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АНОТАЦИЯ
В процеса на своето зараждане и съществуване „социалният” танц
преминава през различни етапи, но коренът му е в народния масов танц,
който изравнява статуса на танцуващите, поради което танцът има ролята на
социален обединител на обществото. И бедни, и богати изпълняват едни и
същи стъпки, на едно и също място, по едно и също време. Желанието и
амбицията на елитното общество успява да въведе свои правила в
изпълнението. Танцът става по-стилен и по-издържан и така променен, този
вид танц започва да се изпълнява в балните зали като задължителен елемент
от социалния живот на това общество.
Стремежът на всеки човек за надпревара във всяка сфера на неговото
съществуване и доказване на неговите възможности, естествено довежда до
появата и развитието на състезателни форми на изява на тези танци. Още

с

появата си в танцовите зали модерните за времето си валс и танго
привличат младите хора и се превръщат в поле за състезателна изява на найдобрите им изпълнители. В началото на XX век започват да се организират
първите състезания и шампионати по новите модерни танци, като по този
начин към определението им „модерни бални танци” се добавя и

определението „състезателни”. Този процес на интензивно развитие се
осъществява основно благодарение на упоритата и последователна работа на
вече съществуващите по това време гилдии на професионални танцови
учители в развитите европейски страни (Англия, Франция, Германия и др.)
за стандартизирането на техниката на изпълнението им. Това е причината
европейските танци да бъдат наричани още „стандартни танци” и то е в
основата на превръщането им в поле за състезателна изява на младите
интелектуалци на Европа. Бурното развитие на този социален и състезателен
танцов стил продължава с неотслабващи темпове, както през целияXX век,
така и в днешно време. Състезателните танцови двойки, чийто брой се
измерва със стотици хиляди по цял свят, са организирани и развиват своята
състезателна, а вече и спортно-състезателна дейност в рамките на две
международни организации с развита структура и вериги от национални и
международни състезания и шампионати – WDC_AL (Аматьорска лига на
световния танцов съвет), която е международна танцова организация,
развиваща танците като социални и състезателни, и WDSF (Световна
федерация по спортни танци), международна спортна организация,
развиваща танците като нов естетически вид спорт под името „спортни
танци”.
Популярните в момента спортни танци изискват от изпълнителите високо
ниво на физическа подготовка, съвършено овладяване на техническите
параметри при изпълнението им, както и качества като борбеност, желание
за победа, амбиция за себедоказване и др. Много малка част от танцуващите
обаче, както социално, така и състезателно успяват да отговорят на тези
изисквания. В същото време, благодарение на популярните в цял свят ТВ
програми като „Танцуващи звезди” „Мислят си, че могат да танцуват” и др.,
броят на желаещите да се занимават със спортни танци, без да имат
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състезателни амбиции, непрекъснато нараства. Ето

защо

социалното

танцуване е чудесна форма за приобщаване и задържане на тези хора в
танцовите зали. Усилията на танцовите учители у нас обаче са насочени
предимно към развиването на спортно състезателното танцуване на тези
танци и тяхната основна професионална реализация е под формата на
инструктори и треньори в клубове по спортни танци на БФСТ (Българска
федерация по спортни танци), която е представителя на България в WDSF.
За съжаление, образователната и социална форма на тяхното изпълнение не
е във фокуса на тези специалисти. От друга страна в България съществува и
друга, не спортна, а танцова организация – БПТА (Българска професионална
танцова асоциация), която представлява България в WDC (Световния танцов
съвет) и чиито членове, професионални танцови учители, имат за цел да
съхраняват, популяризират и развиват този танцов стил във всичките му
функции и форми на практикуване - образователни, рекреативни, социални
и състезателни. Той има своите специфични особености, които трябва да се
съхранят и да продължат да се развиват у нас като отделно танцово
направление. За целта е необходимо създаването на адаптирани програми за
обучение по Европейски бални танци на ниво образователно и социално
танцуване. Те би трябвало да намерят приложение и в образователните
програми по изкуствата в сферата на формалното образование в училища и
висши учебни заведения, както и да се използват широко в различните
форми на неформално образование в танцови училища, школи и клубове.
Проблемът за развитието на танцовата култура и танцовите способности на
българина чрез обучение по европейски бални танци има теоретична и
практическа значимост. Той съдържа два аспекта: от една страна развитие на
съответни танцови способности и педагогически умения, а от друга
създаване на възможност за реализиране и развитие на тази танцова форма с
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цел задоволяване на културните, двигателни и социални нужди на българите
в новата им роля на европейски граждани.

Ключови думи: Социални танци, социално танцуване, спортни танци,
състезателни танци.

RESUME
In the process of its origin and existence, "social" dance passes through
different stages, but its root is in the popular mass dance, which equals the status
of dancers, and therefore dance plays the role of a social unifier of society. Both
the poor and the rich perform the same steps in the same place at the same time.
The desire and ambition of the elite society succeeds in introducing its own rules
of implementation. Dance becomes more stylish and more sophisticated and so
altered, this type of dance begins to be performed in ballrooms as a compulsory
element of the social life of this society.

The striving of every man for a race in every sphere of his existence and
proof of his abilities naturally leads to the emergence and development of racing
forms of expression of these dances. Even with its advent in the dance halls the
modern waltz and tango attract young people and become a field for the
competition of their best performers. At the beginning of the 20th century, the
first competitions and championships of the new modern dances began to be
organized, thus adding to the definition of "modern ballroom dances" the
definition of "competitive". This process of intensive development is mainly due
to the persistent and consistent work of the already existing guilds of professional
dance teachers in the developed European countries (England, France, Germany,
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etc.) to standardize the technique of their performance. This is the reason why
European dances are also called "standard dances" and it is the basis of their
transformation into a field of competition for young intellectuals of Europe. The
turbulent development of this social and competitive dance style continues at a
steady pace, both throughout the XIX century and nowadays. The competitive
dance pairs, the number of which is measured by hundreds of thousands around
the world, are organized and developed their sporting competitions within two
international organizations with a developed structure and chains of national and
international competitions and championships – WDC-AL (World Dance Council
- Amateur League), which is an international dance organization that develops
dance as social and competitive, and WDSF (World Federation of Sports Dance),
an international sports organization developing dances as a new esthetical sport as
" Sport Dances ".
The popular sport dances today require the performers to have a high level of
physical training, perfect mastery of the technical parameters in their
performance, as well as qualities such as persistence, desire for victory, ambition
for self-proclaiming, etc. However, very few of the dancers both social and
competitive are able to meet these requirements. At the same time, thanks to the
popular worldwide TV programs such as "Dancing Stars", "Thinking They Can
Dance", etc., the number of people interested in sport dances without competitive
ambitions is constantly growing. That is why social dancing is a great form of
inclusion and retention of these people in dance halls.
However, the efforts of dance teachers in this style in our country are mainly
focused on the development of sport dancing and their main professional
realization is in the form of instructors and coaches in sport dance clubs of BFST
(Bulgarian Federation of Sports Dances) who is the representative of Bulgaria in
WDSF. Unfortunately, the educational and social form of their implementation is
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not the focus of these specialists. On the other hand, there is another, not a sports
one, dance organization in Bulgaria - BPTA (Bulgarian Professional Dance
Association), which represents Bulgaria at WDC (World Dance Council) and
whose members, professional dance teachers, aim to store, promote and develop
this dance style in all its functions and forms of practice - educational,
recreational, social and competitive.
It has its specific peculiarities, which must be preserved and continue to develop
in our country as a separate dance direction. For this purpose, it is necessary to
create adapted training programs for European ballroom dance at the level of
educational and social dance. They should also be applied to educational curricula
in the field of formal education in schools and higher education institutions, and to
be widely used in various forms of non-formal education in dance schools,
schools and clubs. The problem of the development of dance culture and dancing
abilities of Bulgarians through training in European ballroom dances has a
theoretical and practical significance. It has two aspects: on the one hand
development of relevant dance skills and pedagogical skills and on the other the
creation of an opportunity for realization and development of this dance form in
order to satisfy the cultural, musical and social needs of Bulgarians in their new
role of European citizens.

Key words: Social dances, social dancing, sport dances, competitive dances.

Фактори обуславящи обучението по социално танцуване
Програмите за обучение на танцовите училища и школи са базирани
на маркетинговите им стратегии, поставящи в центъра на вниманието
популярността на определени танцови стилове и заучаването на стъпки и
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фигури в тях. Качеството на педагогическия процес се определя основно от
способността на танцовия учител да демонстрира изучаваните стъпки и
фигури. Счита се, че необходимите предпоставки

за успешното им

овладяване (информираност на обучаемите за необходимите изисквания за
включването им в процеса на обучение и наличието на основни умения у
тях, за възприемане на материала) са налице (т.е. някаква даденост) като
елемент от общата им култура, в т.ч. и двигателна. За съжаление в
последните десетилетия, с все по-голямото обездвижване в живота на
хората, особено в страните с развити икономики в Европа и др. континенти,
тези

фундаментални двигателни

умения най-често са недоразвити,

едностранчиво развити или неправилно усвоени и се нуждаят от
усъвършенстване, корекции или радикална промяна.
Някои от основните предпоставки за успешното усвояване на
изучаваните танци от социалните танцьори, които най-често представляват
проблем са:
-

Разбирането на използваната от учителя терминология

-

Разбирането на музиката и културните и корени

-

Позитивното отношение на обучаемите към самите тях
Напълно погрешно и с крайно негативен ефект е очакването от страна

на учителя, че обучаемите знаят всичко, което им е необходимо за
успешното научаване на движенията, с изключение на това, което те им
преподават в момента.
Всички танцови форми, в това число и Европейските състезателни
бални танци са двигателни и естествено на първо място танцовото обучение
трябва да се подчинява на принципите и е обусловено от факторите на
двигателното обучение. А то от своя страна е сложен и многопластов
педагогически процес, чиято ефективност във висока степен зависи от
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уменията на танцовия учител да включва в него различни стратегии на
обучение, отчитащи 7 типа интелигентност у човека (Gardner, Howard.
Frames of Mind. New York, NY: BasicBooks, 1983):
•

Лингвистична - способност за боравене с думите, устно или писмено

•

Логико-математическа - способност за логическо и абстрактно
мислене, математически наклонности

•

Пространствена - способност за ориентация и аранжировка на
предмети и форми в пространството

•

Музикална - чувство за ритъм, мелодия и музикална композиция

•

Двигателна (кинестетична) – усет на тялото и неговите движения, и
способност за ефективното им управление

•

Междуличностна –способност за ефективно взаимодействие с други
хора

•

Вътрешо-личностна – склонност към самовглъбяване и поставяне на
лични цели и стандарти на поведение
Танцовият учител не трябва да забравя, че информацията, която иска

да предаде на учениците си трябва да премине първо през техните умове,
където тя ще бъде възприета, обработена и транформирана в индивидуално
танцово движение, най-бързо и ефективно, когато тя е предадена по начин,
съответсващ на преобладаващия тип интелигентност на обучаемия:
Двигателна инелигентност („гледам и повтарям”) – обучаемите с
този тип интелигентност наблюдават движенията на учителя и ги имитират.
Те се учат най-добре като движат телата си.
Лингвистична

интелигентност

(„чувам

и

изпълнявам”)

-

обучаемите с този тип интелигентност са преобладаващи. Те слушат
инструкциите на учителя и ги изпълняват. Друг начин за използване на тази

8

интелигетност в обучението им е те да бъдат карани да подават сами на себе
си на глас двигателните команди.
Когато тези два метода (двигателен и лингвистичен) се интегрират в
обучението се създава мултисензорна среда. Науката е доказала, че когато в
обучението си използваме това, което виждаме и чуваме ние запазваме 50 %
от информацията, това което виждаме, чуваме и казваме – 70%, а това което
виждаме, чуваме, казваме и правим – 90 %. (Gilbert, 2006)
Музикална интелигентност – тази интелигентност се проявява найрано, още на 2-3 г. възраст. Нейното развитие се интегрира най-лесно с
танцуването. В обучението на ученици с такава интелигентност може да се
използва пляскане в ритъма на стъпките, музикално отброяване на ритъма
им и дори неговото изпяване с и без музикален съпровод. При работата в
музика с тези ученици е добре да им се обръща внимание с какви движения
се изобразават акцентите в музиката, както и кои елементи в музиката се
използват като мотиватор за движенията.
Пространствена интелигентност – тази интелигентност е свързана
със засилено развитие на визуалната сетивност. Такива ученици имат
склонност да мислят в картини и се нуждаят от зрителни образи, за да
възприемат по ефективно информацията.
Логико-математическа интелигентност – учениците с такава
интелигентност мислят чрез обработване на концепции, логически и
цифрови конструкти. Те се нуждаят от намирането на логическа причина за
осмисляне на движенията, сортират и обработват информацията логически.
Такива ученици се нуждаят от отговор на въпросите „Как?” и „Защо?” и
обикновено повече време за обработка на информацията, преди да изпълнят
движенията.
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Междуличностна интелигентност – учениците от този тип имат
способност да се свързват и разбират другите хора лесно, както и да
откриват разликите между себе си и останалите. Те учат като отбелязват
гледната точка на другите, за да могат да осмислят своята гледна точка и
начин на чувстване и мислене. Такива ученици се привличат силно от
партньорството в танца, което им помага да усвояват информацията побързо.
Вътрешо-личностна

интелигентност

–

учениците

с

такава

интелигентност са водени в мисленето и ученето си от идеи и концепции. Те
имат способност за саморефлексия и осъзнаване на вътрешното им
състояние, която използват за осмисляне на чувствата си с цел вземане на
решения за действие и начин на поведение. Те са наясно със своите силни и
слаби страни, което ги прави адекватни в поведението, желанията и дори
мечтите им свързани с обучението им. Въпросиите, които биха им
помогнали в усвояването на информацията за танцовите движения са „Какво
чувствате при изпълнението на движението?”, „Какво искате да кажете на
партньора или зрителя с това движение?”.

Обосновка на методиката и терминология
Изискванията към участниците в процеса на усвояването на
Европейските състезателни бални танци за социално танцуване, както и към
самия процес, не правят изключение от усвояването, на който и да е друг
стил социални танци.
Основните въпроси, които стоят за решаване пред социалния танцьор
в обучението му по Европейски състезателни бални танци са:
1. Кога да стъпвам?
2. Къде да стъпвам?
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3. Как да стъпвам?
4. Как съм ориентиран спрямо партньора и ориентирите в залата?
5. Как да се движа по линията на танца?

Нормалният обучаем може да възприема от 5 до 9 различни, нови
информационни блока за определен период от време (едно занимание –
танцов урок). Социалният танцьор, започващ да изучава този партньорски
танцов стил, трябва да усвои 18 различни базови информационни блока, за
да може да изпълни успешно най-простите основни движения в т.н.
„Затворен хват” (основна танцова позиция) в отделните танци. Повечето от
тях изискват и специфични умения или такива, които вече са усвоени, но се
прилагат в нов контекст. Усвояването на толкова голям брой умения само за
един урок (каквато е честата практика при използването на модела „от
цялото към частите”) води до когнитивно претоварване и най-често
предизвиква емоционален дискомфорт, като често води и до отказване от
занимания с танци. Ето защо ще използвам някои основни принципи от
съвременната теория на „обучението чрез инструкции” (Bransford 2000,
Jensen

2005) , според които по-добрият подход при изграждането на

програмата за обучение е използването на модела „от частите към цялото”.
Един от най-важните аспекти в този модел е начинът на построяване на
методиката за подаване и обработка на информационните блокове, следващ
основния принцип - „от простото към сложното”. Правилата, които имат
особено важно значение за ефективността от приложението на този модел в
танцовото обучение са:
- Ограничаване на информацията в един урок до 7 нови елемента.
- Представяне на информацията на малки части
- Свързване на новата информация с вече усвоената
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- Инструкциите трябва да са структурирани така, че да се схващат
лесно
- Информацията трябва да стимулира способност за екстраполацията
й
- Поведението трябва да е йерархически организирано
- Новите поведения трябва да се изграждат на основата на
съществуващите
- Поведение, което е позитивно възприемано ще се възпроизвежда
- Посочване на основополагащите връзки
- Стимулиране на мислене в категории от по-висок порядък
- Подчертаване на трансфера на знанията
- Осигуряване на условия за надеждна проверка на усвоената
информация
- Предоставяне на многобройни възможности за затвърждаване на
получените знания и умения.
Мозъкът се нуждае от време, за да организира, използва и съхрани
информацията за движенията. Изграждането на необходимите

за целта

връзки в него започва едва след 15- минутно обработване на получаваната
нова информация, за тяхното затвърждаване е необходим около 1 час, а за
окончателното им фиксиране са необходими около 6 часа. Ето защо водещо
правило в обучението е: „По-малкото е повече. Твърде многото и твърде
бързото е нетрайно”. Всеки 10-15 мин. обучение чрез предаване на нова
информация трябва да бъдат последвани от 2-5 мин. за найната
самостоятелна обработка от обучаемия. Едва след тази фаза на възприемане
на новата информация за движението е необходимо да се пристъпва към
процеса на повторението му, с цел нейното затвърждаване и прехвърляне в
дълготрайната памет. Колкото повече и по-точни концепции или идеи за
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движението използват учениците при изпълнението им в повторенията,
толкова по-точно е тяхното усвояване. Запаметяването им може да бъде
направено по-трайно чрез създаване на емоционални преживявания или
специални учебни ситуации при изпълненията им, благодарение на т.н.
емоционална и епизодична памет на човека. Други методи и средства,
водещи до засилване на паметта на обучаемите в двигателното им обучение
са:
-

Представяне на най-важната информация в началото и в края на
заниманието

-

Споделяне на наученото от танцьора с техния партньор в края на
заниманието

-

Задаване на въпроси към танцьорите свързани с изучения материал

-

Използване на нови атрактивни

подходи

в предаването на

информацията
-

Персонализиране на начина на подаването на информацията

-

Фокусиране върху детайлите на движението

-

Създаване на повече асоциации свързани с движението

-

Осигуряване на достатъчно време за самостоятелно усвояване на
движението

-

Максимален брой повторения на движението с променлива скорост
на изпълнението им

-

Използване на обратна връзка чрез описание на плана за изпълнение
на движението от обучаемия
Ученикът трябва да може сам да планира изпълнението на

движенията си, като за това му е необходима цел и мотивировка, които
мозъкът може да схване лесно – „какво” и „защо” се изпълнява.
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В Европейските страни с развита култура и традиции в
областта на социалното танцуване съществуват адаптирани ситеми,
програми и методи за усвояване на Европейските състезателни бални танци
за образователно и социално танцуване. Естествено е за целите на
популяризирането на културата на Еропейските бални танци и у нас, те да
намерят приложение и в образователните програми по изкуствата в сферата
на формалното образование в училища и висши учебни заведения, както и
да се използват широко в различните форми на неформално образование в
танцови училища, школи и клубове в България, чийто брой през последните
години нарастна значително. Проблемът за развитието на танцовата култура
и танцовите способности на българина чрез обучение по европейски
състезателни

бални

танци

съдържа

два

аспекта:

от

една

страна

популяризиране на тази танцова форма с цел по-пълно задоволяване на
културните, двигателни и социални нужди на българите, а от друга обучение
и развитие на танцови способности у занимаващите, както и на
педагогически умения у танцьори и студенти, бъдещи учители по тези
танци.

Педагогически модел за обучение по социално танцуване.
Занимаващите се с танци заради удовлетворяване на свои културнообразователни, развлекателни, оздравителни и естетически потребности без
насоченост за участие в състезания се определят като „социални танцьори”.
Сама по себе си тази група танцьори предполага групова организация
на заниманията с тях, без разбира се да изключват и индивидуални такива.
Необходимите педагогически качества и умения на танцовите учители за
работа с тази група включват:
-

умение за водене на големи групи
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-

бързо разучаване на прости композиции (схеми) от основни фигури

-

умение за деликатно поправяне на грешките на учениците

-

създаване на непринудена и подкрепяща атмосфера в групата

-

безопасно чувство за хумор

-

умение за леко превключване на друга тема в работата при поява на

неочакван проблем, съхранявайки нивото на енергия в групата или красиво
излизане от ситуацията
При организацията на работата с такива групи огромно значение
играе имиджът на водещия, стилът на обличането му, на самопрезентацията
му, техническото и естетическото ниво на оборудване на помещението
(залата) и разбира се нивото на рекламната кампания за набиране на
ученици. В методиката на преподаване преобладават следните характерни
особенности:
- Всички обяснения на техническите действия се опират не на
биомеханиката на движенията, а на артистическия образ, на ролята и
характера на действията на партньора или партньорката. Неуместно е
задълбочаването в биомеханиката на движенията или работата за сила и
скорост.
- Целта преди всичко е учениците да се научат да се движат в музика
свободно и без комплекси, както от себе си, така и от партньора.

Процесът на обучение на социални танцьори в Европейските
състезателни бални танци се подчинява на първо място на общите
дидактически принципи в педагогиката, а методите на обучение, които
намират най-голямо приложение в урока по танци са:
- Словесни - разказът, беседата, обяснението, описанието, указанието
и командата.

При изборът на конкретен словесен метод на обучение,
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учителят трябва да се съобразява с етапа и фазата на обучението, с възрастта
и степента на танцова подготовка на обучаемите, конкретната двигателна
задача и условията, в които се провежда обучението. Разказът се използва
обикновено в етапа на начално обучение при първоначално запознаване на
обучаемите с даден танц. Беседата се използва в случаите, когато в дадена
фаза от обучението трябва да се направи анализ и обобщение преди да се
пристъпи към по-нататъшно обучение. Обяснението на техниката на
движенията е задължително след демонстрацията. То трябва да става в
определена последователност, като се обръща внимание на най-важните
моменти в нея, без да се влиза в многословни подробности. В зависимост от
танцовата подготовка трябва да се дефинира и използва (адекватно) нужната
терминология. Описанието се използва, когато е необходимо да се направи
асоциация на изпълняваните движения с движения и представи за явления и
процеси от заобикалящата ги и добре позната на обучаемите среда и
действителност. Указанията и командите се прилагат най-вече във фазите на
затвърждаване и усъвършенстване на изучаваните фигури.
- Нагледни - непосредствено показване и демонстрация. Учителят
трябва да владее и да умее да демонстрира самостоятелно, както мъжката,
така и женската част от фигурата, независимо от това дали е мъж или жена.
Той трябва да подбере подходящо място за показване и да построи
обучаемите, в зависимост от броя, височината им и стуктурата на
показваната фигура. При непосредственото показване учителят може да
използва и подготвен асистент (асистентка) или танцова двойка. Когато не
разполага с такива, използва методът на демонстрация чрез видеотехника.
- Практически - цялостен, разчленен и индивидуален. При по-леките
фигури се използва главно цялостния метод, а при по-дългите и сложни
фигури се използва разчлененият метод. Индивидуалният метод се използва
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в индивидуалните занимания или в случаите, когато някои от танцовите
двойки срещат особени трудности при груповото разучаване.

Преподаването на основния фигурен материал в Европейски
състезателни бални танци трябва да започва едва след като обучаемите са се
запознали с основните музикални характеристики на танца. Основното тук е
изработването на умения за слухово детектиране на ударите (музикалните
времена) в музиката и способност за тяхното различаване. Това се постига
чрез упражнения, включващи най-напред използване на пляскане с ръце (т.е
развива се връзката нервен импулс - движение на крайник, без прехвърляне
на тежест) в такт с музиката, след което се преминава към упражняване на
прехвърлянето на тежест от крак върху крак в основните направления на
движение – напред, назад и встрани, в такт с музиката. В следващата фаза на
обучение се овладява умението за последователното им изпълнение в
различни комбинации. Обръща се особено внимание на успоредното
положение на стъпалата при изпълнение на движенията. Характерен
проблем свързан с тази фаза от обучението на начинаещите е загубата на
усет за разположението на тежестта им при позиция със събрани стъпала.
След усвояване на изброените по-горе основни двигателни умения се
пристъпва към разучаване на фигурния материал, който е структуриран в
три нива по степен на трудност на изпълняваните движения – бронзово (за
начинаещи танцьори - Beginners), сребърно (за средно напреднали танцьори
– Inermediate) и златно (за напреднали танцьори – Advanced). Най-напред се
усвоява рисунъкът на изучаваната фигура, т.е последователността от
позиции на стъпалата и едва след това се пристъпва към последователно
въвеждане на останалите технически елементи на изпълнението (издигане,
снижаване, въртене, наклони, работа на стъпалата и т.н.).
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Върху усъвършенстването на танцовите умения следва да се работи
целенасочено едва след овладяване на базовите елементи на движението за
дадената фигура (общо и по фази), до степен достатъчна за изпълнението й,
без замисляне и съществена загуба на баланс. Задължително изискване е
още в началната фаза на обучение танцьорите да се убеждават чрез примери
в положителна и отрицателна посока в естествения

и естетически

привлекателен характер на техническите изисквания - т.е. че това, което
подсъзнателно им се струва естествено и красиво в даденото движение
(създаващо лекота и непринуденост на движението) е технически правилно,
а обратното - грешно. Такъв подход развива аналитично и критично
отношение на танцьорите към техниката на собственото, на партньора и
двойката като цяло изпълнение на определен фигурен материал.
Основен принцип тук е затвържадаването и усъвършенстването на
изпълнението на фигурния материал да става най-напред индивидуално за
всеки от партньорите и едва след това да се пристъпва към изпълнение в
двойка. Изпълненията в двойка трябва да се осъществяват най-напред в т.н.
“тренировъчен хват” (симетричен хват - рамка) и без контакт в тялото. Едва
след като благодарение на овладяната индивидуална техника се достигне
достатъчна степен на комфорт за всеки от партньорите в двойката при
нейното движение, може ефективно да се премине към танцуване в
основната танцова позиция за дадената фигура.
Друг важен принцип в процеса на затвърждаване и усъвършенстване
на фигурния материал е упражняването не само на отделните фигури, но и
на възможно най-голям брой комбинации от тях, с цел изработване на
своеобразен речник на двигателната култура за дадения танц. Това ще им
позволи да развият едно от най-важните технически умения на социалния
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танцьор - “флоркрафтът” (от англ. - изкуство за ефективно използване на
танцовата площадка чрез танцуване без спиране и сблъскване с останалите
двойки на дансинга). Овладяването на това основно умение е немислимо ако
танцовите двойки заучават определени хореографии, които се стремят да
изпълняват на дансинга, без да се съобразяват с останалите танцови двойки
и етикета на социалното танцуване.

Културата на социалното танцуване не само в Европа, но и навсякъде
по света, където тя е развита

има своите дълбоки корени в системата за

неформално обучение на любители на танците от всякави възрасти и слоеве
на обществото в частни и обществени танцови училища, школи, клубове и
др., с цел практикуването им на обществени места за забавление, рекреация
и социални контакти. Изкуственото налагане на спортно-състезателен
подход към заниманията с тях предизвиква чувство на негативизъм и
нежелание за изучаването и танцуването им в неизкушения от спортни
страсти и амбиции обикновен любител на изкуството на танца и културата
на социалния танц. А тези танцьори навсякъде по света и във всички
времена винаги са били и ще бъдат много повече от останалите танцьори –
състезатели, атлети, професионалисти, артисти. Именно благодарение на тях
и характерния за човека стремеж към красота и общуване чрез занимания с
изкуства се ражда, става популярен и се развива или умира всеки нов танц
или танцов стил, във всяка епоха.
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