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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 - 


