
Képzési felhívás 2011-2013 

Néptánc Csoportvezetői Tanfolyam 

 - melynek elvégzése a pedagógusok számára a 7 évenkénti továbbképzés pontszerzési 
lehetőségét biztosítja  

Tisztelt Pedagógusok, Táncosok! 

Az Alba Regia Táncegyesület kihelyezett Néptánc csoportvezetői tanfolyamot szervez 
Pécsett, mindazok számára, akik gyermekek táncoktatásával- néptánc csoport vezetésével kívánnak 
foglalkozni, illetve ilyen jellegű felsőoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni. A pécsi képzés 
szakmai lebonyolítója a Misina Kulturális és Táncegyesület (Felnőttképzési nyilvántartási 
szám: 01142-2009) 

A tanfolyam elvégzése a pedagógusok számára a 7 évenkénti továbbképzés pontszerzési 
lehetőségét biztosítja. 

A 240 órás tanfolyam tematikája igazodik ezen követelményekhez: 

 120 óra elmélet: néprajz, tánctörténet, táncfolklorisztika, táncjelírás, mozdulatelemzés, 
zenei alapismeretek, népzene, művelődésszervezés, egészségtan 

 120 óra gyakorlat: táncgyakorlat dialektusonként, gyerekjáték, tanításmódszertan, 
tréningtechnika 

A tanfolyam időtartama 2 év (2011.október-2013. június), levelező jellegű, akkreditált tanfolyam. 

Alapítási engedély száma: Közm./A/12/2008.(VII.11.) 

Az egyes tantárgyak vizsgával, a tanfolyam záróvizsgával fejeződik be. A foglalkozások időpontja 
havonta egy alkalommal, szombat-vasárnap. Az oklevél kiadása érettségi bizonyítványhoz kötött. 

A képzés díja két évre 210.000, - Ft . 

Intézményektől egy összegben kérjük a befizetést, magánszemélyeknek részletfizetésre is lehetőségük 
van (jelentkezéskor, szeptemberben 105.000 Ft, illetve a következő év januárjában 105.000 Ft). 

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15. 

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap visszaküldésével az alábbi elérhetőségekre. 

A jelentkezési lap letölthető itt » 

a) E-mail: info@misinadance.hu  

b) Fax: + 36 72 538 002 

c) Postai úton: Misina Kulturális és Táncegyesület  7634 Pécs, Ürögi fasor 21. 

Bővebb információ: 

www.artefolk.hu 
www.misinadance.hu  
  

http://www.misinadance.com/KEPZES/jl2011Pecs.doc
mailto:info@misinadance.hu
http://www.artefolk.hu/
http://www.misinadance.hu/


Gálber Attila  
tanfolyamvezető 
Tel: + 36 20 9 137 370 és + 36 72 240 280 

  
Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház 
Misina Folkdance Ensemble and Dance Theatre 
Előadó-művészeti Iroda nyilvántartási szám: ESZ/194. (Színház VI.) 
  
Misina Kulturális-, és Táncegyesület 
Misina Cultural-, and Dance Association 
H-7634 Pécs, Ürögi fasor 21. 
Tel: + 36 72 240 280 Fax: + 36 72 538 002 
info@misinadance.hu 
www.misinadance.hu 
  
Ha fontosnak tartja egyesületünk céljait, kérjük támogassa SZJA 1%-ával tevékenységünket! 
Adószámunk: 18324912-1-02 Köszönjük! 
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