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A nap eseménye

A napot 

a Szuppán Irén 

Művészeti Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 

Radnainé Puer Judit és 

tagja 

Márkus Erzsébet 

szervezte.

A szakmai részéért 

Szkubán Judit  a Kokas 

Klára Szakmai Kollégium 

vezetőségének a tagja 

volt a felelős. 



Sajátélmény Reikort Ildikó és 

Szkubán Judit vezetésével



Ismerkedés , találkozás  Kokas Klára 

pedagógiájával

Az Érik a szőlő kezdetű népdalt énekelve indultunk el a fantázia világába, 

ahol  többféle módon szántottunk, végül egy játszótéren kötöttünk ki.



Elkapott vidám, élményekkel teli 

pillanatok a "sajátélmény„-ből

Megtalált gyerekkor, szabadság, 

áramlás, öröm. 

Mozart Varázsfuvolájának a nyitánya 

hozta elő ezeket a gondolatokat, 

vagy a vezetők instrukciói, netán 

Klári néni módszere? Ki tudja?



Az átélt élmények vizuális 

megjelenítése 



Előadások

Vasvári Éva az óvodában tapasztalt élményeiről 

mesélt a hallgatóságnak

Köszönjük, kedves Éva, az élménydús beszámolót!



Előadások

Pauer Erika beszélt a Kokas pedagógia könyvtári 

alkalmazásának a lehetőségeiről

.
Köszönjük, kedves Erika, a színes előadást 



Előadások

Fejes Tímea a pedagógia terápiás hatásáról beszélt

Miután Tímea énekelve köszöntötte a hallgatókat, filmekkel és 

történetekkel bizonyította a pedagógia gyógyító hatását. 



Szkubán Judit bemutató foglalkozása

Hogyan élik meg a gyerekek?



Kendőlengetős koncert a Dunakeszi 

Művészeti Iskola diákjainak a   

közreműködésével

Hallgattuk és élveztük a 

felcsendülő műveket, 

közben énekeltünk, majd 

a végén egy kicsit 

táncoltunk is.



A nap zárása

Gyertya körüli énekkel zártuk a koncertet és az 

egész napot 



Résztvevői vélemények a napról

„Egész életemben erre a megerősítésre vágytam. Rengeteg inspirációt 

kaptam. Nem csak a terápiák, hanem a szakszerű zeneoktatás is innen 

indulhatna.” Czigás Ágnes oboatanár

„A foglalkozáson az tetszett nagyon, hogy „azt csináld, úgy mozogj, 

ahogy érzed, ahogy neked jó.” Nem kell másokkal törődni, engedjük el 

magunkat teljesen. Felnőttként ez már nehéz. Jó, hogy ezeknél a 

gyerekeknél ez szinten van tartva, elősegítetve, hogy ne veszítsék el 

ezt a képességüket. Megőrzik, hogy ők egyediek, egyéniségek, ez 

fontos.

Nagyon tetszett! Élveztem!

Nagyon hasznos volt számomra a szombati nap. Sokat hallottam a 

Kokas módszerről, de soha nem volt módomban részt venni ilyen 

foglalkozáson. Számomra valóban a megtapasztalást, a felfedezést 

jelentette ez a nap. Köszönöm, nagyon jól éreztem magam!



Nagyon jó volt a szombat, köszönjük ezúton is!

Azért szerettem volna látni a módszert a gyakorlatban is, hogy 

a zeneovis foglalkozásaimat meg tudjam újítani és ez sikerült.

Nagyon jól éreztük magunkat. Lázasan tervezgetik a többiek, 

hogy hogyan tudják becsempészni a napjaikba a látottakat, 

hallottakat.

Kicsit kívülállóként vettem részt a módszerkóstolón, mint 3 

gyerekes édesanya. Sajnálom, hogy nem találkoztam 

kiskorukban ezzel a tanulási lehetőséggel. Talán egybefoglalná 

a Ayres módszert, Ringatót, előkészítő szolfézst és egyéb 

terápiákat. Sok kérdés merült fel bennem, kell a zenei 

képzettség műveléséhez és mennyire működik „magától” ahogy 

Tímea mondta, a közvetítő személyiség mennyire számít. 

Nagyon tetszettek az előadások. A videók óriási tapasztalatot 

és tudást sugároztak.  

Résztvevői vélemények a napról



Egy levél, amely a szakmai nap után érkezett: 

Kedves Judit!

Sajnos a koncert felénél el kellett mennem, így személyesen nem tudtam 

megköszönni a tegnapi napot!

Igazán nagyszerű, élményekkel teli napon vehettem részt és ezt hálásan 

köszönöm!

Gratulálok a munkádhoz és az alapítvány minden tagjának szintén, mert 

nagyon jól szervezett és magas színvonalú munka folyik nálatok!

Egy évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Kokas pedagógiával, (most 

végeztem a Pázmány Egyetemen, ahol Mentorpedagógusi szakvizsgát 

tettem), és a szakdolgozatomhoz nagyon sok könyvet és az interneten 

megtalálható filmet néztem meg. Igazán értékes és nagyon fontos 

üzenetet hordoz a Kokas pedagógia, szívből kívánok nagyon sok erőt a 

munkádhoz és sok gyermeket akik tanulnak Tőled.

Örülök, hogy november 25-én ismét lesz ilyen alkalom, feltétlenül hírül 

viszem a kollégáimnak, mert úgy gondolom ezt az érzést nekik is meg 

kell tapasztalniuk! 
Üdvözlettel: Marczisákné Gödöllei Gyöngyi

Kispesti AMI zongora tanszakvezető

Résztvevői vélemények a napról



Köszönjük a 

Vörösmarty Művelődési Ház 

összes dolgozójának, 

hogy mindenre kiterjedő

figyelemmel segítették a szakmai 

nap sikeres lebonyolítását!



A képes beszámolót Szkubán Judit 

rendszerezte és szerkesztette. 

A képeket Aradi Ferencnek, 

az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár asszisztensének és Reikort

Ildikónak, a Kalászi Művészeti Iskola 

mestertanárának a fotóiból válogatta.


