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1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Az alapfokú művészeti iskolának 12 évfolyama van. A tanulók 6-22 éves korig vehetnek részt a képzésben. A táncpedagógusnak az 1-12 

évfolyamos táncanyag tanítására alkalmas szakmai tudással kell rendelkeznie, amely igen sokféle táncos formanyelv, tánctípus, tánctechnika és 

táncstílus ismeretét feltételezi.  A foglalkozások tervezése és megtartása olyan módszertani, pedagógiai, pszichológiai – fejlődés lélektani – 

ismereteket, felkészültséget és belső motivációt igényel a táncpedagógustól, amely alkalmassá teszi az alsó-, a felső tagozatosok, középiskolások, 

sőt a fiatal felnőttek magas színvonalú képzésére, szakmai fejlesztésére és nevelésére. A táncpedagógus szakmai feladatai: a tánctanítás, a színpadi 

bemutató készítése (táncetűd, játékszerkesztés, koreográfiakészítés), a kompetenciafejlesztés, a hátránykompenzációs programok megvalósítása, 

a tehetségazonosítás és tehetséggondozás, a hagyományőrzés, a közösségépítés, a határon túli magyar és más népek tánckultúrájának 

megismertetése. A szaktárgyi tudás az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangját jelenti. A táncpedagógus megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

a tanszak elméleti tantárgyainak (pl. tánctörténet, viselkedéskultúra, folklórismeret, népzenei ismeretek stb.) tanításához is.  

Ismeret: A táncpedagógus ismeri a még érvényben lévő, de legkésőbb 2026-ig kifutó, és a 2011-től bevezetett új tantervet, a szakterületén tanított 

főtárgy, kötelező és választható tantárgyak elméleti hátterét és gyakorlati elemeit, a tantervben szereplő táncokat, táncstílusokat, tánctechnikákat. 

Ismeri a bemelegítés, a tréning, a tánctechnika, és a képességfejlesztés jelentőségét és szerepét a tánctanítás folyamatában, valamint a 

mozgásfejlesztő, közösségépítő, önbizalmat, önismeretet fejlesztő népi gyermekjátékokat és drámajátékokat, illetve az adott tanszakon tanított 

forma nyelvek kiegészítő technikáit. Ismeri és a korosztálynak megfelelően alkalmazza a szakmódszertani eljárásokat, a pedagógiai eszközöket 

és a tanulásszervezési technikákat. Ismeri a táncos viselkedési szokásokat, magatartásformákat, az egyes táncelemek szerepét fejlesztési 

lehetőségeit és a szocializációs funkcióját, társadalmi hasznosságát, és a magabiztos tudást elmélyítő improvizációs technikákat. Ismeri a tanított 

táncok történelmi, földrajzi, zenei, folklorisztikai, néprajzi összefüggéseit és a tantárgyköziséget szem előtt tartva komplex módon integrálja a 

megszerzett ismereteket. Adaptálja a szakterülethez kapcsolódó szakirodalmat, segédanyagokat, kiadványokat, nyomon követi a kutatási 

eredményeket. Ismeri a szakmai anyagok, eredeti filmek, táncfilmek, oktató anyagok, szakmai-módszertani segédanyagok elérhetőségét. Ismeri 

az összevont osztályok működésének rendjét, lehetőségeit, az alapfokú művészeti vizsga és záróvizsga teljesítésének követelményeit, szabályait. 

Tisztában van az IKT-eszközök használatával, a zeneszerkesztés-, a táncetűd- és koreográfiakészítés alapelveivel, a tánc színpadra állításának 

tényezőivel és követelményeivel. Ismeri a tánc formanyelvének megfelelő színpadi jelmez, viselet, és hajviselet szakmai hátterét, továbbá a táncos 

tehetség azonosítás szempontjait, illetve a tehetséggondozás és fejlesztés módszertanát. 

Képesség: A táncpedagógus képes a szakmai-módszertani ismeretek, a pedagógiai eszközök, eljárások és tanulásszervezési technikák gyakorlati 

alkalmazására, a táncok hiteles bemutatására, a táncos képességek tudatos fejlesztésére, a táncetűdök, koreográfiák összeállítására, a tanterv 

tematizálására, szakmai terv készítésére a különleges bánásmódot igénylő (hátrányos helyzetű, tehetséges) tanulók számára is.  

Attitűd: A táncpedagógus a táncórák aktív résztvevője és mintaadó a tánc esztétikus megjelenítésében. A különböző táncokkal értékeket, 

magatartásmintákat közvetít. Érzelmi gazdagság, pozitív kisugárzás, energikusság, segítő, támogató attitűd jellemzi. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. 

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi 

tudással rendelkezik. 

A portfólió valamennyi dokumentumában 

tükröződik, hogy magas szintű szakmai tudással 

rendelkezik a táncos formanyelv elméleti és 

gyakorlati átadásához.  

A felkészülés során épít a tánctudományi 

ismeretekre, kutatási eredményekre, 

tanulmányozza és feldolgozza a szakirodalmat. 

Ismeri a szakmai kiadványokat, zenei anyagokat, 

koreográfiai irányzatokat, korszerű 

tánctechnikákat, és a szakmódszertant. 

Komplex szemléletmód mutatkozik meg a 

dokumentumokban, tudatosan tervezi meg a tánc 

funkciójának, felépítésének, szerkezetének és 

összefüggéseinek értelmezését, a nemi 

szerepekből, és a hagyományokból, valamint a 

formanyelv jellegéből következő 

magatartásmódok vizsgálatát, a tánc 

szimbolikájának, gondolati és érzelmi 

tartalmának elemzését, a kompetencia alapú 

fejlesztést. 

Lényeges szerepet tölt be a tervezésében a tánc 

megjelenési formáinak, történelmi, földrajzi 

tényezőinek, stílusjegyeinek tudatosítása, a 

színpad törvényszerűségeinek, az előadói 

követelményeknek a megismertetése, a páros 

táncok esetében a partneri együttműködés 

valamint az egyéniség kreatív megnyilvánulási 

lehetőségeinek vizsgálata.  

A táncórán bizonyítja, hogy ismeri az adott 

évfolyam táncos formanyelvét, magabiztos 

tánctudással rendelkezik, következetesen és 

pontosan használja a szakterminológiát és 

képes az oldott légkörű, élményt adó 

óravezetésre. A táncelemek tanítása során az 

összefüggések feltárására, az elméleti 

ismeretek megismertetésére is nagy figyelmet 

szentel. Jelen vannak az órán a táncos mozgást 

alapvetően meghatározó tényezők: ritmika 

(idő) plasztika, (tér) dinamika (erő), valamint a 

flow (áramlásélmény) és egyensúly. A 

céloknak és a korosztálynak megfelelően 

alkalmazza a szaktudományos eredményeket, 

illetve eszközöket, elemző, lényegfeltáró és 

reflektáló szemléletet ad át a tanítványainak. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai 

terhelést valósít meg, a képességfejlesztéssel, a 

játékokkal és a táncélménnyel kialakítja a 

tanulók kötődését, motivációját. 
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1.2. 

Rendelkezik a szaktárgy tanításához 

szükséges tantervi és 

szakmódszertani tudással. 

Ismeri az érvényben lévő tanterveket és azok 

jellegét, az alapfokú művészeti iskola tantervi 

követelményeit, amely alapján végzi tervező 

tevékenységét. 

A dokumentumokból kitűnik, hogy ismeri és 

változatosan használja a táncos 

képességfejlesztés speciális módszereit, az ehhez 

szükséges eszközöket, a különböző tánctechnikai 

módszereket, az improvizációs technikákat, a 

tehetséges és a hátránnyal induló tehetséges 

tanulók, valamint a lemaradók fejlesztését 

szolgáló differenciálás lehetőségeit a táncórán. 

A tanítási órán a céloknak megfelelően és 

időtartamban alkalmazza a bemelegítés, 

tréning, tánctechnika, a képességfejlesztés és 

az improvizáció eszközeit és módszereit. 

Központi szerepet játszik az órán a táncos 

kompetenciák fejlesztése, az összevont 

osztályok esetében különösen a differenciálás 

és a tantervi harmonizáció. Aktív résztvevője 

az órának, együttműködik a tanulókkal, a 

bemutatáson kívül alkalmazza a tanulói 

tevékenységen alapuló munkáltató 

feladatmegoldásokat, például: táncelőkészítő 

gyakorlatok, mozgás-és képességfejlesztés, 

instrukciós feladatok, improvizáció. A 

korosztálynak megfelelően alkalmazza a 

játékokat, népi gyermekjátékokat és 

drámajátékokat, a képességfejlesztéshez 

szükséges mozgásfejlesztő eszközöket. 

1.3. 
Fogalomhasználata pontos, 

következetes. 

A portfólió dokumentumaiban a tanulók 

életkorának megfelelően használja az adott 

táncnyelv szakterminológiáját, hozzáértés 

tükröződik a dokumentumok nyelvezetében. Az 

óratervekben a tánchoz kapcsolódó fogalmak 

logikusan egymásra épülnek. 

Az adott korosztálynak megfelelően 

alkalmazza a szakterminológiát és a tanulókat 

is megismerteti a szakkifejezésekkel, a 

fogalmak jelentésével. Egyértelmű és pontos 

instrukciókat ad a táncgyakorlatok 

megvalósításához, és meggyőződik a 

megértésről. Következetesen alkalmazza a 

táncos szaknyelvet, szakkifejezéseket, amellyel 

tudatosítja a fogalmak jelentéstartalmát, ezáltal 

segíti a szakmai kommunikációt, gyorsítja a 

megértést és pontos gyakorlati megvalósítást 

eredményez. 
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1.4. 

Kihasználja a tananyag kínálta belső 

és külső kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt).  

A tervezés dokumentumaiban következetesen 

megjelenik a tantárgyköziség. A tánc tanítását 

komplex módon szemléli, az adott táncos 

formanyelvhez kapcsolódó ismeretek átadását is 

tervezi, mint például: a tánc földrajzi, történelmi 

hátterének bemutatása, a hagyományok, 

szokások és a divat táncformáló hatásainak és 

szerepének vizsgálata, a zenei jellemzők 

elemzése, a zenei és a táncos formák 

összefüggései. A néptánc esetében a 

folklorisztikai és néprajzi ismeretek is 

szerepelnek a tervezésben. 

A gyakorlati és az elméleti ismeretek 

összhangjára törekszik, a táncos formanyelv 

szaktárgyi (népzene, folklór, tánctörténet, 

viselkedéskultúra, kinetográfia stb.) és 

tantárgyközi kapcsolatai (földrajz, történelem, 

néprajz, folklorisztika, zeneelmélet, 

zenetörténet. stb.) is segítik az ismeretek 

feldolgozását. 

1.5.    

A szaktárgy tanítása során képes 

építeni a tanulók más forrásokból 

szerzett tudására. 

Az óratervekben szerepelnek a tanulók előzetes 

ismereteit felmérő feladatok, játékok, és 

gyakorlatok. A tanulók meglévő, előzetes 

tudására építve tervezi meg a táncos 

képességfejlesztést, valamint alkalmazza a 

tantárgyközi ismereteket az összefüggések 

feltárása és a problémamegoldás során. 

Olyan szituációt teremt, amely által spontán 

módon felszínre kerülnek az adott témakörrel 

kapcsolatos tanulói ismeretek. Olyan 

gyakorlatokat, feladatokat valósít meg, 

amelyek feltérképezik a tanulók tudásbázisát, 

például a tánchoz fűződő asszociációs játékok, 

vagy improvizációs gyakorlatok. 

1.6.    

A rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan 

értékeli és megfelelően használja. 

A dokumentumokban tudatosan tervezi meg a 

taneszközök használatát (IKT eszközök, digitális 

szemléltető anyagok), ügyel arra, hogy azokat 

mindig célirányosan alkalmazza az elméleti tudás 

megerősítése és a tánctechnikai tudás elmélyítése 

érdekében. 

Az órán az IKT eszközök használta nem 

öncélú, hanem segíti a motivációt, a megértést, 

szemléletesebbé teszi az oktatást, mindig 

pontos helye és funkciója van. Felkészült a 

táncokhoz kapcsolódó zenei anyagok és 

zenelejátszó eszközök használatára. A táncos 

oktató filmek, archív videó felvételek 

megtekintéséhez képes alkalmazni az 

oktatástechnikai eszközöket, valamint az 

online felületeket. 
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1.7.    

A szaktárgynak és a tanítási 

helyzetnek megfelelő, változatos 

oktatási módszereket, taneszközöket 

alkalmaz. 

Terveiből kitűnik, hogy ismeri a szakmai, a 

pedagógiai és oktatási módszereket, 

tanulásszervezési technikákat és ezeket a 

céloknak megfelelően adaptálja a táncórára.   

Többféle módszert is tervez egy adott probléma 

megoldására, egy táncelem megtanítására, 

változatos munkaformákat tervez a 

képességfejlesztéshez, és taneszközöket használ, 

figyelembe veszi a tanulók egyéniségét, alkatát, 

fizikai állapotát, a tanulók különböző 

képességeit. 

A verbális, a szemléltető és a gyakorlati 

módszereket egyaránt alkalmazza. Igazodik a 

tanulók igényeihez, pillanatnyi érzelmi 

állapotához. A céloknak megfelelően 

változatosan használja az előadás, magyarázat, 

következtetés (induktív, deduktív), analízis-

szintézis, megbeszélés, összegzés, és a tanári 

táncbemutatás módszereit. A 

képességfejlesztés gyakorlatait tudatosan 

tervezi meg, előtérbe helyezi a tánc 

megismerését és elsajátítását szolgáló felfedező 

élmény megvalósulását, támogatja a tanulói 

ismertszerzés táncos lehetőségeit. Változatos 

módszereket, munkaformákat és térformákat 

valósít meg, gazdag eszközhasználat jellemzi. 
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1.8.   
Tanítványait önálló gondolkodásra, 

a tanultak alkalmazására neveli. 

A nevelési-oktatási folyamatok tervezésekor 

lehetőséget biztosít a tanulói reflexiókra, 

különösen a táncelemek elemzése és a hibák 

feltárása, a kinesztetikus érzékelés élményének 

megfogalmazása, vagy a táncos előadói 

megjelenítés értékelése során. Terveiben szerepel 

a tudás elmélyítését szolgáló improvizáció, 

valamint a táncos mozgásemlékezetet fejlesztő 

táncetűd létrehozása és a koreográfiakészítés is. 

A szabadon választott dokumentumokban 

bemutatja a táncos tudást támogató tanórán kívüli 

tevékenységeket, a spontán, kötetlen 

táncalkalmakat, a szervezett táncesteket, 

táncházakat, szóló – kamara- és csoportos 

bemutatókat, színpadi előadásokat, táncos 

szakmai versenyeket, amelyek a tudás 

alkalmazását és a táncélmény, az előadói siker 

megélését  biztosítják a tanulók számára. 

Irányított kérdésekkel rávilágít a táncelemek 

értelmezési és funkcionális, problémáira, 

ritmikai, plasztikai, dinamikai tényezőire. 

Elemzésre, gondolkodásra, kreatív 

megoldásokra sarkall, felkelti az érdeklődést, 

ösztönzi az önálló ismeretszerzést, a 

tánctanulást. Lehetőséget biztosít a tanulók 

számára táncos kiselőadások, prezentációk 

bemutatására, táncos tablók készítésére.  

Már néhány táncelem elsajátítása után 

alkalmazza az improvizáció módszerét, 

valamint (csoportos, kiscsoportos, egyéni, 

páros formában), táncos feladatokat, 

gyakorlatokat, táncetűdöket, koreográfia 

részleteket mutatnak be egymásnak a tanulók.  

Mindkét formát közös elemezés és ön-társ-és 

pedagógusértékelés követ.  Az adott táncelem 

gyakorlása során alkalmazza a párcsere 

módszerét, amely új helyzeteket teremt, újabb 

problémamegoldás és kihívás elé állítja a 

tanulót. 
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1.9. 

Törekszik az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek felismertetésére. 

A tervezés dokumentumaiban a tánc a tartalmi és 

formai egységének megteremtéséhez szükséges 

elmélet és gyakorlat összhangja érvényesül.  

Az óratervekben a tudatos és célirányos 

képességfejlesztés mellett a táncelemző szemlélet 

kialakítása, a stílusjegyek megfigyeltetése, 

felismertetése, értelmezése, továbbá a 

megszerzett ismeretek és a gyakorlat közötti 

összefüggések megvilágítása, a következtetések 

levonása és mindezek gyakorlati megtapasztalása 

is szerepel. 

A szakág elméleti tantárgyainak (folklórismeret, 

népzenei alapismeretek, tánctörténet) tanítása 

során is a gyakorlatot, a cselekvést, a 

megtapasztalást helyezi előtérbe. 

A tanulókkal együtt vizsgálja a tánc elméleti 

hátterének és gyakorlatának összefüggéseit.  

Felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a 

funkciók megértése meghatározó a tánc 

ritmikai, plasztikai és dinamikai 

megjelenítésében. Kitér arra is, hogy az élet 

mely területén válnak hasznos tudássá a 

táncórán megszerzett elméleti és gyakorlati 

ismeretek. Például a gyermeknevelés, társas 

kapcsolatok, szórakozás terén, stb. A tánc-és 

motívumelemzés, és értelmezés, majd a 

gyakorlati megvalósítás utáni elemzés és 

értékelés is jelen van az órán. 

1.10. 

Tanítványaiban kialakítja az online 

információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának 

kritikus, etikus módját. 

Programtervében a média tudatos használata, az 

önálló tanulást támogató online felületek 

megismerése, továbbá a táncos filmek, 

adatközlők és táncművészek táncait rögzítő 

felvételek elemzése, értelmezése, s ezek 

használatának lehetőségei, korlátai és szabályai 

szerepelnek. 

Felhívja a figyelmet a médiahasználat veszélyeire 

is. 

Az önálló tanulást támogatva tájékoztatja a 

tanulókat a szakmai anyagok internetes 

elérhetőségéről, megtanítja a források 

kezelésének etikus módját (például: a plágium 

elkerülését és a szellemi tulajdon kérdésének 

helyes kezelését), és mintát ad mindezekre a 

gyakorlatban. Alakítja, formálja a tanulók 

szemléletmódját azzal, hogy a másolás helyett 

az újraalkotást, saját egyéniségük felfedezését, 

kreatív megoldásokat helyezi előtérbe. 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

8 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Az alapfokú művészeti iskola tanterveit (régi, új) a táncpedagógus a tánccsoport profiljának megfelelően tematizálja. A csoportprofil alapján 

áttekinti a tánccsoport összetételét, nemek szerinti megoszlását, előzetes tudását, amely alapvetően meghatározza a táncanyag tanításának 

módszereit, motivációs tényezőit, az egyéni igényeket és szükségleteket, mindezek ismeretében pedig az elérendő célokat. A táncpedagógus a 

tanítási óra céljainak meghatározásakor sorra veszi, hogy mi az, amit szeretne megismertetni, amit szeretne megértetni és a művészeti nevelés 

révén megéreztetni és közvetíteni. A célokkal összefüggésben meghatározza a fejlesztendő képességeket. Az életkornak megfelelően, 

évfolyamokra lebontva tervezi meg a tanulók képességfejlesztését, amelyet a tanterv négy kiemelt kompetenciaterület alá rendezett: szakmai,- 

személyes,- társas- és módszerkompetenciák. A tanulói cselekedtetés és munkáltatás, az önálló ismeretszerzés érdekében tervezi meg a 

tevékenységi- és munkaformákat. A tervezés része a tánctanári és tanulói reflexió, a pozitív fejlesztő értékelés, tanulók értékelési kultúrájának 

fejlesztése, valamint a szemléltetés is. A táncpedagógus igyekszik minél több érzékszervet bevonni a megismerésbe és a tapasztalásba; tervezéskor 

figyelembe veszi az oktatási környezet előnyeit, korlátait. A célok érdekében együttműködik a tanítványaival és kollégáival is, bevonva őket a 

fejlesztési folyamatokba. Az innováció során kezdeményező és aktív megvalósító. 
Ismeret: A táncpedagógus ismeri a tanítványai egyéni igényeit, szükségleteit, és előzetes tudását, a fenntartó az iskolavezetés, a szülök elvárásait, 

és tudatosan tervezi meg az egyén és a csoport fejlesztési programját. Ismeri a Helyi tanterv sajátosságait, pedagógiai és szakmai- módszertani 

eljárásait és célkitűzéseit, az iskola táncos szakmai hagyományainak megfelelően készül az éves munkára. Ismeri a táncóra felépítéséhez, 

szerkezetéhez kapcsolódó szakmai elemeket és tartalmakat, azok elveit, funkcióit, hatásait. Mindezeket a táncos képzés céljainak megfelelően, 

logikus rendben és időbeosztással szervezi és szerkeszti meg. Ismeri a táncélmény hatékony nevelő erejét, a tanulói motiváció kialakításának és 

fejlesztésének lehetőségeit, a tanulói cselekedtetés, a hasznos tudás kialakításának módszereit, a tánctanítás munkaformáit, az egyéni bánásmód 

táncos lehetőségeit, a differenciálás módszereit. Ismeri a PDCA – logikát (tervezz, cselekedj, ellenőrizz, avatkozz be, ha szükséges) és alkalmazza 

is azt a saját tervező munkájának gyakorlati megvalósításában. Ismeri a tehetséges táncos tanulók bemutatkozási lehetőségeit a szakmai 

tanulmányi versenyeket, az országos rendezvényeket, a találkozókat, valamint azok működését és követelményrendszerét. 

Képesség: A táncpedagógus képes a rendszerszemléletű folyamattervezésre. A csoportprofil alapján képes az adott tanulói csoportra adaptálni a 

tantervet és előkészíteni az éves munkát a nevelési - oktatási feladatok megvalósítása érdekében. Képes a kompetenciafejlesztés céljai és feladatai 

szerint lebontani a tananyagot. Képes az érvényben lévő tantervek párhuzamos használatára, a differenciált tananyagszervezésre az összevont 

osztályokban. A gondos tervezésen túl rendelkezik az aspektusváltás képességével. Képes a terveket felülírni, a tanulói igényekhez, a fenntartó 

és az iskola és a szülők elvárásaihoz, vagy a pillanatnyi állapothoz, vagy helyzethez igazítani, rugalmasan módosítani és újratervezni. Képes a 

tanulók motiválására, az élményt nyújtó táncoktatás megvalósítására. Képes a saját tervező munkájára reflektálni, elemzőképessége, 

rugalmassága, önkritikája révén képes a változtatásra, az optimális táncos és pedagógiai módszerek és stratégiák kiválasztására, a reflektív 

szemléletmód közvetítésére a tanári és a tanulói reflexió harmonizálására.  

Attitűd: A táncpedagógus elkötelezett a tanulók komplex fejlesztésében, motiválásában, az élményt nyújtó oktatás, az oldott alkotói légkör 

megteremtésében. Nyitottan figyeli a tanulói kezdeményezéseket, megnyilvánulásokat, érzékenyen reagál és érzékenyítésre nevel.  Rugalmas, 

pozitív beállítottságú, gyermekközpontú, a tanulói igényekhez és szükségletekhez igazodó értékközvetítés és következetesség jellemzi. Előtérbe 

helyezi a felfedezés örömét (felfedeztető tanulás), amely a flow-élményt segíti elő. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1.  

A célok tudatosításából indul ki. A 

célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az 

intézmény pedagógiai programját. 

A pedagógiai folyamattervezésére a holisztikus 

szemlélet jellemző. A tervezés középpontjában a 

tantervben rögzített szakmai, személyes és  társas 

kompetenciák fejlesztésén  keresztül a komplex 

személyiségfejlesztés áll. A táncos 

képességfejlesztés és szakmai tudás átadás 

mellett a hosszú távú célok is megjelennek a 

portfólió dokumentumaiban, mint a mozgás 

megszerettetése, a rendszeres testmozgás 

megvalósítása, egészséges életmódot kialakítása, 

a testtudat, az önismeret és kommunikáció, 

valamint az érzelmi intelligencia fejlesztése, a 

személyiség integrálása, a tehetséges táncos 

tanulók pályára irányítása és támogatása. Mind a 

tanóra, mind a tanítási órán kívüli tevékenységek 

tervezésében megtalálhatók az iskola arculatára 

jellemző sajátosságok, a helyi tanterv speciális 

tartalmai, célkitűzései, például a helyi táncanyag 

elsőbbsége, az iskolai művészeti és táncos 

hagyományok ápolása, a szakmai rendezvények 

táncversenyek megvalósítása, a helyi kulturális 

életben történő szerepvállalás, a nemzeti 

hagyományaink tovább éltetése, átörökítése. 

A céloknak megfelelően készíti fel a tanulókat 

a táncos mozgásra, a célokat mindig világosan 

és motiválóan, az előzetes eredmények, és 

tudás alapján határozza meg. 

Figyelembe veszi az egyéni igényeket, 

hátrányokat, előnyöket, nagy hangsúlyt fektet a 

közösség normáinak és táncos 

hagyományainak kialakítására. Alapvetően 

játékos és élményt nyújtó tanulási folyamatokat 

valósít meg, amely során a tanulók 

megtapasztalják, hogy a tánc a testre és a lelki 

egészségre egyaránt ható örömforrás. 

Tudatosítja a tanulókkal, hogy a tánc a 

társadalmi érintkezés és a kultúra része.  
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2.2.  

Pedagógiai munkáját éves szinten, 

tanulási-tanítási (tematikus) 

egységekre és órákra bontva is 

megtervezi. 

Rövid-és hosszú távú tervezést valósít meg, a 

táncanyagot tematikai egységekbe rendezi, 

elkészíti a képességfejlesztés mérföldkőtervét, 

meghatározza az elérendő tudásszintet. 

Ismeri a táncanyag tematizálási lehetőségeit, 

amely többféle módon történhet, például 

formanyelv vagy tánctípus megtanítása lehet egy-

egy egység alapja.  Szerveződhet a tudásszinthez 

igazodva, pl. alapozó szakasz, elmélyítő 

képességfejlesztő szakasz, produktív szakasz, 

táncetűd vagy koreográfiakészítés. A szintek 

között a tananyag spirális elrendezésű, a táncelem 

továbbfejlesztett módon tér vissza, bővül, 

változik, gazdagodik. A képességfejlesztés 

célkitűzései szerint tervezi meg a táncos 

formanyelv megtanítását. A táncok színpadi 

bemutatójának tervezésben megjelenik alkotó 

személyisége, koreográfusi szemlélete, sajátos 

önkifejezési módja (a tanítványok bevonásával). 

A képességfejlesztés eredményessége érdekében 

kísérletezik, egyéni módszerek dolgoz ki. 

Alkalmazza a gazdagítás, dúsítás módszerét, 

olyan kereső programokat tervez, amely a 

tehetségek azonosítását és fejlesztését szolgálja. 

A hátránnyal indulók egyéni differenciált 

fejlesztésére is a nagy hangsúlyt fektet. A 

csoportkohézió megteremtése, a csoportdinamika 

erősítésére is koncentrál, a fejlesztést az egyén és 

a csoport szintjén is tervezi. A tervezés során 

tudatosan alkalmazza a PDCA-logikát. 

Folyamatosan reflektál a saját tevékenységére, 

megfigyeli a tanulók tantárgyhoz kapcsolódó 

attitűdjét, véleményüket figyelembe veszi és 

bevonja őket az értékelésbe is. 

Óraterv alapján tanít, amely segítséget nyújt a 

célok következetes megvalósításához. Az 

óratervet a gyakorlatban rugalmasan kezeli, a 

tanulói kezdeményezésekre, spontán 

megnyilvánulásokra is épít, reagál a felmerülő 

problémákra, képes a kialakult helyzethez 

alkalmazkodva rögtönözni, a terveit 

módosítani. 

Az elméleti és a táncos gyakorlati ismeretek 

átadásakor figyelembe veszi a tanulók 

terhelhetőségét, befogadóképességét, 

ugyanakkor képes kiaknázni a tanulói 

kapacitásokat is. 
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2.3.  

Komplex módon veszi figyelembe a 

pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a 

tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, 

az oktatási környezet lehetőségeit, 

korlátait stb. 

Átgondoltan és tudatosan tervezi a tanulók 

felkészítését a táncos mozgásra, az életkori, 

élettani sajátosságoknak, a csoport összetételének 

megfelelően alakítja a pedagógiai folyamatokat, 

használja a differenciálás lehetőségeit, a játék 

funkcióját, a tanulókkal közösen alakítja ki a 

csoportszokásokat. 

 A tervezéskor figyelembe veszi a terem 

adottságait méretét, padlózatát, stb. a tervezési 

szakaszban kiküszöböli az oktatási környezet 

nehézségeit és kihasználja az előnyeit.  

Változatos, érdeklődést fenntartó szemléltetést 

tervez, minél több érzékszerv bevonásával segíti 

a megismerési folyamatokat, a táncban rejlő 

kreativitás megtapasztalását. Hangsúlyos 

szerepet kap a tervekben az egyéni, páros és 

csoportos improvizáció. A táncos tehetség erős, 

oldalának fejlesztése mellett a gyenge oldal 

erősítésére is nagy figyelmet fordít.  

Figyelembe veszi az órán a tanulók fizikai és 

mentális állapotát, szem előtt tartja az egyén és 

a csoport érdekeit, céljait. Világos és ösztönző 

instrukciói segítik, bátorítják a tanulókat. 

A tanulók személyiségének sikeres 

integrációját támogatja azzal, hogy a táncos 

képzés mellett feltárja a tanulói tehetség 

kibontakozásának akadályait és elhárítja azokat 

A tanulói cselekedtetéssel a flow-élmény 

előidézését támogatja. Kíváncsi a tanuló 

előzetes tudására, véleményére és figyel az 

érzelmi állapotára, vagy az életkori 

sajátosságokból adódó problémáira, 

érzékenységére (s ezek tudatában szervezi az 

óra további részét).  

 Az improvizációval a tánc újraalkotását, a 

tényleges formanyelvi tudás kialakítását segíti, 

támogatja az újszerű megoldásokat, a táncos 

egyéniség kibontakozását. 
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2.4.  
Célszerűen használja a digitális, 

online eszközöket.  

Ismeri a digitális és online eszközök 

alkalmazásának előnyeit, tudatosan tervezi és 

alkalmazza mindezeket a tanítási-tanulási 

folyamatban, amelyek konkrét célok elérését 

szolgálják. 

A táncos stílusismeret kialakítására szolgálnak a 

különböző táncos felvételek, műsorok, 

koreográfiák, oktatófilmek megfigyelése – az 

adatközlők táncának tanulmányozása, amely 

segítséget nyújt a táncos folyamatok 

megtanulásához az elméleti ismeretek gyakorlati 

adaptálásához.  

A kamera használata, a táncgyakorlat videó 

felvételes rögzítése lehetőséget ad a tánc közös 

elemzésre, a kritikai szemlélet kialakítására; az 

esztétikai és tánctechnikai hibák feltárására; a 

személyre szabott alternatív megoldások 

keresésére, valamint a már kialakított táncos 

folyamatok rögzítésére a koreográfiakészítés 

során. 

Óravázlataiban és tematikus terveiben 

megtalálható az értékes szakmai anyagok 

elérhetősége, illetve azok kritikus szemléletű 

feldolgozása is. 

A táncelemzéshez, az értékelés, az ellenőrzés 

szakaszaiban, illetve a tanulási folyamat 

támogatásában tudatosan és tervszerűen 

alkalmazza a digitális eszközöket. Ismerteti 

tanítványaival az értékes táncos adatforrásokat, 

ugyanakkor nagy gondot fordít arra, hogy 

tanítványai képesek legyenek különbséget 

tenni az értékes, hasznos forrás és kevésbé 

értékes, vagy kifejezetten káros szemléletet 

képviselő online források között. Nem 

támogatja a táncos folyamatok, 

magatartásformák, gesztusok mechanikus 

másolását, hanem önmaga megismerését az 

egyedi vonások erősítését szorgalmazza. 
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2.5.  
Az órát a cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építi fel. 

Az óra fázisai tudatosan tervezettek, a pedagógus 

logikai ívre fűzi fel a feladatokat. Előfordulhat, 

hogy a tervezett tevékenységek funkciója csak a 

folyamat egészének ismeretében válik világossá, 

azaz több órán átívelő tervezést valósít meg. 

Tisztában van azzal, hogy a megfelelő tudásszint 

elérése  egyénenként eltérő lehet. 

Az óratervekben az ismeretátadás- önálló 

ismeretszerzés, a képességfejlesztés, és 

attitűdváltozás elérése érdekében tervezi meg 

tánctanítás didaktikai feladatait, határozza meg a 

tanulói és tanári tevékenységeket, 

munkaformákat, választja ki a megfelelő 

szemléltető és mozgásfejlesztő eszközöket. 

 A táncóra hagyományos szerkesztési elveit, 

fázisait, azok idő keretét az óra típusa, valamint 

céljai szerint határozza meg. 

2.6.  
A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt. 

Nagy hangsúlyt helyez az instrukciókon, illetve 

az improvizáción alapuló tanításra, a különböző 

improvizációs technikák alkalmazására, amelyek 

nem a másolást, hanem az önálló felfedezést és 

tanulást helyezik előtérbe.   

Tervezeteiben a népi gyermekjátékok mellett a 

kreatív gyermektánc, a drámajátékok és 

mozgásfejlesztéshez adaptált drámapedagógiai 

gyakorlatok is szerepelnek, amelyek önálló 

cselekvésre ösztönzik a tanulókat. 

Megfelelő időt biztosít a tanulók számára a tánc 

közös és egyéni felfedezésére, a táncos 

párkapcsolat, a nonverbális kommunikáció 

kialakítására, az egyéniségnek, habitusnak 

megfelelően a tánc újraalkotására. A tanulói 

tevékenység, munkáltatás, felfedezés, az 

ismeretek feldolgozása és táncos megjelenítése 

dominál az órán, amelyek során fejlődik a 

tanuló mozgásképzete, kreativitása. 
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2.7.  
Használja a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségeket. 

A tervezés során minden lehetőséget megragad a 

szocializációs folyamatok támogatására, különös 

figyelmet szentel a hátránnyal induló tanulók 

fejlesztésére, tudatosan törekszik a hátrányok 

csökkentésére, a hiányok pótlására. Óraterveiben 

következetesen, az életkori sajátosságoknak 

megfelelően alkalmazza a szociális tanulás 

támogatását segítő módszereket.  

A népi-és drámajátékokkal a szabályismeretet, a 

szabálytudatot fejleszti, a dramatikus játékokkal 

a szerepekhez kapcsolódó viselkedésformák 

elsajátítását és a kommunikációt segíti. Az 

ügyességi játékok során az együttműködésre 

nevel, megtanítja a versengés során a siker és a 

kudarc kezelését. A tánc különböző műfajaihoz 

kapcsolódó kulturális háttér és értékrend, a 

tánchagyományok és szokások megismerése is a 

szociális tanulást szolgálja.  A tanórán kívüli 

foglalkozások, táncalkalmak keretében történő 

ismeretszerzéssel és a tapasztalatok elemzésével  

értékeket, és viselkedési formákat közvetít, 

pozitív szokásokat alakít ki, amelyek az utánzás, 

a modellkövetés révén belső tényezővé válnak.  

Tudatosan tervezi meg az összevont osztályok 

különböző életkorú tanulóinak együttműködését. 

Tudatosan alkalmazza az órán a tánctanulási 

folyamat lényeges elemeit a megfigyelést, 

koncentrációt, utánzást, és a mozgáskövetést. A 

különböző típusú játékokkal fejleszti a 

szabálytudatot, a társas együttműködést és a 

kommunikációt. A fejlesztési céloknak 

megfelelő játékokat valósít meg, játékismerete 

pontos, játékgyűjteményéből a szituációnak 

megfelelően képes a tervtől eltérő  feladatokat 

is megvalósítani. A nyelvi hátrányok 

csökkentését segíti elő a mondókákkal, az 

idegrendszer érettségét fejleszti a motorikus 

képességfejlesztéssel és a 

ritmusgyakorlatokkal. Önmaga is 

bekapcsolódik a játékokba viselkedésével 

mintaadó a gyerekek számára. 
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2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét. 

Óraterveiben a csoportprofilnak megfelelően 

alkalmazza a differenciálás elvét. 

A feltárt egyéni szükségletek és igények, a 

különböző képességek, az eltérő tanulói célok  

alapján differenciált képességfejlesztést, illetve 

munkaformát valósít meg.  

Például, ha az egyik csoport improvizál, a másik 

párban gyakorol egy adott táncelemet, a 

harmadik a tanár irányításával egy mozdulatsort 

elemez, vagy személyre szabott technikai 

gyakorlatot valósít meg. 

A táncos képességek szerinti differenciálást és a 

heterogén csoportmunkát egyaránt alkalmazza az 

egyéni fejlődés érdekében. 

Különös figyelemmel tervezi meg a kiemelten 

tehetséges táncosok fejlesztését, valamint az 

átlagtól lemaradók, vagy hátránnyal indulók 

segítését. 

Az összevont osztályok számára készült 

tervekben is az életkori és a táncos képességbeli 

különbségek, illetve az eltérő tantervi 

követelmények miatt következetesen alkalmazza 

a differenciálás módszereit. 

 A táncórán a frontális munkaformák mellett 

differenciált csoportmunkát is megvalósít. A 

kitűzött tudásszint eléréséhez segíti a tanulókat, 

miközben a kiemelkedően tehetséges tanulók 

egyéni haladását is biztosítja. Változatos 

csoportszervezési szempontokat alkalmaz, 

támogatja az egymástól tanulás lehetőségeit is. 

A differenciálás során soha nem bélyegzi meg 

a tanulókat, a feladat nehézségétől függetlenül 

pozitív megerősítéssel növeli a tanulók 

önbizalmát. Változatos formák alkalmazásával 

a differenciálás felszabadítóan hat a tanulókra 

és sikerélményt eredményez. 
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2.9.  
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására. 

Portfóliójában úgy tekint a tanórai és a tanórán 

kívüli táncos tevékenységekre, mint a tanulót 

leginkább energetizáló, motiváló tényezőre. 

Óraterveiben, szakmai programjaiban a táncos 

tevékenység sokszínű formában, változatos 

módszerekkel jelenik meg, amelyben a társas 

együttműködésre és az egyéni kihívásokra 

egyaránt nagy hangsúlyt fektet. A táncöröm, és a 

sikerélmény, a közösségi tevékenységek, az 

táncos önmegvalósítás lehetősége további 

önzetlen feladatvállalásra, kitartásra sarkallja a 

tanulókat. 

Az óratervekben inger-gazdag hatásokkal, nem 

várt feladatokkal, szokatlan tanulási 

helyzetekkel, kihívást jelentő feladatokkal, és  a 

flow-élmény előidézését szolgáló 

tevékenységekkel az érdeklődés folyamatos 

fenntartását biztosítja, és erősíti a feladat iránti 

elkötelezettséget. 

Az óra bevezető, ráhangolódó szakaszában a 

külvilág ingereinek kizárását, a figyelem és a 

koncentráció kialakítását és a kíváncsiság 

felkeltését helyezi előtérbe. Kihasználja a 

táncos feladatok nehézségében, 

differenciáltságában és a versenyhelyzetek 

előidézésében rejlő motivációs erőt. Az egyéni 

képességek szerinti feladatokkal sikerélményt 

biztosít minden tanuló számára, értékeléskor 

önmagához és nem a társakhoz viszonyítja a 

tanulót. 

Követendő példaként áll a tanulók előtt, táncos 

pályafutása, személyes sikere, előadói és 

koreográfusi alkotó tehetségsége a 

modellkövetés és azonosulás következtében 

jelentős motiváló tényezőként hat a tanulókra. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

17 

2.10. 

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak 

megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

Hosszú távú célja, hogy a táncos ismeretszerzés 

lehetőségeit feltárja a tanulók előtt, hogy képesek 

legyenek a tánc elméleti és gyakorlati 

ismereteinek megszerzésére és feldolgozására, 

fejlődjön a tanulási, a lényegfeltáró és elemző,  az 

adott formanyelv stílusjegyeit  felismerő 

képességük,  a tánc elképezésére, újraalkotására, 

a saját egyéniségük kibontakoztatására.  

Mindezen célok eléréshez olyan feladatokat, 

táncgyakorlatokat, izgalmas, élményt nyújtó 

feladatokat tervez, amelyek kötődést váltanak ki 

és fokozatosan, az életkornak megfelelő szinten 

alakítják ki az önálló tánctanulás és önfejlesztés 

képességét.   

A tanítási tervek minden elemükben a kitűzött 

célok elérését szolgálják. A részcélok és a 

stratégiai célok eléréséhez gazdag és változatos 

módszertani eszközöket alkalmaz, meghatározza 

az elérendő szakmai tudásszintet. A 

dokumentumokból kitűnik, hogy rendelkezik a 

célok eléréshez szükséges módszertani 

felkészültséggel.  

A megfelelő tudásszint eléréséhez a tanórán 

olyan részcélokat és feladatokat, 

táncgyakorlatokat valósít meg, amely az óra 

stratégiai céljaival összhangban a tanulók 

egyéni fejlesztését szolgálják.  

Tanórán a tanulói aktivitáson, a tudatos 

cselekvéseken, érzékelhető a módszertani 

tudatosság, a rendszeresség és következetesség. 

Sokszínű képességfejlesztő gyakorlatokat, 

játékokat, technikákat alkalmaz, nagy 

hangsúlyt helyez az érzékenyítésére, a 

kreativitásra és a fantázia fejlesztésére. 

Használja a mozgásfejlesztő eszközöket, a 

digitális és IKT-eszközöket, az online 

felületeket, és a hagyományos szemléltetési 

módokat. 
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2.11. 
Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik. 

A tervezés során figyelembe veszi a különböző 

módszertani lehetőségeket, eljárásokat, s ezek 

végiggondolása után dönt a megfelelő stratégia 

megválasztásáról. 

Alkalmazza a tanári bemutatást és instruálást, a 

képességfejlesztő, táncelőkészítő módszereket és 

technikákat, a különböző játékokat, csapatépítő 

és önismereti feladatokat. Ismeri a 

hátránykompenzáció táncos lehetőségeit, az 

egyéni fejlesztési terv készítésének módját, a 

tehetséggondozás módszertanát.  

Az ismeretátadás és ismeretszerzés, a táncos 

képességek fejlesztése, az attitűdbeli változás 

elérése, a tanulási képességek fejlesztése, a 

művészeti nevelés érzékenyítő hatásainak tudatos 

tervezése, az érzelmi intelligencia gazdagítása 

érvényesül a szakmai tervekben. 

A tanítási órán is keresi a gyakorlatok, 

feladatok, játékok megvalósításának 

lehetőségeit, tanítványait is az alternatívák 

felismerésére sarkallja. 

2.12. 
Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja. 

Reflexióiban a tervezésben tapasztalható hibákat, 

hiányosságokat és azok következményeit 

tudatosan végiggondolja és megteszi a szükséges 

módosításokat. 

Az aspektusváltás képessége jellemzi, 

az elért tudásszintnek, a tanulók pillanatnyi 

fizikai és mentális állapotának, megfelelőn 

képes a terveit módosítani. 
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

A táncpedagógus feladata a belső motiváció kialakítása, a tánc formanyelvének megismerésére, elsajátítására, újraalkotására irányuló érdeklődés 

és a kíváncsiság folyamatos fenntartása, amely alapvetően meghatározza a gyermekek hozzáállását a tanuláshoz. A tanulás támogatása elsősorban 

a belső indíttatáson, a közösen megélt élményen, az örömön, az egyéni és közösségi siker elérésén alapszik. Az önálló ismeretszerzést, 

feladatvállalást a legkomplexebb módon segítik elő tanórán kívüli tevékenységek, a táncos szakmai programok, tehetséggondozó foglalkozások, 

a táncművészeti projektek, a komplex látásmód fejlesztését, a tantárgyköziséget támogató összművészeti projektek. A táncpedagógus 

megismerteti tanítványaival az online felületeken elérhető tánccal kapcsolatos filmeket, az adatközlők táncairól készült felvételeket, híres 

koreográfusok alkotásait. A magasabb évfolyamokon mindezek segítségével is történik a táncelemek önálló feldolgozása, a meglévő ismeretek 

bővítése. A versenyre felkészítés időszakában különösen fontos az önálló tanulás, a megszerzett  tudás személyre szabott adaptálása, átalakítása. 

Az önálló tanulást segítő formák a táncoktatásban: kiselőadás, tanulói prezentáció, házi dolgozat, gyűjtőmunka, kutatás projektbemutató.  A 

táncművészeti ágon a legfontosabb tanulást és önfejlődést támogató módszer az improvizáció, amelynek során a tanuló önmaga ismeri fel a 

képességeit. A táncelemek önálló elsajátítása, rögtönzése, egymáshoz kapcsolása, felfedezése elengedhetetlen a magabiztos tánctudás eléréséhez. 

A kötött, félig kötött és szabad improvizációs technikák a testtudat és az önismeret fejlesztését is szolgálják. A tanulás támogatása a pedagógiai 

folyamattervezés része, és segíti a tehetséggondozást (ezen belül pedig új tehetségterületek felfedezését is lehetővé teszi).  

Ismeret: A táncpedagógus a pedagógiai folyamattervezés során, az életkori sajátosságok figyelembe vételével tudatosan alkalmazza az önálló 

ismeretszerzést támogató technikákat, eljárásokat, továbbá a különböző tanulásszervezési módszereket.  A tanári bemutatás mellett ismeri a 

tanulói cselekedtetés, önálló felfedezés módszertani lehetőségeit és technikáit. Ismeri a kooperatív tanulás, a projektmódszer, a differenciálás, 

valamint a drámapedagógia módszereit, az egyéni fejlesztés, tehetséggondozás tanulást támogató formáit. 

Képesség: A táncpedagógus képes a tanulást támogató módszerek adaptálására a táncművészeti ág formanyelvének megfelelően, illetve a 

különböző improvizációs módszerek szakszerű alkalmazására, továbbá a tanári bemutatás mellett a tanulói cselekedtetés sokszínű 

megvalósítására. A táncpedagógus előtérbe helyezi a tanulási képességek támogatását, amelynek nagy jelentősége van a 

személyiségfejlesztésben, valamint a tehetséges tanulók pályára irányításában. 

Attitűd: A táncpedagógus az ismertátadással szemben a tanulói képességfejlesztést helyezi előtérbe, amelynek nagy jelentősége van a 

személyiségfejlesztésben, valamint a tehetséges tanulók pályára irányításában. Nyitott a tanulói kezdeményezésekre, partner a megvalósításukban 

és ösztönzi, a tanulói alkotói kedvet.  
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

3.1.  

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. 

A csoportprofiból kiderül, hogy tisztában van a 

tanulók motivációival, céljaival, képességeivel, 

a szülők elvárásaival. Ismeri a művészeti iskola 

által biztosított tanórán kívüli lehetőségeket, 

mindezeket átgondolva és összehangolva 

tervezi meg a szakmai programokat.  

A sikerélmény szem előtt tartásával 

következetesen támogatja a tanulói érdekeket, 

illetve az egészség megőrzését szolgáló 

tevékenységeket. 

Segíti a tanulókat a céljaik elérésében, biztosítja 

számukra az egyéni haladás lehetőségét, a 

tehetséges tanulók felkészítését a táncos 

pályára. 

Differenciált óraszervezést alkalmaz, minden 

tanulót igyekszik bevonni a feladatokba, de 

tiszteletben tartja az egyéni attitűdöket, a 

pillanatnyi lelkiállapotot, és nem erőlteti a 

feladat megvalósítását.  Színes és érdekes 

játékokkal igyekszik felkelteni a közös 

munka iránti érdeklődést. 

A nehezebb feladatok esetében kitartásra 

nevel, pozitív megerősítéssel, biztatással 

erősíti az önbizalmat. 
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3.2.  

Figyelembe veszi a tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein. 

Tervezése során ügyel arra, hogy ne okozzon 

fizikai túlterhelést, olyan feladatokat tervez, 

amelyek nem hatnak negatívan a tanulók  

pszichikai  és mentális állapotára. Nagy 

hangsúlyt fektet a balesetek elkerülésére, a 

bemelegítésre. A test felkészítése a táncos 

mozgásra elengedhetetlen része a táncórának.  

Ismeri a társak előtti vagy a nyilvános 

szereplésekkel, színpadi bemutatóval, 

versenyhelyzettel járó belső feszültséget, és 

ennek oldására megfelelően felkészült. 

Empátiával, elfogadással, a nehéz helyzeteken 

átsegítő pozitív attitűddel és bizalommal fordul 

a tanítványai felé. 

A pedagógus reflexiója tükrözi, hogy képes volt 

az előzetesen felépített óratervtől eltérni, ha ezt 

a pedagógiai helyzet megkívánta, vagy ha az 

szakmailag indokoltnak látszott. 

Emocionálisan kifinomult érzékeléssel 

rendelkezik, ráhangolódik a gyerekek 

érzelmi, hangulati állapotára, figyeli a 

reakciókat, megnyilvánulásukat, olvas a 

metakommunikációs jelekből, nem sérti meg 

a tanulók önbecsülését, hanem erősíti az 

önbizalmukat. 

Az óra egyes részeinek hosszát, intenzitását 

összehangolja a tanulói igényekkel.  

Tiszteletben tartja a testi adottságok vagy 

egészségügyi problémák miatt fennálló 

egyéni igényeket, korlátokat. 
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3.3.  

Pozitív visszajelzésekre épülő, 

bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden 

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége 

van a javításra. 

Az óra bevezető, ráhangoló részében a 

felszabadult alkotói légkör megteremtését 

szolgáló gyakorlatokat tervez.  Célja a test 

felszabadítása, a mozgás megszerettetése, a 

testtudat és az egészséges énkép kialakítása.  

Nyitott és elfogadó szemléletű óravezetés 

jellemzi, reflexióiból kitűnik, hogy a pozitív, 

előremutató fejlesztő értékelést alkalmaz a 

gyakorlatában. A tánctanulási folyamat 

részként értelmezi a tévedést, a hibát, a 

gyakorlat pontatlan megvalósítását, és 

kihívásnak tekinti ennek az orvoslását. 

Reflexióiban kitér arra, hogy milyen 

módszerekkel tanította meg a tanulót a hibák 

felismerésére és javítására. A lemaradók egyéni 

fejlesztését úgy valósítja meg, hogy ne sértse az 

önbecsülésüket. Támogatja a tanulót a 

táncelemek sikeres elsajátításában, a közösség 

tagjait arra neveli, hogy támogató attitűddel 

forduljanak a lemaradók felé és biztatással 

segítsék a fejlődésüket. 

A táncpedagógus a táncórán nem állít 

teljesíthetetlen követelményeket a tanulók 

elé. Pozitív visszajelzésekkel és a pozitív 

szemléletű ön –és társértékelési kultúra 

kialakításával teremti meg az oldott légkört, 

amely magabiztosságot és felszabadultságot 

eredményez.  A táncos teljesítmények 

elemzésekor segítő és támogató attitűddel 

fordul a lemaradó, vagy hibázó tanítvány felé, 

a probléma kezelésére többféle utat és 

lehetőséget is kipróbál mindaddig, amíg el 

nem éri a sikert. A megfelelő módszer 

megtalálását követően tudatosítja 

tanítványában azt, hogy képes volt megoldani 

egy problémát és az erőfeszítései sikerrel 

jártak.  
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3.4.  

A tanulást támogató környezetet teremt 

például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával.  

Tudatosan tervezi meg a tanulási folyamathoz 

szükséges figyelem és koncentráció 

kialakítására szolgáló játékokat, 

táncgyakorlatokat. Az érzékszervek fejlesztését 

változatos oktatási eszközökkel, 

ritmushangszerekkel, mozgásfejlesztő 

eszközök alkalmazásával teszi színesebbé. 

Támogatja és ösztönzi a tanulókat az inspiráló 

és otthonos környezet kialakításában, 

eszközöket biztosít a terem dekorálásához.  A 

falakra és a polcokra a tánctanulást támogató 

oktatási eszközök is kerülnek, például néprajzi 

térkép, neves táncos fotója, aki példaként áll a 

gyerekek előtt. Tervezeteiben bemutatja a 

tanulási környezet előnyeit, lehetőségeit, vagy 

korlátait. Reflexióiban bemutatja milyen 

megoldásokkal hárította el az akadályokat. 

Inspiráló, műhelymunkára alkalmas 

környezetet alakít ki, amely tükrözi az adott 

tanszak formanyelvét. A terem megfelelően 

felszerelt, egész alakos tükör, megfelelő 

audiovizuális, mozgásfejlesztő és oktatási 

eszközök rendelkezésére állnak. 

Az oktatási segédeszközöket (pl. a 

tájegységeket bemutató térkép, vagy néprajzi 

tabló, táncos eszközök, ritmushangszerek) a 

tanulók számára könnyen elérhetők. 

Lehetőséget teremt a terem dekorálására, a 

tanulói munkák kiállítására, kutatási 

eredmények, projektmunkák produktumainak 

bemutatására. Elvárja tanítványaitól, hogy a 

környezetnek, a tevékenységnek és a táncos 

formanyelv által meghatározott 

követelményeknek megfelelő öltözékben 

jelenjenek az órán. Az átöltözéssel új 

környezetet és közeget teremtenek, amely 

elősegíti a külvilág kizárását. 

3.5.  

Megfelelő útmutatókat és az önálló 

tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket 

biztosít a tanulók számára, pl. webes 

felületeket működtet, amelyeken 

megtalálhatók az egyes feladatokhoz 

tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 

Tervezeteiben dokumentálja, hogy milyen 

tanulási eszközökkel (táncos DVD, szakkönyv, 

archív felvétel) viselet, táncos eszközök (bot, 

üveg) ritmushangszerek segíti az önálló 

ismeretszerzést. Tudatosan tervezi meg a táncos 

kreativitást fejlesztő alkotói feladatokat. Az 

önálló gyakorláshoz útmutatót ad, felhívja a 

figyelmet a táncgyakorlat helyes 

végrehajtásának szabályaira, az egyéni, vagy 

páros gyakorlásokhoz instrukciókkal szolgál és 

célokat határoz meg (figyelembe véve a tanulói 

elképzeléseket és igényeket). 

A kutatási feladatokhoz, házi dolgozatok 

készítéséhez, játékgyűjtemény 

összeállításához, átgondolt és a célok 

megvalósítását segítő szempontsort készít. 

Saját maga által készített feladatlapokkal, 

játékos vetélkedőkkel, ötletes csoport 

munkával színesíti a tudásszint ellenőrzését.  

Használja a megjelent és elérhető, az elméleti 

ismeretek elsajátítását segítő a kiadványokat, 

munkáltató segédanyagokat.  
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3.6.  

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására. 

A reflexióiban bemutatja, hogy milyen tanulási 

stratégiák kialakításával sikerült a célokat 

megvalósítani, milyen módon segítette 

tanítványait a számukra legeredményesebb 

tanulási stratégia alkalmazásában.  

A tánctanuláshoz kötődő stratégiák: a fogalom 

összekapcsolása a mozgással, mozdulattal, 

cselekvéssel, a vizuális memóriára épülő 

feladatok gyakorlása, a mozgásérzet elemzése, 

a mozgás ellenőrzése (a tükör segítségével), az 

improvizációs technikák alkalmazása. 

Mindezek elősegítik a sikeres tanulási folyamat 

megvalósítását. 

A magabiztos tánctudás elérését szolgálja az 

órán a mozgásemlékezet a mozgás felidézés, 

a mozgásképzet, a fantázia fejlesztése, a 

koordinációs és érzékelési, valamint az 

egyensúly gyakorlatok, a ritmikai, plasztikai, 

dinamikai tényezők megismerése. Mindezen 

tényezők összerendezése, a tánc újraalkotása, 

az improvizáció lényeges eleme az órának, 

amely egyszerre jelenti a tánctanulás 

stratégiáját és végső célját is, a magabiztos 

tánctudást. A tánchoz kapcsolódó elméleti 

ismeretek megtanulását támogató stratégiák 

is megjelennek az órán, a gyakori ismétlés, a 

cselekvés és fogalom, tárgy és fogalom, tánc 

és fogalom összekapcsolása, a tánc 

funkcióinak megértése majd gyakorlati 

alkalmazása segíti a tanulási folyamatot. Az 

asszociációs játékok lehetőséget teremtenek 

az ismeretek felidézéshez. 
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3.7.  

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, 

szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra. 

Terveiben szerepelteti a tánctanulás folyamatát 

alapvetően meghatározó képességek a 

mozgásmegfigyelés, mozgásemlékezet, 

utánzás, mozgásképzet, mozgáskövetés, 

mozgáskoordináció fejlesztését. Terveiben és 

reflexióiban jellemzi, hogy milyen módon, 

milyen módszerekkel segítette a 

képességdeficittel rendelkező tanítványait, 

rögzíti az egyéni fejlesztések eredményeit. 

A korosztálynak és az adottságoknak megfelelő 

mozgásfejlesztéssel, a nagy- és a finom 

motorikus mozgásokkal, az egyensúly- és a 

térhasználat gyakorlataival, a 

szabályjátékokkal, a tanulási képességek 

fejlesztését szolgálja.  Így közvetve hozzájárul 

az írás - olvasás, valamint a matematikai 

képességek, sőt a koncentráció fejlesztéséhez 

is, valamint a hátrányok leküzdéséhez. 

A tanórán differenciáltan foglalkozik a 

tanulási problémákkal küzdő gyerekekkel. 

Tanórán kívüli foglalkozásokon egyéni 

képességfejlesztést valósít meg elsősorban 

nem a tánctanulás, hanem általában a tanulási 

képességek fejlesztése érdekében.  

3.8.  

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az 

önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. 

Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök 

hatékony használatára a tanulás 

folyamatában. 

A óratervekben rögzíti, hogy milyen otthon 

végezhető feladatokkal ösztönzi tanítványait az 

önálló ismeretszerzésre. 

Kis beszámolók, prezentációk, házi dolgozatok 

témakörét a tanulókkal közösen határozza meg. 

 Iskolai szintű versenyt megrendezését 

kezdeményezi egy-egy tantárgyból, vagy 

témakörből, amelyre pályamunkával 

jelentkezhetnek a tanulók. Támogatja a tanulók 

kutató tevékenységét, és a csoporton belüli 

tanulói tudásmegosztást és szemléltetést.  A 

szemléltetéshez biztosítja a szükséges IKT 

eszközöket. 

Egyéni és kiscsoportos feladatmegoldásokra 

ösztönzi a tanulókat. Otthon végezhető 

kutatási feladatokkal segíti az önálló 

ismertszerzést, amelyhez szempontokat 

határoz meg. 

Alkalmazza a tanulói beszámoló és 

prezentáció módszerét.  

Az óra bizonyos részeiben a gyakorlati 

ismeretek átadására is lehetőséget biztosít, 

például: játékok, táncgyakorlatok, 

tánctechnikai elemek, kreatív zenei 

mozgástréningek bemutatása és megtanítása.  

Támogatja a tanulók aktív alkotói 

tevékenységét, fejleszti kreativitásukat, 

például: a tanulók tovább fejlesztik az egyes 

gyakorlatokat, új szabályokat alkotnak, vagy 

új játékot, feladatot találnak ki. 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

A táncoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. A tánc komplex hatásmechanizmusával, sokszínű tevékenységi formáival segíti a 

személyiség integrálását és életminőségének változását. A tánc a személyiség kiteljesedéséhez a következők szerint járul hozzá. Részévé válik a 

mozgásműveltségnek, a társadalmi érintkezésnek, az emberi kapcsolatoknak. Elősegíti a kapcsolatteremtést, oldja a gátlásokat, az emberek közötti 

nonverbális kommunikáció eszközének is tekinthető. Társadalmi hasznosság tekintetében hidat épít a nemzedékek közé, fejleszti az empátiát, a 

közösséghez tartozást, a közösségért vállalt felelősség érzését, és rendszeres életritmust alakít ki. A tánc összetett esztétikai és művészeti 

cselekvés, amely egyszerre, egy időben, többféle képesség fejlesztését is szolgálja, erősíti az izomzatot, az állóképességet, a testérzést, testtudatot, 

ezzel elősegíti az egészséges életvitelt. Fejleszti a vizuális képességeket, a tapintó érzékelést, a hallást. A tánc térben és időben egyszerre hozza 

működésbe a tanuló alkalmazkodási képességeit, továbbá fejleszti a zenei-ritmikai képességeket. Lehetőséget kínál az önkifejezésre, támogatja 

az egészséges énkép kialakulását, növeli az önbizalmat, az érzelmi intelligenciát is. A tánc a pillanat művészete, időbeli (ritmika) és térbeli 

(plasztika) kiterjedéssel, kinesztetikai határokkal rendelkezik megvalósításához kifejtett erőre (dinamika) van szükség. A táncpedagógia célja 

egészséges életvitelt folytató, pozitív beállítottságú, testtudattal és fejlett mozgáskultúrával, valamint magas szintű érzelmi intelligenciával 

rendelkező, egészséges emberek nevelése. A táncpedagógia módszerei és pedagógiai eljárásai jelentős mértékben járulnak hozzá a hátrányos 

helyzetű tanulók fejlesztéséhez is, a szociális folyamatok támogatásához, a szabálytudat kialakításához, a koncentráció, a figyelem, az emlékezet 

fejlesztéséhez, a nagymozgásokkal pedig a tanulási folyamatok fejlesztéséhez. A tánc munkára, kitartásra, önfegyelemre nevel. A tanulók a közös 

cél eléréséért képesek a feladatvállalásra, az áldozatvállalásra, a közösségi érdekek előtérbe helyezésére. A tánc ugyanakkor önismeretre, 

magabiztosságra is nevel. A tanórai keretek között és a tanórán kívüli tevékenységek (projektek, színpadi bemutatók, hagyományőrzés, játékok, 

vetélkedők, táborozás, szakmai kirándulások, versenyek, tehetségkereső programok, tehetséggondozás) során kialakított oldott alkotói légkör, a 

gátlások feloldása, a közösen átélt öröm és sikerélmény a személyiség kiteljesedését szolgálja. A táncpedagógus feladata a személyiség komplex 

fejlesztése, a tehetség kibontakozása érdekében tett erőfeszítések mellett a képesség és készségbeli akadályok elhárítása, a gyenge oldal 

fejlesztése.  

Ismeret: A táncpedagógus ismeri a komplex személyiségfejlesztés módszereit, az erős oldal, gyenge oldal mérlegelésével az önsegítő 

módszereket, a tanulásmódszertan tényezőit. Ismeri az önálló tanulás szakma specifikus formáit lehetőségeit, az önismeret, önértékelés, a pozitív 

énkép és testkép támogatását, a táncos eszközöket, a pozitív, fejlesztő értékelés hatásmechanizmusát, a tehetségazonosítás és gondozás-, továbbá 

a hátránykompenzáció módszertanát  

Képesség: A táncpedagógus elősegíti a tanuló személyiségének integrációját, képes a tanuló sokoldalú megismerésére és az egyéni igényeknek 

megfelelő fejlesztésére, a tanulók motiválására, a tanuló feladat iránti elkötelezettségének kialakítására, az önálló tanulás képességének 

támogatására, a társas együttműködés és az érzelmi intelligencia fejlesztésére. 

Attitűd: A táncpedagógus elkötelezett a személyiség megismerése és komplex fejlesztése mellett. A tanulók integrálása, és a sikeres életvitel 

megalapozása céljából sokoldalú fejlesztést valósít meg, erősíti a tanulók önbizalmát, pozitív önértékelését. Társként, segítőként áll a gyermekek 

mellett, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi a gyermekekkel való kapcsolatát 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

28 

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1.  
Munkájában a nevelést és az oktatást 

egységben szemléli és kezeli. 

A portfólió dokumentumai alátámasztják azt, 

hogy elhivatott a nevelő-és oktató tevékenység 

összehangolásában, a tananyagot eszközként 

kezeli a személyiség sokoldalú fejlesztéséhez. 

Nem ismeretközpontú, hanem képességfejlesztő 

szemléletet képvisel, előtérbe helyezi a tanulói 

cselekedtetést, a tapasztalatból származó 

élmény- és a tapasztalati tanulás fejlesztését.  A 

gyermek fejlődését nem csak szakmai 

szempontból tervezi, hanem hatékonyan fejleszti 

a tanulók egészséges életszemléltét. A 

művészetek, ezen belül a táncművészeti 

alkotások megértésére nevel, emberi és erkölcsi 

szempontból is gazdagítja tanítványait, fejleszti a 

társas kapcsolatokat, segíti az önismeretet, 

önmaguk és mások elfogadását. Segítséget nyújt 

a táncos egyéniség kibontakozásához, értékeket 

közvetít, közösen alakítja ki a tanulókkal a 

csoport normarendszerét. Ismeri a tanítványait, a 

csoportprofil alapján nagy hangsúlyt helyez 

nevelési helyzetek megoldására. Az esetleírása 

képet ad arról, hogy milyen nevelési 

helyzetekben volt eredményes, milyen 

módszereket alkalmazott. 

Az órán a táncos formanyelv és a 

hozzátartozó elméleti ismeretek értékeinek 

megismertetésére is nagy hangsúlyt fektet.  

Nevelő személyisége megmutatkozik az 

általa összeállított feladatokból, a 

kommunikációjából, a másokkal való 

együttműködéséből. Minden nevelési 

helyzetre reagál, pozitív attitűddel 

rendelkezik a problémamegoldás során. Nem 

csak a tanulói teljesítményre, 

feladatmegoldásokra reflektál, hanem a 

viselkedési, társas együttműködésre, 

kommunikációs megnyilvánulásokra, 

nevelési helyzetekre is. Bizalmi kapcsolatot 

alakít ki a tanulókkal, akik tudják, hogy 

bármilyen problémával megkereshetik. 
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4.2.  

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, sokoldalúan 

tárja fel. 

 A csoportprofil és a tematikus tervezés 

dokumentumaiban rögzíti, milyen nevelési 

oktatási helyzeteket, tanórán kívüli 

tevékenységeket tervez annak érdekében, hogy 

több oldalról is megismerje a tanítványait. A 

tanuló személyiségének megismerését szolgálják 

a tanóra részét képező játékok, a csoportos és 

egyéni feladatvállalások, az iskolán kívüli 

tevékenységek, táncos rendezvények, közösségi 

programok. A minél szélesebb körű 

információgyűjtés érdekében bevonja a szülőket, 

kollégákat. A tehetségazonosítás méréséhez 

pszichológus, esetleg mérés-értékeléssel 

foglalkozó szakember közreműködését kéri. 

A táncórán az életkoroknak megfelelő 

játékok, egyéni és csoportos improvizációs 

feladatok során megfigyeli a tanulók 

viselkedését, spontán reakcióit, és azokra 

reflektál.   

4.3.  

A tanuló(k) személyiségét nem 

statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli. 

 Az óratervekből, reflexiókból kitűnik, hogy a 

táncra, mint a testet és lelket formáló, művészeti 

értéket képviselő és teremtő tevékenységre 

tekint, amely hatással van a tanuló érzelmi 

intelligenciájára, ízlésére, sőt az életmódjára is. 

A tervezésekben nagy hangsúllyal szerepel a 

testtudat, az egészséges énkép kialakítása, az 

önismeret fejlesztése. Figyelembe veszi, hogy a 

tanulók különböző képességekkel, testi és lelki 

adottságokkal rendelkeznek, továbbá - sajátos 

fejlődési utat járnak be.   

A fejlődést az egyénen belül, önmagához 

mérten értékeli, 

és irányt is mutat a további fejlődési szint 

eléréséhez.  
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4.4.  

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

Komplex személyiségfejlesztésre törekszik, 

szemlélete  az alap- és a szabadon választható 

dokumentumokban is megnyilvánul.   

Táncos gyakorlatokkal, a mozgásfejlesztő 

játékokkal jelentős mértékben járul hozzá az 

egészséges testkép- énkép, az önértékelés, a 

szabálytudat kialakításához. Munkára és 

kitartásra nevel, értékeket közvetít.  A táncos 

improvizációval önállóságra, öntudatra és 

önkifejezésre ösztönöz, véleménynyilvánításra, 

kritikai szemléltre nevel. 

A tánctanítás folyamatában döntési helyzeteket 

kínál fel, tiszteletben tartja a tanuló döntéseit, 

támogatja kezdeményezéseit.  

Optimista beállítódás jellemzi a gyermek-

képét. Épít a tanulók kezdeményezésére. A 

tanulókkal közösen tevékenykedik.   Indirekt 

eszközökkel motiválja a gyerekeket és épít az 

önállóságukra.  

A tanórán igyekszik megragadni minden 

lehetőséget a flow-élmény biztosításához, 

olyan feladatokat, táncgyakorlatokat valósít 

meg, amely alkalmas a test és a személyiség 

felszabadítására, az oldott alkotói légkör és a 

közös munka élményének kialakítására. 

Olyan kreatív feladatokat ad, amelyben 

sikerélményhez juttatja a tanítványait és 

növeli önbizalmukat. Elősegíti az órán a 

mozgásképzet, mozgásfantázia fejlesztését, 

fejleszti az előadói képességet, megerősíti az 

egyéni sajátosságokat, segíti táncos 

egyéniség megnyilvánulását. Támogatja a 

tanulók egyéni feladatvállalását, 

szereplehetőségek kiaknázását, döntési 

helyzetekben a tanulói álláspontokat 

tiszteletben tartja. 

4.5.  

Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, és 

képes számukra segítséget nyújtani 

vagy más szakembertől segítséget kérni. 

A portfólió szabadon választott 

dokumentumaiban bemutatja a 

hátránykompenzációs programokat és a saját 

maga által kidolgozott módszereket.  Az 

erősségeket továbbfejleszti, a gyengeségeket 

feltárja és támogatja, ha szükséges külső szakértő 

segítségét is kéri. Felismeri a tanulási és a 

személyiségfejlődési problémákat, és 

türelemmel és megértéssel fordul a tanuló felé. 

Jellemzéseiből kiderül, hogy nem megbélyegző 

típus (stigmatizáló) biztosítja az 

esélyegyenlőséget a csoport minden tagja 

számára. 

Az órán megkülönböztetés nélkül bánik a 

tanulóival és mindenki számára azonos 

feltételeket, eszközöket biztosít. Empátiával 

fordul a nehézségekkel küzdő tanulók felé és 

a csoport tagjait is megértésre és elfogadásra 

neveli. Mindent megtesz a kirekesztés ellen, a 

perifériára szorult tanulók elfogadását 

támogató feladatokat is megvalósít az órán, a 

siker érdekében alkalmazza a 

drámapedagógia módszereit is. 
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4.6.  

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

vagy tanulócsoport számára hosszabb 

távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és 

ezeket hatékonyan meg is valósítja. 

A portfólió dokumentumaiban bemutatja azokat 

a fejlesztési terveket, amelyek speciális 

módszerekkel az egyéni igényeknek megfelelő 

képzést valósít meg. A reflexiókban bemutatja, 

hogy milyen eredményeket ért el a tehetséges, 

vagy felzárkóztatásra, speciális fejlesztésre 

szoruló tanuló esetében. A táncos képességek 

fejlesztése mellett bemutatja azokat a 

módszereket, képzési stratégiákat, amelyeket a 

hátrányok felismerésére és leküzdésére, a 

hiányosságok megszüntetésére dolgozott ki. A 

tehetséges táncosokat tanulmányi versenyeken és 

szakmai rendezvényeken szerepelteti.  A 

kudarctűrés, a stressz kezelés és a siker 

feldolgozásában segíti tanítványait. 

Az egyéni, vagy kiscsoportos formában 

személyre szabott képességfejlesztést valósít 

meg a mozgás eszközeivel. 

Mindegyik formában a mozgásfejlesztő 

módszerek mellett alkalmazza az önismereti 

játékokat, szerepjátékokat, drámajátékokat, 

egyéb művészeti ágak és kiegészítő mozgás- 

és tánctechnikák fejlesztő tevékenységeit, 

például beszéd- és légző-gyakorlatokat, sőt a 

finom motorikus mozgást és a képzelőerőt 

fejlesztő rajzolást is.  

4.7.  

Csoportos tanítás esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

A fejlesztendő területek feltérképezése után 

állítja össze speciális táncgyakorlatokat, a 

lemaradók, vagy a tehetségesek egyéni 

fejlesztését szolgáló játékokat. Differenciált 

munkaformákat alkalmaz, amely változatosan 

jelenik meg az óratervekben.  

A táncórán lehetőséget biztosít a tanulói 

kezdeményezések megvalósítására, a 

táncgyakorlatok egyéni bemutatására. 

4.8.  

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértést elősegítő módon 

reagál rájuk. 

A tervezésben fellelhető a táncelemzés 

módszerének alkalmazása, amely során a tanulók 

egyénileg mutatkoznak meg, de az elemzésben 

mindenki részt vesz.  Olyan nézőpont 

kialakítására törekszik, amely segíti a tanulót a 

felismert hiányosságok korrigálásában. A hibát 

megoldandó problémaként kezeli és többféle 

alternatíva végig gondolására ösztönzi a 

tanulókat.  

Pozitív értékelést alkalmaz, a hibák 

feltárásban is előre mutató, tiszteletben tartja 

a tanulók érzékenységét. Minden esetben 

elfogadó, támogató, és motiváló.  
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4.9.  

Az általános pedagógiai célrendszert és 

az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli. 

A pedagógiai programban meghatározott 

nevelési célokat a szakmai táncos tananyag 

feldolgozásával valósítja meg. A táncos 

fejlesztést úgy tervezi meg, hogy teret adjon a 

gyermekközpontú szemléletnek, a demokratikus 

értékeknek, a tanulói autonómiának, a 

személyiség megnyilvánulási lehetőségeinek. 

Minden tanuló számára biztosítja az 

esélyegyenlőséget. 

A pedagógiai célkitűzések indirekt formában 

valósulnak meg az órán. Ugyanakkor a 

játékos, örömteli tanulás során elsajátított 

értékekre felhívja a tanulók figyelmét, 

tudatosítja a megfelelő értékrendet.   

4.10. 

Reálisan és szakszerűen elemzi és 

értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását. 

A csoportprofilban és reflexióiban kifejti, hogy 

milyen módon és melyik területen fejlődtek 

leginkább tanítványai, mely táncos képességek 

fejlesztésére kell a jövőben nagyobb hangsúlyt 

fektetni, kik szorulnak további támogatásra, az 

alkalmazott táncgyakorlatok megfelelően 

szolgálták-e az egyéni haladás támogatását. 

Reflektál a táncóra céljainak eléréséről, a 

tanulókat is bevonja az óra értékelésébe, 

kíváncsi arra, hogy ki hogyan érezte magát az 

órán, mennyire érezte magát sikeresnek és 

elégedettnek. Az információkat felhasználja a 

későbbi tervezés során. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

A tánc egyrészt individuális, másrészt közösségi tevékenység. A táncpedagógus minden tanévben a tanulókkal közösen dönti el, hogy milyen cél 

elérése érdekében dolgoznak együtt, milyen plusz feladatokat vállalnak és valósítanak meg a tanév során. Meghatározzák a csoport működésének 

szabályait, amelyek fokozatosan normákká alakulnak. A normák mellett a csoportban kialakított hagyományok is az összetartozást erősítik, 

például a fellépések előtti rituálé, az energetizáló, csoportépítő közös bíztatás (csatakiáltás), vagy a közös ünneplések, a néphagyományból átvett 

születésnapi, névnapi köszöntések. A tánccsoport alkotó, értékteremtő közösség, amely akár az egész életre kiható értékrendet alakít ki, és 

biztonságérzetet is eredményez. A közös cél elérése érdekében kifejtett közös erőfeszítés megteremti a csoportkohéziót, az egymás iránti 

felelősségtudatot és erős kötődést hoz létre. A tánc során természetessé válik a fizikai érintés, a testközelség, amely tovább erősíti a tanulók 

összetartozását. A táncpedagógus támogatja a közösségi tevékenységeket, amely során megfigyeli az egyén helyzetét, státuszát, lehetőségeit. A 

perifériára szorult tanulók támogatása a pedagógus felelőssége és feladata. A tanuló integrálását szolgálhatja az egyéni fejlesztés, a befogadó 

szemlélet kialakítása, az empatikus képességek, a társas együttműködések, a kommunikáció fejlesztése, a konfliktuskezelési módszerek 

alkalmazása.  

A tanórán kívüli programok, iskolai rendezvények, tudatosan szervezett lazító programok jelentősen hozzájárulnak a csoport közösséggé 

válásához. A táncpedagógus, csoportvezető többnyire osztályfőnök is, feladatait a nevelési program határozza meg. A közösségfejlesztés színterei 

a tanítási órán kívül: bemutató előadások, műsorok, kulturális programok, táncestek, táncházak, lazító programok, kirándulások, nyári 

táborozások, projektek, tanulmányi és szakmai versenyek, bemutatók. A táncpedagógus közösségfejlesztő tevékenységének igazi sikere, ha a 

tanulók iskolai kereteken kívül is szerveznek közösen programokat, tartják a kapcsolatot egymással a közösségi oldalakon és személyesen is.  

Ismeret: A táncpedagógus ismeri a csoportdinamika működését, a csoportja társas kapcsolatrendszerét, a tanulók csoporton belüli státuszát. 

Tisztában van a konfliktuskezelés módszereivel és azok kezelésére szolgáló önismereti játékokkal, a pedagógiai programban meghatározott 

közösségfejlesztési célokkal, feladatokkal, a közösségi nevelés során fejlesztendő kompetenciákkal. 

Képesség: A táncpedagógus képes a közösségfejlesztés feladatainak tudatos megtervezésére, a konfliktusok kezelése mellett, a kirekesztés 

megakadályozására. Képes a tánccsoport tagjaiból igazi és működő közösséget kovácsolni, illetve a különböző szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekek együtt nevelésére, a hátránnyal indulók támogatására. 

Attitűd: A táncpedagógust befogadó és nyitott személet jellemzi. Ösztönzi a tanulókat a közösségi hagyományok kialakítására, kezdeményező 

a közösségi programok megvalósításában, támogatja a tanulók egyéni szerepvállalásait. Erősíti tanulóiban a bizalmat, elfogadást, kölcsönösséget, 

empátiát, együttműködést, felelősségvállalást, a közös alkotás örömét. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.  

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1.  
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. 

Tudatosan tervezi meg a test felszabadítását, a 

lelki egészség megőrzését szolgáló 

fejlesztéseket. A táncóra viselkedési, 

öltözködési és balesetmegelőző szabályainak 

betartásával megteremti a biztonságos tanulás 

feltételeit. Együttnevelést (sajátos nevelési 

igényű tanulók együtt nevelése) valósít meg, 

befogadó és elfogadó szemlélettel rendelkezik. 

Inspiratív és kreativitást fejlesztő 

táncgyakorlatokkal, játékos tanulással minden 

tanuló számára biztosítja az egyéni fejlődéshez 

szükséges oldott légkört. 

Pozitív és energikus óravezetést valósít meg, a 

tanulók oldottan és természetesen 

viselkednek, a szokásrendnek megfelelő 

öltözékben jelennek meg az órán, amely a 

szabad mozgást segíti elő.  A tanulók 

kezdeményezők, megmutatkozik 

játékbátorságuk, kreativitásuk.  Jókedvű 

ugyanakkor hatékony munkát valósít meg, a 

tanulók a fizikai terhelést jelentő gyakorlatok 

esetén is kellő motivációval rendelkeznek, a 

saját határok és korlátok leküzdése pozitív 

érzéseket eredményez. 

Befogadó attitűd jellemzi, és a csoportot is 

befogadásra, empátiára és együttműködésre 

neveli. 

5.2.  
Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli. 

Csapatépítő játékok, lazító programok, tanórán 

kívüli közös tevékenységek is szerepelnek a 

dokumentumokban, amely során igazi 

közösséggé alakítja a csoportot, amely a 

közösen meghatározott és elfogadott 

normarendszer szerint működik, ahol mindenki 

önálló egyéniség, és mindenki egyformán a 

közösség része.  A nevelési célokkal 

összhangban az embertársak tiszteletére és 

elfogadására nevel, befogadó szemléletet ad át.  

Tanítványait arra ösztönzi, hogy ismerjék meg 

egymás értékeit, nyújtsanak segítséget 

egymásnak a nehézségek leküzdésében.  Arra 

hívja fel a figyelmet, hogy csoport csak akkor 

lehet eredményes, ha minden tagja külön-

külön is sikeres.  A közös célok elérése 

érdekében áldozatvállalásra 

felelősségvállalásra neveli tanítványait.  A 

táncelemek, táncfolyamatok elsajátítása során 

számít a tanulók segítő együttműködésére. A 

közös táncelemzések során figyel arra, hogy a 

tanulói vélemény egymás irányában mindig 

pozitív hangvételű, elismerő és ösztönző 

legyen. 
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5.3.  

Munkájában figyelembe veszi a 

tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből 

adódó sajátosságait. 

A hátrányok felismerése, leküzdésének 

stratégiái megjelennek a pedagógiai 

folyamatok tervezésében. 

A szakmai fejlesztés során biztosítja az 

esélyegyenlőséget, az azonos feltételeket és 

eszközöket. Az aktív és sikeres pályázati 

tevékenységgel biztosítja a nehéz körülmények 

között élő tanulók részvételét a költséggel járó 

programokban. 

A befogadó attitűd jellemzi a táncpedagógus 

megnyilvánulásait. Segítő, támogató 

magatartás mellett tanítványait is empátiára, 

elfogadásra neveli.  Adott esetben az 

etnikumok táncait is alkalmazza, megtanítja az 

alapvető táncelemeket, vagy mélyebben is 

megismerteti a tanulókkal, az adott nép 

kultúráját. Példaként, értékként állítja a 

csoport elé, tiszteletre mások elfogadására 

nevel. 

5.4.  

Az együttműködést támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a 

szabadidős tevékenységek során. 

A tánc jellegéből fakadóan alapvetően a társas 

együttműködésekre épít, a tánc során 

alkalmazott különböző munkaformák (egyéni 

páros, kiscsoportos nagycsoportos) lehetőséget 

teremtenek arra, hogy minél jobban 

megismerjék és elfogadják egymást a gyerekek.  

Az éves tervében tudatosan tervezi spontán 

táncalkalmak, szabadidős tevékenységek, lazító 

programok megvalósítását, amelyek során 

természetes módon alakulnak ki és fejlődnek a 

társas kapcsolatok. 

Alkalmazza, és a táncoktatásra adaptálja a 

társas együttműködésre épülő tanulásszervezési 

technikákat, a kooperatív tanulást, a 

projektmódszert. 

Az együttműködés tudatos kialakítását segíti a 

tánctanulás folyamatában a párcsere 

módszerének alkalmazása. A spontán 

együttműködést legfőképpen a játékok 

teremtik meg. Változatos csoportalakítási 

formákat alkalmaz, amelyek különböző 

szereplehetőségeket és egyben 

felelősségvállalást is jelentenek a tanulók 

számára. Tudatosan támogatja a perifériára 

szorult, vagy képességdeficittel rendelkező 

tanuló társas kapcsolatainak fejlesztését, a 

csoport elfogadó magatartását. 

5.5.  

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok 

megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható 

értékeléssel. 

Tervezése során a pedagógus figyelmet szentel 

az egyéni és a közösségi célok 

összehangolására, a csoportnorma 

kialakítására.  A közösségépítés elemei 

lehetnek pl.: csoportnév választás, szertartások, 

rituálék, szokások bevezetése, fellépések előtt 

biztató kiáltások, egyen pólókészítés, a 

próbaöltözet közös kialakítása.  

Ismeri a csoporton belüli kapcsolati hálót, 

figyel a perifériára szorult gyerekekre, segít az 

elfogadó attitűd kialakulását. Támogatja a 

kapcsolati háló bővítését iskolán kívüli táncos 

szakmai rendezvények, segítő vagy gazdagító 

programok megvalósításával. 
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5.6.  

A csoportjaiban felmerülő 

konfliktusokat felismeri, helyesen 

értelmezi, és hatékonyan kezeli. 

A csoportprofilban kiemelt figyelmet fordít a 

társas kapcsolatokban fellelhető és a közösségi 

konfliktusok megelőzésére, kezelésére.  

Reflexióiban értékeli sikeres volt-e a 

megelőzés, milyen módszerrel sikerült a 

konfliktust megoldani. Tervezése során 

átgondolja, hogy milyen feladat, program 

megvalósítása okozhat konfliktushelyzetet a 

csoporton belül, például táncos főszerepre, 

versenyre, tehetséggondozó programba történő 

beválogatás. Ismeri a hatékony 

konfliktuskezelési technikákat, illetve tudja, 

hogy kihez fordulhat segítségért. 

A helyes értékrendre, mások sikereinek, 

teljesítményének elismerésére nevel. Nem 

tartja tévedhetetlennek magát, ezért 

támaszkodik a tanulók véleményére is. 

Döntéseit egyezteti a tanulókkal, képes 

felülbírálni önmagát. Támogatja a 

konfliktusok problémamegoldáson, közös 

megbeszélésen, érvelésen és megegyezésen 

alapuló megoldását. 

5.7.  

A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját 

Célirányosan alkalmazza és a tanulási 

folyamatba beépíti a tanulók közötti 

kommunikáció fejlesztését szolgáló 

tevékenységeket. 

Megfelelő időt tervez a tanulói reflexiókra, a 

vélemények ütköztetésére, a megértést 

támogató szakmai szempontok szerinti vitára. 

Partnerként kezeli a tanulókat, bevonja a 

döntésekbe, választási lehetőségeket, 

alternatívákat kínál számukra. Verbalitásra, a 

táncos szakkifejezések tanulói alkalmazása 

ösztönzi a tanítványait. Az egymás közötti 

kommunikáció fejlesztése, az álláspontok 

megvédése, a kulturált véleménynyilvánítás, a 

kritikai szemlélet természetes módon jelenik 

meg az órán.  

5.8.  

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más kultúrák 

elfogadása jellemzi. 

A pedagógiai programban megfogalmazott 

nevelési értékek alapján és a tanszak speciális 

értékrendszere mentén tervezi meg nevelő 

munkáját. A tánctudás és az általuk közvetített 

értékek a tevékenység során beépülnek a 

tanulók személyiségébe és jellemformáló erővé 

válnak. A pedagógus tudatosan tervezi a 

nemzeti és multikulturális értékeket 

közvetítését. 

A táncpedagógus mintaadó az értékek 

közvetésében. A nemzeti öntudat erősítését, a 

saját hagyományaink tiszteletét és tovább 

éltetését szolgálja a néptánc formanyelvén 

keresztül, az egyetemlegességet szolgálja az 

egyéb táncnyelvek átadásával.  Komplex 

szemléletmódot alkalmaz, a multikulturális 

hatásokat vizsgálja, más népek tiszteltére 

értékeinek felismerésére nevel. 
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5.9.  

Az együttműködés, kommunikáció 

elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális 

használatának terén. 

A modern kommunikációs eszközök 

alkalmazásával gyorsabb és hatékonyabb 

kommunikációt képes megvalósítani, valamint 

az online csoport létrehozásával a közösség 

összetartozását erősíti. Ennek révén megismeri 

tanítványai szokásait, kommunikációját, 

kapcsolatait. A csoport tagjaként formálja a 

tanulók online megnyilvánulásait, mintát ad a 

megfelelő kommunikációhoz. Az online 

közösségre elsősorban, mint információ 

közvetítő kommunikációs eszközre tekint, és 

erősíti a személyes kapcsolatokra a közösen 

átélt élményekre épülő baráti kortárs csoportok 

létrehozását. 

Az egyéni igények kielégítését szolgáló 

tanulói kutató tevékenységek segítésére is 

használja az online közösségi oldalt. 

Szakmai anyagok feltöltésével, 

információkkal segíti az önálló 

ismeretszerzést és erősíti a motivációt. 

Támogatja a tanulók tanórán kívüli közösségi 

programjait, a spontán szervezett táncos, vagy 

lazító programokat, a hagyományokban, 

szokásokban gyökerező közösségi 

tevékenységeket, új együttműködések 

kialakítását. 

 

5.10. 

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit. 

Megjelennek a dokumentumokban a 

közösségfejlesztés a csapatépítés lehetséges 

tanórán kívüli módjai: a táncházak, táncesetek, 

a májusfaállítás, locsolkodás, közös 

szilveszterezés, kirándulás, táncos előadások 

megtekintése, felkészülés a versenyekre.  

Tudatosan tervez lazító programokat, például 

strandolás, kenutúra, hegymászás, vetélkedő.  

A közösségi szokások kialakítása mellett az 

igényeknek megfelelően szervezi a tanulók 

közösségépítést, ugyanakkor minőségi 

programokkal az igényeket is fejleszti. 

Tudatosan használja a csapatépítő játékokat, 

alkalmazza a csoportot erősítő 

drámajátékokat, bizalom gyakorlatokat. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

A pedagógia folyamattervezés egyik legnehezebb feladata az értékelés. A táncos teljesítmény mérése nehezen számszerűsíthető, ezért nem lehet 

teljesen objektív az ötfokozatú skála szerinti érdemjeggyel történő értékelés.  A táncpedagógiában a leghasznosabb, a leghatékonyabb a 

folyamatos szóbeli értékelés, amely a hibák feltárását és javítását, az elvégzett tanulói munka elismerését szolgálja, és azonnali visszacsatolást 

eredményez. A tanuló pozitív megerősítése, a tanári dicséret és elismerés egy életre meghatározó lehet. 

A folyamatos visszacsatolás fejlesztő hatással van a tanulási folyamatban résztvevők, a tanulók és táncpedagógusok további tevékenységére. A 

tanári és a tanulói reflexió kölcsönösen erősíti egymást. Az értékelés hozzájárul a helyes önismeret és reális önértékelés kialakulásához. A 

pedagógus értékelésén túl jelentős motiváló tényező a kortársak véleménye, és elismerése. Ennek köszönhetően a táncórákon az ön- és a 

pedagógusértékelés mellett a társértékelésre is jelen van. Az értékelést holisztikus szemlélet jellemzi, amely figyelembe veszi a tanulás elméleti, 

viselkedési, szociális és érzelmi vonatkozásait is és kijelöli a tanulási folyamat lépéseit.  A táncos teljesítmény és az elméleti tudás értékeléséhez 

a táncpedagógus egyaránt alkalmazza a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelési módszereket, és maga készíti el a különböző mérési 

eszközöket, feladatlapokat, tesztlapokat.  Az iskolai formának megfelelően osztályozás kapcsolódik tematikai egységek zárásához, a félévi és 

tanév végi vizsgákhoz, valamint az alapfokú művészeti és záró vizsgákhoz. A tanítási óra tanulói értékelése fontos visszajelzés a táncpedagógus 

számára és segítséget nyújt a pedagógiai folyamatok további megtervezéséhez. 

Ismeret: A táncpedagógus ismeri az általa tanított tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, az általános pedagógiai értékelési módszereket, 

a pedagógiai programban meghatározott értékelési elveket. Ismeri a vizsgaszabályzatot, a táncos alapfokú művészeti vizsga és záró vizsga 

szabályait és követelményeit. Ismeri a formatív, diagnosztikai és szummatív értékelési módszereket, továbbá alkalmazását a tánctanítás során. 

Képesség: A táncpedagógus képes az ösztönző, fejlesztő, pozitív értékelésre, az egyéni teljesítmények holisztikus szemléletű értékelésére, a 

tanulók értékelési kultúrájának fejlesztésére, a következetes követelésre. Az adott tantárgyon belül képességmérő szempontrendszer 

összeállításával segíti az objektív értékelést, képes mérési rendszerek és eszközök kidolgozására, a tanulói táncos teljesítmények mérésének 

megvalósítására. 

Attitűd: A táncpedagógus pozitív, ösztönző, fejlesztő, segítő és elfogadó szemlélettel rendelkezik, és céljai eléréséhez bevonja a tanulókat is az 

értékelési folyamatba. A tanulási folyamatok megtervezésekor figyelembe veszi a tanulói véleményeket, épít azokra a tevékenységekre, amelyek 

élményt és örömet jelentenek a tanulók számára. Értékeléskor tiszteletben tartja a tanulók önérzetét és ügyel arra, hogy a társak értékelése is 

mindig pozitív és előremutató legyen. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.  

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1.  

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

A tanterv követelményei alapján dolgozza ki a 

táncos képességfejlesztés módszerét, 

meghatározza az elérendő tudásszintet, a helyi 

tantervet figyelembe véve kiválasztja a 

fejlesztési célokat szolgáló táncos 

formanyelvet, a csoportprofil alapján, a tanulói 

csoportra tervezi meg stratégiáit, meghatározza 

a leghatékonyabb módszereket, eljárásokat, a 

tanulói teljesítmény értékelésének módját, 

megfogalmazza elvárásait a tanulók felé.  

Reflexióiban dokumentálja, hogy a közös 

munka során épít a tanulói kezdeményezésekre, 

ötletekre. 

Ismerteti a tanulókkal a szakmailag elvárt 

követelményeket, és célkitűzéseket, az 

optimális tudásszintet, bemutatja a táncos 

formanyelvet és jellemzőit, bevonja a 

tanulókat a közös célok meghatározásába, 

egyezteti a tanulókkal, milyen tanórán kívüli 

feladtok megvalósítását vállalja a csoport. 

Folyamatos elemzésre, reflexióra ösztönzi a 

tanítványait, formálja ízlésüket, 

látásmódjukat, stílusérzéküket, 

értékítéletüket.  

6.2.  

Céljainak megfelelően, változatosan és 

nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, 

eszközöket. 

Holisztikus értékelést, alkalmaz. A 

diagnosztikai értékelés eredményeire építve 

tervezi meg a formatív fejlesztő értékelés 

rendszerét. A szummatív értékelés eredményeit 

sem tekinti véglegesnek, hanem erre építve 

tervezi meg a következő fejlesztési folyamatot.  

Az egyes órafázisokhoz különböző értékelési 

módszereket rendel.  

Az órán sokszínű, személyre szabott és 

csoport szintű, fejlesztő, motiváló értékelést 

alkalmaz, amely aktivizálja, cselekvésre 

ösztönzi a tanulókat 

A táncelemzés során ön-és társértékelés 

valósítanak meg, valamint a tanulók 

reflektálnak a pedagógus értékelésére is. 
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6.3.  

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) 

készít. 

A gyakorlathoz kapcsolódóan képességmérő 

eszközöket, az elméleti ismeretek 

tudásszintjének méréséhez tesztlapokat, 

feladatlapokat készít, a házi dolgozatokhoz, 

kutató munkához témaköröket határoz meg, 

problémákat vet fel. A szakágnak megfelelő 

mérési és értékelési rendszer dolgoz ki. Például 

gyakorlati eszközök lehetnek: képességmérés, 

improvizáció, táncfolyamat bemutatása. Az 

elméleti ismeretek mérésére a saját készítésű 

feladatlapok, tesztek szolgálnak, amelyek a 

szaktárgyon belüli és a tantárgyközi ismeretek 

összegzik. A mérési eszközök alkalmazása 

tudatos és tervszerű, célja a művészi 

érzékenység a kötődés, a belső motiváció 

kialakítása, a tanuló feladat iránti 

elkötelezettségének erősítése, a kreatív alkotói 

folyamatok támogatása, a felszabadultság 

érzésének előhívása, a táncos egyéni 

teljesítmények elismerése, a folyamatos 

fejlődés biztosítása. Az értékelés személyre 

szabott módja kollektív és sokszínű tanulást 

eredményez minden résztvevő számára. 

A táncos formanyelv elsajátításáról leginkább 

az improvizáció módszerével tájékozódik. A 

percepciós, koordinációs és kondicionális 

képességek fejlesztésének eredményei a tánc 

bemutatásakor realizálódnak. A táncelemek 

funkciójának megértése is a gyakorlat során 

válik nyilvánvalóvá. A megértéshez és a 

gyakorlati megvalósításhoz alkalmazza a 

közös elemzés és értékelés módszerét. A 

táncanyag tematikai egységének lezárásakor a 

tánchoz kapcsolódó elméleti ismereteket 

tesztlapokon kéri számon. Az elméleti órákon, 

(tánctörténet, folklórismeret) saját 

feladatlapokat alkalmaz, valamint az 

érdeklődést fenntartó játékos tudásszintmérő 

feladatokat valósít meg. 
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6.4.  

A tanulás támogatása érdekében az 

órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

Az óratervekből kitűnik, hogy a folyamatos 

visszacsatolás módszerét ismeri és alkalmazza. 

Célja az értékközvetítés, az előadói képességek 

fejlesztése, a tánc tartalmi, érzelmi és forma 

megjelenítési lehetőségeinek személyre szabott 

vizsgálata, az ízlésformálás, a táncos 

magatartás kialakítása. 

A táncpedagógus lehetőség szerint minden 

tanulói aktivitás után értékel és visszacsatol, 

megerősít, vagy kérdéseket vet fel, és 

tanítványait is erre ösztönzi.   Egymás 

táncának közös elemzéséből értékeléséből a 

tanulók levonják a tanulságokat és hasznos 

információkhoz jutnak, amelyet a gyakorlat 

során hasznosítanak. Nagy hangsúlyt helyez 

az értékek tudatosítására, az ízlésformálásra, a 

kifejező és harmonikus táncos magatartás 

megismertetésére, a stílusjegyek 

felismertetésére. Támogatja az egyéni 

megoldásokat az egyéniségből fakadó 

sajátosságokat, engedi kibontakozni a táncos 

egyéniséget. 

Az órán személyre szabottan értékel, reflektál 

a tanulói tevékenységekre, pozitív 

megerősítéssel motiválja a tanulókat. 

Kialakítja a pozitív reflexió kultúráját a 

gyerekek között is. 

6.5.  
Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek. 

Konkrét célirányos, szakszerű visszacsatolást 

alkalmaz. A mozdulatkorrekció során használt 

verbális és nonverbális kommunikációja 

életkornak megfelelő. 

A pedagógus szakszerűen, pontosan és 

világosan fogalmazza meg a fejlesztés irányát, 

meggyőződik a megértésről és további célokat 

tűz ki a tanuló elé. 

6.6.  
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 

tanulók fejlődését segíti. 

Az adott probléma megoldására kellő időt 

tervez, annak érdekében, hogy a visszacsatolás 

a gyakorlatban is realizálódjon.  

Reflexióiban kitér az elemzés, értékelés és 

visszacsatolás eredményére, hasznosulására, 

mind a szakmai képességek fejlődése, mind 

pedig a tanuló motiváltságát tekintve. 

A pedagógus pozitív és fejlesztő értékelést 

alkalmaz, a hibák feltátása során is a 

fejlesztési lehetőségeket vizsgálja, miközben 

sokat dicsér, minden előrelépést, pozitív 

változást elismer.  

Épít az élmény a siker motiváló erejére, de 

szükség esetén a komoly építő és előrevivő 

kritika eszközeit is alkalmazza, aszerint, hogy 

az adott szituációban mi viszi előre a 

csoportot.  
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6.7.  

Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, fejlesztését. 

Tudatosan alakítja ki és tervezi meg sajátos 

értékelési rendszerét, amely többoldalú, 

szemléletformáló, ön- és társ értékelésből és a 

pedagógus értékelésből áll. Az egyéni, páros, 

csoportos improvizációs feladatok 

megvalósításához szorosan kapcsolódik a 

tanulói elemzés és értékelés és a visszacsatolás. 

A híres táncosok, adatközlők táncainak 

megfigyelése és elemzése során is az 

értelmezésre, stílusfelismerésre, a táncelemek 

funkciójának megértésére, a tánc esztétikumára 

helyezi a hangsúlyt. 

Segíti tanítványait, hogy pozitív 

beállítottsággal szemléljék önmagukat, és az 

elért eredményeiket. Kialakítja tanítványaiban 

az önkontroll és a korrekció képességét. 

Célirányosan alkalmazza a tükröt a tanulási 

folyamatokhoz, a mozgáselemzéshez, a 

tanulói saját kontroll és mozgáskorrekció 

megvalósításához. Épít a tanulók belső 

kinesztetikus érzékelésére és a külső 

szemlélők véleményére. A 

véleményformáláshoz szempontokat ad. A 

tánc funkciója szerinti elemzésekkel rávilágít 

a gondolat a tartalom és a forma egységére, a 

tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai 

összetevőire. 

Egyéb szakterületek módszereit is alkalmazza, 

például a drámapedagógiából ismert tükör-

gyakorlatokkal finomítja a tanulók mozgását.  

6.8.  

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat elemezni, 

az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

A terveiben és reflexióiban szerepelnek az 

értékelések, elemzések, visszacsatolások 

eredményei, amelyek befolyásolják a további 

tervezést. A tanulói visszajelzéseket 

figyelembe véve, a tanulói motivációra építve 

módosítja óraterveit. 

Következetesen az adott szakmai és 

pedagógiai helyzetnek megfelelően változtatja 

terveit és elképzelésit, igazodik a 

kihívásokhoz, nevelési helyzetekhez, 

érzékenyen reagál a tanulói 

metakommunikációs és verbális 

visszajelzésekre, képes a rögtönzésre, 

újratervezésre, amely által sikerélményhez 

juttatja a tanítványait. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A táncpedagógusok tanórai kommunikációja a nonverbális és a verbális jellegzetességgel egyaránt rendelkezik. A nonverbális üzeneteket kísérő 

verbális kommunikáció mennyisége és minősége a tananyag függvényében változik. A táncpedagógus a szakterminológia következetes 

használatával alakítja ki a közös nyelvet a tanulókkal. Az instruálás, a magyarázat és a szemléltetés szintén a kommunikáció része. A hatékony 

kommunikációra jellemző, hogy határozott, érthető és a kommunikáció stílusában is motiváló hatású. A szakmai munka külső kommunikálása is 

fontos tényező a táncpedagógusok szakmai előmenetelében. A szakmai együttműködés színtere a tanszaki munkacsoport, vagy a táncművészeti 

ágon tanító pedagógusokból alakult csoport (team). A táncos munkacsoportok tevékenysége összetett, pedagógiai, szakmai, fejlesztő, kutató, 

rendezvényszervező, tudásmegosztó feladatok megvalósítására irányulnak. A munkacsoport létrejöhet táncos szakmai rendezvény 

megszervezésére, versenyek megrendezésére is. Az együttműködéseken kívül a táncpedagógusok számítanak egymás segítségére például a zenei 

összeállítás megtervezésekor, viselet, jelmez készítésekor, vagy koreográfiakészítés során. A belső szakmai segítségnyújtás mellett, a 

csoportvezető táncpedagógus, osztályfőnök külső trénert is meghívhat egy adott időszakra, bizonyos táncanyag megtanításához, színpadra 

állításához. Hatékony együttműködési forma a nyílt nap, illetve a workshop, amelynek során előre megtervezett munkamegosztással dolgoznak 

a táncpedagógusok. Komolyabb előkészítő munkát és hosszabb együttműködést igényel a táncos projektek megvalósítása. A kommunikációhoz 

és a táncpedagógusok együttműködéséhez hozzátartozik a problémahelyzetek felismerése, és a probléma kezelése, rendezése. A 

problémamegoldás, a meggyőző képesség, az érvelés és a vitakultúra fontos tényezője a táncpedagógus személyes sikerének. Mindez 

meghatározó a tanítási órán, a nevelőtestületen belül illetve külső szakmai fórumokon egyaránt 

Ismeret: A táncpedagógus ismeri a szakterminológiát, a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeit és elemeit, a konfliktuskezelő és 

problémamegoldó módszereket. Jól kommunikál a tanulókkal, a szülőkkel, a szakemberekkel, ismeri és alkalmazza a belső és külső 

tudásmegosztáshoz szükséges hatékony kommunikációs eljárásokat és módszereket. Megfelelő vitakultúrával rendelkezik, meggyőzően 

alkalmazza az érvelés technikáit, a prezentációkészítés technikai kivitelezését, módszereit.  

Képesség: A táncpedagógus képes a szakmai ismeretek élményszerű kommunikálására, a különböző korcsoportokban az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szaknyelv alkalmazására, a szakszerű érvelésre és a konfliktusok kezelésére, valamint arra, hogy gondolatait, fejlesztési javaslatait 

szakszerűen fogalmazza meg és képes mindezek prezentálására is.  

Attitűd: A táncpedagógus együttműködő csapatjátékos. Szívesen osztja meg gondolatait, érzéseit, álláspontját kollégáival és nyitott mások 

véleményének elfogadására is. Korrekten jár el a problémák kezelése során, meghallgatja mások érveit és szempontjait, tiszteletben tartja a 

véleményét. Aktív és kezdeményező a belső és külső tudásmegosztásban. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.  

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1.  

Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi. 

 A dokumentumok alátámasztják 

együttműködési képességét a kollégáival, vagy 

más területen dolgozó szakemberekkel. 

A portfólióban dokumentálja, hogy részt vesz a 

belső tudásmegosztásban, szakmai és 

módszertani segítséget nyújt a táncos 

kollégáknak. Bemutatja, hogy milyen táncos 

tevékenységek, programok, projektek 

megvalósításában dolgozik együtt a 

szakemberekkel. 

Ismerteti a kölcsönösségen és konstruktivitáson 

alapuló együttműködést a jó gyakorlat 

kifejlesztése és beválásnak vizsgálata során. 

Szívesen vesz át jó gyakorlatokat, módszereket 

másoktól és beépíti azt a pedagógiai 

gyakorlatába. 

A tanítványait partnerként kezeli, közösen 

dolgoznak egy cél elérése érdekében. Az 

életkornak megfelelően alkalmazza a 

szakkifejezéseket. Instrukciói világosak, 

pozitív és segítő hangvételűek, és megfelelő 

információkat tartalmaznak.  

Megfelelő arányban alkalmazza a praktikus 

kommunikáció, a másik bevonását alkalmazó 

kommunikáció és a másikra reagáló 

kommunikáció eszközeit. 

A kölcsönösség érvényesül a tanulókkal 

folytatott kommunikáció során, őszinte 

figyelemmel hallgatja meg a tanulók 

problémafelvetéseit, teret ad a 

kezdeményezéseiknek, kreatív ötleteiket, 

javaslataikat akkor is kipróbálja, ha előzetes 

terveiben az nem szerepelt. Kiemeli a tanulói 

tevékenység pozitív elemeit, figyelembe 

veszi a tanulók véleményét, nem rombolja le 

önbecsülésüket. 
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7.2.  

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat. 

A reflexiókból kitűnik, hogy a személyes 

együttműködés és kapcsolattartás formái mellet a 

modern kor kihívásainak megfelelően 

alkalmazza az online kommunikációs 

csatornákat is, az ismeretek élményszerű, minél 

sokszínűbb átadásához felhasználja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Az órán a személyes együttműködést, a 

kölcsönösséget és bizalmat, a feltétel nélküli 

elfogadást közvetíti tanítványai felé, nyitott 

a metakommunikációs jelek befogadására és 

megfelelő érzékenységgel reagál azokra.  

Figyelembe veszi a Z-generáció igényeit, és 

minél több érzékszerv bekapcsolása 

érdekében igényes és érdeklődést fenntartó  

módon kapcsolja  az órai feladatokhoz az 

infokommunikációs eszközöket.  A 

prezentációk készítésére és bemutatására a 

tanulókat is ösztönzi. 

Az információáramlás gyorsasága miatt 

használja a facebook és email 

kommunikációs lehetőségét is. 

7.3.  

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében. 

A portfólióban dokumentálja, milyen módon 

használja fel saját fejlődése érdekében az 

iskolavezetés, szakemberek, kollégák, 

iskolahasználói véleményét, észrevételeit.  

Következetesen teremt olyan helyzeteket, 

amelyek során lehetőség nyílik az 

információszerzésre, pedagógia, szakmai 

tevékenységével kapcsolatos visszajelzésekre. 

(pl. workshop, jó gyakorlat átadás, szülői 

értekezlet, fogadóóra, kötetlen táncalkalom a 

szülőkkel, színpadi bemutató, stb.) 

Kezdeményező a véleménykérésben, érezteti, 

hogy az őszinte és előre mutató vélemények 

fontosak számára, a kritikai észrevételeket is 

szívesen fogadja és képes ezek mentén a 

folyamatos önfejlesztésre. 

A tanulói véleményekre, észrevételekre 

pozitívan reagál, a megszerzett 

információkat tudatosan használja a tanulók 

további motiválására. Olyan légkört teremt, 

amelyben a tanulók őszintén, de nem 

bántóan kinyilváníthatják véleményüket. A 

táncelemzések során is kritikai szemléletre 

nevel, és megtanítja annak kommunikációs 

és etikai szempontjait is. A gyakorlatban 

kontrollálja a véleménynyilvánítás módját és 

alkalmazza a pozitív átfordítás elvét. 
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7.4.  

A diákok érdekében önállóan, tudatosan 

és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 

Reflexióiban kitér arra is, hogy a szakmán belüli 

és külső szakemberekkel milyen területen 

működik együtt, hogyan segítik egymás 

tevékenységét, hogyan valósítanak meg közösen 

rendezvényeket, összművészeti projekteket. 

Ismeri az együttműködés formáit és alkotó 

módon részt vesz új formák megvalósításában is. 

Kreatív ötleteivel segíti az tanszakon belüli vagy 

iskolai szintű innovációt. 

Bemutatja a partnerintézményekkel 

együttműködésben megvalósított szakmai 

rendezvényeket, színházzal, múzeummal, 

pedagógia intézetekkel közösen megvalósított 

szakmai eseményeket, konferenciákat. 

Tudatosan tervez olyan programokat, amelyek 

során a szülők nem külső szemlélői az 

eseményeknek, hanem aktív cselekvőként,  

megvalósítóként vesznek részt a programban, a 

tanulókkal közös tevékenységeket valósítanak 

meg. 

Bemutatja, milyen általa készített szakmai 

program nyert pályázati támogatást és 

reflexióiban bemutatja a program eredményeit. 

Projekteket kezdeményez, újszerű 

együttműködési formákat hoz létre és valósít 

meg. Megfelelően  motiválja a tanítványait, 

szoros kapcsolatot épít a szülőkkel, 

bemutatja a projekt hasznosságát, 

nyilvánossá teszi eredményeit, 

következetesen beépíti az eredményeket a 

pedagógiai gyakorlatába, és részt vesz a 

belső és külső  tudásmegosztásban.  

7.5.  

A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

Az óralátogatás, vagy hospitálás megbeszélése 

során megvédi álláspontját, de felismeri a 

tovább fejlődés lehetőségét és irányát. A tanári 

kompetenciák fejlődését nem tekinti lezárt 

folyamatnak, hanem éppen ellenkezőleg egész 

pályán átívelő és meghatározó tényezőként 

kezeli. 

 Személyes példával elől jár a meggyőzés, 

az érvelés és a vita során, tanítványai 

vitakultúráját is fejleszti. Meggyőzhető és a 

tanulói álláspontot megértő és elfogadó 

attitűd mutatkozik meg az órán. 
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7.6.  

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

Az alapfokú művészeti iskola speciális működési 

szabályait megismerve vállal feladatokat, illetve 

bízzák meg feladatokkal.  

A portfólió dokumentumaival minden lényeges 

tevékenységi területet bemutat, kitér a felmerülő 

nehézségekre, körülményekre, bemutatja az 

elért eredményeket, sikereket, feltárja a további 

lehetőségeket. Újításait egyezteti a kollégáival 

és az iskolavezetéssel. 

Adott esetben segítséget és támogatást kér a 

hagyományos formáktól eltérő tevékenységek 

megvalósításhoz. 

Tanítványait bevonja az újítások 

megvalósításába, motiválja az új 

tevékenységi formák megismerésére. 

Ösztönzi a tanulókat a „többlet kilométer” 

megtételére, a gyakorlásra, a kínálkozó 

lehetőségek kiaknázására, a tanórán kívüli 

programokon aktív részvételre. 

7.7.  

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában. 

A szabadon választott dokumentumokon 

keresztül bemutatja hozzáértését a különböző 

tanulásszervezési módszerek alkalmazásához. 

Bemutatja milyen a csoport- vagy iskolai szintű 

szakmai projektet tervezett és valósított meg,  

reflexióiban  ismerteti a projekt eredményeit, 

produktumát. Leírja, milyen szerepet tölt be az 

iskolai rendezvények megvalósításában, és 

megvizsgálja milyen újításokkal lehet a 

rendezvények minőségét tovább javítani. 

Kezdeményező a projekttéma keresésében, a 

tanulókat érintő probléma megoldására és a 

felmerülő igényekre koncentrál. Az iskolai 

rendezvények szervezésekor tekintettel van a 

tanulói igényekre, ötletekre. 

A csoport működését önállóan szervezi, de 

bevonhat külső segítőket, szakértőket, 

tréneket is. 

Tanszaki és iskolai szintű táncos 

projektekben együttműködik a kollégákkal, 

külső szakértőkkel, szülőkkel és 

támogatókkal. 

7.8.  

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki. 

Az óratervekből kirajzolódik, hogy a külvilág 

kizárása, az egymásra figyelő, oldott légkör 

megteremtése, a figyelem és a koncentráció 

megteremtése tudatosan tervezett. Elfogadó és 

befogadó szemlélet biztosítja a tanulók számra a 

bizalmat és a biztonságot. Reflexióiból kiderül, 

megérti, hogy a tanulók iskolán kívüli problémái 

befolyásolják a teljesítményt, a magatartást. 

Tiszteletben tartja a tanuló lelkiállapotát, 

megpróbálja átsegíteni a nehéz helyzeteken 

tanítványát. 

A pedagógus hangvétele támogató, segítő, 

ösztönző. Figyelme a tanuló felé irányul, 

kommunikációja az életkori sajátosságoknak 

megfelelő, a tanulókat bátorítja az 

önkifejezésre, a véleménynyilvánításra. 

Nyitott a személyes problémák 

meghallgatására is, bizalmasan kezeli az így 

szerzett információkat. 
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7.9.  
Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál. 

A pontos instrukciók mellett a 

dokumentumokból megmutatkozik az érzékletes, 

és szemléletes kommunikációs technika 

alkalmazása. Az élmény, a megéreztetés 

oldaláról közelíti meg a tanulási folyamatot, 

amelyhez érzékenyítő, a mozgásképzelet a 

fantázia fejlesztésére alkalmas kommunikációra 

van szükség. 

A motivációs célok áthatják a pedagógus 

kommunikációs megnyilvánulását is, a 

megfelelő energiaszint fokozza a lelkesedést.  

Tisztán, megfelelő hangerővel és érthetően 

kommunikál a tanítványaival, 

munkatársakkal, szülőkkel. 

7.10. 

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és 

egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését. 

Reflexiói alátámasztják, hogy a tanulói 

megnyilvánulásokra szükség szerint reagál, 

korrigálja a szakkifejezések helytelen használatát 

és rögzíti, tudatosítja a helyeset.  

A tanulók egymás közötti vitakultúráját 

fejleszti, a nyelvi hibákat kijavítja, 

támogatja a választékos nyelvhasználatot. 

Gazdagítja a tanulók szókincsét, nem 

támogatja a szleng használatát. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A táncpedagógusok szakmai fejlődésének sokféle útja és lehetősége van. A megszerzett szakmai tudás folyamatos fejlesztése történhet 

képzéseken, illetve önfejlesztő módszerekkel. A táncpedagógusok használják mindazokat a horizontális tanulási lehetőségeket, amelynek egyik 

eleme az interneten elérhető szakmai anyagok megismerése és feldolgozása. A belső hálózati együttműködés során a tudásmegosztás, a jó 

gyakorlatok átvétele és átadása, a továbbképzések megvalósítása, a hospitálás is segíti az ismeretek bővítését, a módszerek frissítését. A néptánc 

pedagógusok sajátos önfejlesztő tevékenysége a tiszta forrás felkutatása, a még élő tánckultúra megismerése, az adatközlőktől való közvetlen 

tanulás és megfigyelés. A modern technikákat és formanyelveket oktató táncpedagógusok a folyamatosan változó kiegészítő technikák, a születő 

stílusirányzatok megismerésével és adaptálásával mélyítik el a táncos tudásukat. A szakmai elkötelezettség egyik tényezője a táncpedagógusok 

aktív előadóművészeti, vagy koreográfusi tevékenysége. A szakmai hitelességük és a személyes példamutatásuk motiválóan hat a tanulók 

teljesítményére is. A táncegyüttesek, táncos szakmai műhelyekhez kötődő művészeti iskolák tanulói számára az együttesi forma teremti meg az 

iskolán túli képzés lehetőségét. Az önfejlesztés nem csak szakmai, hanem pedagógiai és módszertani szempontból is fontos, a táncpedagógus  

lépést tart a változásokkal az oktatásirányítás által meghatározott irányelvekkel, az iskolahasználók, a fenntartók, az együttműködő partnerek 

elvárásaival.  

A szakmai szervezetek a táncpedagógusok számára külső szakmai továbbképzéseket szerveznek, amelyeken egy-egy táncnyelv elsajátítására van 

lehetőség. A táncpedagógusok számára külföldi kurzusok is rendelkezésre állnak, továbbá külső tréner meghívásával is bővítik gyakorlati 

ismereteiket. (Mindezek megvalósítása elsősorban pályázatok és a fenntartó anyagi helyzetének és támogatásának függvénye.) További diploma 

megszerzése (mentor tanár, tehetségfejlesztési szakértő, mérés-értékelés, inkluzív nevelés, stb.) valamint a mesterképzésben való részvétel és az 

okleveles tánctanár végzettség hozzájárul a szakmai és módszertani fejlődéshez. A táncszakma iránti elkötelezettséget tükrözi az is, hogy 

szakértőként, tanácsadóként is dolgozik, feladatot vállal a tantervfejlesztésben, szakmai kiadványokat, módszertani anyagokat készít, előadásokat 

tart, és törekszik arra, hogy ismereteit megossza másokkal (külső és belső tudásmegosztással). 

Ismeret: A táncpedagógus ismeri az önfejlesztő módszereket, az önfejlesztő tevékenységet segítő szakmai anyagok elérhetőségét, a 

továbbképzési és a továbbtanulási lehetőségeket, a hazai és külföldi szakirodalmat, az internetes anyagokat, a kutatási eredményeket, az általa 

művelt táncos formanyelv és a szakág területén gyűjtőmunkát is végez. Tudja, hogy kitől kaphat segítséget az új táncanyag, a tánctechnika, vagy 

a stílus elsajátításában, koreográfia készítésében. 

Képesség: A táncpedagógus a folyamatos önreflexiója alapján képes arra, hogy felmérje, mely területeken van szüksége további fejlődésre vagy 

érdeklődése, felkészültsége milyen új lehetőségeket kínál számára. Képes a szakmai ismereteit, fejlesztési eredményeit szakszerűen 

megfogalmazni, prezentálni és publikálni. 

Attitűd: A táncpedagógus a folyamatos önreflexiója alapján az önfejlesztő tevékenységét tudatosan tervezi meg, nyitott az új irányzatok, szakmai, 

pedagógiai eljárások megismerésére és bevezetésére. Szakmai előmenetelét tudatosan készíti elő és irányítja, az egész életen át tartó tanulás elvét 

ismeri és alkalmazza. Átadó attitűd jellemzi, szaktudását szívesen állítja a szűkebb és tágabb közössége szolgálatába. 
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A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.  

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1.  

Tisztában van szakmai 

felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

A szakmai életút elemzése során értékeli a 

szakmai előmenetelét, bemutatja táncos és 

alkotói sikereit, eredményeit, tanári hitvallását, 

megvizsgálja, mely területeken szeretne tovább 

fejlődni, milyen iskolai szakmai feladatokkal 

bízták meg, milyen szakmai elvárásokat 

támasztanak vele szemben. A portfólió 

dokumentumaiban többféle szerepkörben 

mutatkozik be, osztályfőnök, mentor, tutor, 

mester, facilitátor. Bemutatja azt is, hogy milyen 

szerteágazó feladatokat valósít meg, a 

zeneszerkesztéstől a jelmez varratásig. 

Bemutatja koreográfusi tehetségét, vagy aktív 

táncos előadóművészi sikereit. Ismeri az erős 

oldalát és a személyiségében rejlő lehetőségeket 

és azokra építve kezdeményező és céltudatos. 

A táncok tanítását alapos kutatás és felkészülés 

előzi meg, (a tánc formanyelvi, szerkezeti, 

megjelenítési, magatartási és stílusjegyeinek 

törvényszerűségeinek feltárása érdekes 

információk gyűjtése, a célokkal összefüggésben 

a feldolgozási lehetőségek felismerése, 

munkaformák vizsgálata stb.) amely 

megalapozza a szakmai tudást és a módszertani 

felkészültséget. 

Óravezetésében, tevékenységében és 

magatartásában, céltudatos és  magabiztos 

tudás, magas szintű szakmai és módszertani 

felkészültség tükröződik. Sokszínű 

személyiség, és ez az órán is megmutatkozik. 

Tisztában van a tanári szerepekkel. 

A táncosként mestere a tanítványainak, 

példát mutat a tánc esztétikus 

megjelenítésében, gondolatokat érzéseket 

közvetít, megfelelő táncos magatartást és 

viselkedéskultúrát ad a tanulóknak. 

Osztályfőnökként építi, gazdagítja a 

közösséget, szervezi a tanórán kívüli táncos 

programokat. Alkotóként táncetűdöt, 

koreográfiát szerkeszt, és bevonja a 

tanulókat is alkotói folyamatokba.  A 

projektekben facilitátorként tevékenykedik.  

a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

mentora, vagy tutora. Feladatait a céloknak 

és a szerepköröknek megfelelően látja el. 
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8.2.  
Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

Reflektív szemlélet jellemzi, célokat tűz ki maga 

elé, terveket készít, alkalmazza a PDCA-elvet, az 

eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. 

Nyomon követi a pedagógiai pszichológiai, 

szakmódszertani kiadványok megjelenését, a 

portfóliójában bemutatja mely szakirodalom 

segítette az innovációk megvalósítását.  

Az órán saját magával szemben is kritikus, 

reflektív szemléletet valósít meg saját 

tevékenységével kapcsolatosan is, tévedéseit 

felismeri, döntéseit képes felülbírálni és 

adott esetben azonnal cselekedni.  

Olyan légkört teremt, amelyben a tanulók 

őszintén nyilváníthatnak véleményt 

Elfogadja és tiszteletben tartja a tanulói 

észrevételeket, fontos számára a tanulói 

visszajelzés, és ennek megfelelően módosítja 

a további terveit. 

8.3.  
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját. 

A pedagógiai célok mentén tervszerűen 

alkalmazza a komplementer és a szimmetrikus 

kommunikációt. A sikeres megértés feltétele a 

megfelelő kommunikációs klíma megteremtése.  

Esetleírásában bemutatja, hogy milyen 

kommunikációs eszközökkel ért el pozitív 

változást a tanulói motiváció, vagy a 

konfliktuskezelés terén.  

Pedagógiai kommunikációjának tudatos 

fejlesztésével eléri, hogy a tanuló változtasson az 

egészségtelen szokásain, a mozgás 

életmódszerűen épüljön be a mindennapjaiba. 

Gondot fordít arra, hogy a pedagógiai 

kommunikációja élményszerű, érdeklődést 

fenntartó, fordulatokkal teli, szuggesztív és 

hatásos legyen. Verbális és 

metakommunikációs megnyilvánulásai 

oldott légkört teremtenek. Az órán 

megfelelően működteti a kommunikációs 

csatornákat, megfelelő hangerővel 

kommunikál, üzeneteinek megértését 

ellenőrzi, ad időt az élmény feldolgozására 

és megosztására. 
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8.4.  

Rendszeresen tájékozódik a 

szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

A portfólió dokumentumaiban érzékelteti, 

elkötelezettségét a szakmai és pedagógiai 

önfejlesztés mellett, az érdeklődésének 

megfelelően keresi az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségeit. Részt vesz a belső  és a külső 

tudásmegosztásban és a hálózati tanulásban, a 

szakmai továbbképzéseken, vagy további 

diploma megszerzéséért tevékenykedik, az 

ismeretszerzésre használja az internetet, figyeli a 

szakkönyvek kiadványok, zenei albumok 

megjelenését. Részt vesz a szakmai szervezetek 

által szervezett továbbképzéseken, 

konferenciákon, workshopokon, jó gyakorlat 

átadásán, táncos szakmai bemutatókon, 

kurzusokon. Reflexióiban bemutatja, hogy az 

önfejlesztés vagy a képzések által milyen új 

szakmai, vagy módszertani ismeretekkel 

gazdagodott és milyen módon hasznosult ez a 

tanulók, az iskola számára. 

Az órán alkalmazza az új ismereteket, 

kipróbálja a módszertani újításokat, tovább 

fejleszti a játékokat, gyakorlatokat, 

bemutatja a legújabb szakmai anyagokat, 

felkelti irántuk a tanulók érdeklődését. 
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8.5.  
Munkájában alkalmaz új módszereket, 

tudományos eredményeket. 

Portfólió szabadon választott dokumentumaiban 

bemutatja a saját maga által kifejlesztett 

pedagógiai és szakmai módszereket, vizsgálja a 

beválásukat. Tudását folyamatosan frissíti, újabb 

szakmai, vagy módszertani elemekkel 

gazdagítja, szaktudását jó gyakorlat formájában 

megosztja kollégáival és külső pedagógusokkal. 

Az tanulásszervezési technikákat a szaktárgyára 

adaptálva alkalmazza. Reflexióiban bemutatja, 

hogy a szakmai és módszertani fejlesztések 

milyen innovációt eredményeztek a tanuló, a 

csoport és az iskola szintjén. Figyelemmel kíséri 

a kutatási eredményeket, különösen nagy 

hangsúlyt fektet a táncos tehetségek 

azonosítására és gondozására, valamint a 

hátránykompenzációs módszerekre, modellekre.  

Jó gyakorlatok átvétele és tovább fejlesztése is 

megjelenik a portfólió dokumentumaiban. 

A táncórán alkalmazza a kutatási 

eredményeket, például a tehetségazonosítási 

megfigyelési szempontsorok alkalmazásával 

méri fel a tanulók teljesítményét, a 

diagnosztika eredményeit pedig figyelembe 

veszi az egyénre szabott fejlesztés során. 

Alkalmazza a kompetenciafejlesztés 

tánctechnikai és táncos gyakorlatait, a 

kooperatív tanulás táncos formáit. 

(Például: bemutatja a hazai és külföldi jeles 

koreográfusok szakmai munkáját, és a 

táncelemzés géniuszának, Lábán Rudolfnak 

a munkásságát, továbbá a magyar 

tánctípusok és táncdialektusok rendszerének 

megalkotóját, Martin Györgynek a 

munkásságát.  A korosztálynak megfelelően 

használja a Molnár- technika elemeit.) 

8.6.  

Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia 

legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat. 

Felkutatja és rendszeresen látogatja az online 

felületeket, illetve adatbázisokat, a táncos 

szakkönyveket, vagy filmeket, tájékozódik, 

ötleteket merít, új elemeket, technikákat sajátít 

el. A digitális technológia fejlődését nyomon 

követi, továbbá tájékozódik alkalmazási 

lehetőségeiről. Egyéniségének, beállítottságának 

megfelelően célszerűen alkalmazza a 

gyakorlatban a tánc területén alkalmazható 

digitális forrásokat. 

Az online táncanyagokat, forrásokat a 

táncelemzés (kinetográfia) szempontjai 

szerint használja. Következtetések, 

stílusértelmezések, táncszerkesztési 

szempontok megfigyelésére is alkalmazza. 
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8.7.  
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít 

ki az intézményen kívül is. 

Bemutatja a portfólióban, hogy melyik országos 

szakmai szervezeteknek, a tagja, milyen módon 

vesz részt a szervezet munkájában, a 

továbbképzésein, konferenciáin. Aktivitásával 

segíti a szakmai és érdekképviseleti 

tevékenységet, részt vesz országos szakmai 

fejlesztésekben a köznevelés megújításában, 

szakmai anyagokat dolgoz ki, vagy véleményez. 

Bemutatja iskolán kívüli alkotói és művészeti 

tevékenységét. 

Aktív előadóművészi, vagy alkotói munkát 

végez együttesekben, közösségekben, 

alkalmanként kurzusokat vezet, 

továbbképzéseket tart, koreográfiákat készít. 

Szakértőként tevékenykedik, szakmai 

versenyeken zsűriként szerepel.  

Egyéb szakmai közösségek, vagy önkéntes 

szervezetek tagjaként aktív közösségi, vagy 

közszolgálati tevékenységet folytat. 

A tanulók számára elérhetővé teszi az 

tanórán és iskolán kívüli táncos szakmai 

rendezvények megtekintését, vagy 

lehetőséget biztosít számukra a táncos 

bemutatkozásra. Arra ösztönzi a 

tanítványait, hogy tekintsenek meg minél 

több táncos produkciót, vagy mozgásos 

színházi előadást, ismerjenek meg egyéb 

táncos formanyelveket, legyenek nyitottak a 

különböző táncműfajok megismerésére és 

megtapasztalására.  

8.8.  
Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

A szabadon választott dokumentumokban 

ismerteti, hogy ötleteivel, újításaival és 

gyakorlati megvalósításával milyen módon járult 

hozzá a táncművészeti ág fejlesztéséhez. 

Bemutatja a táncos szakmai programok, 

versenyek szervezésének rendezésének 

feladatait. Bemutatja szakmai kutatási 

kezdeményezéseit, a megvalósult kutatás 

folyamatát, céljait és eredményeit. Ismerteti 

publikációs tevékenységét, pályázatokon sikeres 

szakmai programjait. Reflektál mindezek 

eredményeire, hatásaira, nehézségeire, a 

továbbfejlesztés lehetőségeit is vizsgálja. 

Az adott téma szerint végzett elmélyült 

kutatás eredményeit felhasználja az órán, 

tanulóit is kutatásra ösztönzi. 

A táncos tehetség azonosításának 

szempontjait vizsgálja, speciális 

tehetségkereső programokba vonja be a 

tanítványait. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Alapfokú művészetoktatás – Táncművészeti ág 

55 

8.9.  

Aktív résztvevője az online 

megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek. 

Portfóliójában bemutatja, az ITK használati 

kompetenciáját (például: az online felületek 

alkalmazása), amelyet a gyors információszerzés 

eszközeként használ a mindennapi munkájában. 

Képes az online pályázati felületek kezelésére, 

amely komoly segítséget jelent számára az 

egyedi szakmai programok, fejlesztések 

megvalósításához. 

A pedagógus a tanórai felkészüléséhez 

használja az online felületeket, adott esetben 

a tanórán is bemutatja azokat.  

 


