A 87. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pantomimes
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a művészeti szakképesítés
jellegéből adódóan az összefüggő szakmai gyakorlat nem értelmezhető
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
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3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pantomim művészet formanyelvének és elméleti alapjának elsajátításával önálló pantomimes tevékenységet
végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
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–
–
–
–
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megírni a pantomim kanavászt
vizsga pantomim jeleneteket alkotni
mimográfiát készíteni
összehangolni elképzeléseit partnereivel
technikai segítőket foglalkoztatni
a produkciót írásba foglalni és véglegesíteni
marketing tevékenységet folytatni
referencia anyagot készíteni
alkalmazni a vonatkozó jogszabályokat
tájékozódni a hazai és külföldi irányzatokról
alkalmazni a munkában – speciálisan a pantomimre vonatkozó – munka-és tűzvédelmi előírásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
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A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10701-12
A míme meghatározó formai arculata
10702-12
A pantomimes produkciója és szereplése
10703-12
A pantomimes szakmához kötődő egyéb elemek
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Pantomim produkció bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó saját ötleteiből alkotott pantomim előadást mutat be önállóan, vagy
közreműködő segítségével, egyénileg elkészített mimográfia alapján
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Stílusgyakorlatok bemutatása „míme pur” alaphelyzetből
A vizsgafeladat ismertetése: Ebben a vizsgarészben a jelölt a mimikus mozdulatok kánonjából összeállított,
különböző stílusú formagyakorlatokból válogatást mutat be (minimum 8, maximum 12 – jellegében eltérő
gyakorlat)
A vizsga feladat időtartama 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A pantomim művészettel kapcsolatos elméleti felkészültség
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő, szakmai
követelménymodulok témaköreiből központilag összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/

című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Balett rúd, tükör
Parketta vagy egyéb ezt helyettesítő burkolat
Hangbejátszó felszerelés
Videokamera
Fényképezőgép
Metronóm
Jelmezek, kellékek
Egyéni védőeszközök
Munkabiztonsági felszerelések
Számítógép
Video/DVD lejátszó, projektor
7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Táncművészek Szövetsége
1014 Budapest, Színház u. 1-3.
Tel.: 06 1 225 3382

