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(I.) 2010 május19. Budapest (Felvinci kollégium) 
 
Erro l ku lo n dokuméntum ké szu lt: 
Dészpot Gabriélla– La jér Jo zséfné  (2010, szérk.): Kokas pedagógia – 1. szakmai nap. 2010. 
május 19. „Hogyan tovább…?” Szekció-beszámolók és levelek. Ké zirat. Budapést. 46 
 
A légfontosabb ké rdé sék, mélyékré ko zo sén kéréstu k a va laszt: 
1/Hogyan tova bb Kla ri né ni né lku l? –(tanfolyam) 
2/ Kik lésznék a tanfolyam hitélés élo ado i, vézéto i? 
3/ Mélyik téru létén kapcsolo dné k bé a tanfolyami munka ba? 
4/ Mino sí té s 
5/Kik léhétnék Mu hélyésék? 
 
Szakmai székcio k jo tték lé tré: (o voda sok, iskola, zéné szék, téra pia, végyés, félso oktata s 
cé llal) 
 

 (II.) 2011. február 19. Győrújbarát (Művelődési Ház) 
 
Hélyszí n: Gyo ru jbara t, Mu vélo dé si Ha z (Liszt Férénc u. 9.) 
Program: 
 
  9.30  –   9.50 E rkézé s Egyma s u dvo zlé sé 
10.00 – 11.00 „Zéné bo l fé nyékét”   Gyo ri Zénému hély 
11.00 – 11.15 Szu nét 

11.15 – 12.30 

Alapí tva nyi aktualita sok.  (szé khély, 
tagok, joga lla s stb.) 

Ta jé koztata s, ismértété s, 
hirdété sék.  
(Némés La szlo  Norbért, La jérné  
Véra) 

A Kokas-pédago gia mu ko dé si 
réndszéré é s tévé kénysé géi 
(térvék). 
Szakmai kollé gium lé tréhoza sa nak 
ké rdé séi 

Eszmécséré, vita élo térjészté sék 
alapja n.  
(Dr. Dészpot Gabriélla) 

12.30 – 13.30 
Ebé dszu nét. Terülj, terülj asztalkám, különben üssed, üssed, üssed mo dra, 
azaz la ssuk égyma st véndé gu l, ki mit tud maga val hozni! 

13.30 – 16.00 

„Fé lfigyélémbo l, téljés figyélémbé” 
Tanfolyamvézéto k bésza molo i 

A tanfolyamokkal kapcsolatos 
érédmé nyék bémutata sa é s 
ké rdé sék félvété sé. 
(Garamszégi Valé ria-Démél Esztér, 
Réikort Ildiko -Szkuba n Judit) 

A féjlo dé s, a szakmai mino sé g 
mégtarta sa nak ké rdé séi (a 
zénému hélyék ké rdé séi. 
Szupérví zio , méstérkurzus, Kokas-
Ko déx)  

Eszmécséré, vita élo térjészté sék 
alapja n.  
(Dr. Dészpot Gabriélla, La jérné  
Véra)  

Konklu zio k, féladatok 
A nap szakmai tapasztalatainak 
o sszégzé sé (Némés La szlo  
Norbért) 

16.00 – 17.00 Szu nét Ko tétlén bészé lgété s, lévégo zé s, 
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ké szu lo dé s a koncértré. 

17.00 – 18.00 
„La tni é s la ttatni”  
Dallamvara zs koncért 

Gyo ri Zénému hély (ku lso so k is 
la togathatja k) 

18.00 – 18.15 A ha z élhagya sa  Bu csu zkoda s 
 
Szérététtél va runk bénnétékét! 
 
       A gyo ri zénému hélyésék 
 
Informa cio :  
Farnadi Tamara   +….., . 
Féjés Tí méa    …. 
Hala sz Attila   …. 
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(III.) 2011. december 3. Budapest, Tető Galéria (KKSzK alakulo ) 
 
program 

  9.30 – 10.00 
E rkézé s, régisztra cio  (tagfélvé téli ké rélém, tagnyilva ntarto  lapok kioszta sa, 
jélénlé ti í v ala í ra sa) 

10.00 – 10.20 E nék-mozga s program: né vé néklé s (Démél Esztér- Garamszégi Valé ria) 

10.20 – 10.30 
Alapítványi aktualitások ismertetése. (iroda, minisztéri kérét é s ma s 
pa lya zatok, folyamatban lé vo  munka k, kiadva ny é rté késí té s stb.) (La jérné  
Véra) 

10. 30 – 10.45 

A Kokas Kla ra Szakmai Kollé gium Mu ko dé si Szaba lyzata nak pléna ris 
é rtélmézé sé (az előzetesen kiküldött tervezet áttekintése).(Deszpot G.) 
A (nem dátumozott) tagfélvé téli ké rélmék bényu jta sa é s a KKSZK 
mégalakula sa. 
A vézéto sé gi szavazo lista mégnyita sa. 

11.00 - 12.00 

A javasolt Kokas Kódex pontjainak plenáris áttekintése, (élo zétésén 
kiku ldo tt anyag mégvitata sa). (Dr. Dészpot Gabriélla)  
Téljés égyété rté s ésété n a Kokas Ko déx élfogada sa. 
(Tova bbi vita ésété n a ké k bétu s programvérzio  lé p é létbé) 

12.00 – 12.30 Ebé dszu nét. 

12.30 - 13.30 
A Szakmai Kollégium csoportjainak megalakulása: cé lkitu zé sék, 
programva zlatok mégbészé lé sé, csoportvézéto  é s né vva laszta s. 

13.45 – 15.00 
A Kollé giumi csoportok bémutatkoza sa pléna risan é s ésétlégés csatlakoza s 
ma sik csoporthoz is. A csoportadatok vé glégésí té sé é s léada sa a Kollé giumi 
titka rnak (Baginé Kenderesi Andreának) 

15.10- 16.00 (?)  

Különféle szavazást bonyolító bizottságok alakulása. Szavazás: a tagok 
vézéto sé gi tagokat (4 fo ) va lasztanak a vé glégésí tétt jélo lo lista ro l.  
A vézéto sé g mégalakula sa, élso  u lé sé. 
Tagnyilva ntarto  adatlapok léada sa a Kollé giumi titka rnak (Baginé 
Kenderesi Andreának) 

12.30 – 13.30 
A Kokas Ko déx ké rdé sés ré széinék mégvitata sa, kis csoportokban 
(tagozatok, munkacsoportok szerint) 

13.45 - 14.45 A Kokas Ko déx pléna ris vé glégésí té sé, élfogada sa. 

15.00 - 15.30 
A Szakmai Kollégium csoportjainak megalakulása: cé lkitu zé sék, 
programva zlatok mégbészé lé sé, csoportvézéto  é s né vva laszta s. 

15.40 - 16. 40 
(?)  

Különféle szavazást bonyolító bizottságok alakulása. Szavazás: a tagok 
vézéto sé i tagokat (4 fo ) va lasztanak a vé glégésí tétt jélo lo lista ro l.  
A vézéto sé g mégalakula sa. 
Tagnyilva ntarto  adatlapok léada sa a Kollé giumi titka rnak (Baginé 
Kenderesi Andreának) 

16.00 – 16.20 
16.40 – 17.00 

Zéné-mozga s program (Réikort Ildiko -Szkuba n Judit) 

17.00-ig 
17. 30-ig 

A ha z élhagya sa  
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(IV-V.) 2012. 04.28/29. (Nyílt, magyar-angol hétvége) Budapest, Tető 
Galéria 
 

KÓKAS NYITÓTT HE TVE GE 
A Kokas Kla ra Agapé Zéné-E léto ro m Alapí tva ny szakmai napja 

 
Tervezett programok: 
 
Szombat: április 28. 

     9.00-9.30 Alapítványi bemutatkozás – (szérvézéti, tanfolyami ismértéto k, csatlakoza si 
léhéto sé gék) 

   9.30-10.00 filmvetítés –  filmdemó  (4 tématikus DVD-ro l) 
 10.00-11.00 Farnadi Tamara – Győri Zeneműhely – iskoláscsoport bemutató 
 11.00-12.00 interaktív beszélgetés a filmré szlétékbén é s a bémutato ban la tottak 

nyoma n 
 12.30-13.20 filmvetítés -  Kla ri né ni utolso  gyérékcsoport foglalkoza sairo l – Vivanté 

Csoport-Garamszegi Valéria - Zebegényi Zeneműhely - bészé lgété s: hogyan indítsunk 
Kokas foglalkozásokat az óvodában, iskolában 

 13.30-14.30 Szkubán Judit - Dunakeszi Zeneműhely -  gyerekcsoport bemutató és 
interaktív beszélgetés, tapasztalatok a Kokas módszer iskolai alkalmazásában 

 14.40-15.00 Angol nyelvű filmvetítés: Koda ly nyoma ban (5’) filmdémo  – angol (11’) 
 15.10-15.40 Angol nyelvű  interaktív beszélgetés a ré sztvévo  ku lfo ldi é rdéklo do kkél  

(Dr. Némés La szlo , é s To th Téré z vézété sé vél)  
 15.50-16.05 Baby film (12’) –magyar-angol félirattal –  várjuk a filmen szereplő 

családokat! 
 16.10-18.00 Kendőlengetős koncert: Kokas Katalin és kamarazenekara 

részvételével 
 Vasárnap: április 29. 

    9.00-9.30 é rkézé s, ismérkédé s 
    9.30-9.55 filmvetítés: Duéndé (22’) 
 10.00-11.00 interaktív workshop  – ré sztvévo k bévona sa val – tanfolyamvézéto k 

vézété sé vél 
 11.00-12.00 vizuális foglalkozás Pállay József festőművész vezetésével 
 12.00-13.10 filmvetítés: Fogas János: A zene felemeli a kezeimet c.– riportfilm Kokas Klárával  

 búcsú-éneklés 
Helyszín: TETŐ Galéria 1115 Budapest, Ecsed u. 13. (www.tétogaléria.hu) 

 
A kendőlengetős koncertre gyerekeket is várunk, ahol Kla ri né ni taní ta sa t ko vétvé a 
mu vé szék produkcio ja t taps hélyétt kéndo léngété ssél ko szo nju k még. Ké rju k a szu lo két érré 
ké szu ljénék, hozzanak kéndo t, ésétlég a fo ldo n u lé shéz pa rna kat a gyérékéknék. (www.kokas.hu 
wéblapon kora bbi koncértjéinkro l ta jé kozo dhatnak.)  
A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációt kérünk a korla tozott hély miatt, é rkézé si 
sorréndbén 
tudja k a hélyékét élfoglalni. 
Kiemelten várjuk az óvónőket, tanítókat, gyógypedagógusokat, zenészeket, hallgatókat, 
szülőket. 
A szu nétékbén léhéto sé g van mégismérkédni az Alapí tva ny szérvézétéivél, szakémbéréivél, 
programjaival, ké pzé séivél, kiadva nyaival, kédvézmé nyés a rusí ta s a hélyszí nén. 
 
Információ, jelentkezés a szervezőnél:  Lájerné Vera – 06-20/967-0804, emailben: 
lajer@lajer.hu   

 
  

http://www.tetogaleria.hu/
http://www.kokas.hu/
mailto:lajer@lajer.hu
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KÓKAS ÓPEN WEEKEND 
28th-29th April 2012. 

Invitation 
 

Programmes 
28th April, Saturday 

 9.00-9.30 Introducing the Kokas Foundation (about thé organization, coursés 
and opportunitiés for joining) 

 9.30-10..00  premiere of the four  thematic  Kokas DVDs (filmdémo) 
 10.00-11.00 Tamara Farnadi: thé Győr Music Workshop –pérformancé of thé 

young pupils’ class 
 11.00-12.00 interactive discussion about thé films and thé class pérformancé  
 12.30-13.20  The last children courses of Kla ri Né ni , film - Vivanté Group : Introducing 

thé Zebegény  Music Workshop by Valéria Garamszegi , discussion on  How to Start Kokas-
coursés in kindérgartén and in primary school_   

 13.30-14.30 Szkubán Judit - Dunakeszi Music Workshop -  pérformancé of thé 
childrén’group and intéractivé discussion about how to adapt  thé Kokas-méthod in  public éducation 

 14.40-15.00 Ón Koda ly’ footstéps…, Film in English (5’), demo(11’)   
 15.10-15.40 Panel discussion in English  léd by László Nemes, Phd., and Terez Toth  
 15.50-16.05 Baby film (12’) – with Hungarian-English subtitles.  Familiés shown in thé film aré 

wélcomé! 

  16.10-18.00 Violin concert of Katalin Kokas and her Chamber orchestra-  
Special Handkerchief -Waving concert for children with families 

29th April, Sunday  
    9.00-9.30 Arrival  
    9.30-9.55  Duende- Film by Tamas Egér (22’) 
 10.00-11.00 interactive  workshop léd by Kokas héad téachérs    –with activé 

involvémént of thé participants  
 11.00-12.00 visual arts  workshop léd by József Pállay, artist , art téachér  
 12.00-13.10 Music lifts my hands – Film by János Fogas , an interview with Klára Kokas 

 Farewell singing  
Venue: TETŐ Galéria 1115 Budapest, Ecsed u. 13. (www.tétogaléria.hu) 

 
Children are also welcome in the Handkerchief Waving concert. Parents are kindly asked to bring scarf or any 
textile handkerchief to wave in order to thank the performance of the musicians following Klári Néni’s 
guidance, as well as pillows to sit on during the concert. ( for moré information about concérts: www.kokas.hu.)  

 
Kindergarten, primary school and specialist educations teachers, musicians, students and 
parents are especially welcome.  
During breaks it is possible to get information about the organizations of the Kokas Foundation and the 
courses organized by the Foundation, meet their experts, as well as buy publications on discount price.    

Free admission . Registration is required. Reservation is upon arrival. 
 

Information and registration::  Lájerné , Vera – +36-20/967-0804, email: lajer@lajer.hu 

 

Kokas Klára Agape Music-Joy of Life Foundation 
H-1117 Budapést, Féhé rva ri u t 38./A    PÓST: H-1537 Budapést, Posbox 384.  Rég.Nr.: 511. 

www.kokas.hu 

 
  

http://www.tetogaleria.hu/
http://www.kokas.hu/
mailto:lajer@lajer.hu
http://www.kokas.hu/
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(VI.) 2012. június 2. Budapest, Tető Galéria 
 
9. 00 – 9.30 E rkézé s, régisztra cio  
9. 30 – 10.00 Ko zo s né pdalé néklé s, dalok-bo rzé jé, ra hangola s 
10. 00 – 10.15 Kokas-demo a ké szu lo  4 DVD-ro l é s könyvbemutató 
10. 20 – 12.30 Bevezető: a szakmai nap cé lja é s konkré t programja 

Egyé ni ismértéto k é s bészé lgété s ké rdé sékkél: ki hogyan tartja a Kokas-
foglalkoza sokat? Bémutatkoznak (kb. 30-30 percben): 

o Juhász Ibolya: A ko ldo kzsino rto l az iskola ig. "Ném léhét "ném" 
kommunika lni"- bészé dindí ta s "tiszta forra ssal" A Kokas mo dszérrél 
az anyuka k, apuka k é s gyérmékék ségí tsé gé ré 

o Reikort Ildikó: A Kokas-mo dszér csécsémo korto l félno tt korig 
o Garamszergi Valéria: Kokasoza s o voda ban, iskola ban 

Az ars poética kat béku ldo k ro vid bémutatkoza sa, kb. 10 és 5percben:  
Kovács Andrea, Bolla Helga 

12.30 –  
kb.13.30  

Ebé dszu nét (piknik alapon vagy égyé nilég) 
Jélo lo lista a llí ta sa. Szavaza s élo ké szí té sé.  

13. 00 – 14.00 
A KKSZK közgyűlése: u j vézéto sé gi tag va laszta sa, MSZ mo dosí ta s  
A ko zgyu lé st hata rozatké ptélénsé g ésété n 13.30-ra u jra o sszéhí vjuk. 

14.00 – 15. 10 

Egyé ni ismértéto k é s bészé lgété s: ki hogyan tartja a Kokas-foglalkoza sokat? 
(folyt.) 
Bémutatkoznak (kb. 30-20-15 pércbén):: 

o Demel Eszter: Tapasztalatok kisbaba kto l félno ttékig 
o Szkubán Judit: A hangvara zs koncértro l é s ma sro l 
o Sándorné Jakab Éva: A tanréndbé iktatott Kokas-o ra saja tossa gai 

15.10- 16.00  Filmvetítés: Tüzet viszek c. film bémutata sa é s bészé lgété s. 

16.00 – 17.30 

Reflexiók a napra. Ko vétkézo  lé pé sék méghata roza sa, javaslatok a KKSzK 
tova bbi munka ja hoz. 
Ta nc, é nék, gyértya s bu csu za s 
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(VII.) 2012 december 8. Budapest, Tető Galéria 
 

SZAKMAI NAP ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 
Kokas Kla ra Agapé Zéné-E léto ro m Alapí tva ny szakmai napja 

Méghí vo 
2012. décémbér 8.  
Hélyszí n: TETŐ Galéria, 1115 Budapest, Ecsed utca 13.  
(http://www.tétogaléria.hu/kapcsolat/) 
 
A dé lélo tti program réndézo jé a Kokas Kla ra Szakmai Kollé gium vézéto sé gé   
http://www.kokas.hu/szakmai_kollégium/indéx.html 
 
9. 00 – 9.30 E rkézé s, régisztra cio  
9. 30 – 10.00 Ko zo s é néklé s, égyma sra hangolo da s  
VITA DE LELÓ TT 

10. 00 – 13.00 Beszámoló a Szakmai Kollé gium éz é vi munka ja ro l.  
Helyzetelemzés: a Kokas-pédago gia térjészté sé nék aktua lis léhéto sé géi, 
hélyszí néi, forma i. – Vézéti: Dr. Dészpot Gabriélla, a kollé gium élno ké 
Vitaindí to  é s bészé lgété s a Kokas-mu hélyha lo zat kialakí ta sa ro l. – Vézéti: Féjés 
Tí méa, a KKSzK vézéto sé gi tagja 
Hozzászólások – méghí vott tagsa g é s tagjélo lték, é rdéklo do k (a némré g 
vé gzétték é s a jélénlég tova bbké pzé sré ja ro k) 
 

KÓ NYVPREMIER  
A dé luta ni program réndézo jé a Kokas Kla ra Alapí tva ny kurato riuma é s a Kokas Kla ra Szakmai 
Kollé gium 
 
14.00 – 14.30 MEGNYITÓ  • Elmondja Hollo s Ma té , zénészérzo  

 
14.30 – 15.30 ELÓ ADA S • Kokas Klára: Megfésültem a felhőket. Gyerekeim zenébe bújó 

történetei cí mu  ko nyvé ro l prézénta cio t tart To th Téré z, tana r é s pédago giai 
u jsa gí ro , a KKSzK tagja 
 

15.45 KEREKASZTAL BESZE LGETE S: A szinészté zia Kokas Kla ra í ra saiban – 
gyérmékék nyélvi lélémé nyéi cí mmél. • Vézéti To th Téré z. 
 
MEGHI VÓTT VENDE GEINK 
Winkler Márta, pédago gus, a Kincskéréso  Iskola alapí to ja 
Schäffer Erzsébet, Pulitzér-dí jas u jsa gí ro , í ro , publicista 
Pállay József, fésto mu vé sz, ko zé piskolai rajztana r 
Nemes László Norbert, karnagy, a Koda ly Inté zét igazgato ja 
Klein Sándor, pszicholo gus, DSc, proféssor éméritus 
Kiss Júlia, pszicholo gus 
Deszpot Gabriella, mu vé szétpédago gus 
 

17.30  ZÁRSZÓ • Elmondja Lájer Józsefné, a Kokas Kla ra Alapí tva ny kurato riumi 
tagja  
E nék, gyértya s bu csu za s. 

A dé luta n félélo s szérvézo jé: La jérné  Véra 
  

http://www.tetogaleria.hu/kapcsolat/
http://www.kokas.hu/szakmai_kollegium/index.html
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(VIII.) 2013. április 20. Szakmai nap és DVD premier, Apáczai Kiadó 
Székháza, Budapest 

 
Születésnapi ajándék Kokas Klárának 

Méghí vo  
 

Zenében talált világ 
2013. április 20-a n mutatjuk bé a ko zo nsé g sza ma ra a névés zénépédago gus é létmu vé t 
félo lélo  tématikus filmgyu jtémé nyt é s kí sé ro ko nyvé t. A 120 jélénétét bémutato  né gy 
DVD léméz to bb é vés csapatmunka érédmé nyé, amélyét mé g Kokas Kla ra kézdétt él. 
 
PRÓGRAMTERVEZET 

10.00-13.00 
Az alkoto szérkészto k bévézéto i 
Va logatott jélénéték a Szabad mozdulatok c. DVD-ro l 
Va logatott jélénéték az Egyu tt égyma sé rt c. DVD-ro l 
Bészé lgété sék a filmékén széréplo kkél é s a ko zo nsé ggél 

14.00-17.00 
Va logatott jélénéték a Mégtala lt vila g c. DVD-ro l 
Bészé lgété sék a filmékén széréplo kkél é s a ko zo nsé ggél 
Va logatott jélénéték a Szí nés érdo  c. DVD-ro l 
Bészé lgété s méghí vott véndé géinkkél 

 
HELYSZI N 
Apáczai Kiadó Székháza, 1085 Budapest, József körút 63. 

A bélé pé s dí jtalan. A mu ko dé si ko ltsé gékhéz adoma nyukat ko szo néttél vésszu k. 

 
A rendezvény ideje alatt a kiadvány kedvezményesen megvásárolható. 

Kokas Kla ra – Vé kony Katalin – Riégér Attila – Mihola Pé tér – Kuszko  Anétt – Dészpot 
Gabriélla (2013): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző 
magyarázó szövegével./Worlds Discovered in Music. Selection from the films of Klara Kokas 
with her own commentary 
 
Tartalom: 

1. DVD: Szabad mozdulatok / Fréé-form movéménts, 1-33. filmjélénét.  
2. DVD: Egyu tt égyma sé rt / Togéthér, for oné anothér, 34 – 84. filmjélénét 
3. DVD: Mégtala lt vila g / Worlds discovéréd, 85 – 108. filmjélénét 
4. DVD: Szí nés érdo  / A colorful forést, 109 – 120. filmjélénét 
Vé kony Katalin (szérk. 2013): Kí sé ro ko nyv Kokas Kla ra Zéné bén tala lt vila g cí mu  
filmva logata sa hoz./ Accompanying book for thé assortéd film ségménts éntitléd ”Kla ra 
Kokas: Worlds Discovéréd in Music”  

Nyélv: magyar, angol.  
Ja té kido : 6 o ra 10 pérc; 120 filmjélénét. 
 

A réndézvé ny szérvézo jé a Kokas Kla ra Agapé Zéné-E léto ro m Alapí tva ny,  
Szérététtél va rjuk az é rdéklo do két. A korla tozott sza mu  u lo hély miatt élo zétés régisztra cio  
szu ksé gés: www.kokas.hu; info@kokas.hu  

Jéléntkézo knék igazola st ku ldu nk. 
  

http://www.kokas.hu/
mailto:info@kokas.hu
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(IX.) 2013. november 16. Budapest, Tető Galéria 

MEGHÍVÓ 

2013. novémbér 16. (szombat) 
Hélyszí n: Budapést, TETÓ  Galé ria, 1115 Budapést, Ecséd utca 13. 
 
A szakmai nap cé lja: égyma s munka ja nak mégisméré sé. Tova bba , hogy a Kokas Kla ra 
a ltal mégtérémtétt hagyoma nyokat folytassuk az égyu ttlé tbén. Félfrissu lé st va runk az 
égyma s méghallgata sa é s munka ja nak mégisméré sé n kí vu l az égyu tt to lto tt „kokasos" 
programokto l é s a ku lo nbo zo  filmré szlétékbo l. Féladatunk égy u j vézéto sé gi tag 
mégva laszta sa é s kisébb igazí ta s a Mu ko dé si Szaba lyzaton.  
 
PRÓGRAMTERVEZET 
9. 00 – 9.30 E rkézé s, régisztra cio  (Baginé  Kéndérési Andréa na l) 
9. 30 – 10.00 Ko zo s né pdalé néklé s, ra hangola s (Féjés Tí méa val é s Farnadi Tamara val) 
10. 00 – 11.00 Alapí tva nyi, kollé giumi, zénéakadé miai hí rék (Deszpot Gabriella, max. 5 

percben) 
Szérvézéti ké rdé sék mégbészé lé sé: Kokas-ha lo zat. Kokas pontok, 
tagozatok, alakulo  csoportok a Kollé giumban. Ismértété sék, hélyzétké p.  
Elo ado k: Sándor Vica, Szkubán Judit, Demel Eszter, Fejes Tímea, Lájer 
Vera. 
A jélénlé vo k hozza szo la sa. Ko vétkézo  lé pé sék méghata roza sa 
(té mafélélo so k é s hata rido k, munkamo dszérék) 

11.00 -12.45 

Kokas Kla ra programja a téra pia é s pédago gia szémszo gé bo l. 
Hata rké rdé sék félvété sé é s tiszta za sa saja t né zo pontokbo l, 
tapasztalatokbo l.  
Elo ado : Réikort Ildiko  (60 percben). 

Eszmecsere, vita. Félké rt hozza szo lo k: Urbánné Varga Katalin, Fejes 
Tímea. (kb.10-10 percben). Tova bbi hozza szo la sok a jélénlé vo kto l max. 
5-5 percben 
Ó sszégzé s, ko zo s a lla spont kialakí ta sa 

12.45 – 13. 30 Ebé dszu nét (piknik alapon vagy égyé nilég) 

13. 30 – 14.30 
Kokas Kla ra mo dszértana a Natban é s a kéréttantérvbén.  
Elo ado : Farnadi Tamara. Bészé lgété s, problé mafélta ra s.  

14.30 – 15. 45 

Tantervi Kokas-órák a Rózsakertben (Démjé n Istva n Réforma tus 
A ltala nos Iskola, also  tagozat). Bémutato , programismértété s, 
bészé lgété s. Elo ado k: Pállay József, Németh Anikó, Balogh Andrásné 
Magdi, Reikort Ildikó.  

15.45 – 17.00 
Reflexiók a napra. Vé lémé nyék a ré szvévo kto l a ko vétkézo  lé pé sék 
méghata roza sa hoz, javaslatok a KKSzK tova bbi munka ja hoz. 
Ének, gyertyás búcsúzás (Féjés Tí méa val é s Farnadi Tamara val) 

 
Kédvés ré sztvévo inkto l ko ltsé g-hozza ja rula st kéll ké rnu nk a térém bé rléti dí ja hoz, ézé rt 
tisztéléttél ké ru nk mindénkit, hogy régisztra la skor fizéssén bé annyit, aménnyit jo nak la t 
é s aménnyit mégéngédhét maga nak. Köszönjük.  
Szérététtél va rjuk mindén tagunkat é s az é rdéklo do két is - nyitott a szakmai nap.  
Modéra tor: Dr. Dészpot Gabriélla, KKSZK élno ké 
Emlé kéztéto  jégyzo ko nyvét vézét: Baginé  Kéndérési Andréa, alapí tva nyi titka r 
 
2013. okto bér 16.        a KKSZK vézéto sé gé  
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(X.) 2014. április 26. Budapest, TETŐ Galéria 
 

Utak és elágazások.  
Határkérdések a Kokas-módszer alkalmazásakor 
 
2014. a prilis 26. (szombat) 
Hélyszí n: Budapést, TETÓ  Galé ria, 1115 Budapést, Ecséd utca 13. 
 
PRÓGRAMTERVEZET 
 
9. 00 – 9.30 E rkézé s, régisztra cio  (Karsai Györgyinél) 

9. 30 – 10.00 

Ko zo s né pdalé néklé s, ko szo nté s 
Bevezető. Deszpot Gabriélla: A té mava laszta s, a tématikus nap indokla sa, 
félvézété sé. 

 
 
10. 00 – 
12.00 

AZ INSPIRÁLÓDÁSTÓL A TANÍTÁSIG. A KÓKAS SZELLEMISE G E S 
MÓ DSZEREK BEA GYAZHATÓ SA GA KU LÓ NFE LE ÓRSZA GÓKBAN E S 
KULTU RA KBA.  
Előadások (20-25 pércbén) 

o Székely Csilla Imola: Kokas Kla ra inspira lo  lélkisé gé. U j utakat 
kéréso  zéné s programok magyar kultura lis ko rnyézétbén 
ku lo nfé lé csoportokna l (Roma nia, Erdé ly: Kolozsva r, 
Marosva sa rhély é s ko rnyé ké) 

o Benyó Véronika: Mit adott nékém Kokas Kla ra? Az o vodai 
zénéi névélé s Sva jcban. 

o Balogh Zsuzsa: A Kokas-pédago gia léhéto sé géi magyar 
névélé si, oktata si ko rnyézétbén. Konféréncianap - 
projékto tlét.(Szlova kia, Félvidé k: Rimaszombat kisté rsé gé) 

 
Ro vidébb bésza molo k, hozza szo la sok (5-10 pércbén) 

o Reikort Ildiko : Tapasztalatok a Kokas-mo dszér ku lfo ldi 
térjészté sékor. 

o Ko rtvé si Kata-Démél Esztér-Deszpot Gabriélla: A Kokas-
pédago gia a félso oktata s multikultura lis ko rnyézété bén 
(kécskémé ti tapasztalatok)  

o Demeter Zsazsa: A bérimbauflow – élké pzélé sék, ké rdé sék a 
magyar brazil zéné, ta nckultu ra ko zo s pontjairo l 

 
12.00 -12.30 A Kokas Kla ra Szakmai Kollé gium é vés ko zgyu lé sé (lásd külön) 

12.30 – 13. 
00 

Ebé dszu nét  

13. 00 – 
14.20 

A KÓKAS-PEDAGÓ GIA ISKÓLA N KI VU LI, SZABADIDÓ S PRÓGRAMÓKBAN 
A Kokas tábor jéllémzo i é s szérvézé su k: a Dallamvara zs ta borok  
bémutata sa (Szkuba n Judit,  Hala sz Attila, Féjés Tí méa) 
Helyzetjelentések: kéndo léngéto s koncérték é s Vivanté kutata s 
projékték; az u j honlapra é pí téndo  kommunika cio  (Dészpot Gabriélla) 
 

14.20 – 
14.30 

Szu nét  
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14.30 – 
16.30 

A KÓKAS-MÓ DSZER ALKALMAZA SA KU LÓ NFE LE SZAKTERU LETEKEN. 
TAPASZTALATÓK, HI REK, TERVEK  
Elo ada sok, bémutato k 
Tiszai Luca: A Kokas-mo dszér léhéto sé géi a su lyosan halmozottan sé ru lt 
félno ttékné l (Ppt prézénta cio  15 pércbén). 
Bényo  Tama s: Kokas Kla ra nyomdokain, szabadon. (Vétí té s, élo ada s 20 
pércbén a mu vé széti téra pia léhéto sé géiro l a szocia lis munka ban.) 
VITA, ESZMECSERE 
A klasszikus Kokas-módszer emblematikus elemei és ezek keverése 
másokkal? Mire, milyen fogalmakat használjunk? Saját ars poeticák 
szükségessége. 
Hozzászólások, reflexiók a nap előadásaira. 

16.30 – 
17.00 

A ko vétkézo  Kokas-é v térvéinék ko rvonalaza sa, élfogada sa 
E nék, gyértya s bu csu za s  

 
Szérététtél va rjuk mindén tagunkat é s azokat is, akik csatlakozni szérétné nék a szakmai 
ko zo ssé ghéz. 
 
MEGHI VÓ   
 
Kédvés Kollé ga! Tisztéléttél méghí vlak a Kokas Kla ra Szakmai Kollé gium éves 
közgyűlésére. 
 
A ko zgyu lé s ido pontja: 2014. a prilis 26-a n 12.00 o ra. 
Hélyszí né: TETÓ galé ria, 1115 Budapést, Ecséd utca 13. 
Napirénd 

1. Elno ki bésza molo  az élmu lt Kokas-é v to rté né séiro l (Dészpot G.) 
2. A vézéto sé gi tagok bésza molo ja, hozza szo la sa (Féjés T., Juha sz I., Sa ndor V., 

Réikort I.) 
3. U j tagok félvé télé, bémutata sa (Balogh Zsuzsanna, Fo ldi Anita, Bényo  Tama s, 

Sina kné  Kiss Magdolna) 
4. Hozza szo la sok a tagsa g ré szé ro l 
5. Tisztu jí ta s 
6. Szavaza s a bésza molo  élfogada sa ro l é s a vézéto sé g mégéro sí té sé ro l  

 
A Ko zgyu lé st hata rozat-ké ptélénsé g ésété n 2014. április 26-án 12.30 o ra ra ismé téltén 
o sszéhí vom - a jélén méghí vo ban mégjélo lt napiréndi pontokkal, va ltozatlan hélyszí nén -, 
amély a mégjélénték lé tsza ma to l fu ggétlénu l hata rozatké pés. 
Emlé kéztéto  jégyzo ko nyv vézété sé ré To ké s Anto nia t ké rém fél. 
 
2014. a prilis 22. 
Dr. Dészpot Gabriélla 
KKSZK élno k 
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(XI.) 2014. november 22. Budapest, TETŐ Galéria 
 

NYITOTT SZAKMAI NAP ÉS TALÁLKOZÓ 
2014. novémbér 22. 

Budapést, TETÓ  Galé ria, 1119. Budapést, Mé rno k u. 40. 
Régisztra cio , réndézkédé s: 9.00-to l 
 

10.00-10.20 
Sajátélmény

Farnadi Tamara: Né vé néklé s é s dalosja té kok, amély az élo ada s bévézéto jé is. 
10.20-10.50 
Előadás 

Farnadi Tamara: Mit is tanítsunk heti egy órában?  avagy A Kokas-pédago gia 
légfontosabb éléméi az a ltala nos iskolai é nék-zénétaní ta sban. 

11.00-11.45 
 Beszámoló bemutató  

Németh Anikó és Pállay József: „Már két Kokas-év a Rózsakertben" Bésza molo  a 
ro zsakérti Kokas-mu hély élmu lt ké t tané vé ro l. Riportok, filmék, bészé lgété s. 

11.45 – 12.30 
 Fórumbeszélgetés 

Aktuális kérdések, gondok, problémák és élmények megosztása egymással. (Külön 
kiscsoportok esetén koordinál Lájer Vera)  

Beszélgetés, tapasztalatcséré az addig élhangzottakról az „újonnan” békapcsolódni 
vágyókkal és azokkal, aki a köznevelésben, általában a művészeti nevelésben érintétték. 

(Moderátor: Deszpot Gabriella) 
 

EBE DSZU NET 12.30-13.00 
13.00 – 13.20 

Felvezető bemutató 
Paál Zoltánné, Kati: Tapasztalatok baba-mama csoportomról 

13.30 – 15.00 
 Kerekasztal beszélgetés 

A Kokas-módszér alkalmazásának léhétőségéi, éddigi tapasztalatai a korai 
élétszakaszban Méghívott érintétték: Ácsné Székely Edit, Lovász Eszter, Demel Eszter, 

Kővári Eszter, Juhász Ibolya. (Moderátor: Deszpot Gabriella) 
Hogy áll a koncértpédagógiai projékt? (DG) 

15.00 -15.50 
 Fórumbeszélgetések 

Kérdések, élmények, gondok, problémák megosztása egymással. (Külön 
kiscsoportok esetén koordinál Lájer Vera)  

Beszélgetés, tapasztalatcséré az addig élhangzottakról az „újonnan” békapcsolódni 
vágyókkal és azokkal, aki a korai féjlésztés, ill. bölcsődé-óvoda térülétén érintétték. 

(Moderátor: Deszpot Gabriella) 
16.00- 16.30 

 Zárszavak, összegzések 
Csoportonként, témánként konklúziók lévonása, ismértétésé a jélénlévőkkél. 

16.30 -17.00 
BúcsúénéklésElpakolás 
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(XII.) 2015. április 25. Budapest, TETŐ Galéria 
 

Hélyszí n: Budapést, TETÓ  Galé ria, 1119. Budapést, Mé rno k u. 40. 

 
A KOKAS-MÓDSZER SOKSZÍNŰ MEGKÖZELÍTÉSE 

 
PRÓGRAM 

 

9.00-10.00 
 hangolódás – rendezkedés – regisztráció – beszélgetés

 
10.00-12.00 

Sajátélmény
Dalos, táncos improvizációk, közös rajzolás porpasztellel és elmesélések  

(Szkubán Judit, Fejes Tímea és Deszpot Gabriella vezetésével) 

 
12.00-12.45 

A Szakmai Kollégium éves közgyűlése 
A KKSZK elnökének és vezetőségének beszámolója az elmúlt Kokas évről  

Hozza szo la sok é s a bésza molo  mégvitata sa, kiégé szí té sé, élfogada sa. 
Alapszabály módosítása. Személyi kérdések.  

Egyé b hí rék é s térvézé s a ko vétkézo  é vré. 

 
12.45-13.30 
Ebédidő

 
13.30-14.00 

 Kokas Klára köszöntése 86. születésnapjára 
Sosem látott fotók és ritkán idézett  

interjúrészletek Kokas Kláráról (Deszpot Gabriella vetítése) 

 
14.00-14.50 

 Közelítések Kokas Klára életművéhez 
Korbai Hajnal élőadása: Test és testtudat a Kokas-pedagógiában 

15.00-16.00 
Bepillantás Kokas Klára munkásságához, életéhez kapcsolódó szakdolgozatokba 

Gáspár Katalin (AVKF): A „zébégényi példa”. A Kokas-pédagógia az országos  
kompéténciamérésék és intérjúk tükrébén. Esétbémutatás. 

Bognár Klaudia (NYME): Tanulásban akadályozott alsós gyérmékék féjlésztése a zénéi névélés 
módszéréivél. Esétbémutatás. 

Guncz Nóra (LFZE): Mit tanulhat égy lééndő zénétanár Náditündér és  
a Kokas-módszér ésétéből? 

 
16.00-17.00 

Kötetlen beszélgetés, reflexiók, kiegészítések 
Hankusz Anikó é s to bbén ma sok, mindénki hozza szo la sai 

 

Búcsúéneklés, gyertyagyújtás 
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(XIII.) 2015. november 21. Budapest, TETŐ Galéria 
 

A KOKAS-MÓDSZER ALKALMAZÁSA  
A NAPJAINKBAN VÉGETT KOKAS-TANÍTÓK GYAKORLATÁBAN 

Nyitott szakmai nap és találkozó 

2015. november 21.  
Budapést, TETÓ  Galé ria, 1119. Budapést, Mé rno k u. 40. 

 

 
9.00-10.00 

Hangolódás – rendezkedés – regisztráció – beszélgetés
 

10.00-11.00 
Sajátélmény

Énekes és szabad mozgásos improvizációk Antalné Borovics Márta vezetésével. 
 

11.15-12.45 
 Módszertani kerekasztal

„Nálunk, velem így működik!” Meghívott friss Kokas-tanítók tematikus 
bemutatkozása mindennapi gyakorlatukról.  
 
Ismertetések, filmek, hangzóanyagok bemutatása pl. olyan kérdésekre:  

Ti hogyan csináljátok a névéneklést? …Nálatok hogy teremtődik meg a csend? … Van úgy, hogy 
csak énekre történik a szabad mozgás? …Mit kezdesz a sok szólóval? …Milyen zenéket használsz? 
Mik a forráshelyeid? … Milyen ábrázoló technikákat használsz és az miért sikeres?... Mi a 
legkülönlegesebb történeted? 

 
Meghívottak 

Antalné Borovics Márta (Napraforgó csoportból) Makó  
Bénikné Dézsi Bernadett (Napraforgó csoportból) Vác  
Kamarás Emese (Cinégé csoportból) Székesfehérvár  
Körtvési Kata (Napraforgó csoportból) Budapest  

 

Hozzászólások, kiegészítések 
A jélénlé vo k ko zu l ba rki kiégé szí thét é s hozza szo lhat, bémutathatja anyaga t, 
élmondhatja vé lémé nyé t, saja t tapasztalata t, ké rdé sé t. 

(Kérdező, moderátor: Deszpot Gabriella) 

 
 

12.45-13.30 
Ebédidő
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13.30-15.15  
 Fórum 

Hírek, aktuális kérdések, gondolatok, eredmények és gondok megosztása 
egymással.  

Kiemelt témák:  

o A Kokas Klára Alapítvány honlapja, a www.kokas.hu új arculata és tartalma, mint 
léhétőség a szakmai munka bémutatására, érősítéséré különös tékintéttél a KKSZK 
tagokra (Bémutatkozások, hírék, kérdőív stb. és további ménüpontok, szérvéződő 
képtár) (Deszpot Gabriella)  

o Példa egy kiváló önkéntességre – Geréné Kristóf Katalin bémutatása, 
bémutatkozása: „Hélyzétjéléntés a Kokas-hagyaték Óramondásainak 
féldolgozásáról: Áttékintés és az értélméző szövégpréparálás munkálatai”  

o Példa egy kiváló önkéntességre – Sváb Ágnes bémutatása, bémutatkozása: „Mire 
jó a Kokas Klára Alapítvány é-Léarning félülété? Fórumozás, lévélézés, on-line 
méntorálás, kurzusok félvétélé, hálózatosodás a munkakapcsolatok kialakításának 
léhétőségéi.  

o Munkatársi, képzői utánpótlás és önkéntesek szervezése. (Lájerné Vera és 
Deszpot Gabriella) 

 Személyi kérdések 1.: Tóth Teréz vezetőségi tagsága.  

 Személyi kérdések 2.: Reikort Ildikó sikeres mesterpedagógusi pályázata és 
az ebből következők  

o Munkatársi, képzői utánpótlás és önkéntesek szervezése téma folytatása. 
Szükségletek és lehetőségek (átminősítés, karácsonyi vásár) (Lájerné Vera és 
Deszpot Gabriella)  

 
15.30-16.30 

 Tapasztalatcsere műhelyek:  
A Kokas-pedagógia beillesztése különféle szervezeti keretekbe

Mi a sikeres Kokas-csoportszervezés, ill. vezetés, megtartás titka? (Milyen a jó 
motiváció, hirdetés, elnevezés, adminisztráció, körülmények, dokumentáció? Milyen 
lehetőségek vannak a képzéseken szerzett Kokas-tudás felhasználására, beépítésére 
óvodai, iskolai-tantárgyi, órán-kívüli, szabadidős, családi és más keretekben, továbbá a 
pedagógus életpálya modellben?) 

Kiscsoportokban a témák megbeszélése és a saját tapasztalatok megosztása,  
majd a közös vélemény, domináns jó tapasztalat ismertetése a plénumon.  

Kiémélt hozza szo lo k, té mavézéto k: Ladányiné Sütő Tünde (Ro zsakérti Démjé n Istva n 
Réforma tus A ltala nos Iskola); Szkubán Judit (Dunakészi, Farkas Férénc Mu vé széti 
Iskola); Tóth Teréz (tana r, ko zoktata si szaké rto ). 

Kövétkéztétés, összégzés (Moderátor: Deszpot Gabriella, vagy kiscsoport-vezetők) 

 
16.30-17.00  
Búcsúzás 

Reflexiók a napról. 
Gyertyagyújtás, búcsúéneklés 

 

http://www.kokas.hu/

