
Néptáncoktatás: 
Berze AMI Néptánc Tanszaka a Belvárosi 

Általános Iskolában 
 
A néphagyományra épülő táncos képzés játékszituációba beépített képességfejlesztés, mely a tanulási 

alapkészségek – írásmozgás koordináció, beszédhanghallás, elemi számolási készség, tapasztalati 

következtetés, stb –és a fizikai állóképesség, fejlesztéséhez nyújt segítséget. 

A népi játékok közvetve segítik az általános iskolai tanulást. Az örömteli játék mozgásai révén 

tudatosulnak a térformák, mely megkönnyíti a betűírást. A játékok kiszámolói a számfogalmat a 

ritmusérzéket fejlesztik. A játékokhoz kapcsolódó szabályok erősítik a szabálytudat kialakítását, az 

együttműködés a szociális készséget. A mozgás fejleszti az izomzatot, testtudatot, térérzékelést, emellett 

felszabadító és stresszoldó hatása is van. 

 
A néptánc órák hetente 2 alkalommal, 1 X 45 percben délutáni foglalkozás keretében zajlanak. A 

foglalkozásokat Csigi Tamás a Berze AMI pedagógusa, a Mecsek Táncegyüttes tagja vezeti.  

 
Azoknak a tanulóknak, akik másik művészeti iskolának nem tanulói, a képzés díja 20.000 Ft/ 
tanév. 

 
Azoknak a tanulóknak, akik másik művészeti iskolának is tanulói és a térítési díjas képzést a 
másik művészeti iskolában veszik igénybe, a tandíj 40.000 Ft/tanév 

 
Az 1. félév képzési díja (10.000 Ft, illetve 20.000 Ft) egy összegben 2022. október 30-ig fizetendő, illetve 
a 2. félév díja 2023. február 28-ig fizetendő. 
A havi részletfizetést lehet kérvényezni a jelentkezési laphoz csatolt kedvezménykérő lapon. 
 
A beiratkozás díja 5.000 Ft 
 
Kulturális hozzájárulás összege egyszeri 4.000 Ft, önkéntesen fizetendő a tanév során bármikor. 
 
Beiratkozás menete: 

 Az Általános Iskolában a beiratkozáskor a művészeti iskolai jelentkezési lap kitöltésével és a 

beiratkozási díj megfizetésével, illetve a művészeti órákat vezető pedagógusoknál lehetséges. 

 Személyesen a Művészeti Iskola titkárságán: Pécs, dr. Veress E. u. 6, - a Pécsi Kulturális 

Központ épületében (volt Szivárvány Gyerekház) 

 
A beiratkozásról 

 weboldalunkon: http://berzeami.hu 
 emailen: berze.nagy@gmail.com vagy 
 irodánkban: 72/551-139 illetve 30/752-15-15 telefonszámokon érdeklődhet. 

 
Gondolatok az iskolai néptánc fejlesztő hatásáról: 

 Kun Katalin: Alapkészségek fejlesztési lehetősége a népi játékok és a néptánc tanításával. In: 

Termékmenedzsment 13. évf. 1. sz. (2012. április) 

 Kecskés Miklósné: A pedagógiai szempontú népi játék kutatás. In: Képzés és Gyakorlat 10. 

évfolyam 2012. 3-4. szám 

 Tamásiné Dsupin Borbála: A népi játékok és a mozgás realizációja, funkciója a 3-7 éves 

gyermekek személyiségfejlődésében, Doktori disszertáció Jyväskylä Egyetem, Finnország, 2010 

 Balogh Ágnes: Népi gyermekjáték és a néptánc fejlesztő hatása, Eger, 2017 
 Erdei Gabriella: Indivídum és csapatmunka. A magyar népi gyermekjátékok szerepe a 

csoportalakításban és az egyén beilleszkedésében. 
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