
BESZÁMOLÓ 
Pedagógiai ösztöndíjas részére 
 
Az együttesnél, társulatnál alkalmazásban álló pályázók esetében a programtervnek az együttestől független 
programokat is tartalmaznia kell. 
 
Az ösztöndíjas neve Krajczár Balázs 
Részletes beszámoló a pedagógia területén  
 
Eredeti célkitűzésem szerint nagy múltú, neves külföldi iskolákat terveztem meglátogatni, mely 
látogatások alkalmával az oktatás színvonalát, tanári mintákat, pedagógiai módszereket és 
balettgyakorlatokat szerettem volna megfigyelni. A kitűzött program megvalósíthatósága a 
járványügyi helyzet következtében kérdésessé vált, így a nagyfokú bizonytalanságra való tekintettel 
minden körülmények közepette kivitelezhető, interneten elérhető tanfolyamokból és oktatási 
anyagokból álló módosított munkatervet nyújtottam be, aminek keretében egy balett távoktatáshoz 
kapcsolódó, két zenei és egy sporttudományi-biomechanikai képzést végeztem el, valamint interneten 
elérhető balettórákat tanulmányoztam. 
 
Balettmesteri pályám megkezdésekor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem csupán gyakorlataim, 
hanem a zongorakísérővel való együttműködés szempontjából is elengedhetetlen minél alaposabb 
zenei ismereteket szereznem. Ez az oka, hogy célirányosan kerestem és módosított munkatervem 
részeként zenei képzést is megjelöltem. 
 
Köszönöm szépen a tisztelt Kuratórium bizalmát, hogy eredeti pályázatomat elfogadta és módosított 
munkatervemet jóváhagyta! Az elvégzett tanfolyamokat alább ismertetem, a teljesítésüket igazoló 
tanúsítványokat pedig külön csatolom. 
 
E-Ballet Master Essential (Praetorian Non-Profit Art and Health Consulting) 
A Praetorian Non-Profit Art and Health Consulting és a Magyar Táncművészeti Egyetem által 
közösen létrehozott képzés a digitális oktatáshoz kívánt segítséget nyújtani a technolgóiai alapoktól – 
mint használható alkalmazások, digitális eszközök, megfelelő kép- és hangminőség elérése – egészen 
a szerkezeti, metodikai, művészeti és pedagógiai koncepciókig. 
 
Music for Dance and Dance Teaching – Progressions (Royal Academy of Dance) 
Balettmesterek számára kialakított online zenei kurzus, melynek részét képezték bizonyos zenei 
alapfogalmak tisztázása (többek között ütemmutató, vonalrendszer, hangjegy értékek, tempó, ritmus, 
dinamika, táncformák, stb.), valamint néhány tánchoz kapcsolódó cikk és tudományos írás. 
 
Coursera – Introduction to Classical Music (Prof. Craig Wright, Yale University) 
A Yale Egyetem nagyszerű, kilenc hetes, mind zenetörténeti, mind zeneelméleti aspektusokat felölelő, 
átfogó klasszikus zenei tanfolyama, amely vizuális művészeti kitekintésekkel egybekötve vezetett 
végig a klasszikus zene évszázadok alatti alakulásán. 
 
How dancers’ muscles work (Dr. Luke Hopper, Dance Knowledge) 
A Dance Knowledge a sporttudományok, mozgásvizsgálatok és biomechanika legfrissebb kutatási 
eredményeit igyekszik érthető formában elérhetővé tenni tánctanárok és balettmesterek számára. Az 
általam elvégzett tanfolyam a vázizomzat alapvető sajátosságait és működését mutatta be nagy 
vonalakban makroszkópikus, mikroszkópikus és funkcionális szinten. 
 
Dancio 
Szabadon hozzáférhető balettórák mellett a Dancio oldalán vásároltam megtekintési jogot Wendy 
Whelan, Julie Kent, Daniel Ulbricht, Maxim Beloserkovsky, Irina Dvorovenko, Robert La Fosse és 
Carlos Lopez óráihoz. Az oldal egyik előnye a felvételek jó minősége, valamint hogy szemben az 
interneten szabadon elérhető balettórák többségével, ahol általában felnőtt művészek vagy egész 
társulatok gyakorolnak, a Dancio balettóráin növendékek vesznek részt, így az órák a táncosok 
képzettségét illetően és a gyakorlatok tekintetében is közelebb állnak ahhoz, amire szakmai fejlődésem 
szempontjából szükségem volt. 
 



 
A zenei képzések a kifejezések magabiztosabb használatához járultak hozzá és a zongorakísérőkkel 
való kommunikációmat is segítették. A balettórák által eltérő mintákat, módszereket, különböző 
stílusú kombinációkat és zenei beosztásokat ismerhettem meg. Több mester inspirált és láttam 
gyakorlatokat, amelyeket saját tanítási gyakorlatomban is tudok alkalmazni. Megértettem a szemek, a 
tekintet és a fej használatának, valamint annak fontosságát, hogy mester és növendék ugyanazt értsék 
adott testrész alatt; továbbá hogy milyen sokat számítanak a mester részéről a beszédtechnikai elemek 
a gyakorlatok bemutatásakor és intruáláskor egyaránt; a képzettársítások és a pontos demonstráció.  
 
 
 


