
Képes beszámoló
A tanítás művészete című

Bemutatónapról

BARTÓK BÉLA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYŐR, 2016. JANUÁR 9.
.



Délelőtti program

8.00-9.00

Regisztráció – hangolódás– beszélgetés 

9.00-10.30

Sajátélmény

Énekes és szabad mozgásos improvizációk, vizuális 
megjelenítéssel

Fejes Tímea vezetésével



Körjátékos névéneklés csillagok 

között



Zenebefogadás Händel-lel



Händel és pasztell 



10.45-12.30

Módszertani előadások, bemutatók

Kokas Klára napjainkban Lájer Józsefné
(kurátor Kokas Klára Alapítvány, Budapest)

Kokas-pedagógia az óvodában Vasvári Éva
(óvodapedagógus, Budapest)

A Kokas-pedagógia terápiás hatása Fejes Tímea
(gyógypedagógus, Pannonhalma)



Dr. Kokas Klára halála után örökösei, 

tanítványai, munkatársai körében 

felvetődött a kérdés, hogy hogyan 

tovább? Továbbvihető-e a 

továbbképzések rendszere, 

tudástananyaga? Lehetséges-e, hogy 

személyes jelenléte nélkül működni, terjedni 

tudjon az a pedagógiai gyakorlat, az a 

különleges módszertan, amely kétségkívül 

elválaszthatatlan személyiségétől?  

Ma már bátran kijelenthetjük, hogy igen.

Klári néni írásait, filmjeit nézve megelőzte 

korát, az alternatív gyerekközpontú zenei 

ihletésű foglalkozások és ezek transzfer 

hatásai ma már bizonyítottan nem csak a 

művészi és kreatív tulajdonságokat erősítik, 

hanem az egész személyiségfejlődésre is 
kihatnak.

Lájerné Vera: Kokas Klára most is 

aktív!



Éva és Klári néni az 
óvodában:

Elmesélte, hogy gyerekei mennyire szeretnek zenére 
csendben alkotni és mozogni. 



Tímea és a terápiás hatás Kokassal



Délutáni program

13.30-14.30

Hagyomány és megújulás az alsó 

tagozatos énektanításban

Betekintés a Kerettantervekbe

Farnadi Tamara előadásában

(zenepedagógus, Győr)



14.45-15.45

Bemutató óra
a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola 4. osztályos tanulói

részvételével 
és Farnadi Tamara vezetésével



16.00-17.00

Kendőlengetős családi koncert
Haraszti Dóra (furulya, Budapest)
Edőcs Fanni (csembaló, Budapest)

Illés Szabolcs (barokk hegedű, Budapest)



Kendőlengetős családi koncert



Szkubán Judit gondolatai a 

szakmai napról.
 Győrben ismét bebizonyosodott, hogy milyen nagy szüksége lenne 

minden embernek a Kokas pedagógiára, legyen az pici gyermek, 

vagy felnőtt ember. Azt hiszem, a szakmai napon részt vevőkben is 

megfogalmazódott ez, hiszen nem véletlenül döntöttek jó páran 

úgy, hogy beiratkoznak a Győrben induló Kokas tanfolyamra. Akik 

ott voltak, saját magukon tapasztalták meg, hogyan oldja a belső 

görcsöket, feszültséget ez a fajta énekes, mozgásra épülő, 

zenebefogadásra érzékenyítő módszer. Még számunkra is 

megdöbbentő volt látni, hogy milyen mélyen hat az érdeklődőkre 

már az első ilyen foglalkozás. Szemtanúi voltunk annak, hogyan 

törnek felszínre a zene, a zene inspirálta mozgás és a képzelet 

segítségével a lélek mélyrétegeiben rejtőzködő érzelmek, emlékek.



Lájerné Vera gondolatai:

Itt ma Győrben az egykori tanítványok igazolták, hogy tud működni a 
jelenben is. A téma iránt érdeklődő egymást nem igen ismerők jöttek 
el. Akikből a zene és a közös táncolás, alkotás pár óra alatt egymásra 
mosolygó, baráti csoportot varázsolt. A résztvevők között többen 
bizonytalanok voltak, hogy beiratkozzanak - e - a győri képzésre, estére 
összejött a csoport. Az első vidéki csoportunk: Hajnalcsillag a nevük, 
Győr – Farnadi Tamara lesz az első, aki a környék pedagógusait 
helyben tanítja. Erősödik a Győr és környéke szakmai műhely.

Remélem a jó példa követésre talál, és a későbbiekben több vidéken 
is meg tudjuk szervezni a helyi képzéseket. A Kokas Klára Alapítvány 
támogatja a helyi kezdeményezéseket. 

Klári néni mindig mondta, hogy meglátjátok a halálom után „divatba 
jövök”. Ezeket az időket éljük valójában, egyre többen ismerik meg a 
Kokas-pedagógiát, szép példákat látunk a tanítványok munkája 
nyomán. Ehhez kívánok én is sok sikert, hasonló felejthetetlen 
bemutatónapokat! Köszönöm, hogy itt lehettem!



Zvezdovics Mónika leendő Kokas 

hallgató gondolatai:

Kokas Klára....... Ismertem a nevét, persze, tudtam, hogy csodát 
varázsol a gyerekekkel a zene segítségével, de amikor az első valódi 
Kokas-órát láttam - Farnadi Tamara és a bartókos gyerekek 
varázslásában -, akkor rádöbbentem, hogy vajmi keveset tudok Róla 
és a munkásságáról. Ezért is töltött el nagy örömmel a január 9-re 
szervezett "A tanítás művészete" című nyílt nap, ami Kokas Klára 
munkásságát mutatta be elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Volt 
vetítés, előadás, saját élmény, nyílt óra, csak úgy szívtuk magunkba az 
élményeket. 
És lesz folytatás.... :) Ha egyetlen nap ennyi gyönyörű élmény ért 
bennünket, mi várhat ránk 3 hétvégén? Nagyon várom..... és 
köszönöm.

Bozsakyné Zvezdovics Mónika - az egyik hálás résztvevő



Eisenmann Tünde versbe szedte 

élményét:

Az idő nem igazán kedvezett
de Juditunk ügyesen levezetett
kedves fogadtatásban volt részünk
a saját élménytől túlpezsgett vérünk
a szép Händel zenére alkottunk
a pasztellt csak úgy markoltuk
gyönyörű képek születtek
pedig többen ismeretlenek
ez ám itt a csoda,
jól érezzük magunkat,
pedig nem is tudjuk ki kicsoda
ezután jött három előadás
mind a háromnak a lényege nem vitás

túláradó szeretet
amit Klári néni közvetített
a szabadság, az alkotás,
a korlátoltság nélküli elfogadás
megélhettük ezt mindnyájan
örömködhettünk mindahányan
kis ebédszünet következett
amit a Tamara előadása követett
szívemből szól az előadása
remélhetőleg meghallgatásra talála
gyerekcsoportja nagyon fegyelmezett
amit egy kicsit irigyelek
látszik a sok munka
de egy gyerek sem unja

a délután másik fénypontja
Dóri és két társa játéka
gyönyörűen zenélnek
a gyerekek és felnőttek csak úgy fülelnek
belefér egy kis kendős tánc
éneklés és bohóckodás
lassan vége a délutánnak
örömünkre többen beiratkozának
már csak a búcsúzkodás marad
kis csapatunk szépen hazaballag.



Köszönjük:

a Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola 

résztvevő kollégáinak a szeretetteljes 

fogadtatást, és hogy otthont adtak a 

szakmai napunknak,

 szakmai napon résztvevő KKSzK tagoknak 

a közreműködést, segítést!



A Győri Szakmai Bemutató napról készült képes 
beszámolót Lájerné Vera, Szkubán Judit, Eisenmann

Tünde is véleményezte, kiegészítette. A képeket 
Hankusz Anikó készítette.

Az emlékeztető összeállítást szerkesztette

Fejes Tímea
2016. januárjában


