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Délelőtti program

9.00-9.30   Regisztráció, beszélgetés, ráhangolódás

9.30-11.00 Sajátélmény: énekes, szabad mozgásos 
improvizáció vizuális megjelenítéssel
Vezeti: Szkubán Judit zenepedagógus, Kokas-oktató, 
Wirkerné Vasvári Éva óvodapedagógus és Pállay József 
festőművész, tanár

11.15-11.45 Milyen technikát válasszak? Vizuális technikák 
alkalmazása a Kokas-pedagógiában
Előadó: Pállay József festőművész, tanár

11.45-12.15 Filmvetítés



Judit a „Kinek van jókedve” kezdetű dallal csalogatta be a körbe az érdeklődőket, 
ahol mindenki nevének a dalba éneklésével  vette kezdetét a nap. 



Csendben folytatódott az ismerkedés: egymás tekintetét keresve fesztelenül 
sétáltunk keresztbe-kasul, majd különböző hangokat hallatva bejártuk, birtokba 

vettük az egész teret.  A kialakuló hangkavalkádban csendült fel a „Csillagok , 
csillagok” kezdetű dal. Judit vezetésével csillagként mozogtunk, forogtunk, bejártuk a 

csillagrendszert . Visszatérve a Földre, hegyet-völgyet megmásztunk, közben 
sétáltunk forróságban, gázoltunk, síeltünk a mély porhóban.



Éva „kezei között” megpihentek a „vándorok”, ekkor felcsendült Händel Op. 6-os 
No. 12-es Concerto grossojának 2. tétele. Éva és a zene segítségével átváltoztak a 

kezek csillaggá, majd társakat keresve elindultak felfedezni az univerzumot.  



A vidám játék után sokat meséltek a résztvevők arról, hogy milyen érzéseket 
mozdított meg bennük a zene, Jóska és puha rajzszén segítségével pedig 

rajzlapon váltak láthatóvá az átélt élmények.



Jóska hasznos tanácsokkal látott el mindenkit, hogy melyik zenéhez milyen 
technikát érdemes használni. Közben egy általuk szervezett Kokas-tábor életéből 

mutatott példát arra, hogyan működnek ezek a technikák a gyakorlatban.



Délutáni program
13.45-14.15 Kokas-pedagógia az óvodai zenei nevelésben

Előadó: Wirkerné Vasvári Éva óvoda pedagógus

14.15-14.45 Hogyan használható a Kokas-pedagógia egy általános
iskolában? A Rózsakerti Demjén István Református 
Általános Iskolában működő Kokas-munkaközösség
munkájának a bemutatása. 
Előadó: Németh Anikó mesterpedagógus

15.00 -15.45 Bemutató foglalkozás a Teleki-Wattay AMI diákjaival
Vezeti: Szkubán Judit zenepedagógus, Kokas-oktató

16.00- 16.45 „Kendőlengetős” koncert a Pomázi Teleki-Wattay AMI 
diákjainak a közreműködésével
Vezeti: Szkubán Judit zenepedagógus, Kokas-oktató

16.45-17.00 Hozzászólások, beszélgetés, búcsúének



Éva elmondta, hogyan illesztették be óvodája zenei életébe a Kokas-
pedagógiát, hogy a heti rendszerességgel megtartott foglalkozások 

hatására miként váltak a gyerekek zenehallgatóvá.



Anikó a Kokas-pedagógia, a Kokas-foglalkozások meggyökeresedésének a 
történetét, a rendszer felépítését mutatta be a Rózsakerti Demjén István 

Református Általános Iskola és Gimnázium gyakorlatában. Illusztrációként saját 
videófelvételeit használta, melyeken a gyermekek is elmondták, hogy miért 

szeretik a Kokas-foglalkozásokat.



A foglalkozáson a gyerekek önfeledt átváltozását csodálhatták meg a 
jelenlévők.



Ezen koncerten a szőnyegen ülve, bensőséges, 
meghitt környezetben (akár a szülők ölelő karjában) 

figyelmesen hallgatták a gyerekek a felcsendülő 
élőzenét. A tetszésnyilvánítás formája itt a taps 
helyett – innen az elnevezés - a színes kendők 

lengetése volt. 





Az elégedettségmérő kérdőívet 51-ből 33 fő (64%) töltötte ki. Külön 
rákérdeztünk a nap tartalmával, a szervezéssel és az előadókkal való 
elégedettségre. A globális elégedettségre vonatkozó összegző kérdésre 
adott válaszok értéke 94%. Íme néhány résztvevői észrevétel a naphoz:

 „Nagyszerű előadások, kiváló szakemberektől, nagyon nyitott és 
értékes hallgatóságnak. Külön gratulálnék az ifjú Pomázi 
művésznövendékeknek, és nagyszerű tanáraiknak a rendkívüli 
hangverseny magas színvonaláért. Újból érezhettük valamennyien, 
hogy Magyarország zenei nagyhatalom!”

 „Tökéletes volt! Köszönöm a lehetőséget. Talán nagyobb körben is 
lehetne hirdetni az eseményt.”

 „Esetleg több sajátélményes részt több részre szedve. Délelőtt és 
délután is egyet. Még átváltoznék.”

 „Köszönjük a nagyszerű napot.”
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1. TARTALOM, TEMATIKA

2. ALKALMAZOTT MÓDSZER

3. ELEGENDŐ IDŐ SAJÁTÉLMÉNYRE

4. ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA

5. TÁJÉKOZTATÁS

6. KÖRÜLMÉNYEK

7. HASZNOSÍTHATÓSÁG

8. ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

9. AJÁNLANÁ-E MÁSOKNAK?

Tartalommmal és szervezéssel kapcsolatos elégedettség mértéke
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1. A PÁLLAY JÓZSEF - FOGLALKOZÁSVEZETÉS (SAJÁTÉLMÉNY)

1. B  PÁLLAY JÓZSEF - ELŐADÁS

2. A WIRKERNÉ ÉVA - FOGLALKOZÁSVEZETÉS (SAJÁTÉLMÉNY)

2. B WIRKERNÉ ÉVA - ELŐADÁS

3. A SZKUBÁN JUDIT - FOGLALKOZÁSVEZETÉS (SAJÁTÉLMÉNY)

3. B SZKUBÁN JUDIT - FOGLALKOZÁSVEZETÉS (BEMUTATÓ)

3. C SZKUBÁN JUDIT - FOGLALKOZÁSVEZETÉS (KONCERT)

4. NÉMETH ANIKÓ - ELŐADÁS

Előadókkal, foglalkozásvezetőkkel való elégedettség mértéke
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MAXIMÁLIS ELÉGEDETTSÉG (217 PONT LETT VOLNA) RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉG (205 PONT VOLT)

Összegző jellegű értékelés (2)



 a Pomázi Teleki Wattay AMI vezetőségét és 
dolgozóit a helyszín, a hangosítás biztosításáért 
és a sok egyéb területen nyújtott segítségért 

 az iskola diákjait, amiért előadóként és a 
bemutatón is közreműködtek a program 
megvalósításában

 Márkus Erzsébetet, Radnainé Puer Juditot és 
Szkubán Juditot a szervezésért 

 Pauer Erikát az események vizuális 
megörökítéséért (fotózás) 

 Szkubán Juditot ugyancsak fotózásért, illetve e 
beszámoló elkészítéséért 


