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Műhelymunka 
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Az élet minden területén és szakaszában fontos, de kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a 

gyermekek, a fiatalság képzésében és oktatásában a tánctanítás, a közösségépítés mellett, 

hogy az emberek önbecsülésével, személyiségével is foglalkozunk. A mostani műhelymunka 

egy kissé rendhagyó volt, hisz a különböző módszertani ismereteken kívül a belső 

személyiségfejlesztéssel is foglalkoztunk. A tanítói munka elengedhetetlen része, hogy 

foglalkozzunk ezzel a témával, mivel a gyermekek-, ha megfelelő módon tevékenykedünk a 

munkánkban- szükségét érzik a lelki támogatásnak is. 

 

A műhelymunka alkalmával, különböző módszereket gyűjtöttünk össze, beszéltünk át, arra 

vonatkozóan, hogyan tudjuk segíteni a tánc és kisebb személyes beszélgetések, példamutatás 

által a személyiség fejlődését, az önértékelés, önbecsülés pozitív irányba történő 

befolyásolását. A tánc erre alapvetően egy remek eszköznek bizonyul, hisz a mozgásforma 

által is ad egy pluszt az emberek számára, annak, aki csinálja, és annak is, aki nézi. Mindezek 

mellett, ha az egyén személyisége rendben van, sokkal hatékonyabban tud dolgozni 

csapatban, együttesben. A néptánc, népzene és a magyar hagyományok megismertetésével, a 

régi idők embereinek életkultúráját, önbecsülését és tartását élik meg a gyerekek, amely 

végigkíséri őket életük további szakaszán, örök útravalóul. 

 

A tánc a társakkal való közös együttműködésre, hozzájuk való alkalmazkodásra késztetnek, 

hisz a gyakorlati kivitelezésük az együttmozgást kívánják meg. A megfelelő színvonalú 

táncos koreográfiához együtt kell dolgozniuk társakkal, ezért konflikusmegoldó képességre, 

egyezkedésre is szükség van egyes helyzetekben. A mozdulat elsajátítás örömet, önbizalmat, 

önbecsülést és bátorságot ad, ezért a visszahúzódóbb gyerekek is feloldódnak. 

 

Több módszert is átbeszéltünk az önbecsülés, a személyiség, önértékelés fejlesztésére: a 

különböző bátorítási technikákat, a dicséret művészetét, a hibákból való tanulási módokat, a 

tanári, oktatói szeretet kifejezésének eszközeit. 

 

 


