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Tanfolyami tájékoztató Hajnalcsillag csoport hallgatóinak! 
 
Ezúton meghirdetjük Dr. Kokas Klára akkreditált zenei képességfejlesztő 
tanfolyamát 2016. januártól Győrben. A tanfolyam szervezője és indítója a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány. 
Tanfolyamvezető: Farnadi Tamara – Kokas-oktató, szolfézstanár 
 
A 90 órás komplett tanfolyam kettő egymásra épülő, de önálló kurzusból áll (amelyek mindegyikéről külön-külön is tanúsítvány szerezhető .  
Kezdő kurzus  3 hétvége: 3x10 óra = 30 óra. 
Haladó kurzus 6 hétvége: 6x10 óra = 60 óra 
 

A foglalkozásokat hétvégeken tartjuk: 
szombaton: 9-17 óráig és vasárnap: 9-12:30 óráig.  
Helyszín: GYŐR: 
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium 

Győr, 9022, Rákóczi u. 57. 96-329-742   www.gyorikonzi.hu 
Kedvező árú szállás foglalható 6 percre a helyszíntől:  Hotel Famulus 9027 Győr Budai út 4-6 

 
A kurzusok megnevezése és célja a következő  )./”Fél figyelemből a teljes figyelembe" -  Kokas Klára zenéből indított módszere a 
személyiség harmonikus fejlesztésére I. (nyilv. sz: 23/49/2015.) 

A kezdő kurzus fő célja saját élmény szerzése, amely egyrészt az éneklésből, az improvizatív mozgásból, 
valamint a szabad képi ábrázolás megtapasztalásából ered, az elméleti tudás és Kokas Klára filmjeinek 

megismerése mellett. Továbbá a tájékozottság szerzése a Kokas-módszer alkalmazhatóságról, azzal a céllal, 

hogy dönteni tudjon a résztvevő a tanfolyam további részeinek elvégzéséről. 
 

II./ "Zenéből fényeket látni és láttatni"  Kokas Klára zenéből indított módszere a 
személyiség harmonikus fejlesztésére II. (nyilv. sz: 23/50/2015.) 

A haladó kurzus elsősorban a Kokas-módszer alkalmazásának példáit, lehetőségeit mutatja be különféle 
életkorokban és élethelyzetekben (pl. családi, terápiás és mentálhigiénés vonatkozások), valamint 

kapcsolhatóságát a különféle társművészetekhez. Továbbá célja, hogy fokozatosan vezessen be a Kokas 
módszertan saját alkalmazásához (pl.,közös hospitálás, közös jegyzetelés, foglalkozás részek megtartásának 

vállalása). A kurzuson folytatódik a sajátélményű tapasztalatok szerzése és ezek kapcsolása a zene- és 
neveléselméleti ismeretekhez. (pl. zeneválogatás, zenegyűjtemény, pedagógiai dokumentáció készítése). Végső célja elsősorban a Kokas-pedagógia gyakorlati, elméleti ismereteinek összegzése; a 
Kokas-módszer alkalmazásának gyakorlása a csoportban. Bemutató mikrotanítások tartása 
tervek alapján és felkészülés saját területi sajátságok alkalmazására. 

 

A megfelelő létszám esetén induló tanfolyam tervezett időpontjai: 
 
Kezdő kurzus   3 hétvége: 2016. január 30-31./február 27-28./március 26-27. 

 
Haladó kurzus  6 hétvége: 2016. II-III. negyed pontos beosztás később  
 
JELENTKEZÉS) (ATÁR)DŐ: 5. december 1. Változtatás jogát fenntartjuk és a végső időpontokat a visszaigazolásban közöljük. 

http://www.gyorikonzi.hu/
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A kurzus díja    I. kurzus 2016-ben     78.000.-Ft/fő 
                                II. kurzus 2016-ban:    150.000 Ft  /fő 
 

Kérjük a tanfolyami díjat a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, 
K&H Banknál vezetett 10402166-21619634-00000000 bankszámlaszámára 
átutalni, vagy bármely K&H Bank fiókban, készpénzben az alapítványi számlára befizetni, 
A számlázási adatokat a részvételi szándéknyilatkozaton a jelentkezéskor kérjük megadni! 
 
 

Előzetes ismeretet kérünk a kötelező irodalomból: 
 Dr. Kokas Klára: „Öröm bűvös égi szikra” c. könyv Budapest, .  
 Dr. Kokas Klára: „A zene felemeli kezeimet” c. könyv Akadémiai Kiadó .   A kötelező szakirodalom megtalálható a Dr. Kokas Klára életművét feldolgozó multimédiás DVD-

ROMon, amely az Alapítványnál beszerezhető/megrendelhető. 
További tanfolyami segédanyagok (zeneválogatás, írások, filmrészletek stb.) a tanfolyam ideje alatt beszerezhetők.  A tanfolyam résztvevőinek további követelmény az elektronikus kommunikáció e-mailen 
keresztül is, valamint a dolgozatok digitális elkészítése. (Moodle rendszer használata). Aktív részvétel a tanfolyamon, hajlandóság a szabad zenei ihletésű mozgásra, önkifejezésre. 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 
Változtatás jogát fenntartjuk, a végleges feltételeket a jelentkezések visszaigazolása tartalmazza. 
 
 
Jelentkezés, információ  a szervezőknél:  
 
Tanfolyamszervező: Lájerné Vera  06-20-967-0804 lajer@lajer.hu, lajer.vera@kokas.hu 
Falussy Magdolna   06-20-255-2420 falussy.magdolna@gmail.com 

 
www.kokas.hu 

 

Tanfolyamvezető: Farnadi Tamara  06-30-650-1560 farnadi.tamara@gmail.com 
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