






Így tanít Márti! 



Így tanít Márti! 



A sajátélményről  kb. 10 perces, szerkesztett videófilm készült el, 

amely zárt körben lesz hozzáférhető. 



Meghívott előadók 

 

 Antalné Borovics Márta (Napraforgó csoportból) Makó  

 Bénikné Dézsi Bernadett (Napraforgó csoportból) Vác  

 Kamarás Emese (Cinege csoportból) Székesfehérvár  

 Körtvési Katalin (Napraforgó csoportból) Budapest  

 



Bemutatta gyógypedagógiai terápiás munkáját a 

gyermekotthonban  a „Kokaska” csoporttal, és főiskolás 

hallgatóinak találkozását a Kokas-pedagógiával.   

 



Arról mesélt, hogyan változtatta meg az életét a  

Kokas-pedagógia és hogyan alkalmazza azt többféle 

csoportban.  

 





Beszámolt arról, hogyan segítették ki egy táborban a nehéz  

pedagógiai helyzetekből a Kokas-módszer „morzsái”. 

 



Bemutatta, miként  élték meg a  Kokas-foglalkozásokat  

a Zeneakadémián és a Kodály Intézet nyári kurzusain az 

egyetemisták.    

 



 



Bemutatta  a  kb. 30 évvel ezelőtti foglalkozásjegyzetek 

feldolgozásának aprólékos menetét és beszélt e fontos 

forrás szövegek máig ható jelentőségéről. 



Bemutatta  az elmúlt év fontos on-line képzési 

fejlesztését, a Kokas-moodle felállítását és beszélt 

ennek jövőbeli lehetőségeiről és jelentőségéről. 



A tervezett program szerint 

ebben a délutáni blokkban 

került volna sor új vezetőségi 

tagunk köszöntésre a plénum 

előtt.  

Akkor és ott  sajnálatos módon 

elmaradt a bemutatás, ezért 

ezt ezúton próbáljuk jóvá 

tenni. 

Szeretettel köszöntjük  

Tóth Terézt  

a Szakmai Kollégium 

vezetősége  

új tagjaként, mivel  

a tavaszi közgyűlésen 

megszavazott 

mandátuma  

életbe lépett.  

Igent mondott arra, 

hogy segíti a  

Kokas-pedagógia 

ügyét és örül annak, 

hogy részt vehet a 

munkánkban. 





A részvevők beszéltek arról, hogy milyen lehetőségek , 

tapasztalatok vannak már a Kokas-tudás felhasználására, 

beépítésére iskolai pedagógiai programokba, vagy a 

pedagógus minősítésbe. 

 



A Rózsakerti Iskola Kokas-profiljáról és ennek 

eredményeiről számoltak be Ladányiné Sütő Tünde  

és Pállay József. 



Az érdeklődők meghallgatták a Kokas-gyerekcsoportok  

megszervezésének apró trükkjeit.  

 



.. ..   …  …  .. . 
….  … ….. . …. 



Elnézést, ha valaki kimaradt, vagy rosszul írtuk a nevét! 





 Mit éreztem ezen a szakmai napon? Határtalan 

örömet és büszkeséget, mert jó volt látni, hogy a 

Napraforgó csoport hallgatói milyen minőségben 

viszik tovább a Kokas-pedagógiát. Örömmel 

tapasztaltam a nagy összetartozó-erőt is náluk, 

hiszen azért jöttek el ilyen sokan, mert találkozni 

akartak egymással, és fontos volt számukra az is, 

hogy jelenlétükkel erősítsék, segítsék az ezen a 

napon szereplő társukat. Márti, Detti, és Kata 

mellett jó volt hallani Mesi beszámolóját is, hiszen 

megmutatták, hogy értő kezekben hogyan 

virágzik tovább ez a módszer. 



 Elképzeltem, mit szólt volna Klári néni, ha látja és 

hallja a beszámolókat! Szinte láttam, amint 

csillogó szemmel odafut mindenkihez, hogy 

egyenként átölelje őket, hiszen ő minden, a 

Kokas-pedagógiába harmonikusan illeszkedő 

ötletnek nagyon tudott örülni. Klári néni 

gondolatát idézve szeretném megerősíteni ezt a 

látomást: „Minden jó eszmét el lehet rontani silány 

gyakorlattal. Azért az eszme jó marad és a 

tehetséges és elhivatott tanító kezében kivirul, 

értelmére talál, új színeket bont.”  

 Igen, ez egy nagyon színes és élménydús nap 

volt.  



Kedves Gabi! Még egyszer: a fő üzenetem a Köszönet, 

azért a sok befektetett energiáért, amivel életben tartod 

ennek a szervezetnek a működését.  

A Szakmai Nap is csodálatos volt, kitűnő előadókkal. 

Számomra az előadások megválogatása jól illusztrálta azt 

az irányvonalat, amit az Alapítványnak követnie kell a 

jövőben is. Hiszen  kutatás alapja lehet az a 

dokumentáció, eredeti anyag, ami a nyolcvanas évek 

óramondásait tartalmazza, gyerektörténetekkel és Klára 

értékes megjegyzéseivel.  

Az on-line felületműködtetése, a Moodle lehetőségeinek 

kiaknázása mind blended learning mind tisztán e-learning 

formában (és továbbfejlesztése egy működő Kokas MOOC 

felé) lehetőség a tanár továbbképzésben.  

 

 



Szép példákat láttunk arra, hogy a terápiába, az 

elesettebbek megsegítésébe vagy éppen a 

közoktatásban hogyan integrálódhat a Kokas-

pedagógia. Sőt a felsőoktatásban, a zenetanár 

képzésben is elindult már a Kokas-kurzus, és 

remélhetőleg tovább is folytatódik, itt is van jövő. 

Azt gondolom, ez a Te rálátásoddal és 

szervezőképességeddel jöhetett csak így létre. Ezek 

jól mutatják a vezetői készségedet, és én fontosnak 

is tartom, hogy ez az irányvonal maradjon az 

Alapítványnál a Te vezetéseddel. 

Kérlek, ha fontosnak tartod, ezt beszerkesztheted a ppt-be. Ha így 

döntesz, kérlek ne hagyd ki, amit a vezetésről, az irányvonalról írtam. 

Szeretettel Teri  

 



 Hálásan köszönöm ezt a szakmai napot. Nagy 

élmény volt számomra a frissen végzett hallgatók 

fantasztikus előadássorozata. Azt gondolom Klári 

néni nagyon örvendezett odafent ennek láttán. 

 A három előadás megerősített abban, ha 

szabadságot hagyunk az önkifejezésben, a 

kreativitás szárnyakat kap és a csodák 

megtörténhetnek akármelyik területen életkortól 

függetlenül. 

 



 Az egyik meghatározó élményem az újonnan 

végzett és a hétköznapokban különböző 

területeken működő Kokas-tanítók voltak. Hálásan 

köszönöm, hogy bebizonyították a Kokas-

pedagógiát ugyanolyan hitelesen tudják mívelni 

azok is, akik nem Kokas Klárától tanulhatták ezt a 

kincset. 

 Nagy ajándék az önkéntesség. Két olyan 

nagyszerű ember nagyszerű munkáját ismerhettük 

meg, amely méltón tükrözi a Kokas-pedagógia és 

Kokas Klára igényességét. 



 Sokan érkeztünk úgy, hogy ma egy nagyot 

táncolunk. Rég nem volt ilyen élményem, magam 

és társaim érzelmére, mozdulataira, lényére 

figyelhettem. A palackból kibújó, kitörő 

mindenség lehettem.  

 

Köszönöm Márti, hogy újból vissza tudtam bújni 

gyerekbőrömbe! 



Kedves Gabriella! 

Nagyon köszönöm! Megnyitottam, megnéztem. Újra 

átéltem, hogy milyen szépen jött velem az a sok ember. 

Most is nagyon jó érzéssel töltött el mindez. ... 

 

Nekem ebben az egész Kokas kollégiumban az az egyik 

legnagyobb élmény, hogy a tanfolyam elvégzése után 

sem maradok magamra. Itt időről időre megújulhatok, 

segítséget kaphatok, ha elakadok. Jó most a felvételeken 

is látni, ahogyan összetart ez a sok különböző ember.  

Számomra igazán nagy öröm ebbe a közösségbe tartozni!  

Még egyszer köszönöm, hogy ott lehettem!  

 

Üdvözlettel: Márti 

 



Kedves Márti,  

szívem repesett, ahogy olvastam „Számomra igazán nagy öröm 

ebbe a közösségbe tartozni!”  Végre hallom, látom ezt a szót 

valakitől: „közösség”.  

Te vagy az első (legalább is nekem) aki ezzel a szóval ki is 

nyilvánítja, így nevesíti, így  érzi, hogy mit jelent neki a Kokas 

Klára Szakmai Kollégium. Örülök, hogy ez a csíra is már kidugta 

fejét ködből, remélem szárba szökken és kivirágzik. 

Igen, én ezt szerettem volna már a kezdetektől (2011-től), hogy 

kialakuljanak kisebb nagyobb csoportok, akik összetartoznak, 

és emberileg, szakmailag segítik egymást továbbhaladni Kokas 

Klára nyomdokain, akik viszik a Klára-pakkot vagy feltették a 

Kokas-szemüveget, lebontják az útakadályokat, kilátó pontokat 

keresnek;  ha kell, előveszik zsebükből az iránytűt;  jeleket 

festenek a fákra, vagy  térképet rajzolnak a következőknek, és 

út menti pihenőket is építenek.  

 



 

Mint látom, természetéből fakadóan lassú és nehéz ez a 

közösségépülés - még csak az út elején tartunk, de most, hogy 

kinyilvánítottad ezeket a varázsszavakat (közösségbe tartozni) 

remélem, megtörténik az átváltozás másokban is. 

  

A leveled most nekem egy nagyon szép ajándékká  is változott. 

  

Üdvözlet és nyugodt ünnepi készülődést kívánva 

Gabi 

 



 



Köszönjük  

Makra Klárának,  

a TETŐ Galéria vezetőjének,   

hogy az otthonos és kényelmes 

helyszínt számunkra biztosította. 



A szakmai napról készült összeállítást  

Fejes Tímea, Szkubán Judit és Tóth Teréz  

is véleményezték, kiegészítették. 

 

A fotókat készítette és ezt az emlékeztető 

összeállítást tartalmilag szerkesztette, 

technikailag is kivitelezte  

Dr. Deszpot Gabriella.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Készült emlékeztető jegyzőkönyv helyett 

 2015. decemberében. 


