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Színházi táncos 

2010. szeptember 01-től indul az új moduláris képzés. 
Szakmaszám: 54 212 07 0010 54 04 

Általános szakismertető 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai 
tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad 
előszínpadi szóló vagy kartáncosi feladatokat. 
A táncos tevékenységét a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. 
A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt 
feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el. 

Szaktanáraink ajánlása 

A táncossá válás nehéz, göröngyös, gyakorlat és gyakorlás centrikus út. A kitartás, szorgalom 
a kulcsa egy mozgáskultúrára fogékony és tánckultúrában jártas tanuló számára egyaránt. 
Iskolánk egyik legfiatalabb szakképesítést nyújtó szakja azon tanulók, ifjak jelentkezését 
várja, akiknek tánc és mozgáskultúrában van némi jártasságuk és ezt a tudást szeretnék 
bővíteni illetve továbbfejleszteni. Olyan ismereteket kapnak a diákok, melyek felkészítik őket 
a továbbtanulásra és a színházi munkára. Sok esetben, már a tanulmányi idő alatt színházi 
produkciókban szerepelhetnek a tanulók, egy előzetes válogatás után, így a munka még 
valóságosabb szituációkban teheti próbára képességeiket. A klasszikus balett alapokra 
szerveződő oktatásunkban a színházi táncnak is komoly figyelmet szentelünk. Mindezek 
mellett alapozó tárgyakként a színháztörténetet, anatómia és művészettörténet órákat 
építettük be programunkba, hogy a gyakorlatok mellett széleskörű tájékozottságra tegyenek 
szert a nálunk tanuló diákok. A kétéves képzésünk alatt igyekszünk minél több színpadi 
fellépést szervezni a diákoknak, hogy próbára tegyék magukat. Mind két nálunk töltött 
esztendőben, a Csokonai Színházban táncgálával zárjuk a tanévet. 

Képzési idő 

 Teljes képzési idő: 2 év 
 Nappali tagozaton heti 5 alkalommal,  
 napi maximum: 8 tanítási órában (az órarend beosztása szerint), 
 heti óraszám: 34 óra/hét, 
 engedélyezett hiányzás a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat júniusban (napi 6 óra) 

Az órarendet augusztus végén készítjük el és szeptemberben a beiratkozáskor ismertetjük. 

Kedvezmények 

 diákigazolvány 
 egészségbiztosítotti jogviszony 
 családi pótlék 
 pontbeszámítás szakirányú továbbtanulás esetén 
 EuroPass bizonyítvány kiegészítő 



2 
 

Felvételi követelmények 

 érettségi 
 szakmai alkalmassági (felvételi vizsga) 
 egészségügyi alkalmassági (házi orvosi) 

Oktatott tantárgyak 

Tantárgy/óraszám 13. évfolyam 14. évfolyam 
Színházi tánc 13 13 
Színpadi gyakorlat 4+2 4+2 
Próbatermi gyakorlat I. 5 5 
Szakmai elmélet 2 2 
Általános elmélet 2 1 
ECDL op. r. 1 0 
Próbatermi gyakorlat II.  0 2 
Művészettörténet 2 2 
Színháztörténet 1 1 
Anatómia 2 2 

Összesen: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 
Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
Pótfelvételi: 2010. augusztus 16. (hétfő) 9 óra, 2010. augusztus 23. (hétfő) 9 óra. 

További információk 

Szakképzésért felelős: Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
Ügyintézés, információ: az iskola 108-as irodájában, vagy az 52/413-326/18-as melléken. 


