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10144033 számú Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Tánc instruktor (Tánciskola tánc szakirány) 

1.2 Ágazat megnevezése: Sport ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1014 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Tánc instruktor (Tánciskola tánc szakirány) 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatáro-

zott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevékenysé-

gek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rende-

let 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A Tánc instruktor tánciskolák, táncstúdiók és fitnesz és wellness klubok csoportos órák tartá-

sára alkalmas részlegében tánc instruktori feladatot lát el, tánc órát tart különböző tanult stílus 

irányzat szerint.  

Csoportos foglalkozásokat vezet, koreográfiákat készít a tradicionális tánciskolai táncok alap-

lépéseire építve. Párokat és csoportokat oktat a modern társastáncok alapjaira. Alkalmazza a 

világtáncprogramból ismert páros alapfigurákat az általa választott standard és latin táncok-

ban. Esküvőkre, szalagavatókra, bálokra és egyéb eseményekre készít koreográfiákat laikus 
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táncosok számára. Ismeri a bécsi keringő népszerű variációit ezen eseményeknek megfelelő-

en. Adott kereteken belül nyitott az új trendekre. 

Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, az ügyfél aktuális állapotából 

kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközö-

ket és módszereket rendelni. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről 

pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására. 

A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfog-

lalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve 

edzést tervez és vezet. 

Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányu-

ló foglalkozásokat tervez és vezet, amelynek során segítséget és technikai hibákat javít. 

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges 

életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat, népszerűsíti az egyetemes tánckultú-

rát. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfe-

let abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai 

állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot. 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a táncoktatásra használt létesítmény balesetvédelmi és biz-

tonsági előírásairól, szolgáltatásairól, az eszközök rendeltetésszerű használatáról. A létesít-

mény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja 

és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. 

Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészség-

tudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.  

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség  

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-

mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-

ok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 200 

7.2 Maximális óraszám: 250 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Modulszerű felépítés esetén 

8.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Élettani ismeretek és elsősegélynyújtás 

8.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1. 

8.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.1.1.2.1 Minimális óraszám: 40 

8.1.1.2.2 Maximális óraszám: 50 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Testkulturális terüle-

ten megbízható, valós 

tudáson alapuló in-

formációt ad át a 

sportolni vágyóknak. 

Ismeri a testedzés és az 

egészségmegőrzés kap-

csolatrendszerét, értel-

mezi a komplex egész-

ségfogalom kérdéskö-

rét. Ismeri az egészség-

definíciókat, a fitnesz 

alapismereteket, a civi-

lizációs betegségeket, a 

rizikófaktorokat és a 

homeosztázis fogalmi 

értelmezését. 

A testedzés és az 

egészségmegőrzés 

szemléletét lehető-

ség szerint saját 

magára is kötelező 

érvényűnek tekinti. 

Felelősséggel van a 

testedzés kiválasztása-

kor és alkalmazásakor 

az egyén egészségi és 

edzettségi állapotára. 

Kiszámolja az egyén 

BMI indexét, alap-

anyagcseréjét, kaló-

riaigényét. 

Értelmezi az egészsé-

ges táplálkozás szerepét 

a testsúlykontrollban és 

az egészségmegőrzés-

ben. Részletesen ismeri 

a tápcsatorna anatómiá-

ját és élettanát, az 

egészséges táplálkozás 

irányelveit, kalorigén és 

non-kalorigén tápanya-

gokat, a BMI indexet, 

az alul- és túltápláltsá-

got, kalóriaigényt, mi-

nőségi éhezést, hiány-

betegségeket. Ismeri az 

emberi szervezet szá-

Törekszik figyelem-

be venni az egyén 

sajátos helyzetét a 

táplálkozással kap-

csolatos ismeretek 

alkalmazásánál. 

Betartja és betartatja az 

egészséges táplálkozás 

alapelveit, tanácsot ad 

gyakorlati megvalósítá-

sukra.  

Önállóan végez el a 

táplálkozást érintő szá-

mításokat. 
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mára szükséges táp-

anyagokat. 

A tánc-, valamint 

fitneszteremben ta-

lálható eszközök 

használatánál elvégzi 

a fertőtlenítést. 

Ismerteti az immun-

rendszer szerepét az 

egészség megőrzésé-

ben, a rendszeres test-

mozgás hatását a nyi-

rokkeringésre. Tisztá-

ban van a védettség 

kialakulásának folya-

matával, az immunitás 

típusaival.  

Ismeri az immunológiai 

alapfogalmait, a nyirok-

rendszer anatómiai 

felépítését, a fehér-

vérsejtek típusait, bio-

lógiai szerepét, az anti-

gén és az antitest fo-

galmát, az általános-, a 

sejtes- és az antitestes 

immunválasz kialakulá-

sát 

A higiéniai szem-

pontokat szem előtt 

tartja. 

Betartja és betartatja a 

házirendben foglalt 

higiéniai szabályokat. 

Esetleges sérülés 

esetén szakszerűen 

beavatkozik. Baleseti 

szituációban elvégzi 

a legfontosabb általá-

nos és konkrét fel-

adatokat, szakszerű 

elsősegélyt nyújt, 

értesíti a szakellátá-

sért felelős egészség-

ügyi szakembereket.  

 

 

Ismeri a sportsérülések 

formáit, megelőzésük 

módját a sporttevé-

kenységek során, tisz-

tában van vele, mikor 

van szükség sportorvos, 

gyógytornász szakem-

ber segítő közreműkö-

désére. Felismeri a 

sportártalmak, sportsé-

rülések tüneteit, a seb-

zések és vérzések típu-

sait. Tisztában van a 

mozgató szervrendszer 

ártalmaival és sérülése-

ivel, épségének meg-

óvását szolgáló alapel-

vekkel, a gyógyulásuk 

feltételeivel, valamint a 

bemelegítésre, leveze-

tésre, pihenésre fordí-

tott idő fontosságával. 

Tisztában van a külön-

féle baleseti szituációk-

ban a biztonságos és 

hatékony beavatkozás 

sorrendjével és tenniva-

lóival, és ezeket akár 

stresszhelyzetben is, 

Rendszeresen aláveti 

magát a kötelező 

szűrővizsgálatoknak, 

példát mutatva má-

soknak. Szükség 

esetén szakorvos-

hoz, gyógytornász-

hoz fordul. Vész-

helyzetben példamu-

tatóan viselkedik, 

magabiztosan, az 

elhárításra fókuszál-

va jár el. 

Elkötelezett az emberi 

szervezet és az egész-

ségvédelem területén, 

figyelembe veszi az 

egyéni képességeket. 

Szükség esetén egész-

ségügyi szakemberek 

segítségével az edzésár-

talmakat kivédi, ellátja. 
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önállóan végrehajtja.  

Ismeri a sérült vizsgála-

ti és újraélesztési pro-

tokollok ismeretanya-

gát.  

Munkája során al-

kalmazza a munka-

védelmi szabályzat-

ban leírtakat, baleset-

védelmi szabályokat 

fogalmaz meg. 

Ismeri a balesetvédelmi 

szabályokat és a mun-

kaeszközök rendeltetés-

szerű használatának 

módját. 

Elkötelezett a biz-

tonságos munkavég-

zés mellett, törek-

szik a munkájához 

kapcsoló eszközök 

rendeltetésszerű 

használatára és a 

sportfoglalkozáson 

való részvevők pon-

tos balesetvédelmi 

tájékoztatására. 

Betartatja a berendezé-

sek, gépek, továbbá 

sportszerek és sportesz-

közök rendeltetésszerű 

használatával, kezelésé-

vel kapcsolatos rend-

szabályokat. 

Aláveti magát a bal-

esetvédelmi, öltözkö-

dési és magatartási 

szabályoknak. 

Ismeri a balesetvédel-

mi, öltözködési és ma-

gatartási szabályokat. 

Munkája során köte-

lező érvényűnek 

tekinti saját magára 

a balesetvédelmi, 

öltözködési és ma-

gatartási szabályo-

kat. 

A munkavégzés terüle-

tén betartatja másokkal 

a balesetvédelmi, öltöz-

ködési és magatartási 

szabályokat. Önállóan 

keresi a balesetveszély 

kialakulását okozó kö-

rülményeket. 

Keresi, felkutatja a 

szakterületéhez tarto-

zó információkat, és 

munkavégzése során 

ezeket átadja. 

Értelmezi az olvasott és 

hallott testkulturális 

területet érintő szakmai 

szöveget. Magabiztosan 

tudja a testrészek ma-

gyar és latin nevezékta-

nát, szakkifejezéseket, 

definíciók tartalmi hát-

terét.  

Igényli a folyamatos 

önfejlesztést a szak-

területén. 

Önállóan szerez és ad át 

ismeretet.  

Elősegíti a helyes 

táplálkozási szokások 

kialakítását, megfele-

lő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon 

(edzéseken) résztve-

vőket testsúlyszabá-

lyozás kérdésében. 

Ismeri az életmód, a 

táplálkozás a sport és 

az egészségi állapot 

közti összefüggésrend-

szert, a 

testtömegszabályozás, 

testösszetétel megvál-

toztatására irányuló 

alapelveket. Tisztában 

van a helyes táplálko-

zási szabályaival és a 

folyadékpótlás fontos-

ságával. 

Elkötelezett az 

egészséges életmód 

szemléletének ter-

jesztésében, szemé-

lyes példamutatásá-

val segíti a helyes 

táplálkozási szoká-

sok kialakítását, 

megerősítését. A 

testsúly szabályozás 

ismereteit a saját 

testén demonstrálja.  

Önállóan fogalmaz meg 

személyre szabott javas-

latot az ügyfél helyes 

táplálkozási szokásai-

nak kialakításának elő-

segítésre. Felhívja a 

sportolók figyelmét a 

testsúlyszabályozás 

fontosságára. 

- Ismeri az energia szol-

gáltató folyamatokat, 

melyeket különböző 

mozgásformákra értel-

mez. 

- - 

- Ismerteti a szervezet - - 
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létfenntartó és szabály-

zó szervrendszereinek 

részletes felépítését. 

Önállóan tájékozódik 

a tájanatómiai ábrá-

kon, csontvázon, 3D 

anatómiai modelle-

ken. Bemutatja a 

mozgató, keringési- 

és légzési szervrend-

szerek anatómiája és 

élettana közti kapcso-

latrendszert. 

 

Ismeri az egyes szerv-

rendszerek, kiemelten 

az aktív és passzív 

mozgatórendszer, a 

keringési rendszer a 

légzőszerv, a hormon-

rendszer és az ideg-

rendszer felépítését, 

alapvető működési fo-

lyamatait, az élettani 

folyamatok tájanatómi-

ai alapjait. Felismeri és 

értelmezi a szervrend-

szerek felépítése és 

működése közötti kap-

csolatrendszert.  

Törekszik a szemlé-

letes ismeretátadás-

ra. 

- 

Közérthető módon 

kommunikálja a 

komplex szakmai 

ismereteket. 

Ismereteit kellő részle-

tességgel, a szakmai 

jelölés- és fogalom-

rendszer alkalmazásá-

val írja le. Érti a Tánc 

instruktor munka 

egészségvédelmi szabá-

lyainak élettani hátterét, 

jelentőségét.  

Törekszik a szak-

nyelv pontos és 

szakszerű használa-

tára. Törekszik a 

pontos és precíz 

munkavégzésre. A 

feljegyzései rende-

zettek. 

Felelős és igényes 

munkát végez mind 

egyéni, mind páros 

vagy csoportfeladatok 

során. 

Bemutatja a funkcio-

nális anatómia lénye-

gét képező ízületi 

mozgáslehetőségeket 

ízületenként. 

Ismeri a főbb izomcso-

portok funkcionális ana-

tómiáját, melyet az izom 

által átívelt ízület(ek) 

vonatkozásában képes 

értelmezni. 

- - 

Szakszerűen elvégzi 

a vérzéses sérülésnek 

megfelelő sebellátást, 

és a traumás sérülé-

sek elsősegélynyújtá-

sát a szakember meg-

érkezéséig. 

Ismeri a vérzéscsillapí-

tási módszereket.  

Ismeri a traumás sérü-

léseket. 

- Munkája során az első-

segélynyújtást felelős-

ségének tudatában vég-

zi. 

Minden népbeteg-

séghez, ellenjavallat-

tól mentes gyakorlat-

anyagot rendel. 

Ismeri a népbetegsége-

ket, jellemző tüneteiket 

és a testmozgással való 

kapcsolataikat. 

Felhívja a figyelmet 

a népbetegségek 

kezelésének 

testkulturális lehető-

ségeire, szem előtt 

tartva a szakorvosi 

javaslatokat. 

Figyel a népbetegségek 

valamelyikében szen-

vedők terhelésére. 
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8.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Edzéselmélet és gimnasztika 

8.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2. 

8.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.1.2.2.1 Minimális óraszám: 40 

8.1.2.2.2 Maximális óraszám: 50 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Különböző korosz-

tályoknak, megfelelő-

en adagolja az edzés-

terhelést. Az edzést 

pontosan és szaksze-

rűen vezeti. 

Részletesen ismeri a 

fizikai terhelhetőség 

életkori sajátosságait. 

- Saját felkészültségé-

nek megfelelő edzésen 

vesz részt és mások-

nak is ezt tanácsolja. 

Elemzi és értékeli az 

edzéstervek (foglalko-

zástervek) gyakorlati 

megvalósítását, a ta-

pasztalatokat haszno-

sítja további munkája 

során. Szükség esetén 

rajzírást alkalmaz. 

Ismeri az edzésnapló 

tartalmi elemeit. 

Nyitott más mozgás-

formák ismeretanya-

gának befogadására. 

Önállóan vagy má-

sokkal együttműködve 

edzéstervet készít. 

Gyakorlatokat mutat 

be szakszerűen, helyes 

technikával. 

Ismeri a gyakorlatok 

hatását és azokat szak-

szerűen elemzi. 

Figyelembe veszi a 

sportfoglalkozáso-

kon a résztvevők 

igényét is. 

Szakmailag nem meg-

alapozott igények 

esetén, kísérletet tesz 

az egyéni igény korri-

gálására. 

Bemutatja a társas-

tánc, mint mozgás-

forma mozgáselemeit. 

Ismeri a társastánc, 

mint mozgásforma jel-

lemzőit. 

Egyes sporttevé-

kenységek gyakorlá-

sa balesetveszélyt 

jelenthet, ezért ala-

pos a foglalkozások 

előkészítésében. 

Önállóan képes saját 

mozgásforma bemuta-

tására. 

Igények és célok fi-

gyelembevételével 

ajánlásokat tesz az 

egyes táncórák látoga-

tására. 

Ismeri a táncórák, az 

egyéni kondicionálás, 

funkcionális edzés és 

csoportos fitnesz óratí-

pusok jellemzőit, hatá-

sait.  

Törekszik a legmeg-

felelőbb hatású, cél-

irányos edzés meg-

tartására.  

Kreatív és önálló a 

gyakorlatok, koreo-

gráfiák tervezése so-

rán. 

Tánc instruktori fel-

adatait, a motorikus 

képességek biológiai 

alapjainak szem előtt 

tartása mellett látja el.  

A motorikus képessé-

gek szenzitív idősza-

kainak figyelembevé-

telével tart sportfog-

lalkozást. 

Ismeri a kondicionális 

és koordinációs képes-

ségeket és azok fejlesz-

tésének biológiai alap-

jait, és azok fejlesztésé-

nek szenzitív időszaka-

it, továbbá a motorikus 

képességek fejlesztésére 

irányuló lehetőségeket, 

módszereket. 

Törekszik a biológiai 

alapokat szem előtt 

tartó motorikus ké-

pességek fejlesztésé-

nek szabályainak 

betartására. 

Saját mikrokörnyeze-

tében felelősnek érzi 

magát, hogy felhívja a 

figyelmet a biológiai 

alapok fontosságára. 

Ízületi mozgékonyság Részletesen ismeri az Belátja az ízületi Önállóan, felelősség-
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fejlesztésére irányuló 

gyakorlatokat mutat 

be. 

ízületi mozgékonyság 

fejlesztésének meghatá-

rozó tényezőit, és a 

fejlesztés statikus, di-

namikus, aktív és pasz-

szív módszereit. 

mozgás fejlesztésé-

nek fontosságát. 

gel használja az ízületi 

mozgékonyság fej-

lesztésére irányuló 

módszereket. 

Szükség esetén hasz-

nálja a táplálék-

kiegészítés módszere-

it. A nem legális telje-

sítményfokozó mód-

szerek (dopping) 

használatának káros 

hatásairól részletes 

információval rendel-

kezik. 

Ismeri a teljesítmény 

növelésére irányuló 

módszereket, tájékozott 

a nem legális módsze-

rek ismereteivel kap-

csolatban. Felsorolja és 

jellemzi a teljesítmény 

növelésére szolgáló 

pozitív és negatív 

edzéseszközöket. 

Elítéli a doppingsze-

rek használatát, és 

ezt a hozzáállást 

népszerűsíti. Elköte-

lezett a legális telje-

sítmény növelésére 

irányuló módszerek 

iránt. 

Másokat is igyekszik 

meggyőzni a dopping-

szerek használatának 

elítéléséről. 

Az egyén fizikai álla-

potát és az edzettséget 

anamnézis és tesztek 

segítségével ellenőrzi 

és nyomon követi. 

 

Tisztában van az edzett-

ség, edzés és edzés-

rendszerek fogalmával. 

Ismeri a teljesítmény 

fogalmát és összetevőit, 

az anamnézis módsze-

reit, dokumentációját, 

motorikus teszteket, 

próbákat.  

Elkötelezett az 

egyén fizikai állapo-

tát és az edzettségét 

anamnézis és tesztek 

révén történő pontos 

elvégzése mellett. 

Önállóan végzi az 

anamnézishez szüksé-

ges méréseket. 

Kiválasztja és elkészí-

ti a potenciális ügyfe-

lek edzettségi állapo-

tának, igényeinek 

megfelelő edzésprog-

ramokat. Az edzésel-

veket saját és mások 

edzésénél is szem előtt 

tartja.  

Ismeri és felsorolja az 

edzésprogram összeállí-

tásához szükséges 

edzéselveket. Potenciá-

lis ügyfelek edzettségi 

állapotának, igényeinek 

megfelelő edzésprog-

ramokról szóló ismere-

tekkel rendelkezik. 

Elkötelezett az 

edzéselvek szakszerű 

alkalmazása mellett. 

Törekszik az egyéni 

sajátosságokat szem 

előtt tartani. 

Az edzésterhelést fele-

lősséggel a sportoló 

egészségi állapotához 

és edzettségi állapotá-

hoz igazítja. Felelős-

ségének tudatában 

ajánl edzésprogramot. 

Önállóan alkalmazza a 

mozgástanítás folya-

matában a mozgásta-

nulás, mozgásszabá-

lyozás ismereteit. 

A pulzusmérés segít-

ségével meghatározza 

az edzéscélok elérésé-

hez szükséges edzés- 

és célzónát. 

Ismeri az állóképesség 

fejlesztéshez használt 

pulzusmérés jelentősé-

gét. 

Elkötelezett a pulzus 

alapú 

állóképességfejleszté

s mellett.  

Felhasználja a moz-

gástanítás folyamatá-

ban a mozgástanulás, 

mozgásszabályozás 

ismereteit. 

Részletesen ismeri a 

mozgástanulás, moz-

gásszabályozás folya-

matát. Ismeri a mozgás-

szerkezet jellemzőit. 

- 

Edzéstervet készít. 

Edzésterv szerint edz 

és tart edzést. 

 

Ismeri a gyakorlatok 

összeállításának, az 

edzés tervezésének a 

folyamatát, a sportolóvá 

érés szakaszait és a 

felkészülés folyamatát. 

Ismeri a gyakorlatok 

összeállításának, az 

A tervszerűséget az 

edzésvezetésben 

nélkülözhetetlennek 

tartja. 

 

Önállóan edz és vezet 

edzést. 
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edzés tervezésének a 

folyamatát. 

Gimnasztikai gyakor-

latokat helyes techni-

kával mutat be. 

Ismeri a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlat-

rendszerét. Ismeri az 

általánosan és sokolda-

lúan képző gyakorlatok 

fajtáit 

Elkötelezett a gim-

nasztika alapú ké-

pességfejlesztés és 

mozgásképzés mel-

lett. 

Önállóan alkalmazza a 

gimnasztikai alapú 

képességfejlesztést, és 

a természetes mozgá-

sokon alapuló mód-

szereket. 

 

A természetes mozgá-

sokra építve tanít új 

mozgásokat. 

Ismeri az ember egy-

másra épülő természe-

tes mozgásait. 

Elkötelezett a termé-

szetes mozgások 

egymásra épülését 

használó módszerek 

mellett. 

Önállóan alkalmazza a 

gimnasztikai alapú 

képességfejlesztést, és 

a természetes mozgá-

sokon alapuló mód-

szereket. 

Önállóan vezet rend-

gyakorlatokat. 

Alkalmazza a rend-

gyakorlatokat. 

Ismeri a rendgyakorla-

tokat. 

Elfogadja a rend-

gyakorlatok pedagó-

giai szerepét az okta-

tás folyamatában.  

Ha a módszertan 

megkívánja testneve-

lési játékokat alkal-

maz az edzésen belül. 

Ismeri a testnevelési 

játékokat. 

Elkötelezett a játé-

kos képességfejlesz-

tés mellett. 

Önállóan vezet testne-

velési játékokat. 

Helyesen felépített 

általános gimnasztikai 

bemelegítést tart. Spe-

ciális esetben sportági 

tartalommal kiegészít-

ve. 

Ismeri az általános be-

melegítés jelentését, az 

általános bemelegítés 

blokkjainak mozgás-

anyagát és folyamatát, 

valamint a bemelegítés 

fajtáit, a gimnasztikai 

bemelegítés 

sportágspecifikus tar-

talmi lehetőségeit. 

Munkája során be-

tartja a bemelegítés 

fokozatosságra épülő 

szabályait. 

Önállóan vezet gim-

nasztikai bemelegítést. 

 

Gyakorlatokat tervez 

és instruál a szakleírás 

és a szaknyelv segít-

ségével. Alkalmazza a 

munkája során a szak-

leírás és szaknyelv 

használatát 

Ismeri a szakleírás és 

szaknyelv használatát. 

Alkalmazza a munkája 

során a szakleírás és 

szaknyelv használatát 

Elkötelezett a gim-

nasztikai szaknyelv, 

szakleírás, és rajzírás 

használata mellett. 

 

Önállóan alkalmazza a 

szaknyelvet. 

Gyakorlatokat tervez 

rajzírással. 

Ismeri a rajzírás szabá-

lyait. 

Elkötelezett a gim-

nasztikai szaknyelv, 

szakleírás, és rajzírás 

használata mellett. 

- 

Önállóan képes rajz-

írással gimnasztikai 

gyakorlatsort tervezni. 

Demonstrálja a tenge-

lyeket, síkokat a tes-

ten, ízületenként. 

Ismeri a test tengelyeit 

és az általuk páronként 

meghatározott síkokat. 

- 

 

 

 

 



10/19 

8.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Táncoktatás módszertana 

8.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3. 

8.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.1.3.2.1 Minimális óraszám: 120 

8.1.3.2.2 Maximális óraszám: 150 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Készség szinten hasz-

nálja a tánctörténet, 

balettelmélet és tánc-

elmélet alapismereteit 

a táncoktatásban. 

Ismeri a tánctörténet, 

balettelmélet és tánc-

elmélet alapjait. 

A tánctörténet, 

balettelmélet és tánc-

elmélet alapjait szem 

előtt tartva vezet tánc-

órákat. 

Felelősen gondolkodik 

a tánc tradícióinak 

fenntartásával kapcso-

latban. 

Táncfoglalkozásokat 

tervez, szervez és ha-

tékonyan alkalmazza 

azok módszereit. 

Ismeri a tanult külön-

böző társastánc irány-

zatok módszertanát, 

óraszervezés és órave-

zetés alapismereteit.* 

Egészséges életvitelre 

ösztönző szemlélet-

móddal rendelkezik, 

melyet törekszik má-

soknak is átadni. 

A tanult társastánc 

órák vezetését önálló-

an végzi. 

 

Szakszerűen használja 

a táncóravezetéshez 

szükséges verbális és 

non-verbális kommu-

nikációt. 

Elsajátította a verbális 

kommunikáció, és a 

non-verbális kommu-

nikáció sajátosságait 

(hangjelek, kézjelek, 

karjelek, testbeszéd). 

Szabályoknak megfe-

lelő társastáncórát tart. 

Elsajátítja a társastánc 

óravezetéshez szüksé-

ges órarészek tartal-

mát, módszertanát. 

Törekszik az társas-

táncóra módszertani 

szabályainak betartá-

sára. 

A társastánc óraveze-

tés mozgásanyagát 

helyes technikával 

hajtja végre, szemlél-

teti. 

Ismeri a társastánc 

óravezetéshez szüksé-

ges mozgásanyagot és 

a végrehajtásuk helyes 

technikáját. 

Törekszik a tanult 

mozgásanyag techni-

kailag hibátlan végre-

hajtására, bemutatásá-

ra. 

Hangulatos, motiváló 

társastáncórát tart, a 

résztvevők stílusához, 

igényeihez igazítva. 

Támogatja az impro-

vizáció megjelenését 

és tudatos alkalmazá-

sát a táncórán. 

A motiváció és a han-

gulat fokozásához 

szükséges módszerek 

birtokában van. Ismeri 

az improvizáció érték-

teremtő erejét. 

Attitűdje illeszkedik a 

résztvevők igényeihez 

és az oktatott társas-

táncstílus hangulatá-

hoz, sajátosságaihoz. 

- 

Készség szinten al-

kalmazza a társas-

táncórák mozgásanya-

gát. 

Ismeri az alkalmazha-

tó mozgásanyagot és 

az ellenjavallt gyakor-

latok körét. 

Törekszik a résztve-

vők tudásához mért 

gyakorlatanyag okta-

tására, nem használja 

z ellenjavallt gyakor-

latokat. 

Felelősen gondolkodik 

az ellenjavallt moz-

gásanyag felhasználá-

sával kapcsolatban. 

A társastáncórákra 

jellemző, adott társas-

táncstílus speciális 

Alap zeneelméleti 

ismerettel rendelkezik, 

ismeri a csoportos 

Igénye van az órán 

alkalmazott speciális 

zene sokszínűségére, 

- 
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zenéjét magabiztosan 

és szabályosan hasz-

nálja. 

órán alkalmazott zene 

sajátosságait. 

zenei követelmények-

nek való megfelelésé-

re 

Szakszerűen és célirá-

nyosan adagolja a 

résztvevőkre ható 

terhelést. 

Ismeri a táncóra része-

inek és más csoportos 

órák szervezetre gya-

korolt terhelését. 

Felelősen alkalmazza 

az óra mozgásanyagá-

ban rejlő terhelést. 

Önállóan és felelős-

séggel tervezi és szer-

vezi a személyre, 

tánccsoportra szabott 

edzésprogramokat. A táncórák követel-

ményeihez igazított 

megfelelő erősítő, 

tónusfokozó órát tart. 

Ismeri az erősítő, tó-

nusfokozó óra speciá-

lis módszertanát és az 

alkalmazható gyakor-

latok körét. 

Törekszik a tánc 

sportág specifikus 

erősítő, tónusfokozó 

gyakorlatok alkalma-

zására. 

Szakszerűen alkal-

mazza a regeneráló és 

fejlesztő hatású nyúj-

tás módszertanát az 

ízületi mozgékonyság 

megtartásának, fej-

lesztésének területén. 

Az ízületi mozgé-

konyság, hajlékonyság 

fejlesztésére és meg-

tartására irányuló 

módszereket elsajátít-

ja. 

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére a nyújtás 

során. 

Különböző korosz-

tályoknak és célcso-

portoknak, különböző 

edzéscéllal órát tervez 

és vezet, a preventív 

szemlélet szem előtt 

tartásával. 

Ismeri a korosztályos 

élettani sajátosságo-

kat, a speciális popu-

láció mozgásigényeit, 

prevenció fogalmát. 

- Az egyének felké-

szültségének megfele-

lő edzést tervez és 

vezet. 

A felismert edzésár-

talmak tünetei alapján 

megfelelően módosítja 

a bemelegítés tartal-

mát, az alkalmazott 

módszereket és eszkö-

zöket. 

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 

edzésártalmakat, va-

lamint tisztában van 

azok megelőzésének 

lehetőségeivel. 

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére a beme-

legítés során. 

Szükség esetén egész-

ségügyi szakemberek 

segítségével az edzés-

ártalmakat kivédi, 

ellátja, gyógyítja. 

Szakszerűen tájékoztat 

a tánciskolák, táncstú-

diók és fitnesz léte-

sítmény szolgáltatása-

ival és programjaival 

kapcsolatban. 

Szakszerű ismerettel 

rendelkezik a táncis-

kolák, táncstúdiók és a 

fitnesz létesítmény 

szolgáltatásairól és 

programjairól. 

Elkötelezett a táncis-
kolák, táncstúdiók és a 

fitnesz létesítmények 

szolgáltatásainak meg-

ismertetése mellett. 

A tánciskolák, tánc-
stúdiók és a fitnesz 

létesítmények szolgál-

tatásokkal kapcsolat-

ban önálló szakmai 

véleménye van, me-

lyet, megoszt az ügy-

felekkel. 

A motorikus képessé-

gek fejlesztésének 

szenzitív időszakai 

szerint tervez és vezet 

sportfoglalkozásokat. 

Ismeri a motorikus 

képességek fejleszté-

sének módszertanát a 

szenzitív időszakok 

szerint. 

Célirányosan és körül-

tekintően tervezi meg 

a fejlődő szervezetre 

ható edzésterhelést. 

Felelősen gondolkodik 

a fiatal korosztály 

edzésterhelés adagolá-

sával kapcsolatban. 

A fejlődő szervezet 

egészségügyi és funk-

cionális igényeit fi-

gyelembe véve edzést 

tervez és vezet. 

Ismeri fejlődő szerve-

zet egészségügyi és 

funkcionális igényeit. 

Kezeli a szakterületén Ismeri a pulzusmérő Igénye van a digitális Önállóan alkalmazza 
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használatos irodatech-

nikai és informatikai 

eszközöket, szoftvere-

ket és alkalmazásokat 

(pl. számítógép, tablet, 

videó kamera, pul-

zusmérő óra, 

bioimpedancia anali-

zátor, egészségi álla-

pot monitorozására 

alkalmas applikációk 

stb.). 

óra működését, az 

egészségi állapot mo-

nitorozására alkalmas 

applikációkat, 

bioimpedancia anali-

zátor felhasználásának 

lehetőségeit és folya-

matát. Edzésmódszer-

tani szempontból ér-

telmezi a szakterüle-

ten használatos infor-

matikai eszközökkel 

mért adatokat. 

önfejlesztésre a szak-

területén, törekszik 

megismerni az új, 

sportmunka során is 

alkalmazható digitális 

lehetőségeket. 

az eszközöket, szoft-

vereket, megtalálja az 

adott sporttevékeny-

ség bemelegítéséhez 

használható legalkal-

masabb applikációkat, 

digitális lehetősége-

ket. 

Ellátja a szakmájához 

kapcsolódó adminiszt-

ratív és dokumentáci-

ós feladatokat (pl. 

jegyzőkönyvvezetés, 

nyilvántartások, be-

számolók, feljegyzé-

sek stb.) 

Ismeri a munkájához 

kapcsolódó dokumen-

tumtípusokat, a jegy-

zőkönyvvezetés, a 

feljegyzésírás menetét 

és szabályait.  

Törekszik a pontos 

dokumentációs és 

adminisztrációs mun-

kavégzésre, igyekszik 

elkerülni a  

szabálytalanságokat. 

Önállóan dokumentál-

ja és adminisztrálja a 

munkafolyamatait. 

Pontosan és közérthe-

tően használja a sport-

szakmai terminológi-

át, hatékonyan kom-

munikál a célcsoport-

tal a kommunikációs 

szituációnak és az 

életkori sajátosságok-

nak megfelelően. 

Ismeri a sportszakmai 

terminológiát, tisztá-

ban van a különböző 

korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz kap-

csolható kommuniká-

ciós eszközökkel, stra-

tégiával. Képes a 

gimnasztikai és a 

táncszakmai termino-

lógiát egymástól elkü-

löníteni, ezeket az 

órán belül célszerűen 

és összehangoltan 

alkalmazni, szükség 

esetén a tanulók szá-

mára a terminológiai 

különbségeket meg-

magyarázni. 

Törekszik a pontos, 

érthető kommunikáci-

óra, a megfelelő sport-

szakmai nyelvezet 

használatára. 

 

Önállóan alkalmazza a 

szaknyelvet. 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet kü-

lönböző létszámú és 

korú csoportok számá-

ra változatos körül-

mények között A be-

melegítés céljainak 

megfelelően összeál-

lítja a gyakorlatanya-

got, a használandó 

eszközlistát. 

Ismeri a tervezési fo-

lyamat és a foglalko-

zás szervezés, vezetés 

alapelveit, lépéseit. 

 Ismeri az edzésterve-

zést, edzéselveket és 

edzésmódszereket, 

valamint az edzésel-

mélet alapfogalmait és 

azok gyakorlatba tör-

ténő átültetését. 

Érdeklődő az új moz-

gásformák kipróbálá-

sának lehetősége iránt, 

igényli a szakmai 

megújulást és sokszí-

nűséget. Elkötelezett 

az edzésmunka szak-

maiságának megőrzé-

se, és a minőségorien-

tált munkavégzés 

iránt. 

Önállóan tervez, szer-

vez és vezet bemelegí-

tést.  
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A bemelegítést a szer-

vezet anatómiai és 

élettani sajátosságai-

val összhangban ter-

vezi meg. 

 

Ismeri az emberi szer-

vezet felépítését, mű-

ködését, tisztában van 

az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével. 

Körültekintően tervezi 

meg a bemelegítést és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

   Elkötelezett az em-

beri szervezet és az 

egészségvédelem terü-

letén, figyelembe ve-

szi az egyéni képessé-

geket. 

Általános bemelegítést 

állít össze és vezet le a 

sporttevékenységhez 

igazodó szakmai tarta-

lommal. 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és részegységeit. 

Szem előtt tartja a 

bemelegítés alapelveit 

és azoknak megfelelő-

en törekszik a fokoza-

tosság elvének betar-

tására. 

Önállóan állítja össze 

a bemelegítés szakmai 

tartalmát és vezeti a 

gyakorlatot a célnak 

megfelelő gyakorlat-

vezetési módszerrel. 

Változatos formában 

használja a gimnaszti-

ka mozgás- és gyakor-

latrendszerét a célcso-

portnak és az edzés-

célnak megfelelően. 

Ismeri a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlat-

rendszerét, a gimnasz-

tikai rajzírás szabálya-

it. 

Ismereteit összehan-

golja az óratípus 

szempontjából rele-

váns táncszakmai is-

meretekkel. 

Törekszik a gimnasz-

tika mozgásanyagának 

használatakor a minő-

ségi és mennyiségi 

tényezők edzéscélhoz 

való igazítására. 

Kreatívan, a célcso-

portnak és az edzés-

célnak megfelelően 

használja a gimnaszti-

ka mozgás- és gyakor-

latrendszerét a válto-

zatos edzéscélok el-

éréséhez. 

A kidolgozott beme-

legítést levezényli, 

ellenőrzi, a hibákat 

kijavítja. 

Ismeri az adott társas-

táncstílus pontos vég-

rehajtásának szabálya-

it, ismeri a gyakorlat-

vezetési és ellenőrzési 

módszereket, felismeri 

a hibás feladatvégzést, 

ismeri a hibajavítás 

módszertanát. 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés elősegí-

tésére a sportsérülések 

elkerülése és a kívánt 

edzéscél elérése érde-

kében. 

Ellenőrzi a feladat-

végzés helyességét, 

önállóan korrigálja a 

hibás feladatvégzést. 

Az anatómiai, korsze-

rű sport-, egészségtu-

dományi ismereteit 

felhasználva állít ösz-

sze sporttevékenysé-

geket.  

Alapszinten ismeri az 

anatómia, sport-, 

mozgás-, és egészség-

tudomány alapvető 

ismereteit. Tisztában 

van az egyes ízületek 

általános és attól elté-

rő mozgásterjedelmé-

vel, gyakorlatait ennek 

megfelelően az órán 

résztvevő táncosokra 

adaptálni képes. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. 

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fenn szakterülete 

más szereplőivel (or-

vos, masszőr, dieteti-

kus). 

Felméri a fizikai álla-

potot diagnosztikai 

eszközök által, meg-

határozza az egyén 

fizikai állapotából 

eredő eredményeket 

Ismeri a fizikai telje-

sítmény szintjének 

megállapítására szol-

gáló korszerű módsze-

reket és eszközöket. 

 Szem előtt tartja a 

fizikai állapotmérés 

eredményeit, az 

edzésprogramokat 

ezeknek megfelelően 

alakítja. 

Az egyénre, illetve 

csoportra vonatkozó 

diagnosztikus ered-

ményeket felelősen 

felülvizsgálja és elem-

zi.  
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(pl. BMI, energia-

szükséglet, erőnlét és 

hajlékonyság, testzsír 

százalék, aktuális zsír-

tömeg, folyadékfo-

gyasztás) azokat szak-

szerűen értékeli és 

elemzi.  

Munkája során fel-

használói szinten ke-

zeli a sport és egész-

ségmegőrzést támoga-

tó számítógépes prog-

ramokat, szoftvereket 

(pl. edzettségi állapot 

mérésére alkalmas 

applikációk) alkalma-

zásokat. 

Ismeri a munkája el-

végzéséhez szükséges 

számítógépes progra-

mokat, szoftvereket, 

alkalmazásokat. 

Elkötelezett az techni-

kai eszközök haszná-

lata és az innováció 

iránt. 

Ügyfeleit önállóan 

tájékoztatja az egész-

ségfigyelést támogató 

szoftverekről appliká-

ciókról. 

 

A sport specifikus 

állapotfelmérés végzé-

sét követően, feltárja 

az ügyfél fizikai álla-

potából eredő (pl. 

erőnléti, állóképessé-

gi) hiányosságait fej-

lesztendő készségeit, 

képességeit. 

Ismeri a sport specifi-

kus állapotfelmérés 

folyamatát, lépéseit. 

Mindenkor szem előtt 

tartja saját kompeten-

ciahatárait, és az 

eredmények függvé-

nyében – ha szükséges 

– az ügyfelét 

szakemberhez irányít-

ja. 

Minden körülmények 

között betartja a titok-

tartási kötelezettségét. 

Megtervezi a fizikai 

képességek célirányos 

fejlesztését. 

Ismeri a fizikai képes-

ségek fejlesztésének 

eszközeit. 

Szem előtt tartja a 

vele együttműködő 

ügyfelek képességeit, 

céljait, a mozgásprog-

ramokat ennek megfe-

lelően alakítja. 

Felelősséget vállal 

ügyfelei képességfej-

lődéséért.  

A vele együttműködő 

ügyfeleket motiválja, 

edzés közben kelle-

mes légkört teremt. 

Ismeri és megérti az 

egészségmagatartást 

befolyásoló biológiai, 

lélektani, társadalmi 

és környezeti ténye-

zőket és azok szere-

pét.  

Megértő, nyitott má-

sok véleményének 

meghallgatására, fi-

gyelembevételére. 

Magatartása, meg-

nyilvánulásai motivá-

lóak. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők szemléletét a 

sport, az egészségfej-

lesztés társadalmi sze-

repének, fontosságának 

hangsúlyozásával. 

Hatékonyan kezeli a 

szakterületén felmerü-

lő esetleges konfliktu-

sokat. 

Ismeri a konfliktus 

kezelés hatékony 

módszereit, eszközeit.  

Elkötelezett a minden 

fél számára leginkább 

elfogadható konflik-

tuskezelési stratégia 

alkalmazására. 

 

Egészségmegőrző 

tevékenységet végez, 

egészségfejlesztő 

programokat tervez, 

valósít meg. 

Ismeri a különböző 

korosztályú emberek 

egészségmegőrzésé-

nek és –fejlesztésének 

módszereit. 

Munkája során képvi-

seli a szakmája értéke-

it. 

A testi-lelki egészségé-

ről, egészséges élet-

módról koherens egyé-

ni álláspontot alakít ki, 

melyet környezetében 

is képvisel. 
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Képes az egészségtu-

datos szemléletmód 

kialakítására. 

Ismeri az egészséges 

életmód megvalósítá-

sához szükséges isme-

reteket, elméleteket. 

Egészséges életvitelre 

ösztönző szemlélet-

móddal rendelkezik, 

melyet törekszik má-

soknak is közvetíteni. 

Önálló döntéseket 

fogalmaz meg és tart 

be az egészséges 

életmód megvalósítása 

érdekében úgy, mint a 

folyamatos edzés lá-

togatás, egészséges 

életvitel és alapvető 

táplálkozási módok. 

Kiválasztja, összeállít-

ja a krónikus betegek-

nek megfelelő moz-

gásprogramokat. 

Átfogóan ismeri a 

leggyakoribb mozgás-

szervi, légzési-

keringési, sebészeti-

traumatológiai, neuro-

lógiai betegségeket, 

megelőzésük lehető-

ségeit, sportolási lehe-

tőségeiket, felnőtt és 

gyermekkorban. 

Érzékeny a beteg, 

kliens jelzéseire, azok-

ra szakmai tudásának 

és hatáskörének meg-

felelően reagál, a be-

teg reakcióját értékel-

ve kész változtatni, 

módosítani, vagy to-

vább fejleszteni a 

sportfoglalkozást. 

 

Felelősséget vállal 

szakmai tevékenysé-

géért mozgásszervi, 

légzési-keringési, se-

bészeti-

traumatológiai, neuro-

lógiai, betegségek 

komplex fizioterápiás 

gyógyító eljárásaiban, 

felnőtt és gyermek-

korban. 

Csoportba szervezi a 

közel azonos korosz-

tályú, képességű, 

táncstílus igényű vagy 

edzettségi szintű 

egyéneket, és edzés-

programokat ír szá-

mukra.  

 

Ismeri a különböző 

korosztályú, képessé-

gű, vagy edzettségi 

szintű egyéneknek 

megfelelő edzésprog-

ramokat. 

Különös figyelemmel 

kíséri a különböző 

táncstílus igényekkel 

rendelkező ügyfeleket. 

Önállóan, vezetői 

irányítás  nélkül, irá-

nyítja a különböző 

korosztályú, képessé-

gű táncstílus igényű 

vagy edzettségi szintű 

ügyfelek edzésprog-

ramját. 
A homogén csoportok 

kialakítása mellett, 

kihasználja a hetero-

gén csoportok értékte-

remtő erejét. 

Szakszerűen ismerteti 

a táncterem, táncstú-

dió, fitnesz létesít-

mény szolgáltatásait 

és programjait. 

Ismeri a táncterem, 

táncstúdió, fitnesz 

létesítmény szolgálta-

tásait és az általa nyúj-

tott programokat. 

Elkötelezett a táncte-

rem, táncstúdió, fit-

nesz létesítmény szol-

gáltatásainak egész-

ségmegőrzésben be-

töltött szerepe mellett. 

Felelősen ajánl prog-

ramot, szolgáltatást az 

ügyfeleknek. 

A munkakörét érintő 

új módszereket, isme-

reteket derít fel, fej-

leszti önmagát.  

Ismeri szakterülete 

modern kutatási 

eredményeit. 

Elkötelezett az élet-

hosszig tartó tanulás 

szükségessége mellett. 

Felelősséget vállal a 

korszerű ismereteinek 

megújításában. 

Megszervezi és meg-

tervezi amatőr tánc 

sportolók tevékenysé-

gét, edzésprogramját. 

Tisztában van a tánc, 

mint sporttevékenység 

pszichológiai és 

edzéselméleti sajátos-

ságaival, az amatőr 

sport céljával, szemé-

lyiségfejlesztő hatásá-

val. 

Elkötelezett a lakos-

ság megfelelő sporto-

lási szokásainak, 

egészséges életmódjá-

nak formálásában. 

Önállóan végzi az 

amatőr sportolók fel-

készítését, segít célja-

ik elérésében. 
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Kapcsolatot tart a 

sporttevékenység ter-

vezésében, szervezé-

sében és lebonyolítá-

sában együttműködő 

szakemberekkel, szü-

lőkkel és a szervezet 

partnereivel. 

Ismeri a sportszakmai 

munka személyi és 

tárgyi feltételeinek 

összehangolásának 

módjait. 

Keresi az együttmű-

ködés lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet partnereivel, 

szülőkkel, nyitott a 

közös problémameg-

oldásra.  

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésében, 

szervezésében és le-

bonyolításában részt 

vevő szakemberek 

együttműködését. 

Aktív táncélet megva-

lósítása érdekében 

tánctanfolyamokat, 

tánceseményeket 

szervez. 

Rendelkezik a tánc-

tanfolyamok, tánc-

események szervezé-

séhez szükséges isme-

retekkel. 

Hozzásegíti tanítvá-

nyait a tánc örömfor-

rásként, önkifejezés-

ként történő megélé-

séhez. 

Ismeri a különböző 

táncstílusokban rejlő 

örömforrást, önkifeje-

zési lehetőségeket. 

Saját zenei ízlésétől 

elvonatkoztatva tanít 

különböző tánc stílu-

sokat. 

Önállóan tanít külön-

böző tánc stílusokat. 

Magas színvonalú 

társastáncórákat tart, 

melyeket komplex 

ismeretek alapoznak 

meg. 

Zeneelméleti, tánctör-

téneti ismeretekkel 

rendelkezik. 

- 

Rendelkezik a társas-

tánc tanításához szük-

séges pedagógiai, 

pszichológiai és tánc-

etikai ismeretekkel. 

- 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birto-

kában a munkavállaló széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan 

tervez, szervez és vezet tánctanfolyamokat, táncórákat, edzésprogramokat, rekreációs sportlé-
tesítményekben (pl.: tánctermek, táncstúdiók, fitnesz klubok, szabadidőközpontok, tornater-

mek, szabadtéri sportolásra alkalmas területen stb.), valamint igény esetén tanórán kívül neve-

lési és oktatási intézményekben. Tevékenysége révén nő a társadalom egészséges életmód 

kialakításával kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és 

egészségi állapotára irányuló figyelmünk és igényünk. A testkulturális ágazat ma már jelentős 

szerepet tölt be az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható. Az egyre job-

ban urbanizálódó társadalom növekvő igénye a testkultúrában jártas szakemberek jelenléte a 

szabadidősportban és a nevelési és oktatási intézményekben. 

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-

tevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 
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A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány.  

Egyéb feltételek: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tánc instruktor írásbeli vizsga 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok 

elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. A vizsgaszervező által 

összeállított kérdések élettani ismeretek, elsősegélynyújtás, edzéselmélet, gimnasztika, cso-

portos kondicionálás, valamint az alap pedagógiai és pszichológiai ismeretekre irányulnak. 

Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, többszörös feleletválasztás, 

zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési fel-

adatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat). 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  40 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmu-

tató alapján történik.  

Az egyes feladatrészek javasolt aránya: 

Igaz-hamis állítások  10 db 

Egyszeres feleletválasztás 10 db 

Többszörös feleletválasztás 10 db 

Zárt végű szöveg-kiegészítés 10 db 

Fogalompárosítás  5 db 

Ábrafelismerés és kiegészítés 2 db 

Illesztési feladatok  5 db 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 51 %-át elérte. 

 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tánc instruktor portfólió készítése és edzés-

program lebonyolítása 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgázó a projektfeladat során kettő feladatot végez el: 

A) Portfólió: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló 

gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés 

teljes időtartama alatt készül.  

A portfólió tartalma:  

1. Bevezetés: Célok, motivációk, elvárások 
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2. Dokumentumok: keletkezett dokumentumok (pl. az egyéni és/vagy csoportmunka 

produktumai, tanterv, csoporttársaktól, trénerektől kapott visszajelzések; fényké-

pek; videók, reflexiók/önreflexiók; tanulási naplók, stb.). 

(1) Választott motorikus képesség és a koordinációs képesség fejlesztésének az éves 

edzésterv egy makrociklusának edzésterve 

(2) Egy tetszőlegesen választott társastánc stílus oktatására irányuló táncóra részletes 

terve 

(3) A vizsgázó saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes ta-

nulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása 

 

3. Összefoglaló: a szakmai fejlődési út, a tapasztalatok és a saját és a csoport fejlődés 

összegzése, elemzése és (ön)értékelése 

 

A portfólió megvédése: 

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.   

B) Az edzésprogram lebonyolítása 

A vizsgázó a gyakorlati tételsorból húzott társastánc óratípust készít elő, értelmez és ve-

zet. Minden tétel tartalmaz zenére vezetett társastánc órarészeket: egy bemelegítő, egy fő 

rész és egy levezető/nyújtó gyakorlatsort, melyek bemutatásának egymáshoz viszonyított 

időbeli arányáról a vizsgabizottság dönt. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amely-

ből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma vezetése és 10 perc a szakmai 

beszélgetés, amely magában foglalja a tánctörténet, táncelmélet és a funkcionális anatómiai 

gyakorlati ismeretek ellenőrzését és a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban. 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  60 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A portfólió értékelése:  

Választott makrociklus edzésterve     5% 

Választott motorikus képesség és koordinációs képesség fejlesztésére irányuló csoportos óra 

részletes terve 10% 

A vizsgázó 1 éves saját edzésnaplója    10% 

Sportági mozgásforma oktatása     50% 

 mely 50% az alábbi részértékelést tartalmazza: 

  Verbális kommunikáció  10% 

  Non-verbális kommunikáció 10% 

  Gyakorlatanyag   10% 

Gyakorlatok sorrendje  10% 

  Végrehajtás technikája  10% 

  Célmegvalósítás   10 % 

  Hibajavítás    10% 

  Zenehasználat, ritmusérzék  10% 

  Motiváció, órai hangulat  10% 

  Módszertan    10% 
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Szakmai beszélgetés: 

Funkcionális anatómiai ismeretek     10% 

Szaknyelv alkalmazása         5% 

Hibajavítás, értékelés         5%, 

Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása  5% 

 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51 %-át elérte. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

– a vizsgatevékenység végrehajtásával kapcsolatos személyi feltétel:4-6 fő közreműködő, 

akik végrehajtják a vizsgázó által megtervezett és vezetett foglalkozást; 

– a vizsgabizottság összetételére vonatkozó személyi feltétel: a sportigazgatási szerv által de-

legált két fő vizsgáztató. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: Az aktuális fit-

nesz trendeknek megfelelő eszközök (Step padok, gumiszalagok, bokasúlyzók, kézisúlyzók, 

polifoam szivacsok), elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, továbbá a választott zene 

lejátszását szolgáló eszköz. 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatko-

zó részletes szabályok: A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges 

eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakok-

ra vonatkozó sajátos feltételek: - 

11 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

11.1 - 


