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Pedagógus kompetencia fejleszté s, szakmódszertani é s pedagógiai továbbké pzé s az

alapfoku m vé szetoktatás:
. klasszikus balett pedagógusai számára,
. né ptánc pedagógusai számára,
. moderntánc pedagógusai számára,
. divattánc pedagógusai számára,
. társastánc pedagógusai számára.

A továbbké pzé s els dleges cé lja bemutatni az AMl eloké pzo é s alapfoku é vfolyamok
tananyagának módszertani kiegé szí té seit é s strukturáját. A tananyag rendszerezé se a

mai pedagógiában alkalmazott tematikus tervekben torté nt, gyakorlattárral ellátva segí ti

a pedagógusok el meneteli kovetelmé nyeinek teljesí té sé t. A tananyagok megují tásának
fő iránya az uj tendenciák é s módszerek bevezeté se, a tanulás megsegí té se, az

egé szsé gvé delem é s a sé rtilé s megel zé s jegyé ben elmé letben é s gyakorlatban.

Azel ké pzo é vfolyamok tananyagának elsajátí tását számos, osszessé gé ben a mozgás é s

szemé lyisé gfejlódé st segí t játé kos gyakorlatokkal, kreatí v gyermektánccal egé szí tettiik
ki. Az alapfoku m vé szetoktatás é vfolyamainak tananyagát ujra strukturáltuk gyakorlati
pé ldákkal alátámasztva, fókuszálva azokra a gyakorlatokra, melyek né lktilozhetetlenek a

tananyag sikeres átadásához.
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A tanulók ké pe8 é gkibontakoztatásának
el segí té se a kiiznevelé si intózmé nyekben
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