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Bevezetés 
A tánc szinte egyidős az emberiséggel, és mindig is kommunikációs eszközként kapcsolta össze az embert a ter-
mészettel, a körülötte zajló történésekkel, és egymással is. Története során művészeti ággá vált, de a nemzetek 
sajátosságait, kultúráját is kifejezi. Mindemellett a szórakozás, szórakoztatás egyik kedvelt válfaja, fejlődése 
során számos versenyrendszer kötődik hozzá. Mint minden sportág, a tánc is alkalmazkodott a XXI. század tár-
sadalmi igényeihez, az egyéni- illetve páros (fiú-leány) táncok mellett csapatsportágként is megjelent. A hagyo-
mányos sportolási formák helyett egyre népszerűbb „választott sportág” a fiatalok körében, ezért is érdemes 
vizsgálni hatását, funkcióját a nevelésben. Célunk, hogy a tánc, mint sporttevékenység személyiségre gyakorolt 
hatását bizonyítsuk, valamint bemutassuk szerepét az érzelmi intelligencia fejlesztésében. 
 
Anyag és módszerek 
Vizsgálatunk során feltételeztük, hogy a tánc pozitív irányban fejleszti a személyiséget, növeli az önbizalmat, fel-
szabadultabbá, nyitottabbá tesz, javítja az egyén társakhoz való viszonyát, fejleszti érzelmi intelligenciáját. Vizs-
gálati módszerként önkitöltős, saját összeállítású kérdőívet használtunk. Kényelmi mintavétel alapján olyan 
alanyokat választottunk, akik a Hip-Hop, az Akrobatikus Rock’n’Roll, a Fashion Dance és a Moderntánc műfa-
jokban rendszeresen edzenek és versenyeznek. A mintát (N=40) 37 leány (15,0±2,63 év) és 3 fiú (17,0±3,91 
év) alkotta. A kiválasztásnál alapvető kritérium volt, hogy minimum 5 éve űzzék versenyszerűen a táncot. Az 
adatfeldolgozás egyszerű matematikai-statisztikai módszerekkel történt, Excel program segítségével. 
 
Eredmények 
Eredményeink egyértelműen azt bizonyították, hogy a csoportos tánc-edzések alkalmával a vizsgálatban részt-
vevők társaikhoz való viszonya, a közösségben való viselkedése nagymértékben javult. A versenyek segítettek az 
önbizalom, a konfliktusmegoldó képesség, és a stressztűrő-képesség növelésében, az érzelmek kezelésében. A 
csoportban történő tanulás élménye azt is eredményezte, hogy megtapasztalták hogyan tudják hasznosítani saját 
tudásukat a csapattársak javára. Fejlődött empátia képességük, alkalmazkodásra és kooperációra való hajla-
muk. 
 
Következtetések 
A tánc csapatban való gyakorlása során az összetartás, a közös célért való küzdelem, a másikra való odafigyelés 
és ráhangolódás, empátia és az érzelmek megnyilvánulásának különböző formái jelennek meg. Elérhető, hogy 
aki ezzel a sportággal foglalkozik, nyitottabbá, megértőbbé váljon társai iránt, és az élet más területein is kama-
toztathatja a tánc-edzések során elsajátított viselkedésformák, társas kapcsolatok pozitív hatásait. Csökkenti a 
felgyülemlett feszültséget, a stresszt előidéző problémák gyorsabb feldolgozására és leküzdésére tesz képessé. 
Így a fizikum edzése mellett mentális feltöltődést is biztosít, és segíti új környezetben is a társas kapcsolatok ki-
építését, az azokba való beilleszkedést. 
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