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Bevezető, témamegjelölés 

Két éve merült fel bennem az igény, hogy az eddigi munkámat összegezzem, 

megfogalmazzam saját pedagógiai módszereimet, illetve definiáljam, hogy az 

óráimnak milyen alapelvei vannak. Továbbá, hogy milyen módszerekkel 

dolgozom annak érdekében, hogy tanítványaim kreativitásának és alapvető 

képességeinek, mint a testtudatosság, állóképesség, koordináció, koncentráció 

fejlesztése/fejlődése eredményes legyen. Az elmúlt három évet állítottam 

szakdolgozatom fókuszába, hiszen ezekben az években tánctanárként többek 

között az amatőr kortárstánc oktatás aktív közreműködője voltam. Célom volt, 

hogy pedagógiai módszereim elemzése közben visszakeressem, miből 

táplálkozik, milyen gyökerei vannak meglévő nézeteimnek. Ezt a fejezetet 

szorosan kötöm diákéveimhez, amit a Budapest Kortárstánc Főiskolán töltöttem, 

majd később önálló kezdő tánctanári tapasztalataimat is ide sorolom. Miután 

megvizsgáltam, hogy milyen alapokon nyugszik a saját pedagógiám, 

bemutatom, hogy jelenleg hogyan dolgozom egy 16 éven felüli korosztályú 

amatőr csoportban, ahova legtöbbször különböző tudásszintű, leginkább 

kezdő/újrakezdő, táncolni szerető fiúk és lányok járnak. Arra is kitérek, hogy 

milyen összetevők miatt lesz a kezdő kortárstánc órám képesség- és 

kreativitásfejlesztő táncóra. Milyen módon állítom össze a kezdőknek szánt 

kortárstánc órámat, mi alapján és milyen gyakorlatokat választok a bemelegítés, 

tréning és vezetett improvizáció során annak érdekében, hogy a tanítványaim 

képességei hétről hétre érzékelhetően fejlődjenek, a táncóra gördülékenységét és 

a mozgás élvezetét megtartva lépjék át saját határaikat és küzdjenek meg egyéni 

kihívásaikkal. Részletesen foglalkozom azzal, hogy milyen módon veszek én 

részt ebben a folyamatban mint tánctanár, milyen pedagógiai módszerrel segítem 

hozzá diákjaimat, hogy a tréning gyakorlatain és az improvizáción keresztül 

képesek legyenek megismerni saját mozgásukat. Mindeközben párhuzamosan 

magamat is vizsgálom, hogy visszafele, rám milyen pedagógiai tapasztalatok, 

impulzusok hatnak. A téma feltérképezését végigkövette egy erős tudatosítási 

folyamat is. Úgy gondolom, hogy a saját táncórám koncepciójának alapos 

ismerete elmélyítheti és biztonságosabbá teheti az egyébként folyamatosan 

alakuló és bővülő módszertani eszközök alkalmazását az egyéni 
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tánctanításomban. A dolgozat struktúráját tekintve igyekszem ezt az álláspontot 

szem előtt tartani. Ennek a dolgozatnak a megírásánál az is volt a célom, hogy 

újabb és újabb jelenségeket fedezzek fel a tánctanári munkámmal kapcsolatosan, 

illetve, hogy a már meglévő ismereteimről, tudásomról rendszerezettebb képet 

kapjak, és ennek hatására a későbbiekben az általam alkalmazott óratartási 

metódus továbbfejlesztése eredményes legyen.  
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Visszapillantó: a pedagógiai alapelveim gyökerei, 

diákéveim 

Amikor elkezdtem a témámmal foglalkozni, azzal, hogy megvizsgáljam, majd 

körvonalazzam az eddigi tánctanári munkásságomat, ami egy folyamatosan 

alakuló, fejlődő, még nem teljesen kiforrott módszer, először is azt akartam 

megérteni, hogy honnan jött az indíttatás, az ihlet, hogy én tánctanárként is 

szeretnék tevékenykedni a mindennapjaimban. Mit szeretnék átadni, tanítani? 

Megpróbáltam visszafejteni a szálat, hogy honnan indultam, mi lehetett az 

inspiráció, aminek hatására elkezdtem tudatosítani magamban, hogy a 

tánctanítás engem mélyebb szinten érdekel. 

Ez egy évekig tartó hosszú folyamat volt, folyamatosan érlelődött bennem, néha 

szavak szintjén is megfogalmazódott. A következő néhány területet tudom 

kiemelni: A tanáraim hatottak rám a főiskolás éveim alatt; Belső késztetés az 

elmélyülésre; Az előző szakdolgozatom kutatásainak előremutató eredményei. 

Ezekre az esetekre vonatkoztatom a gondolat megszületését, hogy a 

tánctanításba invesztáljam és még tovább fejlesszem a szaktudásomat, 

érdeklődésemet, energiáimat és motivációmat. 

Ezt a három területet tettem a középpontba: 

1. A tanáraim hatása rám, a Budapest Kortárstánc Főiskolán töltött 

három évem alatt 

A Budapest Kortárstánc Főiskolán mindig is nagy tisztelettel figyeltem 

állandó tanáraimat, óraadóimat, illetve azokat a vendégtanárokat, akik 

workshop vagy periódus-szerűen tartottak órákat. Lenyűgözött és 

jóérzéssel töltött el, hogy mindamellett, hogy tudásuk magas szintű és 

megbízható, módszerük kifejlesztett, vagy továbbfejlesztett, továbbá 

egyedülálló személyiségük, kisugárzásuk van és nagyszerű emberek. 

Szinte mindegyik tanárnál feltétel nélküli volt a bizalmam a 

szakmaiságát, szaktudását illetően. Csak később jöttem rá, hogy ez azért 

volt lehetséges, mert a főiskola rektora, Angelus Iván hívta meg ezeket a 

tanárokat az iskolába tanítani, órát adni, így mi diákok már csak azzal 

találkoztunk, aki átment egy sajátos/szubjektív szakmai szűrőn. 
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Könnyedséget, felszabadultságot, örömöt, és gyakran elégedettséget 

láttam a tanáraink arcán a csoportunkkal való munka során. Ez a jelenség 

nekem is lehetővé tette diákként, hogy kísérletező és magamat megújító 

lehessek. Később erre a tapasztalatra visszaemlékezve született meg 

bennem, hogy én is „ilyen” tanár szeretnék lenni. Akinek az órájára 

örömmel járnak a diákok és aki örömmel vesz részt a saját óráján is.  

A Budapest Kortárstánc Főiskolán töltött három évem alatt alkalmam 

volt több különböző tanártól tanulni. Sok szemszögből látni azt, hogy a 

minket tanító tanárok a már tanult elemeket és saját mozgásukat 

összegyúrva, hogyan alakították ki saját módszerüket, illetve pedagógiai 

szempontból, hogyan adják át ezt a tudást. A főiskolán ismerkedtem meg 

a szabad mozgás/improvizáció fogalmával, Hód Adrienn és Bakó Tamás 

(tanáraim) nagy hatással voltak rám ebben az időszakban. A kezdeti 

nehézségeim és a későbbi bátorítások ösztönöztek rá, hogy komolyabban 

kezdjek el foglalkozni az improvizáció hatásaival, fejlesztő 

képességével. 

2. Igény az elmélyedésre 

Az évek alatt fontossá vált számomra, hogy az eddig megtapasztalt 

sokrétű tudásból érdeklődésemnek megfelelően, egy adott téma alapos 

megismerésére fókuszáljak. Esetemben az érdeklődés a test mozgásainak 

feltérképezése volt, ami magában foglalja többek között az anatómia és 

a test működésének alapos ismeretét is. A Budapest Kortárstánc Főiskola 

elvégzése után az első ilyen jellegű tapasztalatom a jóga tanári tanfolyam 

elvégzése volt, amit a jelenlegi tánctanári munkámban is használok. 

2015-ben, amikor végeztem a Budapest Kortárstánc Főiskolán, több éves 

jógagyakorlás után elvégeztem a Mandala Jógastúdiók által 

megszervezett egy éves Hatha Jóga oktatói tanfolyamot1, ami több 

tekintetben is érdekelt. Úgy éreztem, hogy a testspecifikus 

mozgásminőségének megismerése, a jógaórák tempója, dinamikája, a 

jóga szellemisége és az adott ászanák jelentéstartalma mind 

 
1 Mandala Jógastúdiók a Yoga Alliance által regisztrált jógaiskola, Hathajóga oktatóképzése 

modulrendszerű oktatóképzés, amely államilag elismert hivatalos felnőttképzés. Oklevelet 

szereztem: 2015-ben. 
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fiziológiailag, mind filozófiailag közel áll hozzám. Akkor három éves, 

szinte mindennapos gyakorlattal a testemben jutottam arra a 

következtetésre, hogy szeretném még jobban elmélyíteni a tudásomat, 

hogy később biztonsággal tarthassak jógagyakorlásokat. Ez az élmény is 

fontos szerepet játszott a kortárstáncban szerzett tapasztalataim 

továbbfejlesztésében, később tanításában. 

A jógagyakorlás segített abban, hogy jobban megértsem az emberi test 

anatómiáját, egyes ízületek mozgásterjedelmét. A lassú tempó miatt a 

test lehetséges mozgásait jobban meg tudtam figyelni egy-egy ászana 

gyakorlásánál. Segített tudatosítani, hogy nem másnak gyakorlok, hanem 

magamnak. A legfontosabb, hogy mindig fejleszthető a saját 

gyakorlásom. Nincs olyan, hogy kész, végrehajtottam, megcsináltam. 

Elkezdtem felfigyelni a légzés fontosságára, mozgás közben. Többek 

között légző gyakorlatok esetében addig nem ismert testérzetekre tettem 

szert, különböző számomra újszerű hatást tapasztaltam meg. Egyik 

kedvenc gyakorlatom a Sanmukhí mudrá, amely az elsők között volt, 

mely segített új apró, intenzív élményekkel gazdagítani. Ennek a 

légzőgyakorlatnak több hatását, mint az érzékek befelé fordulását és a 

ritmikus légzés következményeképp a gondolatok szétszórtságának 

megszüntetését, többszöri próbálkozás után sikerült megtapasztalnom. 

Ez nagyon jó érzéssel töltött el. Gyakorlás közben, ez „belső béke” 

érzetét keltette bennem, ami szintén új kapukat nyitott meg előttem. A 

kortárstánc óráimban tudatosan használok jógából hozott elemeket 

rávezető gyakorlatként. Ezek a gyakorlatok mind segítenek a figyelmet 

és az energiákat összpontosítani. Szerencsére manapság a jóga többek 

számára ismert mozgásforma, így a tanítványaim adott esetben fel is 

ismerik az innen átvett elemeket. 
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Sanmukhí mudrá 

A földön ülünk egyenes gerinccel, törökülésben vagy lótuszülésben. Vállakat és 

lapockákat leengedjük, fejtetővel felfele törekszünk, a hasfalat végig tartjuk. 

Majd mindkét kezünket felemeljük az 

arcunkhoz, a könyökök legyenek 

vállmagasságban és oldalra nézzenek. 

Becsukjuk a szemünket, úgy, hogy a 

szemgolyókat felfelé fordítjuk. A 

hüvelykujjakat a fülnyílásokba tesszük, 

ezzel kizárjuk a külső hangokat. A 

becsukott szemhéjra helyezzük a mutató- 

és a középső ujjak első két ujjpercét. A 

mutatóujjakkal a szemöldök alsó részét felfelé toljuk, a középsőujjakkal pedig a 

szemhéjat húzzuk lefelé. Folyamatosan enyhe nyomást gyakorolunk a fülekre és 

a szemekre. A két orrlyukat oldalról egyenletesen benyomjuk a gyűrűsujjakkal, 

ezáltal szűkül az orrnyílás és lehetővé teszi az egyenletes, lassú, mély ritmikus 

lélegzést. A kisujjakat finoman a felső ajkakra helyezzük, így a lélegzés 

áramlását érezzük a bőr felületén. 

3. BA szakdolgozatom megírása, azalatti kutatásaim végeredménye és 

előre mutatása2 

BA szakdolgozatom megírása közben több hasznos, szakmailag 

előremutató tapasztalattal lettem gazdagabb. Felfigyeltem azokra az 

állapotokra, melyeket tapasztalat általi felismerés és az úgynevezett 

sikerélmény megélésekor tudtam azonosítani, ezeket vizsgáltam később. 

Többször fogalmazódott meg bennem egy jó tapasztalat után, hogy ha 

ezt előbb tudom, ha ezt valaki előbb mondja nekem, akkor sok 

tekintetben megkönnyíthettem volna a saját, vagy akár mások dolgát is. 

BA szakdolgozatomban azokkal a kérdésekkel foglalkoztam, amelyek 

egy táncos mindennapjaira kihatnak. Többek között arra kerestem a 

 
2 Takács Ramóna: TÁNCOS FAKTOR Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos 

mindennapjaira kiható témák (BA szakdolgozat, témavezető: Dr. Toman József), Budapest 

Kortárstánc Főiskola, 2016. 
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választ, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy a hibás testtartásom 

javuljon és ezzel gördülékenyebbé váljon a mozgásom. Saját mozgásom 

kutatása és anatómia tanulmányaim által jutottam el alternatívákig, 

megoldási lehetőségekig. Lassan megtanultam, hogy specifikusan mely 

izmokat kell erősítenem vagy nyújtanom, hogyan optimalizáljam a 

gerincem helyzetét. Ez és ehhez hasonló megfigyelés, analizálás 

eredményeit foglaltam össze előző szakdolgozatomban, amely szintén 

sarkalatos pontja annak, hogy a tánctanári pályát választottam. Ennek 

fényében jelenlegi dolgozatomban is többször érintek olyan témákat, 

amelyekkel már korábban foglalkoztam, megtapasztaltam.  
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Tánctanári tapasztalataim 

2017-ben, szinte egyszerre kezdtem el pályakezdő tanárként tanítani a Budapest 

Tánciskola/Goli Művészeti Stúdióban és a Premier Művészeti 

Szakgimnáziumban. A Goli Művészeti Stúdióban3 rendszeres délutáni 

táncórákat tartottam kezdő, mozogni vágyó fiataloknak, a Premier Művészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában pedig a szakgimnáziumban 

az órarendbe beépítetten voltak táncóráim, 9-12. évfolyamon, illetve táncos OKJ 

rendszerű, felnőttoktatás keretein belül. Itt szintén kortárstánc tréninget és 

improvizációt tanítottam. 2019 óta csak a FLOW WORK: Kortárstánc tréning és 

improvizáció táncórák elnevezésű, saját szervezésű táncórámat tartom heti 

szinten a Műhely Alapítványtól bérelt teremben a Jurányi Produkciós Ház 

épületében. A FLOW WORK táncóra a Goli Művészeti Stúdióban tartott 

óráimnak a továbbfejlesztése, felépítésében és szellemiségében szinte ugyanaz a 

két táncóra. Az óratartás helyszíne változott, illetve egyedi elnevezést adtam az 

órának. A képzés jellegét tekintve mindkettőt a délutáni táncóra alá sorolom. 

Ebben a fejezetben a saját pedagógiai munkámat teszem a középpontba és a 

kortárstánc-tanítás szempontjából vizsgálom a két esetet, a FLOW WORK 

táncórát és a Premier Művészeti Szakgimnáziumban tartott táncóráimat. Főbb 

tapasztalati szempontok alapján teszek különbséget a hivatásos képzés és a 

délutáni táncórák/amatőr kortárstáncoktatás között. 

A pedagógiai munkámat mindkét helyen megfigyeltem, megvizsgáltam. 

Összegyűjtöttem a saját kortárstánc tréning és improvizáció táncórám 

vonatkozásában megfigyelt, legfőbb különbségeket és hasonlóságokat, amelyek 

véleményem szerint hatással vannak rám is, mint tanárra, illetve a táncot választó 

fiatalokra is. Ezen különbségeket és hasonlóságokat egy táblázatban 

szemléltetem, majd ismereteim alapján részletesen kifejtem és összegzem.

 
3 Az Új Előadóművészeti Alapítvány által fenntartott Budapest Táncművészeti Szakgimnázium 

és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája köznevelési 

intézményben kapott helyet a Goli Művészeti Stúdió, mint Alapfokú Művészeti Iskola. 
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FLOW WORK: 

Kortárstánc tréning és 

improvizáció táncórák 

Hasonlóságok és 

különbségek 

Premier Művészeti 

Szakgimnázium 

Kortárstánc tréning és 

improvizáció Táncóra megnevezése 
Kortárstánc tréning és 

improvizáció 

délutáni táncóra, amatőr 

táncoktatás Táncóra jellege 
szakképzés 

heti 1-2 alkalom 
Rendszeresség heti 4-6 alkalom 

nincs 
Felvételi van 

16 éves kortól Célcsoport 15-18 éves korig 

1 év A képzés időtartama 4 év 

szabadon választott/kedvtelés 
Motiváció/érdeklődés 

szabadon választott, majd 

kötelesség 

saját magam írom, variálom 

az órák alakulását 

Tanmenet 

van, követelményszint 

elérése a különböző 

évfolyamokon, felfele lépés 

csak az előző szint 

teljesítésével lehetséges 

nincsenek Vizsgák vannak 

szóbeli értékelés van a 

részemről, beszélgetések 
Értékelés 

érdemjegyek kerülnek a 

naplóba, 1-5-ig adható 

a fejlődést akadályozza, 

lemaradás következik be 

Hiányzások 

következménye 

a fejlődést akadályozza, 

lemaradás következik be, ha 

a naplóba bekerül a 

hiányzások száma és 

meghalad egy szintet, akkor 

az a közoktatási törvény 

szerinti 

jogkövetkezményekkel jár 

tanácsok megfogadása, új 

tapasztalatok elfogadása és 

beépítése, újdonság ereje, 

kihívás a testnek és az 

elmének is, aktuális testi és 

lelki állapottal való munka 

Nehézségek a diákok 

szemszögéből 

szabályok elfogadása, 

kötelességtudat kialakítása, 

motiváció fenntartása 

az egyszerűtől a csoport 

egyéni tempójában halad az 

összetettebb gyakorlatok felé 
Gyakorlatok 

komplexitása 

a tanmenetben előírtak 

alapján a tempó és a 

tananyagban szereplő 

gyakorlatok rövid idő alatt 

egyre komplexebbek 

megszeretteti a mozgást, 

önbizalom fejlesztése, flow- 

és táncélmény 

megtapasztalása, fejleszti a 

test kreativitását és a 

testtudatot (az elme és a test 

összekapcsolása), 

képességfejlesztő, 

közösséghez tartozás, segít a 

saját test elfogadásában, 

kikapcsolódás, a tánc 

felszabadító ereje 

A táncóra gyümölcse 

magába foglalja a másik 

oszlopban leírtakat, azonfelül 

a professzionális táncéletre 

készít fel 
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Az előző oldalon felsoroltak és leírtak alapján látható, hogy mennyi hasonlóság 

vagy különbség van a kétfajta oktatási forma között, ami nem jó vagy rossz, 

hanem más. Sokat gondolkoztam rajta és figyeltem is saját magamat, hogy én 

hogyan viselkedtem a két helyen, mind személyiségemet, mind tanítási 

módszeremet tekintve. Felállítottam magamnak egy értékrendet, ami 

tapasztalataim alapján láttam, hogy működik, így ebben a két különböző 

helyzetben igyekeztem ezt az értékrendet arany középútként megtartani, ezáltal 

kerülni a szélsőséges állapotokat. 

A táncórák megnevezése mindkét esetben ugyanaz. A kortárstánc tréning és 

improvizáció megnevezés tükrözi a táncóra tartalmát, miszerint a diákok 

kortárstánc tréninggel és improvizációval ismerkednek az órákon. 

Alapvető és fontos különbség a két táncóra jellege között van, mégpedig hogy 

a FLOW WORK táncórára az iskola/munka után jönnek a tanítványok, délutáni 

szabadidős programként választják a kortárstáncot heti rendszerességgel, 1-2 

alkalommal. Míg a Premier Művészeti Szakgimnáziumban tánctagozaton a 

kortárstánc szerves része az iskolának, heti 4-6 kötelező tanóraként szerepel. 

Elsősorban azt kellett tudatosítanom, hogy más a motiváció ebben a két esetben. 

A FLOW WORK órára felvételi nélkül lehet csatlakozni, ehhez képest a Premier 

Művészeti Szakgimnáziumban a 9. osztályt előzetes csoportos felvételi előzi 

meg, amelyen résztvevők a felvételi után egy héttel kapnak értesítést arról, hogy 

a felvételi sikeres volt-e. A felvételi a hivatásos képzésnél elengedhetetlen. 

Ebben az esetben szaktanárok általi vélemény alapján állítják össze a leendő 

csoportot az elkövetkezendő négy évre, figyelembe véve az előképzettséget, a 

motivációt, illetve a fejlődő képességeket, készségeket. 

A célcsoport hasonló, mindkét esetben a tinédzser és fiatal felnőtt korosztály. 

Ez a korszak mindenki számára személyiségfejlődés, testi-lelki, pszichológiai 

fejlődés szempontjából meghatározó. Nekem tanárként fontos az előzetes 

tapasztalatom, hogy én is voltam ennyi idős és gyakran visszaemlékszem arra az 

időszakra. Munkám során ez több szempontból is segít, hiszen elfogadóbb, 

türelmesebb tudok lenni a diákokkal. Tapasztalatból felismerem, ha az aktuális 

állapot (pl. fáradtság, rosszkedv stb.) akadályozza a gördülékeny közös munkát. 

Ebben az esetben próbálok segítőként fellépni és nem még nagyobb nyomást 
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gyakorolni a diákokra, akár tanári pozíciómat kihasználva. A tinédzserkori 

sajátosságok miatt ez olykor nagy erőt és energiát vesz igénybe, de az a 

tapasztalatom, hogy amennyi energiát én belefektetek a munkámba, azt a diákok 

észreveszik és ők is igyekeznek ugyanannyi energiát bele tenni a közös 

munkánkba. A következetesség számomra is és a tanítványok számára is fontos. 

A képzés időtartamát tekintve a FLOW WORK táncóráknál egy évre szól a 

meghirdetett kurzus. Nincs előzetesen leírt tanmenet, amihez szigorúan 

tartanom kellene magam tanárként. A gyakorlatok komplexitását tekintve én 

magam írom össze, hogy mit szeretnék venni a csoporttal, amit teljes mértékben 

hozzájuk igazítok. Az egyszerűbbtől haladunk az összetettebb gyakorlatok felé. 

Figyelem a csoportot, hogy hogyan viszonyulnak a gyakorlatokhoz. Van, amikor 

képességfejlesztés szempontjából úgy látom, hogy valamire több időt kell 

hagynom, hogy jobban elsajátíthassák a mozgást, ezt nyugodtan megtehetem, 

hiszen nincs előre megírt tanmenet. A táncórákhoz ebben az esetben 

folyamatosan lehet csatlakozni és saját egyéni fejlődési szinteknek kell 

megfelelni, nincsenek vizsgák. Eltűnik a kritikus vizsgadrukk és kényszeres 

megfelelési vágy érzése. Szabadságérzetük megtartásával tudnak a tanítványok 

haladni a saját útjukon, amely során egyénileg kitűzött céljaikkal néznek 

szembe. A fejlődés mértékéről saját megítélésük és az én szaktudásom alapján, 

szóbeli értékelés formájában, egyéni beszélgetés során kapnak visszajelzést. 

Kialakult szokásom, hogy minden megtartott táncóra végeztével, az erre a célra 

fenntartott füzetembe leírom azokat a gyakorlatokat, amiket aznap csináltunk. 

Van jelenléti ív, amit minden táncóra után kitöltök, ez fontos a befizetések 

szempontjából, illetve hiányzás esetén ez alapján és a füzetem segítségével 

tudom ellenőrizni, hogy ki melyik órán nem volt, melyik gyakorlatot, feladatot 

nem csinálta. Mindig hangsúlyozom a tanítványoknak, ha hiányoznak az nekik, 

nekem és a csoportnak sem szerencsés. Ha nem tartják legalább azon a szinten a 

tudást, amin egyszer már volt, akkor lemaradnak, hátráltatva ezzel azokat a 

csoporttagokat, akik mindig részt vesznek az órán. A fejlődés szempontjából 

kifejezetten rossz, főleg ha máshol nem gyakorolja (akár gondolati szinten) a 

táncórán vett gyakorlatokat esetleg koreográfiát, akkor a következő órán szinte 

az elejéről kell kezdeni. Amellett, hogy mindenki saját ütemben halad, a 
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csoportra is tekintettel kell lennie, hogy az esetleges hiányzásokkal ne hátráltassa 

a többiek munkáját. 

A Premier Művészeti Szakgimnáziumban a tánctagozat olyan fiataloknak szól, 

akik elköteleződnek amellett, hogy az elkövetkezendő 4 évben a táncórák 

jelenléte mindennapos lesz. Általában cél, hogy innen 12. évfolyam végén az 

érettségi megszerzése után továbbra is tánccal foglalkozzanak, tehát vagy OKJ 

szakvizsgát tegyenek, vagy felsőoktatásban tanuljanak tovább. Elvárás a képzés 

során, hogy a csoportok képzettségüket és fejlődésüket tekintve együtt 

haladjanak, amely során természetesen megvan az egyéni fejlődés, de minden 

félév és év végén egységesen vizsgát kell tenniük a csoportok saját szintjének 

megfelelően. Tánctagozaton erre az évi két szintfelmérőre értékeléseképp, 

hangsúlyos érdemjegyet kapnak a tanítványok az adott tantárgyakból. A 

tánctanárok ezeken a bemutatókon tájékozódnak, hogy a diák hol tart más 

tantárgyakból az egyéni és csoport szintű fejlődés útján. 

Mindeközben egész évben érdemjegyeket kapnak, amit az osztálynaplóban is fel 

kell tüntetni. Osztályzat adható 1-5-ig. Az 1-es a legrosszabb, az 5-ös pedig a 

legjobb értékelés. Az én órámon többek között a kortárstánc tréning gyakorlatai 

és a saját mozgás megismerése, fejlesztése a cél. Ennek tükrében egyáltalán nem 

tartom helyesnek, hogy saját mozgást érdemjeggyel illessek. Természetesen 

felmerül a kérdés, hogy mihez képest? Miért adok valakinek 5-öst, valakinek 3-

ast, ha ezt nem is lehet összehasonlítani. Miután sokat foglalkoztam ezzel a 

kérdéssel, hiszen kezdő tanárként dilemmát okozott, hogy egy ilyen 

„szabálynak” eleget tegyek, ezért összeállítottam magamnak a 

szempontrendszert, hogy mi alapján adok érdemjegyet a tanítványaimnak. A 

legfontosabb szempontok számomra ezek lettek: 

- egyéni fejlődés! (technikai fejlődés, képességek fejlődése) 

és még: 

- a táncórán való részvétel, a hiányzások aránya; 

- motiváció, hajlandóság, akarat; 

- munkába fektetett energia; 

- értő figyelem, koncentráció az órán. 
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E szempontrendszer alapján nálam akkor kaptak a diákok: 

- 5-öst, ha láttam az egyéni gyakorlás általi fejlődést, nem volt hiányzás, 

az órán folyamatos értő figyelmet láttam a szemekben és motivációt a 

feladatok kipróbálására, kivitelezésére. Ha észrevehető volt a befelé 

fordulás és a saját mozgásuk megismerése volt a cél, nem az, hogy 

másokat másoljanak, esetleg kritizáljanak. Illetve néha ösztönző 

szándékkal órai munkára is adtam 5-öst, amikor kiemelkedő energiával 

dolgozott végig az órán; 

- 4-est, ha az egyéni gyakorlás nem volt olyan nagymértékű, de így is 

tartotta a csoporttal a szintet, hiányzásai csak indokolt esetben voltak, az 

órán végig megtartotta a koncentrációt a feladatok iránt; 

- 3-ast, ha az egyéni gyakorlás kis mértékben volt csak meg, szemmel 

lehetett látni az instrukciók beépítésének hiányát, ám órai jelenléte ezt a 

hiányt valamelyest kompenzálta, óralátogatása közepesen volt kielégítő, 

nem rontott teljesítményén, másokat néha zavart; 

- 2-est, ha tényleg semmilyen hajlandóságot nem mutatott az órán 

elhangzottak és gyakoroltak irányába, a hiányzások száma nagymértékű 

volt, folyamatos kifogásokkal próbálta elfedni az egyébként láthatóan 

nem gyakoroltakat, szétszórt volt és másokat sem hagyott figyelni az 

órán; 

- 1-est, szerencsére egyetlen tanítványomnál éreztem csak szükségét, hogy 

a legrosszabb jegyet adjam. Ebben az esetben nem járt be az órákra, ha 

jelen volt, akkor többszöri rászólásra is zavarta a többieket a feladatok 

elmélyülésének folyamatában, viselkedésével hátráltatta a csoportot. 

Minden hónapban legalább három-négy jegyet kaptak a diákok. Nem tartom 

magam feltétlen szigorú tanárnak, viszont tartom magamat ahhoz, hogy a 

fejlődés és az elmélyülés előbbre való, mint a produktum. A diákokkal a közös 

hang megtalálása egy intenzív folyamat, ami nagymértékben alapszik a 

hajlandóságon és a figyelmen. 

A saját értékrendemet szem előtt tartva, szóbeli értékelést is adok egyenként a 

diákoknak, ez sokkal részletesebb, érthetőbb és árnyaltabb visszajelzés arról, 

hogy épp hol tartanak. Ebben az esetben a szakgimnáziumban a tempó gyorsabb, 

pont annyi vagy kevés lehetőség van a különböző gyakorlatokhoz való 
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visszatérésre, a tanmenet komplex és nagy mennyiségű információt tartalmaz, 

amit a diákoknak viszonylag kevés idő alatt el kell sajátítaniuk. Az óráimat úgy 

próbáltam összeállítani, olyan improvizációs gyakorlatokat csináltunk a Premier 

Művészeti Szakgimnáziumban minden évfolyamon, ami lehetővé teszi, hogy 

ebbe a kevés időbe a tanmenet anyagát belesűrítsem és a diákok minél nagyobb 

mennyiségű és minél jobb minőségű tudást, tapasztalatot, táncélményt át 

tudjanak élni közben. A csoportdinamikához és az egyéni fejlődéshez szorosan 

hozzátartozik a hiányzások számának mértéke. Ha a diák sokat hiányzik, 

hátráltatja saját magát és a csoportot is, illetve intézményi szinten, szélsőséges 

esetben évismétlés lehet a következmény. 

Úgy érzem, a Premier Művészeti Szakgimnáziumban effajta intézményi 

kötelezettségek mellett sokkal nagyobb energiákat kellett magamban 

mozgósítanom. Ott a velem szembeni elvárások szintjén nem csak a diákoknak, 

de szüleiknek is meg kellett felelnem, hiszen itt az érdemjegy a bizonyítványba 

is bekerül, ami a továbbtanulást is befolyásolhatja. Ez úgy működik, hogy én, 

mint tanár a lehető legnagyobb mértékben járulok hozzá szaktudásommal, segítő 

készségemmel, türelmemmel és odaadásommal az órákhoz. A diák pedig a 

lehető legnagyobb mértékben, motiváltan jelen van és energiát fektet a saját 

magával való és másokkal közös munkába, ennek eredménye/megnyilvánulása 

az érdemjegy, amit ebben az értelemben közösen hoztunk létre. Néhány esetben 

ez ambivalens érzéseket vált ki, mert ha az elvárások megnőnek a másik féllel 

szemben, ám a belefektetett energia csökken, akkor feltételezhetően az egyik fél 

hibáztatni fogja a másikat. Többek között emiatt is szoktam a diákokat is 

megkérdezni arról, hogy ők hogyan értékelnék a saját munkájukat és minden 

esetben megbeszéljük, ha eltérés van az én tanári véleményem és a diák saját 

megítélése között. Eddigi tapasztalataim szerint, ha a kommunikációm tiszta a 

tanítványaimmal szemben és helyes visszajelzéseket adok nekik, akkor a 

véleményünk nem tér el nagymértékben egymástól. 

Az összehasonlító táblázatban a nehézségek a diákok szemszögéből rész 

kitöltésekor azokat a megfigyeléseimet írtam le, amik felmerülhetnek a 

diákoknál kihívásként a délutáni táncóra és a szakképesítés folyamán. A FLOW 

WORK táncórám esetében a résztvevőknek elsősorban az én személyemet kell 

elfogadniuk. Abban az esetben jönnek vissza következő héten is, ha velem 
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nagyjából egy hullámhosszon vannak. Bármikor dönthetnek úgy, hogy nem 

jönnek többet, ezt akár indoklás és következmények nélkül megtehetik. Ha ez az 

egymáshoz alkalmazkodás megtörtént, a diák elfogadja azt, amit én tanárként 

mondok az órán, utána tud saját magával foglalkozni, elmélyülni a táncóra egyes 

részeiben. 

A szakképzésben ugyanúgy teljes mértékben megjelenik az összes nehézség, 

mint a szabadidős tevékenységként választott táncóránál, azzal a különbséggel, 

hogy ilyenkor nem dönthet úgy, hogy nem jön be az órára, hiszen annak 

következményei vannak, hiányzásnak minősül. Ezen képzés során a 

kötelességtudat kialakulásakor elfogadja a diák, hogy a teherbírását és a 

motivációja folyamatos megtartását többnyire saját energiából kell fenntartania. 

Ilyen értelemben jobban kell saját energiatartalékaira támaszkodnia és nagyobb 

erőfeszítéseket kell tennie önmaga motiválására. 

A táncóra gyümölcse rész összefoglalja, hogy milyen célokat érhetnek el, 

milyen tudásban részesülhetnek, milyen képességekkel gazdagodhatnak a 

tanítványok, ha részt vesznek ezen képzések valamelyikében. Akik kedvtelésből 

járnak táncolni többnyire az az elsődleges és meghatározó, hogy 

kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, közösséghez tartozzanak. Fontos, hogy 

megtapasztalják mozgás által az elme és a test tudatos összekapcsolását, a tánc 

felszabadító erejét úgy, hogy közben egyre jobban megszeretik saját 

mozgásukat. Ha elfogadják saját testi adottságaikat és annak ismeretében 

tanulnak meg dolgozni, mindenki képességeihez mérten a legeredményesebben 

tud haladni a tanulásban. 

A szakképesítés esetében a táncórán való részvétel természetesen magában 

hordozza a délutáni táncóránál, a ’táncóra gyümölcse’ résznél felsoroltakat. A 

fókuszpont viszont kitágul azzal a céllal, hogy a képzés során sikeres legyen a 

felkészülés a professzionális táncéletre és táncművész váljon belőlük. 

Próbálom, és úgy érzem az eltelt három év alatt sikerült is mindkét helyen az 

arany középút megtalálásával a szakmám iránt érzett szeretetet és a 

személyiségemet megtartani. Mindemellett szakmai szempontból a diákok és 

kollégáim visszajelzései alapján is igyekszem továbbra is fejleszteni magamat. 
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Saját táncpedagógiai módszereim bemutatása 

A FLOW WORK táncórámat, melyet az eddigi tapasztalatok, szakmai tudás és 

impulzusok alapján építettem fel, különböző szemszögekből vizsgáltam. A nagy 

egésztől haladtam a kis részletek felé. 

Tanárként a feladataim 

Számomra a legmeghatározóbb első benyomás és érzés arról, hogy milyen 

pedagógusnak lenni, a felelősség súlyának megtapasztalása volt. Tánctanárként 

ez mindennap felmerül testi, lelki szempontból is. 

A tánctanítás során: 

- a személyiség fejlődése mellett, 

- a prevenció és az izomzat felkészítésétől kezdve, 

- az információk beépítésén keresztül, 

- az integrálás hatékonyságát tekintve a siker- vagy kudarcérzés 

feldolgozásáig keresztülmegy mind a diák, mind a tanár. 

Felelős vagyok azért, hogy a hozzám járó tanítványokat megtanítsam helyesen 

bemelegíteni, annak érdekében, hogy képesek legyenek a bemelegített izomzat 

segítségével minél hatékonyabban, sérülésmentesen dolgozni. Ezzel új 

testélményeket tapasztaljanak meg. Lényeges, hogy miközben élvezik a 

mozgást, fizikai és pszichikai határukat tágítsák. 

Én, mint hivatásszerűen emberekkel foglalkozó tanár, az óráim során próbálok 

a diákoknak új szemléletet adni. Igyekszem átadni a táncórámon töltött idő alatt 

azt a nyitottságot, ami a tanítványaimat is szabaddá teheti a tánctanulásban. 

Megmutatni addig még nem tapasztalt mozgástanulási eszközöket, 

mozgásminőségeket, testérzeteket, illetve az elme és a test összekapcsolásában 

új lehetőségeket nyitni. Többek között arra törekszem, hogy az általam 

fejlesztett, formált táncóra anyagával és módszertanával továbbadjam az évek 

alatt elsajátított, megtapasztalt tánctechnikai tudást. 

Tanárként eltöltött éveim alatt szembetaláltam magam a tanári szerep 

alapelemeivel. Illetve, azzal, hogy ez a „szerep” nem csak a táncórákra 
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vonatkozik, hanem kihat a pedagógus személyiségére, magánéletére is. 

Tapasztalataim alapján, azt mondhatom, hogy én magam is 

személyiségfejlődésen mentem át. 

Elkezdtem feltérképezni, hogy melyek azok a tulajdonságok, kompetenciák, 

melyeknek jó, ha megfelelek én magam is. Ezen kívül, ami az idő 

előrehaladtával még kialakult, alakul: 

- tanári tapasztalat; 

- pedagógiai ismeretek; 

- sajátos pedagógiai módszer. 

A következő oldalon felvázolt virágmotívum az aktuális álláspontomat, 

gondolkodásomat tükrözi. Az elkészítés során magamból indultam ki. Azokat a 

személyiségjegyeket, kompetenciákat gyűjtöttem össze, melyek hosszas 

analizálás eredményeként fogalmazódtak meg bennem, annak érdekében, hogy 

pedagógiai munkám és a táncórám is kreativitás- és képességfejlesztő 

örömforrás legyen. Többek között arra a kérdésre válaszolva szelektáltam az 

elemek között, hogy én, mint táncpedagógus miket tartok igazán fontosnak egy 

színvonalas táncóra megvalósításához. 

Azért tarottam meg a szirmok véletlenszerű elrendezését, mert attól függetlenül, 

hogy felállítottam egy sorrendet a jelenlegi gondolkodásom alapján, biztos 

vagyok benne, hogy ez a motívum mindig alakul. Kétségkívül, lehetne hozzáírni 

még sok elemet, vagy elvenni belőle, vagy máshogy csoportosítani, átrendezni. 

Mindenkinek másként nézne ki ez a rajzolat. Bízom benne, hogy tanulságos lesz 

másnak is, ha kísérletet tesz és elkészíti a saját motívumát. 
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Színek szerinti csoportosítás:

Én-elemzés; Táncpedagógus 

A már fent említett módon létrehozott virágmotívum kiindulópontjaként adtam 

meg a táncpedagógus és én-elemzés szavakat, ezzel szűkítettem a halmazt. 

Érezhetően fókuszálta a mondanivalómat, értelmezhetőbbé, színesebbé tette 

dolgozatom e fejezetét számomra. 

Narancssárga: 

- elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás, hivatástudat; 

- tehetség felismerése, tehetséggondozás; 

- erkölcsi tartás. 

Azt gondolom, hogy ezek a felsorolt elemek mindenkinél szerepelnének a 

virágmotívum kialakításánál, hiszen, ha bármilyen pedagógiai tevékenységre 

gondolok, ezek alapvetőnek tűnnek. Úgy vélem ezek megfogalmazódnak abban 

a pillanatban, amikor valaki eldönti, hogy tanár akar lenni. Véleményem szerint, 

ha megjelennek ezek a kifejezések a saját virágmotívumunkban az a szakma 

iránti elköteleződést jelenti. Ilyenkor megvan a motiváció, hogy miért választja 

valaki a tanári pályát. Nálam is így történt. 

Sötétzöld: 

- logika, logikus gondolkodás; 

- megfelelő szaktudás, felkészültség; 

- kompetenciák: ritmusérzék/tér/idő faktor ismerete, eredményes 

alkalmazása; 

- jobb és baloldal, akár tükörben is tudni mutatni a mozdulatokat; 

- többfelé figyelés egyidőben, multifunkcionalitás, többnyire beszélni és 

mozogni egyszerre. 

Ebbe a csoportba olyan összetevőket válogattam össze, amiket folyamatosan 

szeretnék tanulni, fejleszteni és célszerű pedagógiai módszerekkel átadni. Úgy 

gondolom a megfelelő szaktudás elengedhetetlen, hiszen az a cél, hogy a 

megszerzett és továbbfejlesztett tudásomat átadjam, szaktudásommal segítsem a 

tanítványaim fejlődését. Diákéveim alatt a legnagyobb kihívást nekem a 
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ritmusérzék fejlesztése okozta. A táncórákon kívül a sok egyéni gyakorlás 

segített, hogy sikeresen fejlődhessen ez a képességem. Többek között 

kísérleteztem ritmus visszatapsolással, ritmusképlet kitalálással és ezek 

különböző módokon való visszaadásával (légzéssel, szuszogással, hangadással, 

akár apróbb mozdulat kíséretével, például kacsintással). Visszagondolva, 

tapasztalataim alapján beigazolódott, hogy amire az ember időt szán és 

fókuszáltan foglalkozik, szemmel látható lesz a fejlődés. Ahogy egyre 

gyakorlottabb lettem az évek során, a jobb és baloldal tükörben való mutatása, 

egyidőben beszélni és mozogni egyre inkább rutinszerűvé vált. Ezekre már nem 

kell külön odafigyelnem, ami megkönnyíti a munkámat, ennek következtében 

tudok másra koncentrálni. 

Sötétkék: 

- önazonos személyiség; 

- felelősségtudat. 

Ide tartozik az önazonos személyiség, felelősségtudat, ami számomra azt 

hordozza magában, hogy megérett a személyiségem arra, hogy már nem csak 

magamért tudok biztonsággal felelősséget vállalni, hanem másokért is, azokért, 

akik a táncórámra eljönnek. 

Napsárga: 

- problémamegoldó képesség; 

- pszichikai felkészültség/erős idegrendszer; 

- gyors feszültség levezetés, indulatkezelés; 

- a személyes tér megtartása; 

- érzelmi megérintettség a csoporton belül, ennek megfelelő kezelése; 

- viszony meghatározása, határok tartása tanár/barát; 

- tanár-diák kapcsolatának minősége, kölcsönös tisztelet. 

Ebben a csoportban az az érdekes számomra, hogy az itt felsoroltak is 

természetesen megjelennek az élet minden területén, de mégis teljesen más 

szituációk alakulnak ki. Meghatározó élmény volt számomra ezekkel először 

szembesülni kezdő tanárként, amikor az első csoportommal elkezdtem a közös 

munkát. Természetesen fel lehet készülni néhány esetre, de mindegyikre nem, 
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hiszen nagyon különbözőek és körülményfüggőek. A problémamegoldó 

képességemet mindig is erősségemnek tartottam, de a legtöbb eset olyan volt, 

amit az aktuális szituációból adódóan kellett lereagálnom, vagy felépítenem, 

többek között a kölcsönös tisztelet, ami kétoldalú, diáktól és tanártól is függ. 

Az eddigi éveim alatt egyszer találkoztam olyan esettel, amikor az egyik 

tanítványom viselkedésében, képességeiben és hozzáállásában is felismertem 

azt, amikor én voltam diák. Ez a volt diákom tehetséges, de nem szorgalmas, 

érzékeny, de nemtörődöm, flegma stílusa van, ösztönös, ami figyelemre méltó, 

de szétszórt. Mindig azt éreztem rajta, hogy mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a komfortzónáján belül maradjon, ami azt jelentette, hogy sokáig nem 

tudtam kizökkenteni ebből az állapotból. Ennek a helyén kezelése fejtörést 

okozott. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit és hogyan mondjak neki annak 

érdekében, hogy tovább tudjon haladni a fejlődés útján, úgy, hogy közben ne 

alakuljon ki az a helyzet, hogy „csak” vele foglalkozom az órán. Kérdés volt, 

hogy milyen instrukciókat adjak neki, hogyan hassak rá. 

Türkizkék: 

- tudatosság; 

- tájékozottság; 

- hitelesség; 

- következetesség; 

- megfigyelőképesség/szemlélődés; 

- egy adott "problémát" egészben nézni és részeire bontani tudni kell; 

- kommunikációs- és kifejezőkészség, közös hang megtalálása; 

- testbeszéd fontossága, „taktilis” érintéses instrukciók. 

Ezek a tényezők nagymértékben megkönnyítik a munkámat. Mindet 

fejlesztenem, formálnom kellett ahhoz, hogy az alakuló pedagógiai 

módszereimet alátámasszák, segítsék. Ennek fényében alakult ki a metódus, 

miként vagyok jelen az óráimon. A tanítványaim akkor tartanak hitelesnek, ha 

az általam közvetített gondolatokat megfelelő módon tudom átadni. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy tudatosságra és következetességre törekedjek, hiszen 

azért járnak hozzám, mert megbíznak a szakmai tudásomban és elfogadják a 

meglátásaimat. Természetesen várnak tőlem valami újat, olyasvalamit, amit ők 
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még nem tudnak, valami tanulhatót. Ez lehet új mozgásban átélt tapasztalat vagy 

gondolat, ami színesíti, gazdagítja az ő mozgásvilágukat, gondolkodásukat is. 

Szükséges volt tanulnom, későbbiekben megfigyelnem, hogy milyen 

instrukciókat mondok, illetve mit üzenek a testbeszédemmel a tanítványaim felé. 

Odafigyeléssel, gyakorlattal úgy gondolom, mára meglátok apró jeleket. Egyre 

biztosabb vagyok benne, hogy milyen instrukciót adjak, ha az órámon 

résztvevők közül valakinek nehezebben megy több mozdulat vagy egy 

mozgássor megjegyzése. Legtöbbször vissza tudom bontani a szálat és az 

általam adott instrukció kimozdítja, előre lendíti a nehézségekből. Többek között 

erre vonatkozik, ha azt látom, hogy valaki általában ugyanúgy csinál egy 

mozdulatot. Ebben az esetben tudom akár szavakkal is motiválni arra, hogy 

változtasson rajta, ezzel új utakat nyitva a saját mozgásának megismeréséhez. A 

„taktilis” azaz érintéses instrukcióadást fontosnak tartom. A táncórámon én is 

alkalmazom az érintést, mint segítő eszközt. Ezáltal pontosabban megérezheti a 

megérintett fél, hogy mi az általam adott helyes irány. A taktilis instrukció több 

komponensből áll össze: van helye, iránya, intenzitása, energetikája, tempója, 

célja. Ezeket egy pillanat alatt át lehet adni, anélkül, hogy egy szót is szólnék. A 

határozott, tenyér általi érintés biztonságot ad a diáknak, a mozdulat 

megértésének idejét redukálja. 

Magenta: 

- türelem; 

- empátia; 

- személyes kapcsolat; 

- lelkesedés/motiváltság; 

- nyitottság; 

- érzelmi elfogadás; 

- szabadság; 

- harmónikus személyiség; 

- aktív jelenlét, személyes jelenlét az órákon, kisugárzás és az ebbe 

fektetett energia; 

-  megbízhatóság, kölcsönös bizalom tanár és diák között. 
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Ezt a csoportot úgy nevezem „A hab a tortán”, hiszen e tulajdonságok és 

kompetenciák nélkül is végrehajtható egy táncóra. Úgy gondolom, ha jó 

élményekkel teli, kellemes hangulatú légkörben szeretnék közösen dolgozni, 

alkotni és azt szeretném, hogy a tanítványaim szívesen járjanak hozzám, akkor 

elengedhetetlen. A táncóráimon 100%-os aktív jelenléttel veszek részt, a táncóra 

idejére, a résztvevő diákokra, a térre, időre koncentrálok. A jelenre 

összpontosítok. A táncóráimon arra törekszem, hogy a tanítványaim felszabadult 

állapotban ismerjék meg saját mozgásukat, fizikai, pszichikai határaikat, illetve 

tapasztaljanak meg táncélményt. Mindemellett az is fontos nekem, hogy én 

magam is jó érzésekkel legyek jelen a saját óráimon, hiszen az odaadó és 

kreatív közös munka inspirálóan hat rám, amit érdemes tovább vinni, a 

továbbiakban ezzel is segítve a magam és tanítványaim fejlődését. A táncóra 

elején mindig megkérdezem a csoportot, milyen állapotban vannak, hogy érzik 

éppen magukat. Ezzel a kérdéssel felveszem a szemkontaktust, felmérem a 

csoport aktuális állapotát. Ekkor általában már meg szokott fogalmazódni 

bennem milyen intenzitású lesz az óra. Általában előre eltervezek néhány 

gyakorlatot, amit beletennék az aznapi táncórába, de ha úgy ítélem meg a csoport 

adott állapotából, hogy a fejlődésüket szem előtt tartva másra lenne szükségük, 

akkor változtatok. Az évek alatt szerzett tapasztalatok lehetővé teszik, hogy 

improvizáljak a gyakorlatok sorrendjében, akár teljesen új feladattal folytassam 

az órát. 

Tanár-diák viszony a táncóráimon 

„(…) Kihat az egész életre, még tán jobban is, mint a barátság vagy a 

szerelem, mely elmúlik, lezáródik, nem úgy mint a mester-tanítvány viszony, 

ami bár szükségképpen véges időben, hatásában határtalan.”4 

Nagy hangsúlyt helyezek a személyes kapcsolatra és a diákokkal való egyénre 

szabott bánásmódra. Ezt a szemléletet, mint nagyon sok másikat is a Budapest 

Kortárstánc Főiskoláról hozom, ott tanultam és tapasztaltam meg saját bőrömön, 

hogy milyen, amikor az egyén kerül a központba. Fontos, hogy a táncóráimon 

 
4 Angelus Iván: Táncoskönyv, Tanár-diák viszony aszimmetriája és kölcsönössége, 

Magánkiadás 2012. 158. 
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nem egy egységes követelményi szinthez, nem az osztálytársakhoz hasonlítom 

a diákokat, hanem az egyéni haladás üteme a lényeges. Az a lényeges, hogy a 

diák saját magához, saját képességeihez képest hogyan teljesít. Akár a legkisebb 

teljesítmény, elmozdulás is hatalmas előrehaladást eredményezhet. Amit nekem 

észre kell vennem és egyértelmű visszajelzést kell adnom a tanítványomnak, 

annak érdekében, hogy az irányt megtartva még tovább fejlődhessen. 

Az egyik talán legmeghatározóbb feladatom tanárként, hogy megfelelő légkört 

teremtsek, ezzel a diákokat hozzásegítve ahhoz, hogy személyiségük optimális 

irányba fejlődjön, illetve közérzetük felszabadult, ők maguk motiváltak 

legyenek az ideális közös munkához. 

Alapvetően a hitelesség, elfogadás, empátia azok a jellemzők, melyek egy 

pedagógusnak sok másik személyiségjegy mellett fontosak ahhoz, hogy a légkör 

megfelelő legyen és segítsék a diákot az optimális önfejlesztés elérésében. 

„A hitelesség azt jelenti, hogy a tanár őszintén, önmagát vállalva viselkedjen. 

Vállalja saját érzelmeit, és az elvei szerint viselkedjen. Ha egy tanárnak fontos, 

amit tanít, érdekesnek tartja a saját tárgyát, akkor képes igazán érdeklődést 

kelteni. Az érzelmek megjátszása, a hamis elfogadás vagy az érdeklődés tettetése 

viszont disszonáns hatást kelt, mert a nem verbális jelzéseink ellentétesek a nyílt 

kommunikációval.”5 

Mind diákéveimben, mind tanár éveimben szerzett tapasztalataim alapján azt 

vettem észre, hogy a diák akkor bízik a tanárban, tartja hitelesnek, ha látja, hogy 

tudatosan csinálja azt, amit csinál. Ha látja, hogy meg tudja mutatni az adott 

mozgáselemet, mozgásminőséget, vagy azt úgy magyarázza el, hogy a diák is 

megértse. Tapasztalataim szerint mindig vannak olyan diákok, akik például 

akrobatikus elemek kivitelezésében ügyesebbek, mint én. Itt az az elsődleges 

számomra, hogy ha kisebb is a mozdulat, amiben megmutatom a mozgáselemet, 

az legyen pontos. Fontos, hogy ebben ugyanúgy inspiráljam őket, attól 

függetlenül, hogy én esetleg csak leegyszerűsítve mutatom meg az 

 
5 N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Tanár-diák viszony az alternatív 

iskolákban, Osiris Kiadó, 2004. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusok

nak/ch22s10.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
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akrobatikusabb elemeket. Tánctanárként szorosan idetartozik a jó fizikai/erőnléti 

állapot megléte is, tehát nekem folyamatosan jó kondícióban kell lennem, hogy 

el tudjam látni a munkámat. 

Fontos, hogy ne csak a tanított „tárgyaimhoz” szorosan kapcsolódó ismereteket 

tudjam pontosan, ne csak ezen ismeretek fejlesztését vállaljam folyamatosan, 

hanem ismerjem és értsem is ezen ismeretek összefüggéseit. Az idő 

előrehaladtával kikristályosodott, hogy amellett, hogy azt nagymértékben 

ismerem, amit tanítok, még több mindent kell legalább olyan szinten ismernem, 

hogy biztonsággal beszélni tudjak róla.  

„Az elfogadás és a tanítványokba vetett bizalom segíti a diákokat abban, hogy 

maguk is egyre inkább higgyenek a saját képességeikben. Az érzelmek vagy a 

viselkedés elfogadása nem azt jelenti, hogy a tanárnak mindig egyet is kell 

értenie a diákokkal, vagy helyeselnie kell a viselkedésüket. Ez csupán annak az 

elfogadása, hogy az adott helyzet belőlük milyen érzelmi reakciót, milyen 

viselkedést váltott ki. 

„(…) Az elfogadás azt jelzi a másik számára, hogy nem kell félnie. A másik fél a 

viselkedésével lehet, hogy nem ért egyet, de képes elfogadni, hogy a másik 

személy az adott helyzetben erre a reakcióra volt képes, ez tűnt számára 

célszerűnek. Ugyanakkor a másikba vetett bizalom azt is jelzi, hogy a 

legközelebbi alkalommal képesnek tartjuk a személyt arra, hogy sikeresebben 

oldja meg a helyzetet, így az elfogadás éppen viselkedésváltozáshoz vezet el. Ha 

nem akarjuk kívülről megváltoztatni a személyt, hanem rá tudjuk bízni, hogy a 

saját dolgaiban felelős döntéseket hozzon, akkor hozzá is segítjük ahhoz, hogy 

változzon.”6 

Az elfogadáshoz nekem szorosan hozzá tartozik a türelem. Véleményem szerint 

főleg mozgástanításnál fontos, hogy a tanítványaim saját tapasztalattal 

rendelkezzenek az adott mozdulatról. Én többször megmutatom, de hagyom azt 

is, hogy gondolkodjanak, kísérletezzenek. Saját maguknak kell rájönni hogyan 

 
6 N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Tanár-diák viszony az alternatív 

iskolákban, Osiris Kiadó, 2004. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusok

nak/ch22s10.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
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tudják az adott mozdulatot ráadaptálni a saját testükre. Többször előfordul, hogy 

ez heves reakciót vált ki valakiből, leblokkol. Hiszen bántja, hogy nem képes 

elsőre megcsinálni a mozdulatot, vagy a csoporttársaihoz méri magát és 

elkeseredik, hogy hozzájuk képest neki nem megy. Ebben az esetben nekem is 

nagyon meg kell válogatnom, hogy mit reagálok, mondok, hiszen vagy 

előrelendül az aktuális állapotából, vagy még jobban elkeseredik és ez az állapot 

a táncóra többi részére is negatív irányba hat ki. 

„Az empátia, a másik fél helyzetének átérzése segíti az elfogadást, és lehetővé 

teszi a tanár számára is, hogy támogatni tudja a diákot, amikor segítségre 

szorul. Ezt nem csupán belülről kell érezni, hanem ki is kell azt fejezni, hogy 

megértjük a másikat.”7 

A kezdők tánctanítása során a minőség fontosabb a mennyiségnél. Fontos, hogy 

ne azon legyen a hangsúly, hogy minél nagyobb mennyiségű információt kelljen 

megjegyezniük a diákoknak. Sokkal inkább cél, hogy a diákok megtanuljanak 

tanulni és képesek legyenek hasznosítani a tanulás készségét a későbbiekben a 

tánctanulásban, illetve egyéb más életterületen is. Továbbá lényeges, hogy 

élvezze, hogy képes megcsinálni a táncelemeket vagy megismételni több elemet 

összefűzve. Fontos, hogy a táncórán megszerzett tudás transzferábilis legyen, 

ami azt jelenti, hogy egyik helyzetről a másikra átvihetők és ezáltal számos 

szituációban és kontextusban alkalmazhatók. 

A biztos tudás megalapozásához szükséges a hatékony és eredményes tanulás 

külső és belső feltételeit megteremteni. 

Az optimális külső feltételek megteremtése: A tanulás és új információ 

befogadás egész folyamatára nézve a tanulás fizikai környezete alapvető 

fontosságú. Az ideális külső feltételek megteremtése nélkül – tehát a nem 

megfelelő környezet – jelentősen ronthatja a befogadóképesség hatékonyságát. 

  

 
7 N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Tanár-diák viszony az alternatív 

iskolákban, Osiris Kiadó, 2004. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusok

nak/ch22s10.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
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Alapvető külső feltételek egy táncórán: 

- a próbaterem megfelelő tisztasága; 

- a célnak megfelelő padló; 

- kellő nagyságú tér; 

- megfelelő fényviszonyok; 

- a táncórára kiválasztott ruházat; 

- eszközök (esetleg tükör, balettrúd); 

- beszűrődő hanghatások minimalizálása; 

- megfelelő hőmérséklet a próbateremben; 

- megfelelő szellőztetés. 

Az optimális belső feltételek megteremtése: Belső feltételek közé tartoznak az 

egyén aktuális állapotával kapcsolatos tényezők, a tanulással kapcsolatos 

önértékelés és a tanulást ösztönző tényezők. 

- A diák aktuális állapota: amikor órakezdésre a diákok bejönnek a 

próbaterembe, mindenki más-más testi, lelki állapotban van. Ekkor a 

legelső feladata mindenkinek saját magát megfelelő fizikai és lelki 

állapotba hozni. Ezt ráhangolódásnak hívjuk. A táncórára való 

ráhangolódást mindenki saját maga, egyéni hatékony módszerrel érheti 

el, ami ebben az esetben az egyéni bemelegítésben8 jelenik meg. 

Tapasztalatai alapján tudja, hogy mit érdemes, mit kell ilyenkor 

csinálnia, hogy „megérkezzen az órára” testileg-lelkileg olyan fizikai-

szellemi állapotba hozza magát, amivel hatékonyan tud részt venni a 

táncórán. A belső ösztönző tényezők, mint érdeklődés, elköteleződés 

bekapcsolására kell törekednünk. Emellett a táncóra kezdetekor mindig 

figyelem a csoportot, hogy milyen állapotban van, hogy egyénileg 

sikerül-e motiválniuk magukat az órán való felszabadult részvételre. Ha 

azt veszem észre, hogy ez nem mindenkinél vagy a csoport nagy részénél 

nem valósult meg, akkor csoportos ráhangoló, bemelegítő gyakorlatokat 

is szoktunk végezni. 

 
8 Lásd erről bővebben a BA szakdolgozatomat: Takács Ramóna: TÁNCOS FAKTOR. 

Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák (BA szakdolgozat, 

témavezető: Dr. Toman József), Budapest Kortárstánc Főiskola, 2016. 32-34. 
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Néhány jellemző állapot, amelyek jelentkezésekor észrevehetően 

nehezebben tudjuk magunkat rávenni a mozgásra: 

o Rosszkedv vagy fáradtság: A fáradtság az ember olyan aktuális, 

átmeneti (nem tartós) állapota, amely jelentősen csökkenti az 

eredményességet és hatékonyságot az adott cselekvés során, akár 

a cselekvés kezdete előtt, akár közben jelentkezik. Fáradtság 

esetén azt érezzük, hogy a saját energiaforrásunk fogytán van, ám 

ezt az érzetet hajlamosak vagyunk összetéveszteni az 

érdektelenséggel. Ebben az esetben még bőven van tartalék az 

energiaforrásainkban, csak az adott tevékenységhez „nincs 

kedvünk”. 

A táncóra fontos eleme a csoport által kialakított atmoszféra, 

mely több komponensű, de nagyrészt abból tevődik össze, hogy 

ki milyen állapotban megy be a terembe, ki mennyire veszi át a 

másik hangulatát. Nekem tanárként úgy érzem ebben nagy 

szerepem van. Megfigyeléseim alapján a tanítványaim gyorsan 

alkalmazkodnak az én adott energiaszintemhez, ha az 

érzékelhetően magasabb az óra elején, annál motiváltabbak a 

diákok. 

 

o Éhség és szomjúság, mind olyan fizikai állapotok, melyek 

lényegesen rontják a cselekvés hatékonyságát, hiszen az éhség 

erősebb, mint az érdeklődés vagy a kötelességérzet, így elvonja a 

figyelmünket. 

Táncóra előtt kell gondoskodni a megfelelő energia bevitelről és 

folyadékbevitelről.9 A táncteremben tilos enni. Inni lehet, de nem 

mindegy, hogy az órának mely pontján döntünk úgy, hogy 

figyelmünket elvonva a feladatról oltjuk szomjúságunkat. 

 

 
9 Lásd erről bővebben a BA szakdolgozatomat: Takács Ramóna: TÁNCOS FAKTOR. 

Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák (BA szakdolgozat, 

témavezető: Dr. Toman József), Budapest Kortárstánc Főiskola, 2016. 20-31. 
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A kezdők táncóráján bár megtiltani nem tudom és nem is 

szeretném, el szoktam mondani, hogy miért nem szerencsés, 

hogy bármikor igyanak. Elmondom, hogy a fókuszált 

koncentrációt elveszti, a csoportot kizökkenti az adott feladat 

végzése közben. Természetesen én azt is figyelem ezekben az 

esetekben, hogy miért akar valaki inni. Tapasztalataim alapján 

azonkívül, hogy valaki tényleg szomjas, több verzió is lehetséges. 

Többek között nehéznek érzi az adott feladatot és kihátrál belőle. 

Egy mozdulat vagy mozgássor nem megy, vagy az erősítésnél 

inkább iszik. Továbbá a komfortzónájából való kilépés feszélyezi 

vagy ’cikinek’ érzi az adott feladatot, mások előtt improvizálni 

vagy futni kell, ilyenkor gyakori jelenség, hogy a 

vizespalackjukért nyúlnak a tanítványok. Ezeket a 

megfigyeléseimet kellő komolysággal és humorral megemlítem, 

ezzel is motiválva a diákjaimat, hogy még meglátásaim szerint 

tovább fejleszthető a koncentráció és a tudatosság. 

 

- A táncóra/mozgás során, tanulással kapcsolatos önértékelés: Életünk 

minden területére hatással van, hogy mit gondolunk saját magunkról. Mit 

gondolunk saját tanulási készségeinkről és képességeinkről. A tanulással 

kapcsolatos önértékelésünk is tapasztalatainkon alapul, így tehát 

nagymértékben befolyásolják az előzetes siker és kudarc élményeink a 

táncórán való tanulásunk eredményességét. Mindenki szubjektív, sajátos 

módon határozza meg az élményt. Alapvetően három dologban 

különbözik egymástól tanuló és tanuló önértékelése alakulását tekintve: 

▪ korábbi siker- és kudarcélményinek arányaiban; 

▪ a sikernek és kudarcnak tulajdonított okok természetében; 

▪ a sikerre és kudarcra való reagálás érzékenységében. 

 

- A táncóra/mozgás során, a tanulás motivációi: Azokat a tényezőket, 

melyek a tanulásra ösztönöznek, tanulási motivációnak nevezzük. 

A táncórán, motiváció tekintetében az a ’belső késztetés’ a cél, amelyben 

maga a cselekvés, a benne rejlő öröm elérése a végcél, így a tevékenység 

önmagában hordozza a jutalmat, sikerélményt. 



32 
 

„A belső motiváció alapvető fontosságú. A tanulók azt tanulhatják, amire 

szükségük van, és amit ők szeretnének megtanulni.”10 

Saját diákéveim alatt megtapasztalt motivációs élményekről BA 

szakdolgozatomban írok hosszabban.11 Amely fejezet szintén belső kutatás 

eredménye, így ennél a témánál is támaszkodtam korábbi írásomra. 

  

 
10 N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Tanár-diák viszony az alternatív 

iskolákban, Osiris Kiadó, 2004. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusok

nak/ch22s10.html 

11 Lásd erről bővebben a BA szakdolgozatomat: Takács Ramóna: TÁNCOS FAKTOR. 

Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák (BA szakdolgozat, 

témavezető: Dr. Toman József), Budapest Kortárstánc Főiskola, 2016. 5-9. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch22s10.html
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FLOW WORK: Kortárstánc tréning és improvizáció 

táncórák elemzése 

Kialakulás 

A diákéveim alatt több különböző tánctechnikát kipróbálhattam. Lassan 

elkezdett kialakulni, hogy engem mi is érdekel a legjobban, megfogalmazódott 

bennem, hogy én mit szeretnék a későbbiekben tanítani. Egyre jobban erre 

fókuszáltam a figyelmemet. A főiskola előtt Veszprémben, Szita Bernadett 

vezetésével, a Veszprémi Moderntánc Műhely elnevezésű délutáni táncórákon 

ismerkedtem meg a moderntánc technikák legtöbbjével, többek között a 

Graham-, Limón-, Horton-, Cunningham-, Jazz-technikákkal. Később a 

Budapest Kortárstánc Főiskolán rendszeresen részt vettem balett és néptánc 

órákon. Kurzus-szerűen megismerkedtem a Tai Chi és Chi Kung 

harcművészetek alapjaival. Ezen technikai elemek elsajátítása nagymértékben 

alakították az izomzatom fejlődését, felkészítették a testemet nagyobb 

teherbírásra is. A főiskolán az órarendem nagy részében Bakó Tamással kontakt 

improvizáció, Hód Adriennel improvizáció táncóráim voltak. Kortárstánc 

tréninget ebben az időszakban pedig Varga Viktória tartott. Ezekkel a 

táncstílusokkal a Budapest Kortárstánc Főiskolán találkoztam először. Az ő 

óráik segítettek abban, hogy ne úgy gondoljak a táncra, hogy csak esztétikus 

mozdulatokból álló gyakorlatok vannak, amiket precízen kell kivitelezni, hanem 

rámutattak arra is, hogy a saját mozdulatok létrehozásával is jó táncélményben 

lehet részem. Fejlesztette a kreativitásomat és nagymértékű szabadságérzetet 

tapasztaltam az improvizáció során. 

Hód Adrienn, Karczag Éva és Marco Torrice improvizációs óráin olyan új 

élményekben volt részem a mozgásommal, gondolkodásommal és testemmel 

kapcsolatban, amit előtte még nem tapasztaltam. Például, hogy az általam 

létrehozott mozdulatok révén, a rögtönzött mozgás is lehet ugyanolyan intenzív 

és fárasztó, mint egy precízen összerakott, rögzített tréninganyag. Vagy, hogy 

merjek olyan mozdulatokat is kipróbálni, amik nem esztétikusak és szépek, 

hanem szabadabbak, extrémebbek vagy groteszkek. Megfigyeltem, hogy ezek 

milyen hatással vannak a testemre, mennyire kényelmes jóleső mozdulatok, van-
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e fejlesztő hatásuk. Tudatosult számomra, hogy nem lehet minden esetben 

megoldani a feladatot. Sokkal fontosabb lett, hogy az adott feladat egy törekvés, 

iránymutató, ami mentén haladva a test tapasztal és fejlődik. Tánctanítás során 

én is folyamatosan biztatom a tanulókat, hogy a feladat fókuszpontját megtartva 

próbáljanak ki, kísérletezzenek új mozgásformákkal. 

Hód Adrienn szakdolgozatában12 részletesen leírja azokat a gyakorlatokat, 

amiket akkoriban a főiskolán, az óráján csináltunk. Visszaolvasva a 

gyakorlatokat, vissza tudok idézni élményeket. Emlékeim vannak a testemben 

és elmémben történt folyamatokról. A legtöbb jó értelemben felkavaró élményt 

a „Mozgatás” elnevezésű feladat nyújtotta számomra, amit Adrienn így ír le: 

„Egyik mozgatja a másik, a másik az egyiket, majd együtt egymást 

összemosódásokkal.”13 Intenzív élmény volt számomra, hogy a másik ember 

mozgatja a testemet, közben én a másik ember testét mozgatom és ez a külön-

külön mozgatás egyszer csak átcsap egy olyan folyamatba, ahol már nem lehet 

igazán elhatárolni, érzékelni, megmondani, hogy ki mozgat kit. Nincs saját test 

tengely, hanem a másik testtel együtt adódik ki a tengely, a test sémája, 

önmagunkról alkotott kép pillanatokra vagy akár hosszabb időre kitágul, a másik 

testtel összemosódik. Átesik egy holtponton és csak folyik. 

Az ilyen meghatározó tapasztalatok, élmények adták a motivációt a saját 

táncórám feladatainak fejlesztéséhez. Megfogalmazódott bennem, hogy azért 

szeretnék improvizációt tanítani, mert szeretném átadni a tudást és azokat a 

tapasztalatokat, amiket beépítettem és átéltem a diákéveim alatt. Adrienn által 

leírt, hasonló gyakorlatokat, többnyire saját meglátásaim és instrukcióim által 

átalakítva én is használok a táncóráimon. 

  

 
12 Lásd: Hód Adrienn: Tánctanítás improvizációval (Táncpedagógus szakdolgozat, témavezető: 

dr. Angelus Iván), Budapest Kortárstánc Főiskola, 2014. 

13 Lásd: Hód Adrienn: Tánctanítás improvizációval (Táncpedagógus szakdolgozat, témavezető: 

dr. Angelus Iván), Budapest Kortárstánc Főiskola, 2014. 24. 
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Jelenleg a FLOW WORK táncórán ezt tanítom 

A FLOW WORK táncórán saját mozgásból lekötött kortárstánc tréninget és 

improvizációt tanítok. Ebben éreztem, hogy ki tudok teljesedni. Ennek 

érdekében minél több időt, energiát fektetek bele, hogy fejlesszem magamat és 

a módszert, amivel tanítok. 

A következő ábra szemlélteti azt, hogy mi zajlott le a táncórám kikristályosodása 

folyamatában, ami egy folyamatosan alakuló, még nem teljesen kiforrott 

metódus. A sok tapasztalatból és átvett tudásból azokat az elemeket ötvöztem és 

tartottam meg, amiket a leginkább magaménak éreztem. Ebből a testembe és 

szemléletembe beépült tudásból alakult ki, hogy mi az, amit most tanítok a 

táncóráimon. 

  

Ezekből alakult ki, hogy én mit tanítok most:

Saját kortárstánc tréning és improvizáció

Kontakt 
improvizáció, 
improvizáció, 

kortárstánc tréning 
és gyakorlatok

Moderntánc 
technikák (Graham-
, Limón-, Horton-, 

Cunningham-, Jazz-
technika)

Balett

Harcművészetek 

(Tai Chi, Chi 

Kung) 
Jóga 

Néptánc 
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FLOW WORK elnevezés mit képvisel? 

Póbáltam olyan óramegnevezést találni, ami: 

- a pedagógiai hitvallásomat és gondolkodásomat tükrözi; 

- következtetni lehet belőle, hogy mi fog történni az órán; 

- nemzetközi, leginkább angol nyelven kerestem kifejezést, hogy a 

külföldi táncolni vágyóknak is értelmezhető legyen. Ez egy fantázia név, 

a ’FLOW’ angol szó jelentése ÁRAMLÁS, a ’WORK’ angol szó 

jelentése MUNKA. Ennek a két szónak a jelentés tartalma jól tükrözi az 

általam képviselt táncóra esszenciáját. Hatását tekintve, összekötni a 

kellemest a hasznossal. 

A táncóra szemlélete 

A délutáni táncóra sajátossága, hogy a résztvevők szabadon választhatnak, hogy 

hova, kihez szeretnének menni tanulni. Ennek megfelelően, aki kiválaszt egy 

táncórát, az nemcsak táncstílust, de tanárt is választ magának, hiszen lényeges, 

hogy kitől és mit fog tanulni az elkövetkezendő időszakban. 

Úgy gondolom, hogy aki hozzám jön táncolni, az többnyire elfogadja a 

személyiségemet, gondolkodásomat és azt, amit képviselek a szakmában. 

Egyfajta tudást személyesítek meg számára, amibe beletartoznak a 

tanulmányaim, a tapasztalataim és a személyes hátterem is. Azt gondolom, hogy 

a tanítványaimmal a közös hang megtalálása már abban a pillanatban 

elkezdődik, amikor úgy döntenek, hogy visszajönnek a következő táncórára. 

Az amatőrök tánctanításában is a holisztikus szemlélet áll hozzám a legközelebb, 

miszerint érdemes a testet és az elmét egészében nézni és egyszerre fejleszteni. 

Fontosnak tartom, hogy a táncórán legyen tréning és szabadmozgás is. Így nem 

csak az izomzat fejlesztésére fókuszál az óra, hanem arra is, hogy az órai 

tapasztalatok, gondolatok új perspektívákat nyissanak meg a diákok előtt. 

Visszatekintve a saját példámra, több éves, különböző tánc technikák 

tréninganyaga 

(Graham-, Horton-, Jazz- és Limón-technika, balett, néptánc) és koreográfiái 

után ismerkedtem meg az improvizációval. Eleinte az improvizáció során nagy 

biztonságot adott, hogy az említett tánctechnikák gyakorlataiból általam 
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kiválasztott mozdulatokat képes voltam variálni, megcsinálni. Viszont sokszor 

ugyanazt ismételtem. Ebből a kötöttségből sokáig nem tudtam kilépni. Később, 

ahogy egyre többet foglalkoztam a saját mozgásom megismerésével, 

megfigyeltem szokásokat és próbáltam tudatosan vagy elhagyni, vagy 

megváltoztatni azokat, akár csak felismerni, hogy most egy régen rögzült 

mozdulatot hozok újra elő. Ekkor vált világossá számomra, hogy az improvizált 

mozgásnak nem az eredménye, hanem a folyamata is fontos. 

Tanári tapasztalataim alapján, azoknál a diákoknál, akik valamiféle 

tánctechnikai háttérrel jönnek az órára, kezdetben gyakori jelenség az előzetesen 

megtanult technikai elemek beemelése a szabadtáncba. 

 

Majd elkezdünk a táncórák során a berögzültségek átalakításával foglalkozni, 

így lassan megjön a bátorság a kísérletezéshez és végül többnyire rátalálnak a 

’saját hangjukra’. 

Ezekről a területekről érkezett tanulók jellemző szokásai, sémái: 

- balett: a lábfej folyamatos spiccben tartása, állandóan feszített testtónus, 

a gerinc egyenesen tartása, karok puhák, lábak erőteljesebbek, magas 

lábdobások; 

- néptánc: felsőtest folyamatos tartása, keményebb mozdulatok, a nyak 

ritkán elengedett, a fej emiatt sokszor marad vertikálisan; 

- ritmikus sportgimnasztika: általában testtartásproblémák az előre 

düllesztett mellkas, hátracsapott vállak, összeszorított lapockák, fokozott 

lordózis, fenék kitolása, továbbá a folyamatos spicc a lábfejekkel, 

szaggatottabb mozgás, magas lábdobások; 

- moderntánc technikák: esztétikus mozgásra törekvés (szép 

mozdulatok), feszesebb testtónus, a fejjel való mozdulatindítás nem 

jellemző. 

Ezekben az esetekben az a fontos, hogy fokozatosan vezessem őket be az 

improvizáció világába. Azzal szoktam segíteni ezt a folyamatot, hogy több 

instrukciót, támpontot adok mozgás közben, hogy a figyelmét ezeken a 

fókuszpontokon tudja tartani és csak a testére összpontosítson. Az egyes 

soha nem táncolt tánctechnika improvizáció
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improvizációs feladatokra hagyok elegendő időt, hogy a diákok bele tudjanak 

feledkezni, ha megállnak, újra tudják kezdeni, átessenek holtpontokon, aztán 

saját magukból tudjanak újra merítkezni. 

Természetesen ez egyénenként változó, de heti egy-két táncórán való 

részvétellel a ’saját hang’ megtalálásának folyamata több időt, jellemzően több 

évet vesz igénybe. 

Értelemszerűen az is egy jelenség, amikor a diák teljesen kezdőként jön az órára, 

esetleg nem is vett még részt se technikát tanító, se improvizációs táncórán. 

 

Ebben az esetben úgy vettem észre, hogy az improvizáció szabadsága adja a 

nagyobb biztonságot a diáknak és a rögzített  mozgásanyag memorizálása, 

mozgásminőségbeli visszaadása jelent inkább nehézséget. Arra figyelek, hogy a 

lehető legkisebb mértékben veszítse el a szabadságérzést miközben 

mozgásanyagot tanul. Inkább figyelje meg alaposan az adott mozgásanyagot, 

koreográfiát és próbálja többszöri gyakorlásra, először akár kicsiben, lassabban 

megcsinálni. 

A táncórán célom, hogy a kortárstánc technika tréning gyakorlataiban felmerülő 

mozgásminőségeket a tanítványok készség szintjén elsajátítsák. Majd ezeket a 

minőségbeli differenciákat az improvizáció során tudatosan tudják előhívni. 

Tehát többek között különbséget tudjanak tenni az engedett és feszített testtónus 

között, vagy a szaggatott és a folyamatosan vezetett mozgás között. 

Először is azt kellett tudatosítanom magamban, hogy akik FLOW WORK-re 

jönnek, elsősorban nem profi táncosnak készülnek, sokkal inkább közösségben 

szeretnének jó táncélményt megtapasztalni és fejlődni. Amatőr táncosok képzése 

esetében az elsődleges cél a tánctechnikák eszközeivel a saját mozgáskultúra 

kialakítása, megismerése, fejlesztése, a kapcsolatteremtési készségek 

fejlesztése. Mindemellett a táncóra személyiségfejlesztő foglalkozás is, hiszen 

ha elkezdünk valamivel foglalkozni, energiát, figyelmet, munkát fektetünk a 

megismerésébe, az jó eséllyel alakítani fogja személyiségünket is. Sokszor 

megjelenik a terápiás jelleg. Van, aki azzal, hogy rendszeresen részt vesz, arra 

soha nem táncolt improvizáció tánctechnika
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használja ezeket a táncórákat, hogy a megszokott rutinszerű mindennapokból 

kiszakadjon és valami mást tapasztaljon. 

Többször hallottam már olyan kifejezéseket, hogy: 

- „már elegem volt, úgyhogy eljöttem táncra, hogy jobb legyen” 

- „szeretem a keddeket, mert akkor tudom, hogy nagyon jól fogok aludni 

a tánc miatt” 

- „jó az irodából kiszakadni és táncórára jönni, ez mindig erőt ad” 

- „tudom, ha jövök jobb kedvem lesz” 

- „nem is gondoltam, hogy ilyen izmaim is vannak” 

- „hogy lehet egy izom erősítésére ennyi mindent kitalálni? Mindig 

tanulok valamit. ” 

Ebben az esetben valami jó dolog, számára megnyugtató, követendő, jó élmény 

történik vele az órákon. A táncóra lehetőséget nyújt, hogy a résztvevők amellett, 

hogy folyamatosan technikailag fejlődnek, megtapasztalják a tánc felszabadító 

erejét. A táncóra segít a feszültséglevezetésben, testi-lelki egyensúly 

megtalálásában, segít összpontosítani a figyelmet, fejleszti az állóképességet, 

koordinációt, testtudatosságot, ezt mind úgy, hogy jó érzésekkel tölti el a 

résztvevőket. Ebben a felfogásban reményeim szerint a FLOW WORK táncóra 

egy olyan ’sziget’ lehet kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, ami biztonságos, 

kikapcsol és feltölt a mindennapokban. 

Idén 10-15 fő jár az órákra. Mivel ez egy nem hivatásos táncosokat képző 

táncóra, ezért nincs súlyos következménye a hiányzásoknak, szerencsére 

akarnak és szeretnek járni táncórára, így mindig van valami határozott oka, 

amiért nem jönnek, a lógás nem jellemző. 

A Műhely Alapítvány által kiadott Grabó 80-as teremben, a Jurányi Produkciós 

Házban vannak az órák, ami 80 m2, tehát, ha mind a 15-en jelen vannak az órán, 

akkor még elférünk a teremben. Ha koreográfiát tanulunk, akkor több csoportban 

dolgozunk, ami fejleszti az egymásra figyelést, a mozdulatok megfigyelésének 

képességét. 

Leginkább azt szeretném elérni az órákon, hogy az adott terem a táncórára egy 

biztonságos terep legyen ahhoz, hogy mindenki meg tudja élni a saját 
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szabadságát. Lényeges, hogy az adott élmény közben mások is inspirálóan 

hassanak rá, illetve a többieket ne akadályozza szabadsága megélésével/ben. 

Ehhez az kell leginkább, hogy kísérletezzenek saját mozgásukkal, hogy minél 

többször egyre több időre tudják levetkőzni a külsőségeket. 

Energia és figyelmet elvonó jelenségek a táncórán: 

- mások előtt kell mozogni; 

- hozzá kell érni másokhoz; 

- túl nehéz az adott feladat; 

- túl könnyű az adott feladat, nem jelent kihívást; 

- nem tetsző zene; 

- beszéd, beszélgetés, ami kizökkent a koncentrálásból; 

- fájdalomérzet a testben (leggyakoribb a fejfájás). 

Cél, hogy ha felmerül bármelyik az órán, akkor azt a diákok is felismerjék, 

megértsék, próbáljanak meg nem feltétlenül kihátrálni belőle, hanem inkább 

dolgozzanak az adott szituációval. 

Nekem az a feladatom, hogy ha elkalandozna a figyelem, akkor észrevegyem az 

erre utaló jeleket és segítsem a diákokat visszatalálni a feladat, mozgássor, a test 

mozdulatainak lényegére. Ezt tudom segíteni szavakkal, elmondom, hogy 

figyelmünket hozzuk vissza a gyakorlatra, keressünk benne számunkra érdekes 

dolgokat. Vagy nagyon konkrét fizikai vonatkozású instrukciókat mondok. 

Improvizációnál, saját mozgás megismerése céljából kiadott feladatnál gyakran 

használom azt a kifejezést, hogy „magadnak legyél mindig érdekes, téged 

érdekeljen az, amit éppen csinálsz”, ezzel utalok rá, hogy nagymértékben zárja 

ki azokat a gondolatokat, hogy „vajon most mások mit gondolnak rólam” vagy, 

hogy „ezt nem csinálom, mert ciki lenne”. Figyelem-visszazökkentőként 

szoktam alkalmazni, amikor páros feladatnál megmutatom, hogy hol 

helyezkedhet el a tenyér, milyen intenzitással és tempóval végezhető az a 

gyakorlat. Ezzel segítem azt a diákot, aki érint, hiszen ez egy példa előtte, nem 

ronthatja el, ha hasonlót csinál, mint én, illetve segítem azt a diákot is, akit 

érintenek, hiszen a tanárral már kipróbálhatott pár mozdulatot, így nagyobb 

magabiztossággal kezd bele a párjával is. 
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Arra is figyelek, hogy a feladatok által, a számukra új helyzeteket is egyre jobban 

tudják kezelni. Például, ha kényelmetlenül érzik magukat és aggódnak, hogy tíz 

másik szempár figyelni őket. Ösztönzöm a tanulókat, hogy valamilyen 

improvizációs, saját mozgás megismerése céljából, kíváncsiságból olyan 

mozdulatokat is kipróbáljanak, amit nem szoktak, mert szerintük az nevetséges, 

vicces vagy „ciki”. 

Azt próbálom mindig az elejétől hangsúlyozni, hogy ne engedjenek a 

megszokásoknak. Most azért vagyunk itt, hogy kísérletezzenek. Ez egy 

biztonságos tér, ahol ki lehet próbálni mozgásminőségeket. Figyeljék meg, hogy 

mi történik akkor, ha máshogy csinálnak valamit, mint ahogy szoktak. Ezt a 

megfigyelési folyamatot azzal is segítem, hogy olyan gyakorlatokat adok, ahol 

megfigyelhetik, hogy hogyan szokták csinálni. Ez a legkisebb dolgoknál 

kezdődik, például, ha új koreográfiát tanulunk, akkor ne mindig ugyan oda 

helyezkedjen el a térben, keressen új helyet. Ez ugyanúgy vonatkozik arra is, ha 

partnerrel dolgozunk, ne mindig ugyanazzal álljon párba. Ezt magamra is 

vonatkozónak tartom, én is próbálok új dolgokat hozni, improvizálni az adott 

helyzetben, hogy mit hogyan kezdünk el, hogyan folyunk át egyik „feladatból” 

a másikba. 

Többször dolgozom asszociációs feladatokkal, melyeket én dolgozok ki, leírom 

magamnak, finomítom, aztán megosztom a diákokkal, majd kipróbáljuk azt. 

Kihívás és új tapasztalat, amikor több órán keresztül motívumok és 

mozgásminőségek összefüggéseit vizsgáljuk és visszük mozgásba. Ezek a 

feladatok általában nagyon izgalmasak, hiszen ott az órán is formálódnak. 

Alakul, mert nekem eszembe jut valami, amivel még konkretizálni lehet magát 

a feladatot, vagy az értelmezésnél „csúszik el” a dolog, ami mindig valami újat 

hoz. Ezeknél a feladatoknál, azt az elvet használom, hogy „semmi sem baj”. 

Nincs elrontott feladat. Ilyenkor azt is nézem, figyelem, vizsgálom, hogy a 

diákok hogyan értelmezik az elhangzottakat. Ez attól is függ, hogy egyedül vagy 

csoportban dolgozunk. A fantázia, képzelőerő és a kreativitás, kíváncsiság nagy 

szerepet játszik abban, hogy az asszociációs feladatokat élményként éljék meg. 
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Egy feladat: Hangszeres 

Ennél a szabad asszociációs feladatnál motívumként hozom a hangszereket. 

Mindenki választ magának egy hangszert. Felteszem a feladat felvezetésekor azt 

a kérdést, hogy ha erre a hangszerre gondol, akkor milyen mozgást tud 

elképzelni hozzá. A választott hangszerhez kell társítani olyan 

mozgásminőségeket, amelyek rá jellemzőek lehetnek, majd ezeket vizsgáljuk és 

improvizáción keresztül kísérletezünk velük. Ennél a feladatnál elő kell vennem 

az összes tudásomat a hangszerekről, hogy ez által olyan instrukciókat tudjak 

adni, ami segíti a diákokat, hogy minél jobban szabadjára tudják engedni a 

képzeletüket. Fontos, hogy minél több különböző szóval tudjuk leírni az adott 

hangszert. Szinte minden aspektusában megvizsgáljuk az adott hangszereket, 

hogy közelebb kerüljünk hozzájuk és minél árnyaltabban tudjunk 

mozgásminőséget keresni hozzá. Megfigyeljük kezelésük, hangadásuk módja 

szerint. Összegyűjtjük az érzékszervek által szerzett tapasztalatokat a választott 

hangszerről (hallás, szaglás, tapintás, látás). Miután ezeket a kérdéseket 

körbejártuk mindenki a saját mozgással elindul a térben és ’azzá a hangszerré 

válik’. Fontos, hogy a mozgás során nem imitáljuk az adott hangszer 

megszólaltatását, sokkal inkább arra fókuszálunk, hogy konkrét hozzá társított 

mozdulat nélkül, különböző mozgásminőségekkel, kreatívan tudjunk egy-egy 

hangszer bőrébe bújni. Elég időt hagyva a próbálgatásokra, a csoport egyik fele 

a terem szélére kimegy, onnan figyeli a bent maradt csoportot. Megpróbáljuk 

kitalálni, hogy ki melyik hangszert választotta. Majd a másik csoportnál is 

megfigyeljük és kitaláljuk.  
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Egy másik feladat: Zselétánc 

Ennél a szabad asszociációs feladatnál azt képzeljük el, hogy mi magunk levegő 

buborékok vagyunk és egy nagy zselé tengerben mozgunk. A körülöttünk lévő 

levegő sokkal sűrűbb, mint a saját testünk. A ’zselé tánc’ nagymértékű 

izommunkát igényel. A feladathoz mozgásminőségeket társítunk és a végéig 

megtartjuk, a mozgás koncentrált és vezetett, a tempója pedig lassú. A közeg 

sűrűsége és a folyamatos ellenállás miatt a mozdulatok akármilyen amorfak, 

eldeformáltak lehetnek. A feladat közben, ameddig eljutunk A-ból B-be 

figyeljük a testérzeteket, a mozgásminőséget és a mozgásunkat. A talaj megtartó 

erejét is felhasználjuk. 

Még egy feladat: Állati szerep 

Ez a kötöttebb asszociációs feladat a földön fekve, csukott szemmel kezdődik. 

Mindenki kiválaszt magának egy állatot, amit elképzel és megfigyel. Nem 

vonatkoztathatunk el az állat természetes mivoltától. A megfigyelési folyamatot 
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szavakkal vezetem. Kérem, hogy tanulmányozzák, méretét tekintve mekkora ez 

az állat, milyen természetes mozgásai, jelleme, hangja, gesztusai, mimikái 

vannak. Foglalkozunk a tempóval, habitussal, ami jellemzi ezt a kiválasztott 

állatot. Elképzeljük, hogy hogyan viselkedik a természetben, különböző 

szituációkban (nyugalmi állapot, vadászat, alvás, játék, viaskodás stb. közben). 

Miután elég időt töltöttünk az állatok megfigyelésével, anélkül, hogy 

kizökkennénk a feladatból, elkezdünk mozogni a megfigyelések alapján. 

Mindenki ’állattá válik’. Mozgás közben minden addig elképzelt állapotot 

kipróbálunk, akár a többieket is bevonva, de nem akadályozva. Végig benne 

maradunk és folyamatosan fejlesztjük és finomítjuk ezt az ’állati’ szerepet. 

Hagyok időt, hogy mindenki beleélhesse magát, majd két csoportra válunk és 

felváltva egymást is nézzük mozgás közben. Megpróbáljuk kitalálni, hogy ki 

melyik állatot választotta. 

Instrukciók az órán 

Megfigyeléseim alapján, instrukciók szintjén, több tényezőre tudom lebontani 

az óravezetési szokásaimat. Nagyrészt a személyiségemből, stílusomból fakadó 

és eddigi tapasztalataimból hasznosnak vélt, illetve a folyamat alatt kialakult 

verbális és nonverbális instrukciókkal vezetem a táncóráimat. Tánctanítás 

közben, szavak szintjén használok konkrétumokat, ami anatómiailag 

értelmezhető és kivitelezhető, illetve asszociatív, képzelőerőre ható 

motívumokat is, melyek egyénenként értelmezhetőek és absztrahálhatóak. 

Amikor tanítok, instrukciókat adok, megfigyelek az órán, arra törekszem, hogy 

állandóan nyitott maradjak. Ne kategorizáljam be a diákokat, a látásmódom 

mindig legyen éber és rugalmas gondolkodású maradjon. Ha szükséges, tudjak 

változtatni az anyag megtanításának ritmusán, stílusán az egyéni adottságokat 

szem előtt tartva. 

Az amatőrök tánctanításánál nekem, mint tanárnak állandó figyelemmel kell 

lennem. Igyekszem nagymértékben figyelni a tanítványaimra, így tudok 

személyre szabottan „csak” rájuk vonatkozó irányokat is adni. Ebben az esetben 

megbizonyosodom róla, hogy tényleg célba ér-e az instrukció, megérti-e a 

fogadó fél és látom-e a valamilyen mértékű változást, amely akár új, addig még 
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nem ismert területre kalauzolhatja őt. Fontos, hogy nem mindenáron „átpréselni” 

akarom és „leadni” a táncanyagot. Ennek megfelelően törekszem a tervezett 

órának esetleg egészen más irányú eltérését is megengedni, észrevenni, hogyha 

ez a változtatás szükséges. Azt gondolom, hogy az amatőr tánctanításban ehhez 

a fajta rálátáshoz szükséges a sok türelem és éberség. 

Egyik feladat után a másik: 

- feladatok egymásra helyezése; 

- élesen váltani a feladatok között; 

- átfolyatni egymásba a feladatokat. 

Az érintést, mint instruáló eszközt is használom az órákon, ezzel még jobban 

tudom érzékeltetni az adott mozdulathoz, vagy akár mozgásminőséghez kapcsolt 

érzetek megélését. A táncórán nagymértékben megjelenik a bőrön keresztül 

történő tapasztalás fontossága, az úgynevezett „taktilis” érzékenység fejlesztése. 

Az érintéses instruálás véleményem szerint minden esetben puha, de határozott, 

nagy odafigyelést igényel a tanár részéről. Azon is dolgozunk, hogy hogyan 

lehet tinédzserként, felnőttként az érintéssel és a testtel úgy dolgozni (saját 

testünkkel és a másik ember testével is), hogy el tudjunk vonatkoztatni akár attól 

a ténytől is, hogy női-férfi test. Erre a tényezőre is próbálom érzékenyíteni a 

táncórán résztvevőket, így többször hangsúlyozom, hogy a testet, mint anyagot, 

mint formát, mint egy egységet figyeljék meg és így dolgozzanak vele. 

Leginkább ilyen fókuszáltságú feladatokat találok ki az órákra. 

A táncóráimon szeretek hangutánzó szavakat használni. Ez egy kialakult szokás, 

segít nekem is miközben tanítok egy új mozgássort. Miután többször 

elmagyaráztam és megmutattam, úgy gondolom, hogy ezek a hangok segítenek 

megformált szavak nélkül a mozdulat jellegének, dinamikájának, töltöttségének 

a megértésében. Illetve hozzásegít ahhoz is, hogy a sorrendet könnyebben 

megjegyezzék, hiszen a hanghatások kötődnek egyes mozdulatokhoz. 
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A FLOW WORK táncóra menete 

A táncóra eleje 

Az órák első két perce, rituálészerű. Már az óra kezdete előtt: 

- minden mozgást akadályozó tárgyat a terem szélére teszek, 

- ellenőrzöm, beállítom a zenét. 

Saját ráhangolódásomat a terembe még a tanítványaim érkezése előtt elvégzem, 

a magamnak kidolgozott módszerrel. 

Óra előtti, saját ráhangolódásom: 

- földre lefekvés 

- légzésfigyelés 

- vérkeringést felpezsdítő szabadmozgás, kis ugrások, rugózások 

- ízületek mentén végzett bemelegítő gyakorlatok 

o Bokaízület – körzések, rugózások, spicc-flex, kis ugrások 

o Térdízület – lábszárkörzések, rugózások, „plié”, kis ugrások, 

tehermentes „lábszárlóbálás” 

o Csípőízület – medencekörzés,  

o Gerinc – hullámzó mozgás, izolált körzések, csigolyáról 

csigolyára gördülések, hajlások, törzscsavarások, egész testes 

hullám 

o Vállízület – körzések, nyújtózás 

o Könyökízület – körzések 

o Csuklóízület – körzések 

Majd mindenki bejön a terembe, felveszem a szemkontaktust, megkérdezem 

hogy vannak. Felmérem az aznapi hangulatukat, fáradtsági szintet. Kapcsolatot 

teremtek már az elején, ezzel is oldom az esetleges feszültségeket, amit 

„behoztak” a terembe, vagy én magam és ezzel megérkeznek, megérkezek. 

Eleinte pontosan megírt óravázlatokat követtem. Majd, ahogy egyre több lett a 

tapasztalatom, megadtam magamnak azt a szabadságot, hogy az adott 

pillanatban is mérlegeljek és tudjak dönteni, hogy mit szeretnék csinálni. 
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Most már általában előre meg tudom ítélni, hogy a táncóra 90 percébe milyen 

feladatok férnek bele. Többnyire van egy vázlat a fejemben, hogy milyen jellegű 

gyakorlatokkal fogunk foglalkozni az órán, milyen intenzitású lesz az óra. Ennek 

fényében alakítom az órát úgy, hogy a változtatás jogát fenntartom. Ha valami 

aznap épp nem működik, különböző tényezők miatt, ezekre az esetekre is fel 

vagyok készülve. 

Például, ha a csoporton érzem, hogy nagyon fáradtak, akkor mérlegelek: 

- vagy kizökkentem őket azzal, hogy nagy energiabefektetéssel egy 

energikus órát tartok.  Például feladatként hozok valami vérkeringést 

pezsdítő, nem „túlgondolni” hagyó, lendületes gyakorlatot, 

- vagy hagyom megélni ezt a fáradt állapotot, ebben az esetben alkalmazok 

olyan gyakorlatokat, amik teljes testet átmozgató, megnyugvást, 

feltöltekezést, befelé fordulást segítő gyakorlatok. Ilyenkor nem 

túlzottan megerőltető, jóleső gyakorlatokat hívok segítségül. Gyakran ezt 

a könnyed feltöltekezést lassabb tempóval, sok talajhasználattal, a gerinc 

mozgásait feltérképező, valamint kör- vagy hullámvonalakat követő 

gyakorlatokkal érjük el. Illetve olykor erre a célra, általam választott 

zenére a szabad improvizáció is hasonló hatást ér el. 

- Továbbá a lehetőség mindig benne van, hogy a szabad mozgás felélénkíti 

a csoportot és a kezdethez képest az energia tartalékokat hasznosítva 

formálódik egy intenzív táncórává. 

A táncórán történteket viszont a mai napig leírom egy csak erre a célra használt 

füzetbe. Leírom a táncóra menetét, hogy milyen gyakorlatokat csináltunk 

pontosan és a táncóra hangulatát is, néha azt is írom, hogy én magam hogy 

éreztem magam az elején, majd a táncóra végeztével milyen állapotban voltam. 

Visszaolvasva a füzetemet, azt vettem észre, ha az óra elején akár fáradt, akár 

rosszkedvű voltam a végére eddig minden esetben felszabadult és jókedvű 

lettem. Ez mindig megerősít abban, hogy folyamatos, jól áramló energiákkal, 

koncentrációval eredményesen lehet haladni és tanulni. 

➢ Bemelegítés, ráhangolódás folyamata 

A táncórán a bemelegítés az óra elején öt percben egyéni bemelegítés, 

ami arra szolgál, hogy a diákok saját maguk felmérjék, hogy mire van 
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éppen szükségük, mi esne jól a testüknek. Ezután általam vezetett, 

csoportos bemelegítés következik, ami jobban fókuszál a vérkeringés 

fokozás és koncentráció összpontosításra. Ilyenkor ízületek mentén, 

lassabb tempójú, általában körkörös mozdulatokat végzünk. Majd egyre 

fokozzuk a sebességet eljutva addig, míg megjelennek az első 

izzadságcseppek. 

• Erősítés 

Körben erősítünk általában, hogy a gyakorlatok során 

felszabaduló energiákat a kör közepe felé koncentráljuk. A 

motiváció szempontjából is szerencsésebbnek találtam ezt a 

térformát. Én is végzem az erősítő gyakorlatokat, részt veszek a 

folyamatban. Minden gyakorlat helyes kivitelezését 

megbeszéljük és közben elmondom, hogy mely izomcsoportra 

fókuszáljuk az erősítést. 

➢ Kortárstánc tréning 

A tréninganyag, gyakorlatok összeállításánál törekszem rá, hogy olyan 

mozgásanyagot állítsak össze, ami amatőrök szemével nézve nem 

’félelmetesek’, ami ránézésre nem tántorítja el a megpróbálásától. Így 

figyelek rá, hogy csökkentsem a frusztrációt azzal, hogy egyszerűbb 

mozdulatokat, mozgásokat iktatok be, mint például gurulások, 

lépésanyagok. Vagy akár egy hosszabb gyakorlatot rövidebb 

szakaszokra tördelek, ennek köszönhetően nem tűnik lehetetlennek 

megjegyezni a hosszú sort. Olyan gyakorlatokat, mozgássorokat 

csinálunk először, amit bárki meg tud csinálni, mégis fejleszti a 

készségeket. 

• Mozgásfejlesztő és testtudatossági gyakorlatok 

Nagy hangsúlyt fektetek olyan gyakorlatok alkalmazására, 

létrehozására, amelyek központjában a koordináció, figyelem, 

koncentráció és állóképesség fejlesztése állnak. Ezek a 

gyakorlatok általában egyszerűek, mégis több izomcsoportot 

céloznak, illetve az ideg-izom összekapcsolásban nagy szerepük 

van. Számomra fontos a páros gyakorlatok beemelése a 

mozgásfejlesztő gyakorlatok közé. A motiváció, illetve a példa 
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szem előtt tartása szempontjából szerencsésnek tartom a párban 

végzett gyakorlatokat. Általános jelenség, hogy egyedül 

megengedőbb magával az ember, ha pedig valakivel dolgozik, 

akkor motiváltabbá válik. 

 

• Egyszerű gyakorlatsorok és mozgásminták 

Általam létrehozott és lekötött, egyszerű mozgássorokat végzünk 

a terem egyik feléből a másikba, általában egyenes vonalon 

haladva. A mozgássorok sormintaszerűek, ismételhetőek, így 

jobb- és baloldalra, talajon, középszinten és állásban is 

végezhetőek. 

 

• Kreatív, alkotó jellegű feladatok 

A diákok maguk hoznak létre mozgásanyagot, improvizációból 

kötnek le rövid mozgássorokat. 

 

➢ Improvizációs feladatok 

• Vezetett improvizáció: valamely általam választott szabály 

szerint történő improvizációs gyakorlat, vagy a diákok által 

létrehozott szabályrendszer használata, kipróbálása. 

• Szabad improvizáció 

 

➢ Kombináció, koreográfia megtanítása 

Kiscsoportokban, csoportban, egyenként  

o egyszer megmutatom a koreográfiát egyedül, zenére, tempóban 

(csak figyel mindenki, nem gyakorolnak még) 

o részenként megnézzük előröl, zene nélkül, ismételve (mindenki) 

o egy hosszabb szakasz végéhez érve megnézzük zenével, 

tempóban, kiscsoportokban (minimum kétszer-háromszor 

ismételve) 

o átnézik az addig tanultakat, gyakorolják egyedül ezt a szakaszt 

(egyszer-kétszer maguktól megcsinálják), ha valaki nagyon 
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elakad, akkor szoktam kérni, hogy csak tőlem kérdezzen, hogy a 

többieket ne zökkentse ki a koncentrálásból 

o ezek után megint kiscsoportokban átvesszük zenére, tempóban 

o majd tovább haladunk a koreográfiában ezzel a módszerrel 

 

➢ Levezetés, nyújtás, lazítás 

Az óra végén a nyújtást együtt végezzük. Megbeszéljük, hogy mi a 

helyes pozíció az adott nyújtásra, illetve, hogy mely izom megnyújtása a 

cél. 
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Képességek, amiket fejlesztünk a FLOW WORK 

táncórán 

A FLOW WORK táncórák felépítését nem az előzetes tánctechnikai tudásra 

alapozom, hiszen vannak olyan tanulók, akik még nem vettek részt táncórán. 

Számomra a gyakorlatok összeállításánál fontosabb az élményalapú tanulás 

erősítése. Ebben az esetben a feladat lehet akármilyen egyszerűnek tűnő, a 

lényeg, hogy legyen benne testi és szellemi kihívás is a tanítványaim számára.  

A táncórákon a kreativitás és az órai gyakorlatok által megszerzett, fejlesztett 

tánctechnikai tudás is jelentős szerepet játszik. A táncóra 90 percében 

tematikusan elosztva foglalkozunk a saját mozgást megismerő és fejlesztő 

improvizációs gyakorlatokkal, a talajtechnikai elemek elsajátításával, 

kortárstánc tréninganyaggal és lekötött koreográfiákkal. Emellett különböző 

mozgásminőségekkel kísérletezünk. Minden órán az izomzat szakszerű 

megerősítésére is nagy hangsúlyt fektetek, amely megalapozza a gördülékeny 

munkát a testünkkel. Az óra a tanult mozgássorok által, az állóképesség, 

testtudat, koncentráció és koordinációs képességek fejlesztésére fókuszál, illetve 

az improvizációs gyakorlatokon keresztül a mozgás felszabadító hatásának 

megtapasztalására. Fontos, hogy saját mozgásuk megismerése közben 

különböző képességük és kreativitásuk egyénileg fejlődjön. Ennek érdekében az 

általam beemelt feladatok több olyan képességet fejlesztenek, amiket a 

mindennapi életben is hasznosítani tudnak. Többek között az is cél, hogy a 

fejlődés érezhető legyen. Ez az egyéni sikerélmények gyakoriságával mérhető 

jelen esetben. Például fejlődést jelent, amikor egy tanulónál egyre kevesebb idő 

kell ahhoz, hogy el tudja engedni az izmait, vagy akár csak felfigyel rá, hogy 

munka közben egy testrészét észrevétlenül, feleslegesen feszíti. A FLOW WORK 

táncóráim célja és lényege, hogy a nem hivatásos táncosok is nemtől és kortól 

függetlenül megtapasztalják, átéljék a tánc örömét és egy jó hangulatú, teljes 

testet átmozgató táncórán vegyenek részt. 

Saját tapasztalataim, megfigyeléseim, tanítványaim visszajelzései és a velük 

való beszélgetések alapján, összegyűjtöttem néhány értéket, amelyek a táncóra 

jótékony hatásaiként leírhatók. Azt gondolom, hogy maga a testmozgás is képes 
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ezeknek az értékeknek a nagy részét kialakítani. Ám, ha a testmozgás egy egyéni 

adottságokat figyelembe vevő, fókuszált órastruktúra keretei között történik, 

emellett pedig kialakul egy jó közösség, akkor az egy még jobb hangulatú kreatív 

időtöltéssé válik a résztvevők számára. 

A táncóra értékei a résztvevők számára: 

Az állandó fizikai aktivitás fenntartása javítja az életminőséget, illetve 

hozzájárul a teljes testi, szellemi, szociális jólét egyensúlyi állapotának 

kialakításához. 

- egészséges életmód, egészséges közérzet, pozitív életszemlélet; 

- hajlam a gyorsabb regenerálódásra, prevenció; 

- szellemi túlterhelés kompenzálása; 

Általában megfigyelhetjük a kortárstánc óra jótékony hatásait, 

személyiségfejlődés szempontjából is. Többnyire pozitív hatással van az 

önállóság kialakítására, mivel a mozgások készséggé formálásában jókora 

szerepe van az önálló gyakorlásnak. 

- toleráns viselkedés, konfliktuskezelési képesség, türelem; 

- fegyelem, fegyelmezettség, kitartás, önfegyelem, koncentráció; 

Közösségben végzett munka többnyire ösztönző hatással bír, a kreativitást 

fokozza. 

- rugalmasság, nyitottság az újra, kreatív munkavégző képesség, 

motiváltság; 

- kooperációra való képesség; 
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A FLOW WORK: Kortárstánc tréning és improvizáció táncórák alapvető 

részei:14 

- Ráhangolódás 

o Bemelegítő gyakorlatok; 

o Erősítés; 

- Kortárstánc tréning 

o Mozgásfejlesztő és testtudatossági gyakorlatok; 

o Egyszerű gyakorlatsorok; mozgásminták; 

o Kreatív, alkotó jellegű feladatok; 

- Improvizációs feladatok; 

- Kombináció, koreográfia megtanítása; 

- Levezetés, nyújtás, lazítás. 

Ezen részekhez kapcsolódó, általam fejlesztett gyakorlatok és feladatok teszik a 

kortárstánc órák tánctechnikai és személyiségfejlesztő jellegét kerek egésszé. A 

rendszeres táncórán való részvétel és a testmozgás során a motoros képességek 

fejlődnek (ízületi mozgékonyság, kondicionális képességek, koordinációs 

képességek). A mozgástanulás során ezek a képességek komplex módon 

jelennek meg. Fejlődésük lehetőséget nyújt különböző mozgás általi 

tapasztalatok, illetve még több testélmény megélésére. Az idő előrehaladtával a 

test ügyesedik, fizikailag átalakul. A változás szemmel láthatóvá válik. 

➢ Az ízületi mozgékonyság (hajlékonyság) fejlesztése függ az izmok, 

ízületi szalagok rugalmasságától. Segítségével a különböző 

mozgásokat erőkifejtés által nagy mozgásterjedelemmel vagyunk 

képesek végrehajtani. Lehetővé teszi az ízületek nagy határok közötti 

mozgásait, a kötőszövetek és izmok nyúlékonyságát, rugalmasságát. 

A FLOW WORK táncóra végén, közös levezetés, nyújtás, lazítás keretein belül 

olyan nyújtó gyakorlatokat végzünk, amik otthon is kivitelezhetőek. Ezzel is 

ösztönzöm a tanítványaimat a saját testükkel való önálló munkára, illetve arra, 

hogy a táncórán kívül is fejlesszék saját magukat. 

➢ A Kondicionális képességek, az erő és az állóképesség, olyan 

személyiség összetevők, amik részben genetikai meghatározottság 

 
14 Lásd a dolgozatban 47-50. 
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alapján adottak, ugyanakkor gyakorlással, edzéssel, az egyénhez 

igazított terheléssel fejleszthetők, alakíthatók. 

Törekszem rá, hogy egész testet megmozgató és minden izmot igénybe vevő 

gyakorlatokat és feladatokat illesszek bele minden órába. Az erősítés során, 

szintén olyan gyakorlatokat végzünk, amik a tánctermen kívül is folytathatók. 

Ebben az esetben a diákok más körülmények között, akár otthon is tudják 

csinálni azokat. 

➢ A Koordinációs képességek a mozgásszabályozás létrehozásában 

vesznek részt. A mozgáskoordináció, a részmozdulatok együttesét, 

sorrendjét és a mozgásfázisok összerendezését jelenti. 

A táncóra során a rögzített tréninganyag gyakorlatai koordináció 

szempontjából, egyre nehezebb tánctechnikai elemeket tartalmaznak. A 

fokozatosság elvét követve olyan elemeket teszek bele a gyakorlatokba, amik 

segítik ezen képességeket fejleszteni: 

o Az egyensúlyozó képesség a kicsi alátámasztási felület, vagy a 

bizonytalan egyensúlyi viszonyok közötti mozgásfeladatok, célszerű és 

gyors megoldása során fejlődik. 

Egy feladat: Billegő 

Ennél a feladatnál a 

fókusz a minél több, 

különböző egyensúlyi 

helyzet kipróbálásán 

van. Dőlések 

következményeképp 

egy holtponton 

keresztül a testsúlyát 

utaztatjuk a térben. 

Állásból indulunk, a térben akármerre lehet haladni, a dőlést követő 

szabadmozgás során a talaj- és középszintet is lehet használni, a lényeg, 

hogy minden esetben igazi dőlés legyen. Tehát folyamatosan egyik 

egyensúlyi helyzetből a másikba kerüljünk hely- és helyzetváltoztatással. 
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o A téri (térbeli) tájékozódó képesség lehetővé teszi a térben és időben 

történő feladatok koordinálását. Kialakításában részt vesz a látás, 

hallás, a tapintás és mozgásérzékelés is. 

Egy feladat: Háromszöges 1. 

Ennél a feladatnál össze-vissza sétálunk a térben, kiválasztunk magunknak 

két embert és megpróbálunk ugyanolyan távolságba helyezkedni tőlük. Ez 

azért nem egyszerű, 

mert akikhez képest 

mozgunk ők is 

kiszemeltek maguknak 

másokat, akikhez képest 

ők is mozognak a 

térben. Így általában a 

térforma folyamatosan 

változik. Tapsra, vagy 

valamilyen előre 

megbeszélt jelzésre választunk ki két másik társunkat. A feladatnak nincs 

feltétlen megoldása. Úgy összpontosítunk a két kinézett emberünkre, hogy 

közben figyeljük a teret, hogy másoknak ne menjünk neki. A séta tempóját 

folyamatosan változtatjuk, annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani az 

egyenlő távolságot a kiszemelt emberektől. 
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o A ritmusképesség magába foglalja a mozgásfolyamatok időbeli, 

dinamikai rendjének felfogását, illetve a mozgásokban rejlő előre 

megadott ritmus érzékelését, majd annak, a mozgás végrehajtásában 

való megjelenítését. 

Egy feladat: Minden 8-ra 

A feladat lényege, hogy 

általában 4/4-es zenére 

improvizálunk és minden 

nyolcadik ütemre történik 

egy rogyasztás a 

térdekkel, amit a test 

követ. Együtt kezdjük el a 

zenére számolást, így 

biztosítjuk, hogy ha 

mindenki magában is 

helyesen számolja az ütemeket, akkor a leeresztő mozdulat egyszerre fog 

megtörténni. Azt az asszociációs képet szoktam használni ennél a 

feladatnál, mint amikor egy lufiból hirtelen távozik a levegő és összeesik 

abban a pillanatban. Szabad mozgással haladunk a térben és az összeesésre 

nem készülünk rá, hanem megpróbáljuk az izomzat tónusát abban az adott 

nyolcadik ütemben elengedni, majd a következő ütemre már haladunk is 

tovább saját mozgásunkkal. Ezt a gyakorlatot természetesen 

sokféleképpen ki lehet próbálni. Például a tizenhatodik ütemre mindenki 

szoborként megáll, majd a következő ütemre továbbhalad. Miután 

kipróbáltunk többféle verziót, szoktam kérni a diákoktól, hogy találjanak 

ki ők is hasonlóan egyszerű, de valamilyen ritmusra fókuszált gyakorlatot. 
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o A reakció (reagáló) képesség segítségével képesek vagyunk megfelelő 

gyorsasággal és célszerű cselekvésekkel válaszolni a környezetből 

érkező ingerekre és információkra. 

Egy feladat: Vízesés 

Ez a gyakorlat a gyors reagálásról és körültekintésről szól. Minél többen 

vesznek részt a játékban, annál élvezetesebb. Minden résztvevő össze-

vissza, irányváltásokkal a térben határozott léptekkel, kicsit gyorsabb 

tempóval sétál. Ha valaki 

magastartásba teszi a kezét 

és megáll, akkor a lehető 

leggyorsabban 

mindenkinek oda kell 

érnie az álló emberhez. Ha 

odaért mindenki, a 

tenyereket a fejtetőtől a 

lábujjakig lehúzzuk, mint 

a vízesés. Közben együtt 

olvadunk bele a talajba. Leérve mindenki szétszéled és újra egyedül sétálni 

kezd. A játék során megeshet, hogy többen teszik fel a kezüket egy időben, 

ekkor a többieknek dönteni kell, majd a hozzájuk közelebb állóhoz kell 

odasietniük. Olyan nem lehet, hogy egy magastartásban álló emberhez 

senki sem szalad oda, tehát ha hozzá nincs senki közel, ebben az esetben is 

valakiknek úgy kell dönteniük, hogy odamennek. 
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o A mozgásérzékelés (testtudatosság) a mozgások pontos és gazdaságos 

végrehajtását segíti. A testtudatosság a szükségtelen és felesleges 

erőkifejtések kiküszöbölésével hozzájárul a mozgás során létrejövő 

mozgásélmény könnyed érzéséhez. 

Egy feladat: Belemegy, ellentart 

A kontakttánc alapgyakorlatai közé tartozik. Hármasával állunk, van két 

’impulzusadó’ és egy ’reagáló’. Először az ellenállást gyakoroljuk külön. 

A reagáló csípőszéles paralelben áll, a két impulzusadó pedig tenyérrel 

nyomást gyakorol a reagáló különböző testfelületeire. A reagáló, ahol érzi 

a nyomást ott, azzal a testfelülettel szintén elkezdi nyomni az impulzusadó 

tenyerét, ellentart. Először több időt hagyunk egy-egy területnél, illetve 

megpróbálunk olyan testfelületeket is érinteni, nyomni, ami nem 

megszokott, ilyen például a fejtető. Figyeljük meg, hogy a partnerünk 

hogyan oldja meg ezt a kihívást. Majd egyre sűrűbben adunk impulzust a 

reagáló félnek. Ezután áttérünk és külön gyakoroljuk az engedést. Ebben 

az esetben a reagáló az impulzusadó tenyere általi nyomásnak enged, így 

a tenyér eltolja, ezzel helyzetváltoztatást eredményez a reagáló testben. 

Ennek a feladatrésznek is hagyunk elég időt. Majd a következő szakaszban 

az impulzusadóknak ugyanaz a feladatuk, mint eddig, hogy tenyerük 

segítségével a reagáló különböző testfelületére nyomást helyezzenek, a 

reagáló pedig ebben az esetben eldönti, hogy az adott nyomásokra milyen 

reakcióval reagál. Vagy ellentart, vagy enged a nyomásnak. Eleinte itt is 

több időt hagyunk egy-egy reakcióra, majd egyre sűrítjük az impulzusokat. 

A reagáló azt gyakorolja, hogy minden esetben adjon reakcióválaszt az 
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ingerekre, illetve próbálja minél változatosabban, hogy mikor melyik 

minőségbeli választ adja a társai általi hatásokra. Ez már egy elég komplex 

gyakorlat, nagy koncentrációt és testtudatot igényel. Az elejétől, elég időt 

hagyva építjük fel a feladatot.  
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Amivel fejlesztjük ezeket a képességeket a 

 FLOW WORK táncórán 

A ráhangolódás szerepe 

A táncóra első állomása a ráhangolódás. Ilyenkor légzőgyakorlatokkal, jóleső 

puha mozgással kiemeljük a táncórát a mindennapi dolgokból. Megérkezünk a 

testünkbe és lecsillapítjuk az esetleg bennünk felgyülemlett feszültségeket. 

Egy feladat: Légzőgyakorlat 

Egyedül a térben, háton fekve a 

test súlyát beleengedjük a 

talajba, megpróbáljuk elengedni 

az összes izmot. Csak a légzésre 

figyelünk, a mellkas mozgására 

ki- és belégzésnél. Egyenletes, 

mély belégzéssel lassítjuk a 

légzést, ezáltal a pulzusszám is 

csökken. Megérkezünk a testünkbe. 

Ráhangolódás, 
bemelegítés, 

erősítés, nyújtás 
összetevői

az életkori sajátosságoknak és 
képességek, készségek 

fejlesztésének megfelelő, 
speciális erősítő és nyújtó 

gyakorlatok

testre 
hangoló 
játékok

térjátékok

állóképességet 
fejlesztő 
játékok
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Még egy feladat: Érintéses 

Párban vagy hármasával állunk. Egy 

valaki csípőszéles paralel pozícióban 

áll, csukott szemmel, csak annyi izmot 

használ, amennyi az álláshoz feltétlen 

szükséges, ő a befogadó fél. Egy vagy 

két ember pedig óvatosan, de 

határozottan teljes tenyérrel érinti az 

álló ember testfelületét. A befogadó 

fogadja az érkező impulzusokat, 

„utaztatja” a figyelmét. A teljes 

figyelmét a tenyérrel érintett felületre viszi. Megfigyeli, hogy milyen erővel 

kapja az érintést. Az érintő csak egy tenyérrel, pár másodpercig elidőzik a testen. 

„Próbálj olyan felületeket is érinteni, ami a ritkábban érintett testrészekre vezeti 

a befogadó ember figyelmét, mint például a tenyér, koponya hátsó része, orr, 

vádli belső része, térdhajlat.” Minél több információt adunk a befogadónak, 

ahhoz, hogy az érintések által feltérképezhesse a saját testét. Próbáljuk 

„megfesteni” az egész testet. „Képzeld el, hogy az érintett tenyér alatti területek 

valamilyen színnel megfestődnek. Figyeld meg, hogy az érintések után hol van 

még fehér felület, amit nem érintettek.” Amikor szerepet cserél a befogadó és az 

érintő, akkor szoktam mondani, hogy emlékezzenek vissza az előbbi befogadók, 

hogy hol maradtak fehér foltok a saját testükön és a másiknak adjanak oda is 

érintést, hogy az egész testet megfesthessük. 

A bemelegítés jelentősége 

A bemelegítés nem elhanyagolható, elsődleges szerepe, hogy felkészítse a testet 

és az elmét a mozgásra. Az izmokat megfelelő állapotba hozza a táncórára. 

Preventív jellegét tekintve, pedig a helyes bemelegítés által elkerüljük a 

sérüléseket. Bemelegítés hatására emelkedik a vérnyomás, vércukorszint, 

szaporább lesz a pulzus és mélyülnek a légvételek. A táncórán a bemelegítés 

akkor sikeres, ha az első izzadságcseppek megjelennek. Ezzel többnyire jelzi a 

test, hogy felkészült a magas szintű idegrendszeri, keringési, légzési és 
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anyagcsere-teljesítményt igénylő mozgásra. A bemelegítés az órán lehet egyéni, 

ilyenkor a tanulók a saját aktuális állapotukhoz mérten melegítenek be. Vagy 

lehet csoportos, ebben az esetben általában főbb ízületek mentén (boka, térd, 

csípő, gerinc, váll, könyök, csukló), jóga ászanákkal kiegészítve végezzük a 

közös bemelegítést. 

Egy feladat: Rugózás 

Kényelmes, csípőszéles paralelben állunk, csukott szemmel figyeljük az aktuális 

testérzeteket. Csak annyi izmot használunk, amennyi az álláshoz feltétlen 

szükséges, nem feszítünk feleslegesen izmokat, a karok lógnak a test mellett. 

Majd kinyitjuk a szemünket és apró rugózással kezdünk. A talpak a talajon 

maradnak, a karokat engedjük, hogy szabadon mozogjanak a rugózás 

következményében. Majd egyre 

gyorsítjuk és nagyobb mértékű a 

rugózás, a talpak még mindig a 

talajon maradnak. Még nagyobb 

mértékű a rugózás és most már 

felemelkednek a sarkak, a 

lábujjak még a talajon 

maradnak, majd olyan nagy a 

rugózás, hogy apró, gyorsabb 

ugrások lesznek belőle. Még 

nagyobbakat ugrunk, a tempót 

lassítjuk, végül a karok is bekapcsolódnak és segítik az ugrást, hogy még 

magasabb lehessen. Majd abban a sorrendben, ahogy felépítettük, elindulunk 

visszafelé ezen a létrán. A legnagyobb lassú ugrásból egyre kisebb és gyorsabb 

ugrások lesznek, majd a lábujjak lent maradnak, végül a talpak sem emelkednek 

már el a talajról. A rugózás mértéke egyre csökken és lassul, a végén egészen 

kicsi és lassú lesz. Végül megállítjuk a mozgást és megfigyeljük csukott 

szemmel a gyakorlat után milyen testérzeteket tapasztalunk. 

 

A közös bemelegítés során a jóga gyakorlatokból olyan elemeket használok, 

amik felkészítik a testet az intenzív mozgásra, tartalmaznak egyensúlyi helyzetet 

és megfelelő mértékű izommunkát. Ezen elemek erősítő vagy nyújtó hatását is 
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tapasztaljuk a bemelegítés során. A jóga ászanák szanszkrit elnevezéseit nem 

használom a kortárstánc órákon. 

Egy feladat: Jóga gyakorlat 1. 

Jógából beillesztett gyakorlat. 

Jobb- és baloldalra is 

elvégezzük. Kiinduló helyzet a 

nyújtott és zárt lábú állás. A 

nagylábujjak és a sarkak 

összeérnek, a térdkalácsot 

felhúzzuk, hasfal tart, egyenes a 

hát, a karokat a test mellett 

szorosan tartjuk. Hátralépünk a 

bal lábbal, a lábfejet kifordítjuk 45 fokos szögben, még mindkét térd nyújtott 

állapotban van. Majd hajlítjuk az elől lévő jobb térdet úgy, hogy a boka felett 

legyen, illetve a lábszár és a comb derékszöget zárjon be. Majd belégzésre fül 

mellé emeljük a nyújtott karokat, megnyitjuk a mellkast és felfelé nézünk, 

tenyereket összetesszük. Ezt a pozíciót tartjuk 30 másodpercig, közben pedig 

egyenletesen lélegzünk. 

Egy másik feladat: Jóga gyakorlat 2. 

 

A kiindulóhelyzet a nyújtott, zárt 

lábú állás. Karok a test mellett 

tartanak, fejtetővel törekszünk 

felfelé, a hasfal tart, vállakat és 

lapockákat lehúzzuk. Először a 

ballábra visszük a testsúlyt és a 

jobb lábat a bal lábfejre 

helyezzük, majd ha megtaláltuk 

egyensúlyunkat, akkor a jobb 

lábat egyre feljebb húzzuk, majd 

a talpat a belső combhoz 

nyomjuk, a térd oldalra néz. A 
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karokat magastartásba a fül mellé emeljük és a tenyereket összetesszük. A 

legvégén a kézujjakra visszük a tekintetet és mélyeket lélegzünk ebben a 

helyzetben. Majd először a tekintetet hozzuk vissza előre, a karokat a test mellé, 

majd a jobb lábat óvatosan visszahelyezzük a talajra. Csípőszéles paralelben 

megfigyeljük a testérzeteket, majd újra felvesszük a kiindulóhelyzetet és a másik 

oldalra is elvégezzük a gyakorlatot. 

Az erősítés funkciója 

„Biztosabban uralja saját testét az, aki rendelkezik az ehhez szükséges 

izomerővel is.”15 

Az erősítés gyakorlatait úgy válogatom össze, hogy összességében minden 

izomcsoportra és az egész testre kiterjedjen. Természetesen egy gyakorlat 

végzése több izmot is megmozgat, több izomcsoportot is bekapcsol. Jelen 

dolgozatban nem szándékozom anatómiai pontossággal részletezni az izmok 

tulajdonságait, pontos csoportosítását. Célom olyan néhány erősítő gyakorlat 

szemléltetése, amelyek a táncórához szükséges izomerő és állóképesség 

kialakításához iránymutatóak lehetnek. Próbálok olyan erősítő gyakorlatokat 

beleilleszteni a táncórába, ami kreativitást és további képességeket is fejleszt az 

izomzaton kívül. Tehát törekszem rá, hogy a gyakorlatok ne legyenek 

’katonásak’ vagy unalmasak. 

 
15 Angelus Iván: Táncoskönyv, Magánkiadás, 2012. 46. 
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1. talpizmok, boka körüli izmok, 2. lábszár izmai, vádli, térd körüli 

izmok, 3. combizmok, 4. csípő körüli izmok, 5. farizom 

Egy feladat: Pillangó 

Páros feladat. A pár egyik fele a földön ül pillangóülésben, a talpakat 

összeszorítja. Karjai 

egyenesek, a csukló és a tenyér 

találkozása hozzáér a fenékhez, 

tenyerek tolják a talajt, kézujjak 

hátrafelé néznek. A gerinc 

egyenes, a hasfal pedig tart. 

A gyakorlat lényege, hogy az 

ülő ember mély belégzés után, 

kilégzésre indítja el, 6 

másodpercig megpróbálja 

összecsukni a két combját a combizom, hasizom, farizom, talpizmok, vádli 

segítségével. A pár másik fele ugyanennyi ideig az ellenkező irányba tolja a 

térd belső részét lefelé és szétfelé. Nem engedi összezárni a lábakat, ehhez 

akár az egész test súlyára is szüksége lehet. Az ülő ember 6 másodperc után 

elengedi az izmait, az ellentolást végző fél pedig 6 másodpercig folytatja a 

lefele és a térdek irányába, szétfelé tolást. Az összezárás elengedésének 

pillanatában a toló fél visszavesz az erőből. Ezt a folyamatot ismételjük 

négyszer. Aztán szerepcsere. 

Egy másik feladat: Jóga gyakorlat 3. 

Összezárt lábakkal kezdünk. A belső 

talpélek, a sarkak és a nagylábujjak 

összetartanak. Kinyújtott lábakkal és 

egyenes gerinccel állunk. Karok a test 

mellett tartanak, fejtetővel nyújtózunk 

felfele. Először a bal lábat nyújtjuk 

hátra, közben a törzset döntjük 

előrefelé. Lassú folyamatos 

mozgással haladunk, a súlylábon 
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egyensúlyozunk, a karokat a talaj irányába nyújtjuk. A fej és a lábfej mindig 

egyvonalban marad. A farizmok és combizmok segítségével a maximumig 

emeljük a lábat, megtartjuk ezt a pozíciót, lélegzünk párat, majd visszaindítjuk 

a mozdulatot ugyanazon az úton. Megismételjük a másik lábbal is. 

6. hasizmok 

Egy feladat: Plank 1. 

A ’plank’ pozíció lényege, 

hogy alkaron és lábujjakon 

támaszkodva tartsuk meg az 

egész testet úgy, hogy a 

saroktól a fejtetőig egy 

egyenes vonal legyen. Sarkak 

hátrafelé törekszenek, térdek nyújtva vannak, a medencét magunk alá húzzuk, 

ezzel is védjük a derekat. A hasfal tart, lapockákat távolítjuk egymástól, vállak 

erősen tartanak, nem esünk be a két váll közé felsőtesttel. Arc a talaj felé néz. 

Folyamatosan figyelünk a légzésre közben. A táncórán körben végezzük a 

’plankelést’, ezzel is koncentráljuk az energiákat. Továbbá mindenki számol 10-

et, addig tartjuk. A számolás segít a lélegzetvételben és segít a fókuszálásban. A 

táncórán általában 15-en vagyunk, így 15x10 számolásig tartjuk a ’plank’ 

pozíciót. 

Még egy feladat: Plank 2. 

Ezt a gyakorlatot 

többféleképpen is 

lehet variálni és a 

nehézségi szintjét 

változtatni. A 

feladat lényege, 

hogy nagy körben 

mindenki felveszi a 

szabályos plank 

pozíciót, majd az alkartámasz és lábujjak segítségével lépegetünk egyenes 
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vonalon a kör közepe felé úgy, hogy a kört és a testpozíciót végig megtartjuk, 

majd visszaindulunk a kiinduló helyzetbe. 

7. derékszakasz izmai 

Egy feladat: Csónak 

Hason fekvésből indul a 

gyakorlat. A lábak nyújtva, 

lábfejek spiccelnek, 

farizmok tónusban, hát 

egyenes, arc a talaj felé néz, 

a karok nyújtva vannak a 

talajon a fülek mellett. A 

lábakat, a felsőtestet és a 

fejet egyszerre kezdjük el felemelni úgy, hogy a sarkak mindvégig összeérnek 

és a karok a fülek mellett maradnak. A hát derék szakaszán minden izom, a 

farizom és a combizmok is dolgoznak. A maximumig emeljük a mellkast és a 

lábakat is, majd egyszerre visszaindítjuk a talaj felé őket. A talaj fölött egy 

kicsivel megtartjuk és újra kezdjük a gyakorlatot.  

8. hát izmai, 9. lapocka közötti izmok, 10. váll izmai, delta izom 

Egy feladat: Sasmadár 

Ez a gyakorlat a lapocka közötti izmok erősítésére fókuszál. Hason fekvésből 

indul, lábak nyújtanak és összetartanak, farizom tónusban, karok oldaltartásban, 

tenyérrel lefelé (1.), arc a talaj felé néz. A lábak végig a talajon maradnak. Úgy 

emeljük meg a mellkast, a karokat és a fejet egyszerre, hogy a homlok kb.10 cm-

rel legyen a talaj fölött. Ebből a megemelt pozícióból már nem tesszük vissza a 
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felsőtestet a talajra, csak a gyakorlat legvégén. A tenyerek lefelé néznek, karok 

oldaltartásban vannak, ebből a helyzetből a lapockákat kezdjük el zárni, 

közelíteni egymáshoz karemeléssel úgy, hogy a felsőtest nem mozdul, közben a 

karok pedig mindig egy síkban mozognak. A tempó lassabb, koncentrált. Majd 

ugyanezt az emelést elvégezzük úgy, hogy a karok diagonálban vannak (2.) a 

test mellett. Egyszer a jobb kar, másszor a bal kar van a fejnél. A harmadik 

variáció erre a gyakorlatra ugyanebből a megemelt felsőtest helyzetből indul. A 

karok ebben az esetben a kezdésnél ’V’-tartásban vannak a fej mellett, majd a 

könyököket húzzuk le a medencéig, miközben közelítjük, zárjuk a lapockákat. 

11. mellkas izmai, 12. tricepsz, 13. bicepsz 

Egy feladat: Lepkehal 

Ez az erősítő feladat térben előrefelé halad, egyenes vonalon a terem egyik 

végéből a másikba. Hason fekvésből kezdődik a gyakorlat, karok messze előre 

nyúlnak (1.) a fül mellett, kézujjak előrefelé néznek, a homlokot a talajtól pár 

cm-rel elemeljük. A bokákat összetartva, a lábak végig nyújtva maradnak és 

tónusban tartjuk őket. Majd a tenyereket egy helyen tartva és a talajhoz nyomva, 

karunk erejének segítségével a tenyerünkhöz húzzuk a medencénket (2, 3, 4) 

úgy, hogy a kézujjak mindvégig előrefelé néznek. Amint odaért a két kézfej közé 

a medence, a végén extra energiát bedobva tolunk még egyet a csukló 

segítségével, így egy hirtelen lökéssel messzebb kerülünk (5.). A gyakorlat 

végén nyújtott könyökkel, messze elnyújtózva végig simítjuk a földet, miközben 

félköríven keresztül (6.) visszakerül mindkét kar a feladat kiinduló helyzetébe 

(1.). 
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14. alkar izmai, csukló körüli izmok, 15. tenyér izmai, ujjak izmai 

Egy feladat: Csillagjáték 

Páros feladat. Először a pár egyik fele 

a jobb kezével (1.), a pár másik fele a 

balkezével (2.) játssza ezt az erősítő 

játékot. A párok úgy teszik össze az 

azonos ujjakat, hogy azok nyújtva és 

széttárva érnek össze. Csak az 

ujjbegyek érnek össze. Aki jobb 

kézzel játszik (1.) kicsit lejjebb 

helyezi az ujjait, a balkezes (2.) első 

ujjpercei alá. A jobbkezes játékosnak 

az a cél, hogy teljesen kinyissa a tenyerét úgy, hogy az ujjak nem mozdulnak el 

a helyükről. A balkezes játékosnak pedig az a cél, hogy összecsípő mozdulatot 

végezzen a kézfejével úgy, hogy nyújtva maradnak az ujjak, tehát megpróbálja 

megakadályozni, hogy a másik játszó kinyissa teljesen a tenyerét. Ennek az 

erősítő játéknak az a lényege, hogy a tenyér, ujjak és az alkar izomzatát 

erősítsük. 

A nyújtás összetevői 

A táncóra végi nyújtás ugyanolyan fontosságú, mint az elején a bemelegítés. 

Izomfejlődés szempontjából is szükséges az izomzat rendszeresen és alapos 

nyújtása. A megfelelően lenyújtott izom rugalmasabb és nagyobb erőt képes 

kifejteni. A táncórán a nyújtás történhet improvizáció közben is. Ekkor a 

fókuszpont és az instrukciók is azt szolgálják, hogy minden, az órán 

megdolgoztatott izmot, izomcsoportot segítsék aktívan lenyújtani. Ha az óra 

végén az improvizációtól elhatárolva végezzük a nyújtást, akkor az erősítéshez 

hasonlóan, az egész testet területekre bontjuk, ahol izmokra, izomcsoportokra 

összpontosítva végzünk nyújtó, lazító gyakorlatokat. Nyújtás során is gyakran 

használok a jógából vett gyakorlatokat. Ebben az esetben a ki- és belégzés is 

nagy szerepet kap a kiválasztott jóga ászanáknál. 
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1. talpizmok, boka körüli izmok, 2. lábszár izmai, vádli, térd körüli 

izmok, 3. combizmok, 4. csípő körüli izmok, 5. farizom 

Egy feladat: Ülésben, nyújtott lábakra hajlás 

A talajon nyújtott lábú ülésben 

hajolunk előre. A karokat 

letesszük, a láb mellett 

elengedve pihennek. Lábfej 

’flex’ tartásban, térdeket 

kinyújtjuk, térdkalácsokat 

felhúzzuk. A felsőtest és a fej 

teljesen elenged. Minden 

kilégzésre megpróbáljuk még jobban elengedni a felsőtestet. 

Egy másik feladat: Jóga gyakorlat 4. 

Széles terpeszben állunk, 

nyújtott lábakkal, a lábujjak 

előrefelé néznek. A testsúlyt 

nem engedjük hátrafelé. 

Egyenes háttal döntjük a 

felsőtestet előrefelé addig, 

ameddig a fej le nem ér a talajra 

(ha nem ér le, akkor a 

legmélyebb pozícióban megállítjuk a felsőtestet, vagy még nagyobb terpeszbe 

állunk). Majd megfogjuk a bokát vagy a lábszárat és az ülőcsontokkal felfelé 

törekszünk, a fejjel pedig nyomjuk a talajt. Mélyeket lélegzünk közben, majd 

visszaindítjuk a mozdulatot ugyanazon a vonalon állásig és zárjuk a lábakat. 
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6. hasizmok 

Egy feladat: Kobra 

Jógából beillesztett gyakorlat. A 

gyakorlat hason fekvésből indul. 

A kézujjakkal előrefelé mutatnak, 

a tenyerek szorosan a lengőbordák 

mellett. Belégzésre a felsőtestet és 

a fejet megemeljük, a lengőbordák még lent maradnak a talajon. Vállakat 

lehúzzuk, könyököket összetartjuk, szegycsonttal diagonálban előre- és felfelé 

törekszünk, a nyak hosszú marad. Arcunkkal felfelé nézünk. 

7. derékszakasz izmai, 8. hát izmai, 9. lapocka közötti izmok 

Egy feladat: Gombóc 

A talajon sarokülésben előre hajolunk. 

A karokat a test mellé helyezzük 

tenyérrel felfelé. A homlokot közelítjük 

a térdekhez, domborítjuk a hátat. 

10. váll izmai, delta izom 

Egy feladat: Váll lazító 

Ennek a váll lazító gyakorlatnak a 

kiinduló helyzete a talajon 

négykézláb/kisasztal pozíció. A hát 

egyenes a fej a gerinc 

meghosszabbítása, a lábfejek a 

talajon. Mély belégzés után, 

kilégzésre a balkezet átvezetjük a 

jobb hónalj alatt és a bal vállunkat a talajra tesszük. A felsőtest elcsavarodik, a 

jobb tenyér az arc elé kerül. 
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11. mellkas izmai 

Egy feladat: Híd 

A ’híd’ kiinduló helyzete: a hátunkon 

fekszünk, lábakat felhúzzuk, a talpak 

vannak a talajon. A tenyereket a fül 

mellé helyezzük úgy, hogy a 

kézujjak a vállak felé mutatnak a 

könyökök pedig felfelé. Majd mély belégzés után, kilégzésre, magasra feltoljuk 

a medencénket, farizmokat megfeszítjük, a tenyerekkel és talpakkal nyomjuk a 

talajt. Fejet hagyjuk le, arccal nézzünk előrefelé. 

12. tricepsz 

Egy feladat: Hátrahúzós 

Sarokülésben, egyenes háttal ülünk. A 

hasfal tart, a fej nem dönt előre. Fül mellé 

emeljük először a jobb kezünket, majd a 

könyököt behajlítva a jobb kézfejet 

közelítjük a lapockákhoz. Bal kézzel 

segítjük a nyújtást, a jobb könyököt 

fogjuk és óvatosan a kar erejével húzzuk hátra felé, miközben a hónaljat 

diagonálban felfelé és előrefelé irányítjuk. Majd a másik kézzel is megismételjük 

a folyamatot. 

13. bicepsz alkar izmai, 14. csukló körüli izmok, 15. tenyér izmai, ujjak 

izmai 

Egy feladat: Lenyitó 

Sarokülésben, egyenes háttal ülünk. Arccal 

előrefelé nézünk, a hasfal tart, derékszakasz 

egyenes. A bal kart nyújtott könyökkel és 

felfelé tenyérrel mellmagasságba kinyújtjuk. 

Majd a csuklót a jobb kéz segítségével 

hajlítjuk hátra és lefelé, úgy hogy a tenyér 

nyújtva maradjon, a kézujjak pedig lefelé 

néznek. A másik kézzel is megismételjük a gyakorlatot.  
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Kortárstánc tréning részei-gyakorlatai 
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saját mozgás szótárának 
bővítése

önálló feladatok 
elvégzésének ösztönzése

a természetes mozgásokból kiinduló 
összetett mozgások megismertetése

a kreatív gondolkodás 
ösztönzése

az emlékezet 
fejlesztése

az önállóság, az önálló 
munkavégzésre való képesség 

fejlesztése

a láb izomzatának fejlesztése és az 
ugrásokhoz szükséges képességek 

fejlesztése 

a biztonságos talajra 
érkezés gyakoroltatása

a gerincoszlop mozgás 
lehetőségeinek 

vizsgálata 

a törzs izomzatának 
fejlesztése

a kar mozgás 
lehetőségeinek 
felismertetése

a térérzék és a térbeli 
tájékozódás fejlesztése

a mozgások dinamikai 
változatosságának 

képességfejlesztése

a mozgások ritmikai változatosságának 
megismertetése

kreatív páros és kiscsoportos, csoportos gyakorlatok 
alkalmazásával az együttműködésre és kooperációra való 

készség fejlesztése

a koncentráció és a figyelem 
fenntartásának fejlesztése

alkotói módok megismertetése

rövid kompozíciók készítésének 
ösztönzése
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A tréning szerepe a táncórán 

A tréning szerepe, hogy a tanulók az általam létrehozott mozgásanyagok végzése 

folyamán a lehető legtöbb mozgásminőségbeli differenciával találkozzanak. 

Melyeket a gyakorlatok során különböző ritmusban és dinamikával kipróbálnak: 

- alaptónus, lendített-, vezetett-, engedett mozdulat, tartott helyzet; 

- lassú-gyors, lassuló-gyorsuló, folyamatos-szaggatott. 

Rögzített gyakorlatok: Olyan gyakorlatok létrehozásán dolgozom, melyek a 

testet egészében és minden irányba megmozgatják. Sormintaszerűek, tehát 

ismételhetőek, van eleje és vége. A koordinációs képességet fejlesztve jobb- és 

baloldalra is végezhetőek. A gyakorlatsorokat memorizáljuk és többször 

ismételjük egymás után, mindig más és más izomélményt keresve a mozdulatok 

közben. Általában eleinte olyan gyakorlatokkal kezdünk, amik talajközeliek, 

felhasználják a talaj alátámasztó hatását. Az óra elején a talaj közelsége 

biztonságot ad, használata a mozgás során erősít, bemelegít, meghozza az 

alapokat és felkészíti a testet az intenzív izommunkára. Kezdésnél még kerüljük 

a bizonytalan egyensúlyi helyzeteket. Majd tovább haladunk, középszinten át 

eljutunk a felállásig. 

Egy gyakorlat: Saját mozdulatokból, általam összerakott ’földes 

kombináció’ 

 

Háton fekve ’nagy csillag’ pozícióban kezdünk, lábak terpeszben, karok fej 

mellett rézsútosan a földön. A karok és lábak aktívak, messzire nyújtóznak. Majd 

dinamikusan összerántjuk magunkat ’gombóc’ pozícióba. A karok és lábak 

hajlítva a test alá húzódnak a lehető legrövidebb idő alatt. Karokkal jobbra 
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kinyúlunk és a tenyereket vállszéles pozícióba a földre helyezzük, majd a lábak 

segítségével és medenceemeléssel jobboldalra kiugrunk úgy, hogy a lábfejekkel 

túlugrunk a tenyerek helyzetén. Ugrás közben a hasfal nagymértékben dolgozik, 

segít magasra emelni a medencét, lábfejek rüsztön levezetéssel érkeznek a 

talajra, izomerővel puhítjuk a talajra érkezést. Majd lassabb tempóban, fél 

fordulattal, az előző zárt testhelyzetből, csak annyi izmot használunk, amennyi 

feltétlen szükséges ahhoz, hogy ismét ’nagy csillag’ pozícióba kerüljünk. A fej 

ugyanabban az irányban van, mint az elején. A lábakat összezárjuk és ott 

hagyjuk, ahol a háton fekvésben voltak, csak felsőtesttel emelkedünk fel és a 

karokkal jobbra minél messzebbre kinyúlva a tenyereket vállszéles pozícióban 

letesszük a talajra. Majd a tenyerek lent maradnak és a karok erejével odahúzzuk 

a medencét a tenyerekhez úgy, hogy a lábak helyzete nem változik. Ezután az 

összezárt lábakat dinamikusan jobb oldalról, bal oldalra félkört leírva 

átlendítjük. Testsúlyunkat hátrahelyezzük, hogy a lábakat épp hogy fel tudjuk 

emelni a talaj fölé. A baloldalon a mozdulatot határozottan, hirtelen megállítjuk. 

Majd újból jobbra, messzire nyúlnak a karok, a lábak zárva maradnak, a kar 

erejével a tenyerekhez húzzuk a medencét. Ezután a lehető leggyorsabban 

összehúzzuk magunkat ’gombóc’ pozícióba. Majd puhán engedett mozdulattal, 

’nagy csillag’ pozícióba szétterülés a vége, ami a gyakorlat első mozdulata is. A 

fej ugyanabban az irányban van, mint az elején. Ezt a sormintaszerű gyakorlatot 

a terem egyik feléből a másikig végezzük, majd a másik oldalra is megcsináljuk. 

Improvizációs gyakorlatok: Ezeknél a feladatoknál először talajon kezdünk, 

aztán haladunk tovább középszinten keresztül az állásig. Eleinte a test egész 

nagy testfelülete ér a talajhoz, középszinten egyre kevesebb, végül állásban már 

csak a talpak vagy fordított testhelyzetek esetében a tenyerek érnek a talajhoz. 

- Gurulások: A terem egyik végéből a másikba, egyenes vonalon 

haladva. Jobb- és baloldalra végezzük. A mozdulatok 

improvizatívak, a mintázatuk mindig változik. 

a. csak annyi izmot használ, amennyi feltétlen kell a haladáshoz, 

a többi izom elenged, nem használ, lassabb tempó 

b. a tempót egyre növeljük, ennek érdekében egyre több izom 

kapcsol be, a test tónusosabb állapotba kerül 
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c. talajszinten történő mozgáslehetőségek. Tolás-húzás a talajon 

a tenyerekkel, talpakkal, alkarral, combokkal stb., a teljes test 

izomzatát bekapcsolva haladunk, már elhagyva a jobb- és 

baloldalt, bármilyen oldalirányú lehet a mozgás, az előrefele 

haladás megmarad, a tempó felgyorsul. 

- Középszinten: A terem egyik végéből a másikba, improvizatív 

mozdulatokkal haladunk, előrefelé. Már nem kell egyenes vonalon 

haladni, kombináljuk a jobb- és baloldalt. Nem az a cél, hogy minél 

gyorsabban eljussunk a terem végébe, hanem az, hogy minél 

kreatívabban a mozgás mintázata folyamatosan változzon. 

Törekszünk rá, hogy ne legyen több ugyanolyan mozdulat. 

Dinamikai váltásokkal kísérletezünk, akár megállással is. 

Megjelennek a fordított testhelyzetek, amikor a medence feljebb 

helyezkedik el, mint a vállöv, ilyenek a vállon átgurulások, 

alkartámaszon láb fellendítés stb. Középszinten szintén megjelennek 

a testtengely körüli forgások: guggolásban, talpon-, térden forgások. 

A talajra szükségszerűen visszamehetünk és onnan újra középszintig 

fel. 

- Állásban: Szabad improvizációval (ha van zene, akkor a zenére 

fókuszálva) haladunk a terem másik vége felé. Szintén az a cél, hogy 

minél többféle mozdulatot, dinamikát és mozgásminőséget 

kipróbáljunk. Akár vissza lehet menni a talajra vagy középszintre is, 

közben talajra érkezés gyakorlása, majd talajról újra fel. Az a lényeg, 

hogy a szakasz nagyobb részét fent töltsük. Megjelennek a szabad 

ugrások, forgások, kartámaszok, kézenállás és abból átlendülés. 

Egyszerű gyakorlatsorok, mozgásminták, melyeket a táncórák során a 

tréninganyagba beleillesztek és az improvizáció során visszahívjuk őket: 

- talajon végzett (fekvő és ülő) törzs-, láb- és kargyakorlatok és azok 

kombinációi; 

- természetes mozgásokkal összetett gyakorlatok, gyakorlatsorok; 

- formák, pozíciók, testszobrok és azok átmenetei a talajon és álló 

helyzetben, törzs- és karmozdulatok összekötve; 
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- állásban végzett törzs-, kar- és láb összetett gyakorlatok (hajlítás/nyújtás, 

zárás/nyitás, zuhanás/visszarugózás); 

- spirálok a talajon, ülésben, állásban karmozgással és különböző 

lábpozíciókban végrehajtva; 

- állásban lábfej pozíció és térdízületi gyakorlatok (plié, relevék) variációi 

és kombinációi végtagmozgásokkal, fordulattal; 

- karvezetés, ejtés, lendület, karpozíciók és ezek kombinációi; 

- talajfogás kartámasszal; 

- haladásos és mozgásszint váltással gyakorlatsorok; 

- szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző 

térirányokban, fordulattal; 

- ugrások gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai; 

- forgások, fordulatok állásban, ülésben, forgás közbeni sík és 

térirányváltással; 

- forgások egyensúlyi helyzetben és/vagy talajra érkezéssel; 

- lassú/gyors és folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok 

különböző térirányokban, eltérő dinamikákkal, ritmusokkal; 

- mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi; 

- különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások; 

- a test központja, mint motor használata egyéni és páros feladatokban; 

- térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz-magasság és mélység 

relációban; 

- elmozdulások a (test fizikai adottságai alapján) gravitáció aspektusából. 
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Mozgásfejlesztő és testtudatossági gyakorlatok 

• A láb és kar ízületeinek mozgásai partner munkán keresztül (a láb 

és kar (+fej) súlyának megéreztetése). Ellazítás és a végtag 

mozgatása párokban. 

 

Egy feladat: Elengedett végtagok 

A kontakttánc alapgyakorlatai közé tartozik. A pár egyik fele a ’mozgatott’, 

csukott szemmel a hátán fekszik a talajon. A testsúlyát teljesen beleengedi a 

talajba, megpróbálja elengedni az egész testet, nem tartani, feszíteni. A pár másik 

felének, a ’mozgatónak’ átadja a súlyát. A mozgató mozgatja teljes mértékben a 

mozgatott végtagjait koncentrálva az ízületek mozgásaira. Illetve segít a 

mozgatott félnek ellazítani a láb esetében legfőképp a csípő körüli izmokat, a kar 

esetében a vállizmokat és a lapocka körüli izmokat, a fej esetében pedig a nyak 

izmait. A mozgatott fél csukott szemmel fókuszál a mozgatás hatásaira, 

testélményekre, elfogadja azt, hogy más valaki mozgatja a testét. A gyakorlat 

során a mozgató végighalad a végtagokon, egyik láb, másik láb, egyik kar, másik 

kar majd végül a fej következik. 

A mozgató a passzív fél egyik lábát (1.) a két kezével elemeli a földtől úgy, hogy 

a mozgatott fél megpróbálja elengedni, nem tartani azt. Innentől, ameddig át nem 

tér a mozgató egy másik végtagra, nem teszi vissza a talajra a lábat, ami azt 

jelenti, hogy vagy a karok erejével tartja, vagy ráhelyezi saját például lábára az 

éppen elemelt lábat. Ízületek mentén halad a mozgatás során. Először 

megvizsgálja a bokaízület, majd a térdízület végül a csípőízület mozgásainak 

lehetőségét. Amint megvizsgálta a három ízületet külön-külön már nem sorban 

halad, hanem tetszés szerint. Már a láb véletlenszerű mozgatása közben figyeli 
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az ízületeket, a tulajdonságaikhoz mérten ’játszik’ a lehetőségekkel. Körzések, 

tolások, húzások, a test középvonalán áthaladva keresztbe viszi a lábat. 

Tempóval, dinamikai váltásokkal kísérletezik. Majd a mozgató ugyanezzel a 

módszerrel mozgatja a másik lábat (2.) és mindkét kart (3, 4). A fejnél (5.) 

fokozottan kell figyelni, „mintha hímes tojást fognál!” Fontos, hogy minden 

páros feladatot úgy végzünk, hogy érvényesüljön az a szabály, hogy „Csak olyat 

csinálj a másikkal, amit szívesen visszakapnál, ha te következel!”. 

• A gerinc végpontjainak mozgatásai egyénileg és párban. A törzs 

mozgás lehetőségeinek gyakoroltatása (gerinc, karok, fej, 

testközpont kapcsolata). 

Egy feladat: Két pontos 

Páros feladat. A kontakttánc alapgyakorlatai közé tartozik. A pár egyik tagja a 

mozgató, a másik a mozgatott. A mozgatott csípőszéles paralelben áll, 

kényelmesen, csak annyi izmot használ, ami az álláshoz szükséges. A mozgató 

az egyik tenyerét a fejtetőre, a másikat a keresztcsontra helyezi el a mozgatott 

testén, innentől folyamatosan ezen a két ponton van a két tenyér, nem veszi el 

onnan. Először a mozgatott saját mozgással elindul, lassú tempóval. A mozgató 

pedig csak követi, aktív 

résztvevője a mozgásnak, 

anélkül, hogy belenyúlna. 

Figyeli ennek a két pontnak a 

helyzetét, egymáshoz képest. A 

mozgatott figyeli a gerinc 

mozgásait és szintén ennek a 

két pontnak az alakulását, 

egymáshoz képest. Majd 

lecsillapítjuk a mozgást, a 

mozgatott megáll, újra felveszi a kiinduló helyzetet és becsukja a szemét. A 

mozgató ekkor csak a két tenyér segítségével elkezdi mozgatni a mozgatott felet, 

lassan, nagyfokú koncentrációval. A mozgatott először csak annyit mozdul, 

amennyit a mozgató mozdít rajta, figyeli, hogy a két tenyér által milyen erővel, 
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melyik irányba és milyen dinamikával akarja mozdítani őt a mozgató. Először 

csak egyhelyben, majd a térben haladással is próbálkozunk. Ennek a 

feladatrésznek adunk időt, hogy az irányító kikísérletezze, hogyan kell 

irányítani, a mozgatott pedig megszokja, felvegye a mozgató irányításának 

stílusát. Miután ez megtörtént a mozgatott kinyitja a szemét és elkezd mozogni, 

innentől folyamatosan van saját mozgása, amibe a mozgató belenyúl és 

irányokat ad a mozgatottnak, amit a mozgatottnak észre kell vennie és ebben az 

esetben követnie kell, meg kell változtatnia a mozdulatot, annak érdekében, 

hogy kövesse a mozgató akaratát. Ennek a résznek is hagyunk elég időt. Majd a 

mozgatott folytatja saját mozgását, a mozgató elengedi a mozgatottat, a terem 

szélére húzódik és onnan figyeli a párját, aki egyedül indul el a térben. A 

fókuszpont még mindig ezen a két ponton van. Illetve a mozgatott továbbra is 

elképzeli, hogy vele van a partnere, aki ugyanúgy adja neki az új irányokat és 

belenyúl a mozgásába, amit követnie kell. Ez már nehezebb feladatrész, hiszen 

ebben az esetben, akár saját akaratunk ellen kell mennünk, hirtelen 

irányváltások, nem abba az irányba indulunk el, amelyikbe vinne a lendület, 

hanem pillanatnyi döntésekkel új irányokat adunk magunknak. Akár hirtelen 

megállások és ’nem várt’ lelassulások, felgyorsulások történhetnek. Miután elég 

időt hagytunk ennek a részfeladatnak is, lecsillapítjuk a mozgást és szerepcsere 

következik. 

o nyitott szemmel a mozgatott saját mozgásával indul el a térben, a 

mozgató a két pontra helyezett tenyerével követi, aktív részese a 

mozgásnak 

o kiinduló helyzetből, csukott szemmel a mozgatott csak annyit 

mozdul, amennyit a mozgató mozdít rajta, először helyben, majd 

térben haladással 

o nyitott szemmel, a mozgatottnak lesz saját mozgása, amibe a 

mozgató belenyúl és követnie kell 

o a mozgató elengedi, a mozgatott folytatja, saját mozgásával halad 

a térben, pillanatnyi döntésekkel változtatja saját mozgását (olyan 

mintha a másik még mindig ott lenne vele és ő irányítaná). 
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• Független szabad karmozgások. A kar ízületeinek mozgás 

felfedezése. 

Egy feladat: Ízületek tánca 

Széles terpeszben állunk, mély 

pliével, térdek rugalmasak 

maradnak, a medence mobilis. 

Bármilyen más kiinduló pozíció 

felvehető, ami lehetővé teszi a 

karok szabadon mozgását. A kar 

ízületeinek mozgásait kezdjük el 

vizsgálni. Először az ujjakat 

figyeljük meg, majd a csuklókat, 

könyököket, vállakat. Mindegyik 

ízületnél elidőzünk, szemmel is figyeljük, hogy a mozgás alatt mit látunk, illetve 

figyeljük a testérzeteket, amiket egyes mozdulatokhoz párosítunk. Miután 

anatómiailag megfigyeltük egyes ízületek mozgásait, elkezdünk a karral 

szabadmozgást végezni. A fókuszpontok az ízületek maradnak. Kísérletezünk 

mozgásminőségekkel, vezetett-, engedett-, lendített mozdulatokkal és tartott 

helyzetekkel. Megfigyeljük a különböző dinamikai váltásokat, lassú-gyors, 

lassuló-gyorsuló, folyamatos-szaggatott. Elég időt hagyunk ezeknek a 

tényezőknek a vizsgálatára, megfigyelésére. Majd zenére is szabadmozgást 

végzünk a karokkal. Követjük a zenét, a dallamát, ritmusát vagy hangulatát 

vesszük alapul. Majd a következő feladatrészben a karok mozgásához 

bekapcsolódik a felsőtest, a fej, majd a medence és a lábak is, ezzel a módszerrel 

megyünk át szabad improvizációba úgy, hogy a fókuszpontot a karok ízületein 

tartjuk mindvégig. 
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• Vezetéssel folyamatos mozgások és lendületek (kar, láb, törzs). 

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és 

zuhanásokkal. 

Egy feladat: Manipulációs 

Ez a gyakorlatot lehet végezni ketten vagy hárman is. A kontakttánc 

alapgyakorlatai közé tartozik. Van egy mozgató (három ember esetén kettő 

mozgató van) és van egy mozgatott fél. Most azt írom le, amikor egy mozgató 

és egy mozgatott van. Kiinduló helyzet az, amikor a mozgatott csípőszéles 

paralelben megáll, 

csak annyi izmot 

használ, amennyi az 

álláshoz szükséges, 

térdei rugalmasságát 

megtartja, nem feszíti 

át. Először helyben 

marad. A mozgató 

eleinte lassú tempóval, 

egyenként mozdítja, 

leginkább toló-húzó 

mozdulatokkal a mozgatott testrészeit. A mozgatott csak annyit mozdul, 

amennyit a mozgató mozdít rajta (mintha marionett bábu lenne). Majd még 

mindig helyben maradva, egyre komplexebb mozdulatokat alakít a mozgató a 

mozgatott testével. Időt hagyunk az összeszokásra, új testhelyzetek 

megismerésére, kipróbálására. A következő részfeladatban minden marad 

ugyanígy, csak elindulunk a térben. A mozgatott még mindig csak annyit 

mozdul, amennyit a mozgató mozdít rajta, ha épp nem csinál semmit a mozgató, 

akkor a mozgatott sem. A tempóval, dinamikával is kísérletezünk. A mozgató 

különböző intenzitással ad impulzusokat a mozgatottnak a lendületek, ejtések és 

zuhanások megtapasztalása érdekében. Továbbhaladva a gyakorlatban, már a 

mozgatottnak van saját mozgása, tehát már nem csak akkor mozog, amikor a 

mozgató mozdítja. Ilyenkor a mozgatott szintén kísérletezik különböző 

dinamikákkal, tempóval. A mozgató belenyúl a mozgatott mozgásába, amit a 
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mozgatottnak követnie kell. A feladat utolsó része, amikor a mozgató elengedi a 

mozgatottat, kimegy a terem szélére és csak figyel. A mozgatott pedig próbál 

visszaemlékezni, visszahozni olyan testérzeteket, amiket átélt a gyakorlat során. 

Lehet váltani a két feladatrész között. Vagy azt csinálja, amikor csak annyit 

mozdult amennyit mozgatták, vagy azt csinálja, amikor a saját mozgásába nyúlt 

bele a partnere, tetszés szerint változtathatja. Kívülről pedig azt figyeljük, hogy 

éppen melyiket csinálja. Majd szerepcsere következik. 

• A testtartás és testtengely viszonyának felfedezése. A testrészek 

elmozdulásai egymáshoz és a főtengelyhez képest. 

Egy feladat: Zokni felvevős 

Két ember egymással szemben. Kell hozzá egy darab zokni. 

A gyakorlat lényege, hogy a feladatot végző fél egy lábon egyensúlyozik. A 

súlyláb egész talpa a talajon marad, folyamatos térdhajlításokkal végzi a 

feladatot. A pár egyik fele dobálja különböző helyekre a zoknit a feladatot végző 

fél körüli kb. 1,5 méter sugarú körben (úgy, hogy még egy kis efforttal elérhető 

legyen, legyen benne kihívás). A dolgozó félnek fel kell vennie a zoknit a 

lábujjak segítségével és a partner kezébe adni. 

- koncentrált figyelem 

- izommunka 

- testtartás és testtengely viszonyának vizsgálata 

- balance/ egyensúlyfejlesztés 

- koordináció 
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A karokkal, felsőtesttel bármit lehet csinálni, annak érdekében, hogy az 

egyensúly megmaradjon és a súlyláb egy helyen maradjon úgy, hogy a lábujjak 

mindig egy irányba néznek. A dolgozó lábat nem lehet letenni (sem a zokni 

megfogásakor, sem az odaadás pillanatában). 

Figyelemvezetési gyakorlatok 

• Irányított légzés, áramlás, engedés. Nyugalmi helyzet, ellazulás. 

Egy feladat: Légzés áramoltatás 

Jógából beillesztett gyakorlat. Törökülésben, vagy lótuszülésben ülünk a talajon. 

Egyenes hát, leengedett lapockák és vállak, hosszú nyak, fejtetővel felfelé 

törekszünk. Az egyik kezünket a hasra, másikat a mellkasra helyezzük. Minden 

belégzés hosszú és az orron át 

történik. Minden kilégzés hosszú 

és szájon vagy orron át történik. 

Belégzésnél levegővel megtöltjük 

az egész tüdőt, bordakosár nyílik, 

rekeszizom leenged, ilyenkor a 

hasfal nem mozdul. Kilégzésnél a 

lehető legtöbb levegőt kipréseljük 

a tüdőből az izmok és a 

rekeszizom segítségével, 

bordakosár záródik közben. A ’hasi’ légzésnél a figyelmünket a hasfalra visszük. 

Belégzésnél nem engedjük a bordakosarat kinyílni, a mellkas nem mozdul. A 

hasfalat indítjuk el a köldök irányába, olyan mintha a has telne meg levegővel. 

Kilégzésnél a hasfal visszahúzódik és a bordák zárva tartása mellett kipréseljük 

a lehető legtöbb levegőt a tüdőből. Számolhatjuk magunkban a másodperceket 

is, ameddig belélegzünk és kilélegzünk. Minden belégzés és kilégzés 

ugyanolyan hosszúságú. 

  



85 
 

• Csoportos figyelmi gyakorlatok. 

Egy feladat: Vezető 

Csoportos feladat, minél többen vesznek részt benne, annál izgalmasabb. A 

feladat lényege, hogy egy kupacban állnak a résztvevők, arccal egy irányban, 

közelebb, de véletlenszerű 

távolságban egymástól, nem 

távolodnak el. Mindig az a 

vezető, aki elől van, az ő 

mozdulatait követik, 

másolják le a többiek figyelve 

arra, hogy a mozdulatok 

dinamikája, ritmusa, iránya 

és formája is hasonlítson. 

Bármelyik irányba állhat a 

csoport, nem csak a négy fal irány lehetséges. Vezetővé válhat az is, aki például 

a csoport közepéből előre rohan, tehát a csoporttagok is változtathatják a 

helyüket. Zenére is lehet játszani ezt a játékot, ekkor a zenét vesszük a mozgás 

alapjául. 

• Páros feladatok vezető/követő szerepek érintés nélkül. 

Egy feladat: Tükör játék 

Két ember egymással szemben. Van vezető és követő, a követő utánozza a 

mozdulatot, pont úgy, mintha tükörben csinálná. Közben kiterjesztett 
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figyelemmel figyel a tempóra, dinamikára, mozgásminőségre, próbálja teljes 

mértékben visszaadni a mozgás milyenségét. 

 

A szem többnyire egy központi területre fókuszál, hogy periférikusan lássa, ha a 

vezető valamelyik testrésze mozdul. A feladat lényege, hogy a test 

koordinációját fejlessze és a lassú tempó által összpontosítsa a figyelmet, majd 

kiterjessze az egész testre. A mozgás idővel egyre komplexebbé válik. 

- egyik vezet a másik követ 

- másik vezet egyik követ 

- elmosódik, hogy ki vezet és ki követ, pillanatnyi döntések sorozata, 

összeolvad, olyan érzés, mintha „eggyé válnának” és teljesen együtt 

mozognának 

 

• Csukottszemes feladatok párban és kiscsoportokban. 

Egy feladat: Vakvezetős  

Páros gyakorlat. A 

kontakttánc 

alapgyakorlatai közé 

tartozik. A vezetett két 

lapockája közé helyezi az 

egyik tenyerét a vezető, 

végig nyitott tenyérrel 

vezet, a csukló 

segítségével. A vezetett csukott szemmel sétál, a hátát kissé nekinyomja a vezető 

tenyerének. Lassú séta, nem lép kisebbeket, természetes lépésekkel halad előre. 

A vezető szintén nyomást helyez a vezetett hátára és a térben elkezdi vezetni a 

vezetettet, a tenyérélekkel tudja fordulásra bírni az illetőt. Ha azt érzékeli a 

vezetett, hogy többször eltávolodik a tenyér a hátától, akkor lassítania kell és 

hagyni, hogy a vezető vezesse. Később ki lehet próbálni nyitott szemmel is, 

ekkor még jobban kell koncentrálni a vezető tenyerére. Ennél a feladatnál 

nagyon fontos, hogy a vezető felelősséggel vezesse partnerét, hiszen mások is 

vannak a térben, illetve ott vannak a falak stb., aminek tilos nekivezetnie. A 
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vezetett teljesen ráhagyatkozik a vezetőre, odaadja neki teljes bizalmát, ezáltal 

új élményben lehet része. Nem ő vezeti a saját testét, hanem más, ez nem 

megszokott. Majd szerepcserével megérezzük milyen a másik oldalon lenni. 

Kreatív, alkotó jellegű feladatok 

A táncóra célja a különböző képességek fejlesztése és a mozgás megszerettetése 

mellett az, hogy a résztvevők kreativitásukat is megélhessék, új irányokkal 

fejleszthessék. Ezt azzal érhetjük el a leghatékonyabban, ha nem mindig a tanárt 

kell követniük és visszaadni azt a mozgást, mozgásminőséget, amit ő csinál. A 

diákok saját maguk által létrehozott rögzített mozgássorokat komponálnak, amit 

aztán különböző módokon használnak fel az óra során. 

- saját mozgás variációk megadott szempontok, testrészek, mozgások 

használatával 

- egyszerű mozgásgyakorlatok elemzései 

- egyéni mozgássorok komponálása adott és választott szerkesztési 

feladatokkal 

- mozgások a különböző érzékszervi területek, illetve partner bevonásával 

- társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, 

kiegészítése a tér, a dinamika és ritmika eszközeivel 

- meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká 

Az improvizáció szerepe és gyakorlata 

„Az improvizáció a tudatosan kontrollált spontán kapcsolatteremtés eszköze. 

Kapcsolat a partnerrel, a környezettel, saját magunkkal.”16 

A már fent említett ráhangolódás, bemelegítés, erősítés, nyújtás és kortárstánc 

tréning mellett az improvizációs feladatok és szabad improvizáció is 

meghatározó és szerves része a táncórának. 

- zene, hang és ritmusadások inspirálta szabad mozgások 

- csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk 

- reagálások, dinamikai változtatással, térirányokkal és térsíkokkal, több 

testrész vezetésével 

 
16 Angelus Iván: Táncoskönyv, Magánkiadás, 2012. 217. 
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- páros improvizáció érintéses feladatokkal 

- egymást megfigyelő improvizációk 

Tanári tapasztalataim alapján, ha az óra eleje intenzív és fárasztó tréninganyagot 

tartalmaz, akkor a diákok még felszabadultabban ereszkednek bele egy-egy 

improvizációs gyakorlatba. A nehezebb mozgáselemek visszaadása és 

megértése után jólesően foglalkoznak saját mozdulataikkal. Ha az óra eleji 

tréninganyag lassabb tempójú, nem nagyon fárasztó, akkor ebben az esetben az 

improvizácós gyakorlatokba, a szabadimprovizációba még több energiát 

fektetnek. Vannak olyan tanulók, akik még nem vettek részt improvizációban, 

általában úgy fogalmaznak „nem tudom, azt hogyan kell csinálni”. Ebben az 

esetben mindenképpen törekszünk a fokozatosságra. Először több figyelmi 

szempontot megadva egy jóval kötöttebb improvizációs gyakorlattal kezdjük az 

ismerkedést, amely a szabályok miatt biztonságban tartja a résztvevőket, de 

mégis már a saját mozgásával hoz létre mozgássorokat. Ilyen például a „Tükör 

játék”17 is. 

Egy feladat: Követős 

 

Ennek az improvizációs gyakorlatnak két szabálya van. Vagy követsz valakit, 

vagy téged követnek. Repetitív, jól átvehető mozdulatokat csinálunk, amik 

lehetnek akár nagyon egyszerűek is. A térben haladhatunk és akárhol 

elhelyezkedhetünk, a követett mozdulat alkotójától. Az a lényeg, hogy a mozgás 

jellegét, tempóját, dinamikáját és irányát figyeljük meg és próbáljuk meg saját 

 
17 Lásd a dolgozatban 85-86. 
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testünkkel visszaadni azt. Bármikor dönthetünk úgy, hogy mást követünk vagy 

új mozdulatot csinálunk, ezzel mi leszünk a követettek. Minél többen vesznek 

részt ebben a feladatban, annál élvezetesebb. 

 

Az általam kifejtett gyakorlatok között szerepelnek kontakttánc alapgyakorlatok 

is, amik szintén sikeresen rá tudják vezetni a diákokat az improvizációra, ebben 

az esetben a  partner által adott és megtapasztalt impulzusok, érintések, 

mozdulatok, testérzetek visszaidézése ad biztonságot. 
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Konklúzió 

A Budapest Kortárstánc Főiskola előtt is több éve táncoltam már koreográfiákat, 

moderntánc tréningeket (Graham-, Limón-, Cunningham-, Horton-, 

Jazz-technika). A saját mozgásommal ebben az időszakban nem megismerés 

szinten, hanem megvalósítás szinten foglalkoztam csak. Mozgásomat főleg 

kivitelezés szempontjából figyeltem. Fontosnak tartottam, hogy úgy nézzen ki 

az általam létrehozott mozdulat, mint a tanáromé. Se több, se kevesebb, pont 

ugyanolyan legyen. 

Főiskolai tanulmányaim során az állandó tanáraim óráin szerzett szakmai 

tapasztalat, az elméleti órákon (anatómia, pszichológia, tánctörténet, 

művészettörténet) szerzett ismeretek, illetve különböző külső tánc workshopon 

való részvétel során alakult ki az érdeklődési köröm. Mindig is nagy volt bennem 

a kíváncsiság a saját mozgásom felfedezése, megismerése iránt. Illetve az 

alkotás és kísérletezés iránt. 

Meghatározó volt számomra a Budapest Kortárstánc Főiskolán töltött első év. 

Akkor érett meg bennem az igény, hogy a tánc nemcsak a formák és a szépség 

szintjén érdekel. Elkezdtem foglalkozni a mozgás általi szabadságérzet 

megtapasztalásával és saját mozgásból lekötött koreográfiák, mozgásanyagok 

létrehozásával. Ez iskolai szinten is elvárás volt. Periódusokra osztva, egy évben 

többször „házibemutató” keretein belül mutattuk be a diákok által csoportokban 

vagy önállóan készült előadásokat. A kutatói munkához biztosított volt 

táncterem és idő. A Budapest Kortárstánc Főiskolán eltöltött három évem után 

egy társulatnál táncoltam Spanyolországban, az Erasmus program keretein belül. 

Ezután tartottam először párnapos workshopokon táncórákat. Kezdetben 

leginkább 60 perces jóga órákat tartottam, majd később 90 perces kortárstánc 

órákat. A pozitív visszajelzések és az újdonság érzése hatalmas pozitív 

energiával töltött el. 

Ekkor kaptam a felkérést, hogy főállású tanárként heti 26 órában tanítsak 

Szegeden a Premier Művészeti Szakgimnáziumban, illetve állandó tanárként, 

heti két órában a Goli Művészeti Stúdióban, majd később elindítottam a FLOW 

WORK saját szervezésű órámat. A lelkesedésem és a motivációm úgy érzem, 
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azóta is kitart. A kezdetek óta alakul és folyamatosan fejlődik, változik mind a 

személyiségem, mind a módszerem. Egyre magabiztosabb vagyok, illetve én is 

rengeteget tanulok nap mint nap a szakmámban, a szakmámról.  

Amikor elvállaltam ezeket az állásokat, megfogalmazódott bennem egyfajta 

„misszió”, annak érdekében, hogy mindig szem előtt tartsam azt, hogy miért 

választottam a tánctanári pályát. A pedagógus szerep nagyon komplex feladat, 

ami olyan kétirányú kapcsolat, melyben mindenki kap a másiktól. 

Összegyűjtöttem és leírtam magamnak, hogy milyen szempontokat szeretnék 

mindig szem előtt tartani. Ezek számomra a legfontosabbak: 

- Először is azt kellett tudatosítanom magamban, hogy vannak, akik 

elsősorban nem profi táncosnak készülnek, sokkal inkább jó élményekre 

vágynak, jó társaságban szeretnének táncélményt megtapasztalni és 

fejlődni. 

- Legfőbb feladatomnak tartom, hogy hagyjam a diákjaimat kreatívnak 

lenni és kibontakozni, emellett fontos, hogy szakmailag segítsem őket a 

saját mozgásuk megismerésének útján. 

- Biztonságos környezet megteremtése, ahol a kreativitásukat nem félnek 

szabadjára engedni, ahol nincsenek tabuk, nem tartanak attól a 

jelenségtől, hogy valaki bírálja őket, mernek máshogy gondolkodni, 

kipróbálni dolgokat a próbateremben, amit eddig még nem próbáltak ki. 

- Az is cél a próbateremben töltött idő alatt, hogy szeressünk ott lenni. A 

diák is szeressen jönni, ott lenni, illetve én is szeressek bemenni az 

órákra. Együtt fejlődni, alkotni, tapasztalatot és táncélményt szerezni. 

Felismerni az esetleges „fehér foltokat” a tudásunkban és azzal dolgozni. 

- Fontos tudatosítani, hogy nem feltétlen a végeredmény a legfontosabb, 

hanem inkább az odavezető út. A folyamat és a megismerés. 

- Minden órán új helyzet alakul ki, ami nagyon jó tapasztalatszerzés, 

ezáltal a problémamegoldó képességem, nagyon sokat fejlődött. 

- Minden esetben fontos, hogy a kommunikációm tiszta, a 

kifejezésmódom mindenki számára érthető legyen. 

- Tartsuk fenn a kíváncsiságot, hogy a tanulók saját maguktól, saját 

magukról tudjanak tanulni. 
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- Táncélmény megtapasztalása a táncórán. 

- Fokozatosság elve, apró kitűzött célok elérése. 

- Fejlődés érzése, megélése, sikerélmény, esetleges kudarcélmény 

feldolgozásában, ha szükséges, akkor segítséget nyújtani. 

- A diák mutassa, mondja meg, mi iránt érdeklődik, vagy annak irányát. 

Én ebben segítem. 

- Mindenki a saját egyéni tempójában tudjon haladni, mindenkivel külön 

foglalkozni, ez sok energia, de ez az alapvető. 

- Figyelmem, érzékenységem fejlesztése, hogy mindig legyen energiám, 

időm, „kedvem” mindenkivel foglalkozni. A lehető legkisebb mértékben 

befolyásoljon a saját érzelmi, energiaszintem pillanatnyi állapota. Utakat 

keresek, hogy az érdeklődésemet hogyan tudom fenntartani, mindig 

megújítani. Fontos, hogy nekem se legyen unalmas, amit csinálok, 

mindig legyen kihívás számomra, szakmai fejlődésre esély, lehetőség. 

- Legyen mozgásterem, ha az idő előrehaladtával, valamivel, akár 

módszertani, akár pedagógiai dolgokkal nem értek már egyet. Szabadon 

megváltoztathassam az elképzeléseimet, minden következményt, 

kockázatot vállalva, amit a változás magában hordoz. 

- Nagyon fontos szem előtt tartani és tudatosítani, hogy együtt fejlődünk. 

Én is ugyanúgy folyamatosan alakulok, formálódok, mint a diákok. 

Legtöbbször ez teljesen egybefonódik, hiszen nekem „kellenek” ők, 

akiket tanítok, hogy tanulhassak, nekik pedig „kellek” én, hogy magukról 

tanulhassanak, és ehhez legyen egy kísérőjük, segítőjük. 

A pedagógus szerep nem csak a táncórák ideje alatt van jelen, hanem kihat a 

mindennapjaimra, a magánéletemre is. Amikor ez a jelenség tudatosult bennem 

elkezdtem jobban odafigyelni arra, hogy a többi tevékenység, amit a tánctanári 

munkám mellett végzek, miben segíthet, lehet hasznomra, hogy eredményesebb 

legyek a szakmámban. Ez is oda-vissza működik, hiszen a tanári 

tapasztalataimat is nagymértékben tudom hasznosítani más területeken végzett 

munkáimban. 
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➢ Más területek beemelése a tánctanári munkámba: 

Fotózás: 

 

 

 

 

 

Performanszokban, 

projektekben való 

együttműködés: 

 

Fotómodellként, 

rajziskolában 

rajzmodellként 

szerzett tapasztalatok 

beépítése a tánctanári 

munkafolyamataimba: 

 

Jóga, 

meditáció: 

 

kompozíció, 

tér érzékelés, 

látásmód, 

alkotás, 

létrehozás, 

képélmény, 

türelem, 

maximalizmus, 

ritmusérzék 

 

előadói jelenlét, 

alkotóiság, 

improvizációs 

készség, 

alkalmazkodó 

készség (nyomás 

alatt feladatot 

megoldani, tehát, ha 

a rendező 

magyarázza, hogy 

mit szeretne látni, 

azt kell 

megvalósítani, ezen 

a kereten belül 

maradva szabadon 

alkotni saját 

képességeimmel) 

 

türelem, fizikai erőm 

teljes, legmagasabb 

szintjének használata, 

kitartás, alázat, fél 

szavakból érteni, amit 

kérnek, egy pillanat 

alatt belehelyezkedni 

egy adott szerepbe 

 

befelé 

figyelés, 

kitartás, 

nyugalom, 

megélni a 

pillanatot, 

fókuszált 

figyelem a 

testemre 

 

 

A szakdolgozat megírása sokat segített abban, hogy tisztázzam, összegezzem és 

részleteiben megvizsgáljam a saját pedagógiai munkámat az amatőr 

táncoktatásban. Sikerült körvonalaznom, hogy mik a célok, mi a motivációm a 

tánctanítás során. Remélem, aki elolvassa, letisztult képet kap arról, hogy a 

táncóráim hogyan nézhetnek ki. Bízom benne, hogy jelen szakdolgozatom 

motiválóan hat és akár segítséget adhat más leendő tánctanárnak és kezdő tanár 

kollégáimnak is. Illetve, ha táncolni vágyó, a szakmában nem jártas fiatalok 

olvassák, akkor a leírtak alapján kedvük támad nálam, vagy ehhez hasonló 

kortárstáncórán részt venni.  
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