
Képzési és Kimeneti Követelmények 

Tánctanár MA szak 

 

A magyar felsőoktatási rendszer – a kreditrendszer rugalmasságából adódóan – számos 

belépési, elágazási és továbblépési lehetőséget kínál.  

Az adott alap- vagy mesterszak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg,  

-milyen szakképzettséget lehet szerezni a képzés elvégzésével,  

-milyen speciális alkalmassági, illetve elméleti és gyakorlati ismeretek,  

-valamint szakmai kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, 

-a szak elvégzésével a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert,  

-a végzettsége mely szakmák gyakorlására jogosítja,  

-hány és pontosan milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez.  

 

A tanárszakok közös követelményeit a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről elnevezésű rendelet határozza meg. 

Alábbiakban idézzük a tánctanár mesterképzés követelményeit. 

 

Tánctanár szakképzettségek 

 

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben szereplő 

- magyar nyelvű megjelölése: 

okleveles tánctanár (klasszikus balett) 

okleveles tánctanár (kortárstánc) 

okleveles tánctanár (néptánc) 

okleveles tánctanár (moderntánc) 

okleveles tánctanár (társastánc) 

okleveles tánctörténet és -elmélet tanár 

- angol nyelvű megjelölése: 

teacher of Dance (Classical Ballet) 

teacher of Dance (Contemporary Dance) 

teacher of Dance (Hungarian Folk Dances) 

teacher of Dance (Modern Dance) 

teacher of Dance (Ballroom Dances) 

Dance History and Dance Theory teacher 

 

2. A 3. § bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.2. és 4.2.2. pontjára figyelemmel a 

képzési idő: 

- osztott képzésben: 4 félév; 

 

3. A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá 

az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, felnőttképzésben, továbbá 

tánccsoportoknál, együtteseknél egyéni, valamint csoportos formában megvalósuló tánctanári 

feladatok végzésére, a testkultúra és a tánc által az egészséges életmódra nevelés eszközeivel 

az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési 

feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik alkalmasak a tantárgyi és az általános 

pedagógiai-pszichológiai ismereteiknek az integrálására, illetve eredményes alkalmazására, ez 

által a tanulók táncos készségeinek, képességeinek, táncelméleti tudásának, valamint a 

táncművészet és a társművészetek területén a műveltségük fejlesztésére, továbbá a 

tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 
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4. Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség 

4.1. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja tekintetében: 

a 2. mellékletben meghatározott tudás, készség, képesség; 

4.2. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

4.2.1. A tánctanár szakterületi tudása, készségei, képessége 

- a táncművészet és a társművészetek iránti elkötelezettség, 

- a magas szinten tanult táncművészeti ismeretek (a tanult formanyelvek) átadásának képessége, 

- a tánc megtanulása, kivitelezése során megnyilvánuló problémák felismerésének és 

javításának képessége, 

- jó együttműködő és kommunikációs képesség, 

- a tánc pszichikai hatásának - feszültségoldásának, örömszerzési forrásnak - érvényre 

juttatásának képessége, 

- kreativitás: önálló táncprodukció megalkotásának, betanításának képessége, ezáltal művészi 

élmény létrehozása a köznevelésben éppúgy, mint bármely más oktatási formában, 

- közösségformáló szerep, az iskolai és az iskolán kívüli táncművészeti, valamint kulturális 

események létrehozása, megszervezésére és/vagy az azokban való cselekvő részvétel által, 

- a kamaszkori társas, nemek közötti kommunikációs problémák oldásának képessége a tánc 

által, 

- kiemelkedő tehetségek gondozásának képessége, 

- problémás és hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe illesztésének, felzárkóztatásának 

képessége a tánc révén, 

- a pedagógiai és tánc-szakmai kutatások, tervezési, fejlesztési feladatok ellátásának képessége, 

- az oktatáshoz kapcsolódó nyilvános előadások létrehozására. 

4.2.2. A tánctanár szakokon (szakirányokon) a szakterületi ismeretek: 

a) a tánctanár tanári szakirányok közös szakterületi ismeretei: 

- Az alapképzésben megszerzett elméleti ismereteket tovább bővítő ismeretkörök a 

táncművészet, valamint a táncművészet és a társművészetek kapcsolódására, illetve 

kölcsönhatására vonatkozóan, kiemelt figyelemmel az oktatás-nevelés területére. 

- A művészeti oktatás és nevelés helyének, szerepének, módszereinek ismerete a Nemzeti 

alaptanterv, valamint a korszerű kutatások fényében, különös tekintettel a tánc köznevelésbe 

való bekapcsolására, ahol a tánc oktatását kizárólag okleveles tánctanár / okleveles 

táncművésztanár képes ellátni, akinek a magas szintű gyakorlati táncművészeti tudása, 

szakmódszertani és pedagógiai ismerete teszi lehetővé az élettani, pedagógiai sajátosságok 

figyelembe vételével a gyermekek egészségre nevelését, továbbá a nemzeti tudat ápolását a 

tánc, a táncművészet által. 

- A táncművészet minden szakirányán - differenciáltan - (klasszikus balett, moderntánc, 

néptánc, társastánc, kortárstánc) a tanulók korosztály szerinti, élettani sajátosságainak 

megfelelő oktatási módszereinek megismerése, beleértve a különböző tánctechnikákat 

előkészítő gyermekjátékokat, gyermektáncokat is. 

- Az egészséges életmódra történő nevelés témaköreinek megismerése a mozgásbiológia, a 

fejlődéslélektan, az egészségtan, a táplálkozástudomány, valamint a táncterápia által, s ezen 

ismereteknek a tánctanításon keresztül való alkalmazása. 

- A táncművészet szerepe és jelentősége a nemzeti tudat megalapozásában, elmélyítésében, 

ápolásában elsősorban a magyar néptánc által. 

- A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és 

kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által. 

- Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre 

és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának 

feladataira. 



- Felkészítés a tudományos munkára, a tudományos kutatás módszereinek, eljárásainak, 

segédeszközeinek megismerésére és használatára a tánctudományban. 

b) *  a tánctanár szakok (szakirányok) ismeretkörei: 

- Klasszikus balett: a klasszikus balett formanyelvének magas szintű ismerete, kiegészítve az 

előkészítő gimnasztika, a pilates- és emeléstechnika, a moderntánc valamint a 

balettgyakorlatokhoz használt zenei anyagok ismeretével. 

- Kortárstánc: a kortárstánc mozgásnyelvének, áramlatainak, alkotói-, előadói-, kutatói- és 

pedagógiai-módszereinek magas szintű ismerete, korszerű tudományos, szellemi kontextusba 

helyezése. 

- Néptánc: a magyar néptánc formanyelvének magas szintű ismerete, kiegészítve a Kárpát- 

medencében élő különböző etnikumok (cigány, horvát, német, román, szerb, szlovák) 

táncanyagainak, valamint a népi gyermekjátékok, a népzene, a táncfolklorisztika és népviselet 

ismeretével. 

- Moderntánc: a moderntánc formanyelvének, elsősorban az art jazz, a Graham-, a Limón- a 

kontakt- és az improvizációs technikák magas szintű ismerete, kiegészítve az előkészítő 

gimnasztika, a klasszikus balett, a pilates-technika és a kortárs zenék ismeretével. 

- Társastánc: a standard és latin-amerikai táncok magas szintű ismerete, kiegészítve a speciális 

páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció ismeretével és a XX. 

századi tánczenék, a versenyszabályok és a versenyeken való pontozások megismerésével. 

- Tánctörténet és -elmélet: a táncformanyelvek (balett, moderntánc, néptánc), a 

legjelentékenyebb táncalkotások, alkotóművészek és a kortárs táncművészet magas szintű 

ismerete, különös tekintettel a magyar táncművészetre, a tánctörténet, valamint a 

táncművészettel összefonódó zene-, díszlet- és jelmeztörténet megismerése. 

5. *  A tánctanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei 

- A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai 

alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás 

didaktikája révén. 

- Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének 

segítségével, eredményesebb és szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása. 

- Klasszikus balett: a klasszikus balett, elsősorban a Vaganova és a magyar módszertan 

elsajátítása, kiegészítve az újabb francia, angol iskolák, az előkészítő gimnasztika, a 

gyermektánc, a pilates- és az emeléstechnika módszertanával, a balettgyakorlatokhoz használt 

zenei anyagok ismeretével. 

- Kortárstánc: a kortárstánc élő, folyamatosan újuló világának mozgásnyelvi, alkotói, előadói, 

esztétikai és pedagógiai eredményeinek, kutatási, fejlesztési módszereinek naprakész ismeretei. 

- Néptánc: a magyar néptánc módszertanának elsajátítása, kiegészítve a nemzetiségi táncok, a 

népi gyermekjátékok módszertanával, a népzene, a táncfolklorisztika és népviselet elemző 

megismerésével. 

- Moderntánc: a modern- és kortárs tánctechnikák: az art jazz, a Graham-, a Limón-, a kontakt- 

és az improvizációs technikák módszertanának elsajátítása, kiegészítve a gyermektánc oktatás 

módszertanával, a kortárs zenék ismeretével. 

- Társastánc: a standard és latin-amerikai táncok módszertanának elsajátítása, kiegészítve a 

speciális páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció 

módszertanának ismeretével és a XX. századi tánczenék ismeretével. 

- Tánctörténet és -elmélet: a táncelméleti oktatás, a táncműelemzés módszertana, valamint a 

táncművészettel összefonódó zene-, díszlet- és jelmeztörténeti ismeretek oktatásának 

módszertana. 
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