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Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag 

jelölt 

 

 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
  

 

TANULMÁNYOK 
  

 

2001. 09. 01. – határozatlan ideig igazgató, társastánc tanár 

Valcer Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 4029 Debrecen Monti ezredes u. 3.  

▪ Igazgatás, szervezés, képviselet, szakmai irányítás, intézményi tanügyi adminisztráció 
irányítása 

alapfokú művészetoktatás   
 

2000. 02. 01- 2001. 10. 08. megbízott vezető-művelődésszervező 

Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. 

▪ Ifjúsági házban működő civil szervezetek munkájának koordinálása, telephely felelős 
(munkabeosztás, nyitva tartás, közművelődési-szakmai feladatok) 

közművelődés   
 

1997. 02. 01- 2000. 02. 01. ifjúsági ház vezető 

Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 

▪ Ifjúsági házban működő civil szervezetek munkájának koordinálása, telephelyfelelős 
(munkabeosztás, nyitva tartás, közművelődési-szakmai feladatok) 

közművelődés  
 

1988. 08. 06- 1997. 01. 31. általános iskolai tanító 

Petőfi Sándor Általános Iskola Debrecen 

▪ Osztálytanító: közismereti tárgyak, néptánc, technika tárgyak oktatása 
alapfokú oktatás 
 
 

2010-2011 gyakorlatvezető mentortanár  

Magyar Táncművészeti Főiskola  

▪ az iskolai szervezet és működése, mentori gyakorlat; tervezés, szervezés, koordináció 
a mentori munkában; pedagógiai problémák mentortanári kezelése, szakmódszertani 
ismeretek, digitális pedagógia a mentori munkában, kommunikációs készségfejlesztés 
a tanári munkában 
 

2010-2011 okleveles tánctanár  

Magyar Táncművészeti Főiskola 

▪ a nevelés elméleti és antropológiai alapjai, drámapedagógia 1-2., felkészülés a 
tanításra, pilates technika, személyiség- és egészségpszichológia, színpadi ismeretek 
– világítás 1., táncstílusok és formanyelvek a társastáncoknál 1-2., tanítás és 
óraelemzés 1., vonalak és pózok, bevezetés a portfólió és önreflexió írásgyakorlatába, 
gyermekformáció, művészetpedagógia, művészetpszichológia, szakmai gyakorlat 
bemutató portfólió, XX. századi társastánctörténet. 
 

2000 - 2004 modern-társastánc pedagógus  

Magyar Táncművészeti Főiskola 

▪ szakmódszertan, előkészítő gimnasztika, gyermekjátékok, mozgásbiológia, 
zeneelmélet, zenetörténet, tánctörténetet és táncesztétika, etnográfia, tánclelírás, 
művelődéstörténetet 
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 Továbbképzések 

1998 - 2000 közoktatás vezető (szakvizsga)  

Budapesti Műszaki Egyetem - levelező szak 

▪ Vezetés- és szervezetelméleti, vezetéspszichológiai, oktatásrendszertani, -tervezési,   
-irányítási, -gazdaságtani, jogi szakismeretek, 
 

1984 - 1988 általános iskolai tanító  

Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Debrecen 

▪ Általános közismereti tárgyak, kiemelten a technika műveltségi szakterület 

Társas és kommunikációs 
készségek 

▪ Jó kapcsolatteremtő készség, kommunikatív, meggyőző, hiteles, szuggesztív előadó 

▪ Civil szervezetekkel való kapcsolattartás során alkalmazkodó, együttműködő attitűd 

Szervezési/vezetői készségek ▪ Irányító, szervező, együttműködő beállítottság, közösségfejlesztés 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

▪ Európai Számítógéphasználói Jogosítvány 

IT. Alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, 
Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Információ és kommunikáció 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – SZŰV ZRT Területi Igazgatóság  
(Debrecen, 2007. február 07.) 

Művészi készségek és 
kompetenciák 

▪ 10 éven át tartó tagság a néptáncmozgalomban 

▪ 14 év társastáncos és formációs táncos gyakorlat   

▪ 1991. Valcer Táncstúdió alapítása – 2001-ig elnök, 2001-től művészeti vezető 

2000-2015 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  
Társastánc bizottsági tag 
Tanmenet összeállítása, érdekképviselet, tanulmányi versenyek szervezése és 
zsűrizése, oktatást segítő anyagok kidolgozása 

2002-2013 Versenytánc szakfelügyelő szervezeti tag 
A pontozóbírókért felelős bizottságban végzett munkám során alaposan megismertem 
az országos szervezet működését, ezalatt az idő alatt többször érveltem saját 
álláspontomért, de érvekkel meggyőzhető voltam, csapatjátékosként tudtam dolgozni. A 
szervezetet lojálisan képviseltem. 

2015 Szupertréner 

Magyar Szabadidősport Szövetség  

 

2015 Tehetséggondozás gazdagító programokkal 

Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.  

▪ Pedagógus-továbbképzés 
 

2015 Elsősegélynyújtás az óvodában, általános- és középiskolában 

Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.  

▪ Pedagógus-továbbképzés 
 



 További szakmai tapasztalat 

 

Az alábbiakban azokat az elveket, szempontokat, célokat írom le néhány gondolatban, 

amelyek eddigi munkámat jellemezték, és amelyek megválasztásom esetén az elnökségben 

betöltött pozíciómban is vezérelnének. 

1. Szakmaiság, hitelesség, személyes példamutatás. 

Végzettségem, szakmai múltam, pályafutásom és a pontozóbírói pályám során szerzett 

tapasztalataim jogosítanak fel arra, hogy bátran felvállaljam a betöltendő pozícióval járó feladatok 

elvégzését a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés-értékelés szakaszában is.  

A 23 éves hazai, a több éves nemzetközi pontozói múltam, az évente két alkalommal általam 

rendezett versenyek tapasztalatai alapján komplex módon tudom szemlélni a feladatokat. Fontos 

számomra és figyelembe veszem a táncosok véleményét és elvárásait, hiszen edzőként naponta 

kommunikálok saját táncosaimmal, és gyakori versenylátogatóként más egyesületekbe tartozó 

táncosokkal is jó a szakmai kapcsolatom.  

A szakmám sokoldalúságából eredő szerepelvárásoknak a tőlem telhető legjobb módon igyekszem 

megfelelni. Pontozóbíróként az etikai szabályokat maradéktalanul betartom. Edzői szerepkörömben 

párjaimat menedzselem. Nézőként valamennyi táncos teljesítményét lelkesen elismerem. 

Megválasztásom esetén elnökségi tagként ezekből a tapasztalatokból merítve olyan döntéseket 

vagyok képes hozni, amelyek az egész szövetség érdekeit képviselik, a többség elvárásait tartják 

szem előtt. Eddigi munkám is ennek bizonyítéka, hisz egy nagy létszámú egyesület és egy 

művészetoktatási intézmény vezetőjeként naponta kerülök döntéshozatali helyzetbe. 

2. Tisztelet, kommunikáció. 

„Egyetlen lépést sem szabad tennünk a gondolkodásban anélkül, hogy az iránt, amivel 

foglalkozunk, át ne volnánk hatva a tisztelet érzésével.” /Rudolf Steiner/ 

Tisztelet az idősebbeknek, tisztelet a fiataloknak, tisztelet minden olyan személynek, aki az általam 

fontosnak tartott táncsportban rész vesz, támogatja, segíti, és azon munkálkodik, hogy hazánkban is 

olyan elismertsége legyen, mint más országokban. Úgy érzem, hogy hazai erőforrásainkat egyesítve, 

lehetőségeink hatékonyabb kihasználásával ez megvalósítható. 

2015 A környezettudatosságra nevelés játékos alkalmazása az oktatásban 
az általános iskolákban tanítók számára 

Innovatív Műhely Szolgáltató Bt.  

▪ Pedagógus-továbbképzés 
 

2015 szakmai vezető 
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0378 „Egyszer karolj át fát!” 

Valcer Alapfokú Művészeti Iskola, 4029 Debrecen Monti ezredes u. 3.  

 

2014 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti) és pedagógiai szakértő 

Oktatási Hivatal (TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP 3.1.8) 

 

2014. mentor 
TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0398 „Én is dolgoznék veled” 

Valcer Táncstúdió, 4030 Debrecen, Bégány u. 22.  

 

2013 szakmai megvalósító 
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0441 „Én is táncolnék…” 

Valcer Táncstúdió, 4030 Debrecen, Bégány u. 22.  



 Nekem hiányoznak azok a „régi” szakmai viták, fórumok, közös együttlétek, ahol akár kötött – vagy 

kötetlen – formában a pontozóbírók eszmét cserélhetnek. 

A pontos tájékoztatás fontos része a megfelelő kommunikáció. Számos félreértés, félremagyarázás 

elkerülhető a megfelelő információáramlással, a kommunikációs csatornák jobb működtetésével.  

 

3. Átláthatóság, hozzáférhetőség, határidők, pontosság, szabályozás. 

Fontos, hogy a pontozók kijelölése minden verseny előtt időben, a szabályok betartásával, a 

pártatlanság figyelembevételével, a szakági bizottsággal megvitatva, az elnökség jóváhagyásával 

történjen meg. Erről megfelelő módon és időben kapjanak tájékoztatást az érintettek. Ezek az adatok 

a pontozóbírói körön belül mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, így például a tartalékok is 

láthatnák, melyik versenyre készüljenek, hogy akár az utolsó percben is be tudjanak állni a 

versenyvezető testületbe.  

Elnökségi tagként kiemelten fontosnak tartom az együttműködést a szakmai bizottság tagjaival és a 

versenysportért felelős elnökségi taggal azért, hogy a különböző területeken megszületett döntések 

egymást kiegészítsék, erősítsék a szakmai munka minden területén. 

A pontozóbírói továbbképzések – ahogy az elmúlt időszakban is már gyakran – legyenek értékesek, 

információhordozók, a gyakorlati munkát segítők. Ezeknek a tréningeknek a  tervezését lehetőség 

szerint hosszú- és rövidtávon is készítsük elő, és erről adjunk tájékoztatást a tagságnak, hogy 

mindennapi munkájukat ők is ehhez igazodóan tudják tervezni. 

A minél hatékonyabb munkavégzés érdekében össze kell hangolni a döntnökök, a pontozóbírók és az 

edzők munkáját, és ezt a szabályoknak is tükröznie kell. 

A pontozói vizsgáknak indokoltnak, szakmainak, megfelelő komolyságúnak kell lennie, hogy igazi 

szerepüket betöltsék. 

 

4. Nemzetközi szerepvállalás. 

A WDSF tagszervezeteként szabályainkat úgy kell igazítani, hogy a nemzetközi szabályokkal is 

megegyezzenek – ezzel biztosítva a zökkenőmentes átjárhatóságot a nemzetközi versenyekre -, 

ugyanakkor figyelembe vegyék a helyi sajátosságokat is.  

A hazai bajnokságokon meg kell találni a megfelelő arányt a külföldi pontozóbírók és a hazai 

szaktekintélyek létszámában.  

A magyar WDSF pontozóbírókkal szemben fontos elvárás a jövőben is, hogy az országot, a MTASZ-t, 

a magyar táncosokat megfelelően képviseljék. Szükségesnek tartanám, hogy ezek a pontozóbírók 

külföldön szerzett tapasztalataikat továbbképzéseken, vagy az erre a célra létrehozott online 

fórumokon megoszthassák. 

 
 
Debrecen, 2016. május 9. 
 
 
 
 

 
 Bíró Csaba 


