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13. SZAKMAI NAP PROGRAM-TERVEZETE 
 

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 meghívottakkal pl. olyan kérdésekre:  
 
 Ti hogyan csináljátok a névéneklést? …Nálatok hogy teremtődik meg a csend? …Mit kezdesz a sok 

szólóval? …Milyen zenéket használsz? Mik a forráshelyeid? ..stb. 
 

Hozzászólások, kiegészítések 
A jelenle vö k kö zu l ba rki kiege szí thet e s hözza szö lhat, bemutathatja anyaga t. elmöndhatja 
ve leme nye t, saja t tapasztalata t, ke rde se t. 

(Kérdező, moderátor: Deszpot Gabriella) 
 

12.45-13.30 
Ebédidő
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13.30-15.15  
 Fórum 

Hírek, aktuális kérdések, gondolatok, gondok megosztása egymással.  

Kiemelt témák:  

A Kokas Klára Alapítvány honlapja, a www.kokas.hu új arculata és tartalma, mint lehetőség 
a szakmai munka bemutatására, erősítésére különös tekintettel a KKSZK tagokra 
(Bemutatközásök, hírek, kérdőív stb. és menüpöntök) (Deszpot Gabriella) 

A Kokas Klára Alapítvány e-Learning felülete, és lehetőségei a szakmai munkakapcsolatok 
kialakítására. (Fórumozás, levelezés, on-line mentorálás) (Sváb Ágnes) 

Munkatársi, képzői utánpótlás szervezése, személyi kérdések. Szükségletek és 
lehetőségek. Felhívás megfogalmazása (Lájerné Vera) 

 
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? stb. óvodai, iskolai-tantárgyi, 
órán-kívüli, szabadidős, családi és más keretekben) 

Kiscsoportokban a témák megbeszélése és a saját tapasztalatok megosztása, majd a közös 
vélemény, domináns jó tapasztalat ismertetése a plénumon.  
Kiemelt hözza szö lö k tö bbek kö zö tt (tervezet): Ladányiné Sütő Tünde, (Rö zsakerti Demje n 
Istva n Reförma tus A ltala nös Isköla); Szkubán Judit (Dunakeszi, Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

Következtetések levonása és összegzés (Moderátor: Deszpot Gabriella, vagy kiscsoport-vezetők) 

 
16.30-17.00  
Búcsúzás

Reflexiók a napról. 
Gyertyagyújtás, búcsúéneklés 

 

http://www.kokas.hu/

