában foglal, 
ahogy azt az egyes példában le fogom írni. 
  
0.1. példa: 
  
Párban állva a két tenyér érintésével, szemben állnak a táncosok egymással. Az 
egyikük vezető a másik pedig követő szerepben van. A vezető tolással és 
erőelvétellel a tenyér felületén hozza mozgásba társát a térben (az irányok 
tetszőlegesek), a lehető legkisebb energia befektetéssel. A követő a lehető 
leggyorsabban reagál az irányváltásokra. A gyakorlatot álló szinten végezzük, 
nem használjuk a talaj, valamint az ugrás szintjét. Mind a két résztvevő a 
végtagok ízületeinek az elérhetőségére (hajlíthatóság) koncentrál, elkerülve a 
túlzott megfeszítést vagy elengedést. Az izmok egy egységesen tartott aktív 
állapotban vannak, lehetőséget biztosítva a gyors reagálásra. Ebben a 
gyakorlatban a kinetikai láncolat egyszerű és pontos használatára is figyelmet 
fordítunk. 
  
0.2. példa: 
  
Folyamatosan változó, egyenlő oldalú háromszög létrehozása két tetszőleges 
partnerrel sétálva, futva. Ebben a gyakorlatban minden résztvevő az általa 
tetszőlegesen kiválasztott két társával egy egyenlő oldalú háromszöget hoz létre, 
amiben a résztvevők a háromszög csúcsai. A gyakorlat célja, hogy a folyamatosan 
változó távolságot kiegyenlítve megszülessen az egyenlő oldalú háromszög. 
Mivel a térben jelenlévő résztvevők nem beszélik meg előre, hogy ki kivel fog 
dolgozni, ezért egy komplex térháló születik, amiben az egyénnek szüksége van a 
tér pontos értelmezésére, valamint saját testének hatékony mozgatására társaihoz, 
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és a térhez viszonyítva. Ezzel a gyakorlattal rövid időn belül aktiválódnak a 
térérzékelési, valamint a komplex testre fordított tudat elemei, és egymást 
kiegészítve válnak szerves egésszé. 

1. sáv:  
Ebben a részében az órának az ízületek és az egyes testrészek funkcióinak 
fejlesztése a cél. A gyakorlatok a test kinetikai láncolatának sorrendjét követve 
épülnek fel. Többszöri ismétléssel ugyanannak az ízületnek a tréningezése (pl: 
térd, csípő, könyök...), vagy ugyanannak az ízületnek a különböző hozzáférési 
lehetőségeinek a megismerése képezi a gyakorlatok fő fókuszát. 
  
1.1. példa: 
  
Spirális gördülés a földön. Ebben a gyakorlatban a táncosok a földön fekve a 
lehető legnagyobb testfelülettel érintkeznek a talajjal. A test egy centralizált 
állapotban van, ahol nincsen izomdominancia egyik testrészben sem. A test 
központja végig a talajon marad. A haladás iránya a térben a stúdió egyik 
oldaláról egyenes vonalban hosszanti irányban a falakkal párhuzamosan történik. 
Az ujjaktól indulva hason fekve ízületenként haladva (csukló, könyök, váll, 
gerinc, csípő, térd, boka) egy spirális mozdulattal a kinetikai láncot követve a 
tenyereket és a talpakat a földön tartva átfordulunk hátra, majd a lábfejtől indítva 
a mozdulatot fordított kinetikai sorrendben haladva vissza fordulunk hasra. Az 
ízületek állapota könnyen hozzáférhető, nem átfeszített, lehetőséget biztosítva a 
folyamatos információáramlásra a testben. Ez a fajta elérhetőség az ízületekben 
fontos a későbbiekben a partnering gyakorlatoknál, mert így gyorsabban és 
pontosabban tudunk reagálni a különböző erőkre és partnerekre. 
  
1.2. példa: 
  
A test középvonalának átlépése, egyirányú forgás közben. A gyakorlatot háton 
fekve kezdjük, majd az ellentétes könyökök és térdek összeérintésével a törzs 
teljes felületét kihasználva egy egész forgást végzünk a talajon. Balra forgásnál a 
bal könyök és a jobb térd találkozik először, majd az ellentétes végtagok 
érintésének hatására egy spirális mozgás keletkezik a gerincoszlopban, és a fekvő 
test elfordul. Ellentétes oldalon a jobb könyök és a bal térd találkozik először, 
majd az ellentétes végtagok, és ismételten elfordul a test a test középvonalának 
átlépésével. 
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2. sáv : 
  
2.1. példa: 
  
A kiinduló helyzetben (háton fekvés) a központ érinti a földet, és a gyakorlat 
során távolodik majd közeledik a talajhoz képest. A test egy centralizált 
állapotban van, ahol a végtagok a test központjához kapcsolódva komplex 
formában mozognak. A test mozgása ebben a gyakorlatban forgással indul, ami 
ebben az esetben egy egyidejű indítás után indul, és félfordulat után érkezik az 
első számú támasztó pozícióba, a fekvőtámasz pozícióba. A mozdulat a csukló, 
könyök és váll sorrendet követve érkezik meg a támasztási pozícióba. Először a 
könyök távolodik a csuklótól majd a váll távolodik a csuklótól, miközben a testet 
egyenes síkban tartjuk a fejtől a bokáig. A központ kiemelése a földtől nem 
vertikálisan, hanem diagonálisan történik, ezzel növelve a mozdulat 
hatékonyságát és energiafelhasználását. Ezzel a gyakorlattal előkészítjük a 
partnering technikában gyakorolt bevezetés és távolítás mechanizmusát. Ebben az 
esetben nem egy másik test, hanem a saját testünk és a talaj viszonyában 
gyakoroljuk a mozdulatokat. Ebben a formában a saját testsúly van előkészítő 
szerepben a páros gyakorlatok előtt, és így nem éri felkészületlenül a táncosokat 
egy másik testtel való találkozás. 
  
2.2. példa: 
  
Egy másik példa a fekvőtámasz pozícióból indulva, híd pozíción keresztül történő 
fordulás, fekvőtámasz pozícióig. Ennél a gyakorlatnál lehetőség nyílik az 
irreguláris partnering támasztások gyakorlására. A talaj felé történő folyamatos 
támasztás miatt (a végtagokban) a központ azonos síkban marad, míg az ízületek 
és az izmok folyamatosan adaptációs helyzetbe kerülnek. A gyakorlás során 
természetes úton van lehetőség a test mindkét oldalának használatára, (jobb-bal) 
valamint a test középvonalának az átlépésére egyidejűleg. Ezek a fajta adaptációs 
kepességek fontosak a későbbiekben a problémák megoldásához, valamint a 
sérülések elkerülése miatt.  
Ennek a sávnak a feladata a központ helyváltoztatása, a talajról való emelése és 
visszaengedése. Ennek gyakorlására a támaszpozíciók, és a haladások 
támaszpozícióban a legalkalmasabbak. Ez egy fontos képesség a kortárstáncban, 
ezért nagy hangsúlyt fektetek ennek a gyakorlására. 
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3. sáv : 
  
3.1. példa: 
  
A test vertikális helyzetből indulva kimozdul a nyugalmi állapotból, és a 
választott oldal felé elfordul a test középvonala körül. Az egyik lábbal egy mély 
támasztó pozíciót veszünk fel, a törzzsel követve a dőlés irányát. Ettől a pillanatól 
fogva a hangsúly a központ és a talaj viszonyára koncentrálódik. Minden ízület a 
maximális hajlításon megy keresztül, amíg a központ megérkezik a talajra. A 
csípő és a térd ízületeinek a hozzáférhetősége elengedhetetlen a mozdulat 
elvégzéséhez, és az összehangolt izommunkához. A talajt, a támasztó lábbal 
ellentétes lábbal érintjük, először a vádli külső oldalával. Szintén a támasztó 
lábbal ellentétes oldali tenyérrel, a talajon megtámasztjuk magunkat. A központ 
egy elnyújtott diagonális vonalat követve érkezik meg a talajra, ahol fontos 
hangsúlyozni az elmozdulást a térben. A hirtelen központsüllyedés megnehezíti a 
puha érkezést, és megtöri a mozdulatot. Amint a test horizontális vonalban 
közeledik a talajhoz, a tompító mechanizmust átveszi a kar és annak ízületei, 
amíg meg nem érkezik a test a nyugalmi állapotba. Ennél a gyakorlatnál a teljes 
test összehangolt koordinációjára van szükség az ízületek, izmok és figyelem 
tekintetében. A mozdulat innen követi a forgás irányát és a karok tolásával tovább 
mozdítja a testet oldalra fordulva, amíg ülő pozícióba érkezünk. A lábakat a 
központhoz közelítjük és a karokkal való támasztással felegyenesedünk kiinduló 
pozícióba. A gyakorlatokat váltott oldalhasználattal ismételjük a térben való 
elmozdulást fokozatosan növelve.  

3.2. példa: 
  
Az előző gyakorlatot párban is gyakoroljuk, ahol a pár egyik tagja követi a 
partnert és pontosan annak helyére csúszik a térben. Az ütközést elkerülendő a 
második érkezésnél, a már a földön fekvő első táncos helyet ad a törzse 
megemelésével és így a második táncos a hasa alá csúszik. Ebben a formában 
nagyon jól lehet gyakorolni az időzítés rendszerét. Minél kisebb időeltolással 
követik egymást a táncosok, annál pontosabb érkezést és fogadást kell 
végrehajtani.  

Csúszások és ezek kombinációi képezik a harmadik sávot. Ezekkel a 
gyakorlatokkal a térben elmozduló testet vertikális helyzetből a földhöz 
közelítjük ülő vagy fekvő pozíción keresztül, majd ismét álló helyzetbe hozzuk. 
Ezeknél a gyakorlatoknál előtérbe kerül a mozdulatok kombinálhatósága, és a 
folyamatos mozgás kialakítása. 
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4. sáv: 
  
Ennek a sávnak az ugrások állnak a központjában. A helyes ugrás technikájának 
elsajátítása elengedhetetlen, nem csak a kortárstánc technikában, hanem a 
partnering technikában is, ezért fokozott figyelmet fordítok rá. A maximális 
magasság eléréséhez fontos az ízületek megfelelő sorrendjének a használata 
valamint az időzítés, de a test központjának a térben való kiemelkedése is. 
  
4.1. példa: 
  
Három ponton hozunk létre közelítőleg 45 fokos szöget a testrészek között 
hajlítással, majd ezeket a testrészeket távolítjuk és hozzuk létre az ugrást. A lábfej 
és a sípcsont, a vádli és a comb hátsó része, valamint a törzs és a comb első része 
között. A talp teljes felületével a talajon van, az ugrás előtt a stabilitás megőrzése 
miatt, és ez az érkezésnél is fontos, a teljes talpat a lábujjaktól indított gördüléssel 
a sarok irányába leengedni. Az ugrás tetőpontján fontos a maximális izom 
használatból egy minimális izomhasználatra váltani mert ezzel a későbbiekben 
egy puhább landolást tudunk elérni, valamint segíthetjük a partnerünket egy 
esetleges elkapásnál. Az ugrásokat helyből vagy futásból is gyakoroljuk, ezzel 
változtatva a megérkezés mechanizmusát. Fontos a „pihenő” állapot megértése az 
ugrás alatt, mert ezzel energiát lehet megtakarítani, és a test egy könnyebben 
hozzáférhető állapotban van, amit a partnering gyakorlatoknál lehet hasznosítani. 
  
4.2. példa: 
  
Kosárlabdás előkészítő ugrás. Pár lépés után sebességet nyerve, a két lábbal 
eltoltan megérkezve de egyszerre elrugaszkodva, a lehető legmagasabbra ugrunk, 
és kezünkkel megpróbáljuk megérinteni a képzeletbeli legmagasabb pontot amit 
tudunk. 
  
7.8. Partnering technikai óra 
  
Ez az óratípus a párban végzett munkára épül és egy folyamatos kapcsolati 
jelenlétet fejleszt, a partner felé fordított figyelmet előtérbe helyezve. Egymást 
segítve a közelítés-távolítás, tolás-húzás, emelkedés-süllyedés, fizikai 
ellentétpárokat ismertetem meg a résztvevőkkel. Hasonlóan a kortárstánc 
technikai órához, itt is egy hosszú rendszerezésnek köszönhetően kialakított 
logikai sorrend alapján haladunk az egyszerűbb feladatoktól, a komplexebb tudást 
igénylő feladatokig. 
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7.9. Az óra részei és szerkezete:  

0. sáv: bevezető gyakorlatok  
1. sáv: partner súlya nélkül végzett páros gyakorlatok  
2. sáv: partner súlyának használatával végzett páros gyakorlatok 
3. sáv: emelések, ugrások és elkapások  

7.10. Típus feladatok és példák: 
  
P 0. sáv: 
  
Az óra bevezető részében a táncosok figyelmét a saját testükre és mentális 
állapotára, valamint a csoport tagjaira szoktam irányítani. Ebben a sávban kiemelt 
szerepet kap a másokra való figyelés, és a helyes hozzáállás megtalálása. Amikor 
partnerrel dolgozunk, elengedhetetlen a biztonság szem előtt tartása és ezért ezt 
mindig kiemelem a diákoknak, és felhívom a figyelmüket a balesetek 
elkerülésére. 
  
P 0.1. példa: 
  
A tetszőleges párválasztás után, az egész termet használva szétszóródnak a párok 
a térben. Az így kialakult párok egyik tagja kis terpeszállásban alaphelyzetbe 
helyezkedik és testét, minden ízületet beleértve egy nyugalmi állapotba kerül, álló 
helyzetben. A második ember a párból a tenyerét partnere testére helyezi 
tetszőleges helyen, és enyhe nyomást gyakorol a teljes tenyér felületével. A 
feladat az, hogy lokalizáljuk ezt a nyomást és ellenkező irányú izolált tolással 
ellentartást indítsunk a testen elhelyezkedő tenyér felé. Az alaphelyzetben álló 
táncos feladata, hogy testét a központon keresztül képes legyen a találkozási 
pontba projektálni, és így egy könnyen értelmezhető kapcsolatot teremteni. Amint 
létrejön ez a kapcsolat, visszahelyezkedik alaphelyzetbe, partnere pedig egy újabb 
tetszőlegesen kiválasztott helyre teszi tenyerét, és ismételten enyhe nyomást 
gyakorol partnere testére. Ezzel a módszerrel a test teljes felületét feltérképezzük 
és felkészítjük a különböző minőségű érintésekre, amelyekkel az óra későbbi 
részében találkozni fog. Miután az első ember végzett a feladattal, szerepcserét 
követően a pár második tagjával is megismételjük a gyakorlatot. 
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P 0.2. példa: 
  
Egymással szemben kartávolságra helyezkedik el a két táncos. Tenyerüket 
összeérintve álló helyzetben vannak és lábaik szorosan egymás mellé vannak 
zárva. A gyakorlat célja a másik balanszhelyzetből való elmozdítása 
kizárólagosan a tenyerek használatával. Nem szabad megfogni a másikat az 
ujjakkal, csupán a tolás erősségét, illetve erő elvételét lehet változtatni. Ebben a 
gyakorlatban fontos a gyors reakcióidő, valamint az adott pillanat pontos 
felismerése. 
  
P 1. sáv: 
  
Az órának ebben a részében már kialakult a fizikai kontaktus, de még mindig 
felkészítő jelleggel az egymásra hangolódással telnek a gyakorlatok. Sokszor 
ezek az elemek a későbbiekben átkötő elemként szerepelnek egy koreográfiában, 
de itt egyszerűségüket tekintve nagyon jó alkalmat biztosítanak a partner súlya 
nélkül végzett gyakorláshoz. Ezek a gyakorlatok alapozzák meg a térben való 
haladást egy másik testhez viszonyulva, azzal folyamatosan kapcsolatba maradva, 
nem csak fizikálisan, de a figyelemmel is. Ennek a fajta figyelemnek a gyakorlása 
nagyon fontos a későbbi komplexebb feladatoknál. Csak a saját súlyunkra 
koncentrálva és figyelmünket a partner felé irányítva gyakorolunk. A technikai 
órának ebben a részében megismertettem a résztvevőket a különböző 
intenciókkal, amik előfordulhatnak egy páros gyakorlatban, vagy egy 
koreográfiai helyzetben.  

P 1.1. példa: 
  
A teremben a tér mélységét kihasználva sorokba rendeződve helyezkednek el a 
párok. Minden párnak saját sávja van, és ezeket a gyakorlatokat csak egy irányba 
haladva, a tér egyik feléből indulva a tér másik oldaláig haladva gyakoroljuk. 
Miután a párok elérték a terem végét, a falak mentén visszasétálnak, helyet 
biztosítva a többi gyakorlópár számára is. Amint megérkeztek, oldalt és szerepet 
cserélnek. Erre a balesetek elkerülése végett van szükség, és megfigyelésem 
szerint nagymértékben csökkenti ez a rendszer az esetleges váratlan helyzeteket. 
A pár tagjai egymással szemben kézfogás alaphelyzetben helyezkednek el, ahol a 
haladási iránynak háttal álló tagja a párnak magához közel húzza partnerét, és a 
tér közepe felé vezeti egy fűrészelő mozdulathoz hasonlóan. Amint megérkezett a 
mozgó fél, a kéz elengedése nélkül megismétlik a fűrészelő mozgást és ismételten 
helyet cserélnek. A gyakorlat elvégzése alatt a partnerek gyakorolják a helyes 
energiabevitel mennyiségét, és a másik felé fordított teljes mértékű figyelmet. A 
jól elvégzett gyakorlat érzékelteti a diákokkal a közösen végzett munka 
összeadódó pozitív hatását, és megtapasztalják az együtt táncolás élményét.  
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P 1.2. példa: 
  
A gyakorlási sávban pár lépésre helyezkednek el egymástól a partnerek. 
Egymással szembefordulnak és a menetiránnyal szemben álló fél elindul futva a 
társa felé. Amint elérik a találkozási pontot a várokozó fél kinyújtja mindkét 
karját, és egyik tenyerét partnere vállára másik tenyerét pedig partnere csípőjére 
helyezi. A lendületi energiát karjának behajlításával nyeli el, és partnerét 
nyugalmi álló helyzetbe hozza magával szemben. A felgyülemlett mozgási 
energiát a találkozási pontokon a test projekciójával átveszi, és eltávolodik 
partnerétől, majd amikor elfogy a lendületi energia, álló helyzetbe kerül ismét. 
Ezután társa ismételten elindul futva felé és megismétlik a gyakorlatot, a terem 
teljes hosszát kihasználva. Ebben a gyakorlatban a résztvevők megtapasztalják a 
találkozás és az elválás problematikáját, és fizikai megfelelőjét. 
  
P 2. sáv: 
  
Ebben a sávban a már fizikálisan felkészült testek találkoznak egymással és a 
partner súlyát is kihasználva haladnak komplexebb feladatok felé. A súly 
megjelenésével előtérbe kerül a test vázszerkezetének pontos használata. Ezeken 
a gyakorlatokon keresztül felhívom a résztvevők figyelmét az időzítés 
fontosságára, valamint a helyesen megválasztott, partnerünkre irányuló figyelem 
fontosságára. Ebben a sávban szerepet kap a komplex térhasználat, több elemből 
álló gyakorlatok segítségével. 
  
P 2.1. példa 
  
A gyakorlatot végző két táncos egymással szemben áll és úgynevezett sátor 
pozíciót vesznek fel. Ebben a pozícióban a két mellkas találkozik, ez adja a 
felfüggesztési pontot a testek számára. A talptól a vállakig a test egyenes 
vonalban helyezkedik el, és egyenletesen osztja el a partner súlyát ellentartást 
biztosítva az ellentétes irányú dőléssel. A pár egyik tagja csak a mellkasi 
találkozási pontot használva elkezdi tolni a társat, aki ellentartással szabályozza a 
haladás mértékét. Ebben a pozícióban a folyamatos haladást szem előtt tartva az 
egész teret használva a pár áthalad a téren. 
  
P 2.2. példa: 
  
Az első példában leírt sátor pozícióban elhelyezkedő két test ebben a 
gyakorlatban az egyenes vonalú mozgás mellett a test tengely körüli forgásával is 
találkozik. A támasztási pontot itt egy folyamatosan változó felület adja, ami a 
mellkast és a vállakat foglalja magában. Az így kialakult forgó mozgást a 
partnerek kezeik segítségével is fenntartják, segítik azt, míg áthaladnak a téren. 
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Ebben a gyakorlatban megtanulható a folyamatos ellentartás, a mindig változó 
súlyhoz való alkalmazkodás a folyamatosság megtartása mellett. Az aikidóból 
átvett szemléletet alkalmazva mindig a megfelelő erőt kell befektetni a velem 
párban dolgozóhoz igazodva. Nagyon hasznos tapasztalás ez a különböző 
adottságokkal rendelkező táncosok számára, amiben megtapasztalhatják testük 
alkalmazkodóképességét. 
  
P 3. sáv: 
  
Az óra befejező sávjában a már többféle helyzetre felkészített testet a 
legnehezebb helyzetben tréningezzük, ami a partnerünk felemelését vagy 
ugrásból való elkapását jelenti. Ezekben a gyakorlatokban a kinetikus láncolatnak 
és a figyelemnek a nagyfokú összehangolására van szükség, mert könnyű sérülést 
okozni társaiknak, hiszen a testek nagyfokú dinamikával találkoznak.  
Gyakorlataim során próbálom átadni azt a tudást, ami az időzítés készségét rejti 
magában és képessé teszi a táncosokat a komplex helyzetek megoldására az 
együtttáncolás élményén keresztül. Ez a fajta tánc, amit partnerrel végzünk, 
szerintem egy nagyon energizáló, jóleső élmény amellett, hogy pontosan rámutat 
egy másik emberrel való kapcsolat variációira. A páros gyakorlatok során 
nemcsak partnerünket, de saját magunkat is jobban megismerjük, megtanuljuk az 
együttműködést önmagunkkal is, ami elengedhetetlen a jó partnerré váláshoz. 
  
P 3.1. példa: 
  
Ebben a gyakorlatban a táncosok pár lépés távolságra helyezkednek el egymástól. 
Az egyes számú fél lendületvétel után egy lábról elugrik és baba pozícióban, 
hátával a partnere felé repül. Az ilyen módon horizontálisan mellkas 
magasságban érkező testet az elkapó az 1. sávban leírt gyakorlathoz hasonlóan 
nyújtott karokkal a lendületi energiát elvezetve, karjának hajlításával levezeti 
partnerét a földre. Ez a gyakorlat magában foglal több, az előző sávban már 
gyakorolt készségét. A testnek az érintési felületbe való projektálását, a pontos 
energiabefektetés mennyiségét, a jó időzítés készségét és a teljes figyelmet 
partnerünk iránt. Az ugró teljes mértékben és tisztán felajánlja a testet az elkapó 
számára, ezzel is könnyítve a levezetés folyamatát. Fontos hogy egy tiszta 
formával találkozzon az elkapó, hiszen csak ekkor van esélye partnere 
zökkenőmentes földre segítésében. A két félnek tökéletes összhangban kell 
működnie, egyik sem tudná a másik nélkül elvégezni a gyakorlatot. Ez a fajta 
egymásrautaltság, a funkcionalitás az általam tanított partnering technika lényege. 

  
P 3.2. példa: 
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Ceruzaugrás és elkapása. Az egyik fél mint ugró, a másik pedig mint elkapó vesz 
részt a gyakorlatban. Az ugró fél a kortárstánc technikai órán tanult ceruza ugrást 
végzi azzal a különbséggel, hogy itt nem egymaga landol, hanem a horizontálisan 
tengelye körül elforduló testet hosszabb ideig megtartva a partnere segítségével 
landol annak combján. Ez a gyakorlat nagyon komplex koordinációt igényel 
mindkét fél részéről. Az ugrónak tökéletes ugrást kell végeznie, az elkapónak 
pedig alkalmazkodnia kell a térben forgó, és föld felé zuhanó test elkapásához. 
Az elkapó mindkét kezével átöleli a forgó testet és az ugrás felfüggesztési pontján 
belép a zuhanó test alá, az egyik combjával és a törzsén lecsúsztatva, nyugvó 
állapotba hozza partnerét. Ez a gyakorlat hosszabb előkészítést igényel, gyakran 
az óra felét is elveszi mert csak lépésről lépésre haladva lehet biztonságosan 
végezni.  
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8. Eltérő helyzetek, hasonló módszer  

8.1. Tanítási stratégiám egy iskolában  

A Budapest Kortárstánc Főiskola a vizsgált iskolák egyike. Ez az iskola az iskolai 
rendszerek közül az állandó és vendég tanárok alkalmazását használja. Ilyen 
módon én is évek óta rendszeresen, egy iskolai félévben két-három alkalommal, 
több héten keresztül tartó periódusban szoktam itt tanítani. Egy általam tanított 
osztályt így éveken keresztül van lehetőségem képezni. Ez a fajta rendszeresség 
és hosszú távú közös munka megadja a lehetőségét a tanmenet rétegezésére, és az 
elemek egymásra épülő rendszerének a kialakítására. Az első periódusban a 
készségek fejlesztésére szoktam helyezni a hangsúlyt. Ebben az időszakban 
alakítom ki azokat az alap funkciókat, amiket a későbbiekben már automatikusan 
tudnak használni a diákok a komplexebb feladatok megoldására. Itt tanulják meg 
a hozzáférhető test állapotát, a hajlítás és a kinetikai láncolat hatékony 
használatát. A kortárstánc technikai képzésben ebben az időszakban az elemekre 
bontott, strukturált ismeretátadást használom, kevés koreografikus résszel. A 
tudás és a készségek elmélyítését szem előtt tartva, egy biztos alap elérése a 
célom. A későbbiekben erre az alapra építem a partnering technikai órámat, és a 
kortárstánc technikai tréninget is. Erre az időszakra, a csoport képességeit és a 
tanár-diák kapcsolatot figyelembe véve két periódust szoktam használni (4-6 hét). 
A második periódusban a partnering technika alapjai, valamint a kortárstánc 
tréning komplexebb formái kerülnek a tanítás középontjába. Nagy figyelmet 
fordítok a már tanult formák ismétlésére. Kevés változtatással, gyorsabb 
tempóban újra végigveszem az alapkészségeket, mielőtt új anyagot mutatnék be 
az órán. Itt szoktam összekapcsolni a két eltérő óra erre alkalmas elemeit, és 
bemutatni a tudás interdiszciplinaritását, a partnering és a kortárstánc technika 
vonatkozásában. A tanítás itt már kiegészül terjedelmesebb gyakorlatokkal is, 
amiben a diákoknak lehetősége nyílik a fenntarthatóság megtapasztalására. A 
nehezebb gyakorlatok és hosszabb, koreografikus elemek fejlesztik a tudatos 
testhasználatot és beindítanak egy önreflektív viselkedést. Ebben a szakaszban 
kiemelem a saját magunk által végzett önelemzés hatékony módszerének 
fontosságát, és megteremtem a lehetőségét ennek a gyakorlására. 
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8.2. Tanítási stratégiám egy workshopon  

Évek óta rendszeresen tanítok a Summer Intensive nevű workshopon, ami 
Portugáliában kerül megrendezésre már hét éve. Ez egy tipikus példája a 
workshopon való tanítási helyzetnek. Ez a workshop három hétig tart és a 
résztvevők a világ minden tájáról érkeznek. Jellemzően 18 és 35 év között van az 
átlagéletkor a diákok részéről, amatőrök, iskolások és profik részvételével 
egyaránt. Ebben a formátumban kb. 120-150 résztvevő van jelen, akik 
mindannyian találkoznak az itt tanító tanárokkal, 30-50 fős csoportokra osztva. A 
három hetes periódus hasonló óraszámot jelent, mint egy az imént említett 
példában a Budapest Kortárstánc Főiskolán tartott periódusban. A céljaim itt is 
hasonlóak, mint az iskolai struktúrában, azzal a különbséggel, hogy itt nincs 
lehetőség a folyamatos ismétlésre, hanem egy ívben haladok a tanításban az 
ismétlések elhagyásával, napról-napra új elemeket megismertetve a 
résztvevőkkel. Az alapozási szakasz itt pár napot jelent, az interdiszciplináris 
tréning az első hétvégét és a második hetet foglalja magában. Az utolsó héten 
kerül sor a szerkesztett, koreografikus gyakorlatok bemutatására. Ami speciális 
ebben a formátumban, az a projektoktatási szemlélet kisebb mértékű alkalmazása. 
Az idő rövidsége miatt itt kevesebb korrekciót és kevesebb gyakorlási időt 
szoktam alkalmazni, hiszen a tudásnak később, az önálló gyakorlás során kell 
kialakulnia a résztvevőkben. Ez egyfajta bizalmi állapot a tanár részéről, hiszen 
mindenféle elvárás nélkül kell átadnia tudása legjavát és rábíznia a résztvevőkre 
ennek a tudásnak az értelmezését és elmélyítését. A kreatív feladatok és a 
komplex táncélmény megtapasztalása ebben a formátumban csak néhány napra 
korlátozódik, mert a balesetek elkerülése végett nagymértékben szoktam figyelni 
a tanított anyag mennyiségére, ezzel lecsökkentve a nehezebb gyakorlatokra 
fordítható idő mennyiségét.  
Néhány esetben vannak visszatérő résztvevői a workshopoknak, és ilyen 
formában előfordul az ismétlés ebben az oktatási rendszerben is. Ez nemcsak 
pozitív hatást vált ki, hanem a töredezett, nem egyenlő ismeretek miatt gyakran 
megnehezíti az adott csoport egyidejű fejlődését. Ezzel a problémával nem 
szoktam találkozni az iskolai formátumú oktatásban. Egy másik specifikus 
jellemzője a workshopnak az órák látogatása. Mivel itt a diákok választják ki a 
látogatni kívánt órákat, ezért gyakori a létszám ingadozás, ami szintén 
megnehezíti a közös haladás menetét a csoport számára. 
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8.3. Példa egy mesterkurzusról  
Ezzel a formátummal a Velencei Biennálén találkoztam először 2014-ben. Ez egy 
kétnapos esemény volt, napi hat órai tanítással. A résztvevők itt többnyire aktív 
tanárok voltak, vagy olyanok, akik éppen akkor tanultak valamilyen 
táncpedagógusi képzésben. A résztvevők jellemzően 25 és 45 év közöttiek voltak. 
A mesterkurzusnak két része volt, egy gyakorlati és egy elméleti szakasz. Az első 
szakaszban egy kortárstánc technikai tréninget tartottam a résztvevőknek, majd a 
második szakaszban elméleti úton elemeztem és mutattam be az óra tanmenetét. 
A második napon egy partnering technikai órát tartottam, amit a későbbiekben 
elemeztem és értelmeztem. Mindkét óra már a komplex, a két különböző 
óratípust összekapcsoló struktúrát követte, ezzel is bemutatva a saját magam által 
kialakított tanítási módszert. Az elemzési szakaszban a fizikai gyakorlatokat 
mutattam be egy analitikus szemléletben, és értelmeztem a résztvevők számára 
rámutatva az egymást kiegészítő órák szerkezeti sajátosságára és hatékonyságára. 
Ebben az ismeretátadási helyzetben kiemelt szerepet kapott részemről az elemzés 
és a rendszerszintű technikai formák bemutatása. Nem volt célom a résztvevők 
technikai képzése, hanem a fókuszban a tanítás hatékonyságát bemutató, egyedi 
gyakorlatok álltak. Az esemény résztvevőivel a későbbiekben nem találkoztam, 
nem tudom pontosan felmérni a megosztott ismeretek hatását a résztvevők 
későbbi tanítási gyakorlatában.  
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9. Közös tapasztalatok  

Összegezem és értelmezem az információkat és tapasztalatokat, amiket a 
kutatásom során szereztem, a szakdolgozatom írása közben. A vizsgált 
időszakban szerzett ismereteimet összehasonlítottam az általam megkérdezett 
tanárok tapasztalataival. Az ilyen módon kialakult fontos és közös pontokat 
mutatom itt be.  

9.1. A tanár személye a fontos  

Első megállapításom, hogy a tanár személye fontosabb a tanított anyagnál. A 
kortárstánc oktatásában mint minden más oktatási területen, elengedhetetlen a 
rátermett pedagógus, aki nemcsak technikai vagy intellektuális tudását képes 
megosztani a diákokkal, hanem egy hosszútávú rendszer kialakításához segíti 
hozzá a diákjait, akik később nélküle is képesek hatékonyan használni a közös 
órákon megszerzett ismereteiket. Ennek a fajta kiterjesztett munkának egyik 
elengedhetetlen része a tanár személyisége, pedagógiai érdeklődése az óráin 
résztvevők iránt. Személyes tapasztalatom, hogy azok a tanárok maradnak 
sikeresek a diákjaik körében, és foglalkoznak akár hosszú évtizedeken keresztül 
is a tánc oktatásával, akik személyesen elkötelezettek a felnövekvő nemzedék 
oktatása iránt. Nem lehet egy tanári életpályát rövid távon felépíteni, hiszen az 
idő előrehaladtával a saját magunk és a tanított formában való elmélyülésével 
válunk egyre alkalmasabbakká az ismereteink megosztására. Nekem ebben nagy 
segítségemre szolgál a sok különböző helyzet, amiben kortárstáncot tanítok. A 
vizsgált tíz évben dinamikus fejlődést tapasztaltam a tanítási metodikámban, 
amelyet az óráim résztvevői, valamint a tanár kollégáim, barátaim 
visszajelzéseiből szűrtem le. Ezek mellett ennek a szakdolgozatnak a megírása, 
valamint A Budapest Kortárstánc Főiskolán eltöltött két éves mesterképzés 
szintén elengedhetetlen részévé vált a tanári identitásom mostani formájának 
kialakulásában.  

9.2. A tanítás origója  

Három különböző modell rajzolódik ki, ha a tanítás origóját, az első tanított órát 
vizsgáljuk a tanárok szemszögéből. Vannak akik pedagógusnak készülnek, és 
tanulmányaik befejezése után egyből  
oktatni kezdenek. Ebbe a csoportba sorolnám még a nem tanári pályára készült 
táncosokat, akik szintén iskolai éveik után azonnal tanítani kezdenek, még a 
táncos karrier előtt.  
A másik csoport az aktív táncosi pálya befejezése után tanítani kezdő tanárok 
csoportja.  
A harmadik pedig azoknak a tanároknak a csoportja, akik az aktív táncművész 
pályájuk mellett kezdenek el tanítani.  
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9.3. Felismerhető lenyomatok a saját tanulmányi időszakból  

A tanított óra tartalma, valamint formai sajátosságai nagymértékben táplálkoznak 
a tanár saját tanulmányaiból, többnyire a tanári pályafutás kezdeti időszakában. 
Erre a megállapításra jutott minden megkérdezett tanár, akik a vizsgált csoportba 
tartoztak. A kezdeti utánzó magatartás a táncművészetben és az oktatásban való 
elmélyüléssel, a személyes érdeklődés megjelenésével szokott megváltoztatni. 
Minél több figyelmet fordítunk a saját magunk által értelmezhetőnek és 
érdekesnek tartott formák megosztására, annál markánsabban rajzolódik ki a 
tanított anyag, valamint a tanári karakter jellege. Saját magam vizsgálatánál 
megállapítottam, hogy két középiskolai tanárom szellemisége, akik elméleti és 
gyakorlati tárgyat is tanítottak, a mai napig jelen van az órámon. Az ezekhez 
hozzáadódó sajátos tanítási módszer évek alatt alakul ki, és sok munkát igényel. 
Fontosnak tartom a hasznos és jól működő pedagógiai szemléletek vagy technikai 
megoldások életben tartását. Nem célom egy minden tekintetben új oktatási 
rendszer kialakítása, hanem a meglévő rendszerek fejlesztése, azok 
újraértelmezése, a jelenlegi társadalmi és szakmai kontextusban helyezése. 
  
9.4. Projektoktatási szemlélet  

Szintén közös tapasztalat a projektoktatási szemlélet jelenléte, minden 
megkérdezett tanár stratégiájában, amiről már sok szó esett ebben a dolgozatban. 
Ez a fajta látásmód engedi meg a leghatékonyabb kortárstánc oktatási hozzáállást 
napjainkban. A sok különböző tanítási helyzet, a sok különböző táncot tanulni 
vágyó személye, egy olyan megengedő rendszert igényel, ami hozzásegíti 
ezeknek a komponenseknek a konstruktív találkozását. Az eltérő tanári 
karakterek, valamint a tanított formák nagymértékű különbségei a projektoktatási 
szemléletben kerülnek közös nevezőre a tanulói oldallal.  

9.5. Adaptációs tanítási stratégia, workshop, iskola, mesterkurzus 
  
A mai kibővült oktatási keretek között, a tanár számára fontos, hogy képes legyen 
mondanivalóját több formátumban is átadni. A tanításra fordítható idő hossza 
vagy a résztvevők összetételének aránya új kihívások elé állítják a mai 
kortárstánc oktatókat. Iskolai keretek között lehetőség nyílik az elmélyített tudás 
átadására és a hosszan tartó közös munkára. Ez az élmény meghatározó egy 
táncos számára, és elkíséri egész pályája alatt. A tanári kihívás ebben a 
formátumban az éveken átívelő pedagógiai tanmenet kialakítása és a tanár-diák 
kapcsolat hosszútávú ápolása. Szintén újfajta kihívás, hogy az iskolába felvételiző 
diákok gyakran az alapján választanak, hogy hány vendégtanár dolgozik egy 
iskolában. Ez a fajta elvárás a diákok részéről jellegzetesen a mai társadalmi 
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trendek lecsapódása, és komoly kihívások elé állítják az iskolai keretek között 
oktatókat. A struktúra válasza erre a vegyes rendszerű tanári kar kialakítása, 
amiben állandó tanárok és vendégtanárok is oktatnak.  
A workshoprendszerben az impulzív, felszínes tudásátadás elkerülése állítja 
kihívás elé a tanárokat. Mivel nincs lehetőség az idő limitáltsága miatt 
hosszantartó közös munkára, ezért esszenciálisan, lényegre törően kell 
fogalmazni az ilyen keretek között tartott kortárstánc tréningeken. Nagy előnye a 
workshopformátumnak a terhelhetőség. Sokkal intenzívebb és dinamikusabb 
tanítási metodikát lehet alkalmazni, mert nem szükséges a fenntarthatóság szem 
előtt tartása éveken keresztül. Az esetek nagy százalékában csak egyszeri 
találkozásról van szó a tanár és a résztvevők között.  
A mesterkurzuson a személyes hozzáállás, az egyediség megőrzése a fő feladata 
az ott tanítóknak. A könnyen hozzáférhető információk, az internet és a 
videómegosztók megjelenése nagyon megkönnyítették a nem személyes 
tapasztalás útján megszerezhető tudásszerzést. Nagyon sokan tanítanak ugyanúgy, 
és nagyon sokan táncolnak ugyanúgy ennek hatására napjainkban. A tanári 
kurzusokon elengedhetetlen ennek a tendenciának a megvizsgálása és 
értelmezése. Fontosnak tartom még a következő táncoktatók generációjának a 
képzésénél a széles körben való értelmezését az egész művészeti területnek, 
hiszen csak így válik fenntarthatóvá a kortárstánc folyamatos fejlődése. A jövő 
tanárainak kell biztosítani a jövőben elkészülő művekhez a legkedvezőbb 
feltételeket. 
  
9.6. Adaptív óraszerkezet  

A saját órám szerkesztésénél megfigyeltem, hogy az elemek szabad 
variálhatósága az óra szerkezetének folyamatos változtatása a jellemző, és ezt az 
interjúim alatt több tanárnál is észrevettem. Ez egy markánsan új metodikai 
módszer, az előre kidolgozott, hagyományos óraszerkezetet kiváltotta az adaptív 
órai szerkesztés. Sokan fontosnak tartották kiemelni, hogy az egyes alkotóelemek 
nem újak az óra folyamatában, csak az elrendezés, a gyakorlatok sorrendje az, 
ami változik. Ez a fajta struktúrálás megengedi a reflektivitást, valós idejű 
kommunikációt a diákok és a tanár között. Ehhez a fajta strukturális 
szabadsághoz tudatos előkészítő munkára van szükség, hiszen csak az egyes 
elemek ismerete után válik igazán hatékonnyá az ismeretátadás ezen formája. 
Jellemzően ebben az óraszerkesztési struktúrában az első pár alkalom alapozó 
szerepet kap, majd a biztos alapok lefektetése után kezdődik meg a komplex 
munka. 
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9.7. Megnövekedett igény a workshopokra 
  
Megállapítottam közösen a megkérdezett tanárokkal, hogy jelentősen 
megerősödött a kereslet a workshop forma létezése iránt. Ennek több okát is 
sikerült detektálnom. Az egyik ilyen ok a nem elegendő számú iskola. Létezik 
sok tradicionális, évtizedekre visszanyúló múlttal rendelkező oktatási intézmény 
Európaszerte és Magyarországon is, de ezeknek az intézményeknek a befogadó 
kapacitása elmarad az ott tanulni vágyók számától. Ez a fajta deficit az egyik oka 
a workshopok fellendülésének.  
Egy másik ok, hogy az ötven évvel ezelőtt indult időszak, a kortárstánc úttörő 
szakaszától kezdődően, mára már több generációnyi táncost termelt ki, akiknek 
egy része aktív tanári szerepet is vállalt, vagy vállal napjainkban is. Az így, az 
évek alatt exponenciálisan növekvő kortárstáncot oktatni képes tanároknak 
szüksége van a felvevői felületre, ami az iskolákon kívül a workshop 
formátumban, és a mesterkurzusokban jelenik meg.  
Ezek mellett az okok mellett az oktatás széles körű megváltozása is generálja a 
diákok oldaláról a szabad választás lehetőségét nyújtó workshopok iránti 
érdeklődést. Ma már teljesen elfogadott gyakorlat az egyetemi oktatásban az 
önállóan, a diák által megszerkesztett órarend. Ezt a fajta oktatási szemléletet, a 
szabad mozgásteret biztosító workshopok adják meg, és ezen belül is azok, ahol a 
résztvevők dönthetik el, hogy milyen órákat fognak látogatni, az adott tanár vagy 
a tanított forma alapján döntve. Ilyen módon a más struktúrákban megjelenő 
formai változások, kihatással vannak a kortárstánc tanítására is.  
Napjaink tudása már nem egy centralizált, kizárólagos tudást jelent, hanem egy 
horizontális hálózat részét képezi, aminek több hozzáférési pontja is van. Táncot 
tanulni szakszerűen már nem csak az iskola keretei között lehet, de a workshopok 
rendszeres látogatásával is, és az ott megszerzett tudás személyes értelmezésével 
is.  
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10. Konklúzió  

A szakdolgozatomban vizsgált rendszerek, valamint tanári módszerek 
megerősítették bennem, hogy sok egymás mellett megférő formában lehet 
kortárstáncot tanítani hatékonyan. Mind az iskolai mind a workshop formátum 
lehet célravezető, ha az alapvető motiváció megvan a tanár és a diák részéről is. 
Ezeket az oktatási formákat egészítik ki a mesterkurzusok, amiknek nagy szerepe 
van közös platformként szolgálva az egyedi módszerek megosztásában és az 
oktatók továbbképzésében.  
A vizsgált oktatási formákat, valamint tanári stratégiákat összegezve úgy 
gondolom, hogy lehet valaki sikeres tanár attól, hogy kizárólag workshopokon 
tanít, és lehet valaki meghatározó személye a kortárstánc tanításának a 
divathullámok elkerülése mellett is. Szükségessé vált a sok különböző 
ismeretátadási forma egyidejű jelenléte a megnövekedett érdeklődés kielégítése 
miatt a kortárstánc oktatásban.  
Az így kiszélesedett oktatási rendszerben már nagyobb létszámban elérhető a 
tánctanulás az erre nyitottak számára, mint a vizsgált időszak előtt. Véleményem 
szerint nem csak pozitív, hanem kontraproduktív hatásai is vannak ennek a 
folyamatnak. Nincs annyi társulat és produkció, ami képes lenne foglalkoztatni a 
sok újonnan képzett táncost, és így a telítettség miatt megsokszorozódott a 
munkanélküli táncművészek száma is.  
A saját tanítási módszerem a mai oktatási tendencia része, amiben megtalálhatóak 
a saját iskolai éveimből felhasznált elemek, valamint a táncoktatás fejlődésével 
kialakult új formák is. A tanári identitásomat, az általam tanított eltérő technikák 
összekapcsolásával tudom pontosan meghatározni, ez az én pedagógia 
módszerem alapja.  
A kortárs és a partnering technika összekapcsolása nagyon jó lehetőséget teremt a 
különböző gyakorlatok sorrendjének kialakításánál arra, hogy egy egymásra 
épülő rendszert hozzak létre, ahol a föld-technikától indulva a partnering 
gyakorlatokig bezárólag, egymást támogató és az egymásra épülő feladatok 
segítségével tudom átadni tudásomat. Sok gyakorlat, ami a föld-technikához 
kapcsolódik és elsősorban a kortárstánc órán jelenik meg, nagyon jó előkészítést  
nyújt a különböző páros gyakorlatok bevezetéshez. Azok a gyakorlatok amik 
hasonló izomcsoportokat, és kinetikai láncolatokat használnak, különböző 
formákban ismételve, többszöri hatékony elvégzés után mélyebb integrációhoz 
vezetnek, ezért hatékony ez a fajta komplex oktatási rendszer. Az órák folyamán 
nagy hangsúlyt fordítok az adaptáció képességének a kiemelésére, és a saját 
magam, valamint a partnerem fizikális, mentális, és érzelmi állapotának az 
értelmezésére. A gyakorlatok ismétlésénél soha sem próbáljuk pontosan 
ugyanúgy megismételni a feladatot, mint az előző körben, hanem az adott 
pillanatban fennálló feltételekhez igazodva végezzük az ismétlést, ezzel is 
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erősítve az állandó változóhoz való alkalmazkodást. Minden gyakorlat 
kapcsolódik a három alap készséghez, és azok gyakorlására szolgál, azt a végcélt 
szem előtt tartva, hogy komplex és jól képzett táncosok jöjjenek ki az órákról, 
akik a legkülönbözőbb helyzetekben is képesek tudásuk legjavát használni.  
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13.Mellékletek  

Iniaki Azpillaga interjú  

A tanár személyisége fontosabb a tanított anyagnál. Voltak nagyon jó 
baletttanáraim és nagyon sok unalmas tanár is tanított diákéveim alatt. A tanulás 
egy fontos rétege az ember életének és a tanulási készség nagyban befolyásolja az 
ember személyiségfejlődését, véleményem szerint.  
Hivatásos táncosi pályafutás:  
Az Ultima Vezben eltöltött időben javarészt a mozdulatok értelmének megtalálása 
volt a fő motivációm. Sokszor a gondolatok találkozása és keveredése jelentette 
az új mozdulat megszületésének eredetét.  
Tanári stratégiák:  
Nagyon fontosnak tartom a különböző információk összekapcsolását. Hogyan 
tudja a diák felhasználni az összes kapott információt és egybegyűjteni a sok 
különböző forrásból származó tudást.  
Egy fontos alkotóeleme a tanításomnak az előrefelé haladás a térben vagy ennek 
ellentéte, a magunk mögött hagyott tér koncepciója.  
Egy másik fontos elem, amit alkalmazok az óráimon, a tudás elmélyítése. Ezt a 
folyamatot többféle metodikával szoktam oktatni fizikai akciókon keresztül, a 
realitásra a valóságosra helyezve a hangsúlyt a verbális magyarázat mellett.  
Minden órán megvizsgálom, hogy mi az én helyzetem a diákokhoz képest és a 
tanított anyaghoz képest. Az adott csoport mindig meghatározza a 
legcélravezetőbb tanítási eszközt. Kiemelném a szellemi koncentráció 
fontosságát, ami az adott téma megértéséhez elengedhetetlen. A frissesség 
megtartása minden órám célja. Próbálom úgy szervezni az órák menetét, mintha 
minden alkalommal először találkoznék a diákokkal. Ezért az órák nagy részét 
nem az ismétlések, hanem a folyamatos új anyag keresése szokta kitölteni, nagy 
hangsúlyt fektetve az anyagok tudatos mélyítésére és szélesítésére. Minden tanuló 
máshogy dolgoz fel azonos információkat. Vannak, akik a vizuális formát 
követve tanulnak, vannak, akik értelmezve tanulnak és vannak, akiknek 
könnyedén, természetesen megy a befogadás, és ezeknek a különbségeknek eltérő 
időre van szükségük, hogy beérjenek.  
Egy új stratégia a részemről a párban való dolgoztatás. A diákok egymást 
instruálják a feladatok alatt, és az pontosan megmutatja hogy mennyit értettek 
meg a tanár magyarázataiból. Nemcsak a diákoknak, de a tanárnak is ez egy 
hasznos visszajelzési folyamat.  
A tánc fejlődésével párhuzamosan sokkal komplexebb táncos képzésre van 
szükség napjainkban. Ezt nemcsak technikai értelemben, de a táncos szakma 
széles rétegeit értelmezve kell megélnie a mai diákoknak. Hogyan lehet egy 
együttest vezetni, hogyan lehet eladni egy darabot? Mindezek azt jelentik, hogy a 
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táncos karrier határai elmosódtak, nincsenek már klasszikus helyzetek, amibe 
kapaszkodni lehet, egy újfajta táncos generáció van felnövőben.  
Mind a három formátumban iskolában, workshop vagy mesterkurzuson ugyanazt 
a metodikát szoktam követni, és mindenhol megpróbálok egy kézzelfogható 
lezárást keresni és azzal befejezni a különböző tanítási helyzeteket. 
Eredményorientáltan valami olyat készíteni, ami nemcsak befelé, de nézői 
szempontból is értelmezhető. A legrövidebb tanítási szakaszokban sem formát 
szoktam tanítani vagy másolást, hanem valami kifejezőt, jelentőségteljeset.  
Mindig odafigyelek a különböző igényekre az órán, de nem hagyom, hogy az én 
elképzeléseimet nagyon eltérítsék a körülmények. A diák felelőssége, hogy mit 
használ föl az adott információkból és az adott témából.  
Az Ultima Vez partnering technikáról:  
Ez nem egy rendszer. Ezek a mozdulatok kreációkban születtek, ahol különböző 
fizikai limitációkkal dolgoztunk. A vertikális és horizontális testhelyzet 
ellentétpárjával, a nagy és kis formák ütköztetésével, az erős és elhagyott test 
ellentét párjával. Álló és fekvő helyzetekkel.  
Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek az anyagok amiket most sokan 
tanítanak, az együttes különböző kreációi alatt születtek és kerültek a workshopok 
és táncórák világába.  

Martin Kilvady interjú  

Van-e kapcsolat a tanításod és a között ahogy te tanultál?  

Van kapcsolat, biztos vagyok benne. Először is pedagógiát tanultam, stratégiákat 
a tanítással kapcsolatban és ezeknek mély lenyomata van a mostani tanítási 
módszereimben. A meghatározó technikáknál amiknek pontos keretszerkezete 
van, óra felépítése, tiszta elején és vége, ezek könnyen tettenérhetőek és még a 
hagyomány is kapaszkodót ad ezeknél az óráknál.  
Általánosságban az iskolában töltött évek olyan nagy befolyással vannak az 
ember későbbi életére, amiket nem lehet kikerülni, főleg akkor, ha Ő maga is 
tanítással fog foglalkozni a későbbiekben.  

Használsz-e anyagokat a professzionális táncos pályádról a tanításod során? Van-
e átjárás az előadói személyiséged és a tanári személyiséged között? 
  
Két dolog. Ismét az előző válaszhoz hasonlóan, ha átélsz valamit, ami befolyásol, 
például közös munka egy koreográfussal, az mindenféleképpen lenyomatot hagy 
a személyiségeden. Ennek következtében megmarad ez a fajta élmény és később 
is tettenérhető bármilyen más munkában. Még akkor is, ha rájössz, hogy nem 
akarod már ezt csinálni, akkor is ennek az eltartásában jelentkezik az 
állásfoglalásod vagyis az ellentétben érhető tetten ez a lenyomat.  
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A másik dolog: napjainkban sokkal valószínűbb, hogy személyes és a színpadra 
készülő anyagot tanítanak, mintsem fordítva: a már elkészült műből ollózna ki 
bárki is részleteket és tanítaná azokat. Például eleinte Martha Graham megalkotta 
a darabjait és a technika onnan lett kivonva, hogy támogassa az ideát, a már 
létező művet. Napjainkban ez fordítottan működik, sokkal direktebb módon. Ami 
éppen zajlik a stúdióban, az máris tanítható, nem kell hozzá színpadi műnek 
léteznie. Nincs szükség technikára. Már iskolákban sem kérnek technikát az ott 
tanító tanároktól, ez az elvárás megszűnt. Véleményem szerint nagyon kevés, 
amit megkövetelnek ma egy tanártól az intézmények. 
  
Van-e számodra ideális keret amiben szeretsz tanítani? Van olyan helyzet, amiben 
jobban működsz mint másokban?  

25 éve tanítok és ezen belül voltak időszakok, amikor előnyben részesítettem 
bizonyos formátumokat. Volt időszak, amikor nem tanítottam workshopokon, 
mert nem volt lehetőség a hosszan tartó közös munkára. Ma már azt gondolom, 
hogy az egyénnek alkalmazkodnia kell ezekhez a különböző helyzetekhez és a 
lehető legjobban átadni a tudását, meglátva a lehetőséget. Minden helyzetnek 
megvannak a lehetőségei, ezek a különböző helyzetek különböző embereket 
hívnak a táncstúdióba, megadják a lehetőséget a tanárnak a változásra. Ha én 
szervezek órát, megteremtem a legideálisabb körülményt, amit tudok. Azért 
létezik ez a sok különböző oktatási rendszer, mert igény van rá.  

Hogyan szoktál visszajelzést adni a diákjaidnak? 
  
A kortárstáncnak nincs kialakult és pontos nyelvezete, amit mindenki ugyanúgy 
beszélne. Minden különböző helyzetben az ott jelenlévők eltérő 
háttérinformációval rendelkeznek, ezért nincs közös nyelv. Például ha olyan 
csoporttal dolgozol, akinek nincs tudása az anatómiáról és te mégis ezt a formát 
választanád a visszajelzésre, először a terminológiát kellene elmagyarázni. Ezért 
én előnyben részesítem a mindenki által beszélt köznyelvet. Például az óráimon 
ezért használom a magasabb és alacsonyabb kifejezést a demi plié és plié 
kifejezések helyett vagy az összecsukódást egy anatómiai szakzsargon helyett. 
Hasznosnak találom a minél gazdagabb kifejezés lehetőségét pl. az anatómiai 
nyelvezetet, mert ezek elmélyítik a megértés folyamatát. A különböző 
nyelvhasználat eltérő helyekről mutat rá ugyanarra az információra. Személy 
szerint próbálom elkerülni a túlhasználását az anatómiai nyelvezetnek, mert nem 
szeretnék rehabilitációs gondolatokat bevonni az órámba, amit ez a nyelvezet 
magával hív. A nyelvezet választása azon múlik, hogy mi az óra célja, hova 
szeretnéd eljuttatni a hallgatóidat.  
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Le tudnád írni a saját tanítási módszeredet? Mik azok az irányelvek, amelyek 
mentén megosztasz információt a diákokkal, mi a te személyes stratégiáid? 
  
Először is mindig spontán szerkesztem az órámat. Sohasem tanítom kétszer 
ugyanazt az órát. Az óra anyaga, az ötletek a nyelvezet ugyanaz, de az óra 
szerkezete mindig változik. A másik fontos alkotóeleme az órámnak a precizitás 
gyakorlása. Ez a precizitás nem kizárólagosságot jelent a mozgás tárgyát illetően, 
hanem egy olyan elmélyülést, amiben egyszerre van jelen a pontosság és 
jelenidejűség a világ minden más alkotóelemével egyidejűleg. Mindezt 
improvizáción keresztül érem el, nem lépéseket tanítok a diákoknak, ezt nyitott 
formának nevezem. Az improvizáció szabályrendszerét használom, de nem 
improvizációt tanítok. A precizitást tanítom improvizáción keresztül. Ez sokszor 
nagyon nehéz helyzetben hozza a hallgatókat, mert egyidejűleg mutatok rá a 
különböző lehetőségekre és döntéshelyzetekre, miközben a pontosság a fő témája 
az óráimnak. Hogy egy példát mondjak: ha a sétálás az órám tárgya, az emberek 
nagy többsége előrefelé fog elindulni és sétálni a térben. Ebben a pillanatban 
szoktam megállítani őket és mutatok rá arra, hogy hányféleképpen lehet sétálni, 
milyen sok alternatíva közül kell választani és felhívni a résztvevők figyelmét 
arra, hogy ne a legkézenfekvőbb dolgot válasszák mindig. Sok esetben a tanárok 
kétféleképpen tanítanak. Vagy egy technikát egy letisztult formát szeretnének 
átadni, vagy kreatív anyaggal foglalkoznak az óráikon. Én egyszerre szeretném 
ezt a két lehetőséget megjeleníteni a tanításaim során. Komplexitás és precizitás. 
  
Vannak szerinted újonnan kialakuló tendenciák a tánc oktatásban a kortárstánc 
közegében? 
  
Véleményem szerint kevesebb tánctanár van jelen ma a szakmában, mint az 
elmúlt időszakban. Sokan a most tanító generációból inkább előadók vagy 
koreográfusok, de nem specifikusan tanárok ebben a környezetben. Azt veszem 
észre, hogy a fiatalabb generáció tagjai, akik tanítanak, nem gondolkodnak azon, 
hogy mit jelent táncot tanítani, ezért sokkal kevesebb elkülönített táncóra létezik, 
ami tisztán a mozgás felől közelítene a kortárstánchoz. Azt veszem észre magam 
körül, hogy akik tanítanak, sokkal kevesebb időt fordítanak a tanítások anyagára 
és minőségére. Nem pusztán technikai szempontból, de abból a szempontból is, 
hogy a tanításomnak milyen hosszútávú következményei lesznek. Mert manapság 
mindenki többféle dologgal foglalkozik egyszerre, ezért kevesebb valós fókusz 
jut az elmélyedésre. Az ezt megelőző időszakban voltak tanárok, akik az egész 
életüket a tanításnak szentelték és csak ez volt az érdeklődésük tárgya. Soha nem 
voltak színpadon, nem adtak elő, munkásságuk kizárólagosan a tanításra 
összpontosult. 
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Néhány gondolat még a tanítás kézenfekvő velejárójával kapcsolatban az 
instruálással kapcsolatban. A közösen töltött idő meghatározza, hogy milyen 
formában szoktam visszajelzést adni az óráim résztvevőinek. Az időintervallum 
mellett fontos elem még, hogy volt-e már kapcsolatom a csoporttal vagy az 
egyénnel, hiszen teljesen máshogy értelmeződik ugyanez a mondat, ha valakivel 
először találkozom, vagy ha évek óta ismerjük egymást. Mindezeket figyelembe 
szoktam venni, amikor visszajelzést adok a diákoknak. Ezenkívül az is fontos, 
hogy mit tanítasz. Ha éppen egy konkrét problémával dolgozunk, ami tisztán 
megfogalmazható, szerintem lehet a jó és rossz fogalmakat is használni, még ha 
egy absztraktabb felvetés az óra anyaga, ilyen radikális megfogalmazásoktól 
tartózkodni szoktam, hiszen a személyes interpretáció az egyik eleme az ilyen 
óráknak, ezért nem lenne helytálló egyik véleményt a másik fölé helyezni, amikor 
a célunk pont ennek a fajta szabad, egyedi kifejezésnek a meghívása volt a cél.  
Egy másik fontos téma, amit mostanában tapasztalok, az a rendszeres 
workshoplátogatás. Személy szerint fontosnak tartom ezeknek az alkalmaknak a 
folyamatosságát, hiszen az egyszeri találkozáshoz képest a folyamatos 
ismeretbővítés egyenesen arányosan növeli a tanulás hatékonyságát. Egy 
alkalomból csak egy alkalomnyi tudás adható át, ellentétben akár az éveken 
keresztül tartó, rendszeresen ismétlődő találkozások lehetőségével szemben. Ezek 
az alkalmak lehetnek rövidebb workshopok, pár napostól a pár hetesig de a tanár 
és diák személyiségének változása mindenképpen hozzátesz a közös munka 
hatékonyságához. Véleményem szerint nagyon rövidlátó hozzáállás, ha mindig 
más tanárral szeretnének megismerkedni a táncot tanulók, mert így folyamatosan 
felszínes és első szinten megérthető információkkal bővülnek csak, azzal 
szemben, ha valakivel különböző helyzetekben, különböző időszakokban 
találkoznak és dolgoznak együtt.  
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