RINGATÓ TOVÁBBKÉPZÉS II.RÉSZE FRANKFURTBAN

Frankfurt, 2011. október 29 - 30.
„ A zenében a magyarrá nevelésnek olyan eszközét bírjuk, amit semmi más nem pótol… a tudat alatti
magyarság talpköve a nyelv, a második talpköve a zene.” ( Kodály Zoltán )
Anyanyelvünk és kultúránk megőrzése különösen fontos és nehéz feladatunk idegennyelvi
környezetben. Ehhez kíván segítséget nyújtani a Ringató- továbbképzés, ugyanis az anyanyelvi és a zenei
neveléshez elengedhetetlenül szükséges a szülők és nevelők jó felkészültsége, kultúrkincsünk alapos
ismerete. A Ringató igazi hungaricum, egy védjegy, olyan országos zenei nevelési program, amely a
kodályi elveken alapulva nyelvi- és zenei igényességre nevel és visszavezet minket gyökereinkhez.

Ringató zenei foglalkozások 2011. október 29-én Frankfurtban
A továbbképzés vezetője : Dr. Gállné Gróh Ilona
Forrai Katalin - díjas énektanár, karvezető, a Ringató-program megálmodója és irányítója

15.00-15.45 óra: óvodásoknak, 16.00-16.45 óra: bölcsődéseknek
Helyszín: Saalbau Ronneburg, Gelnhäuser Str.2 , 60435 Frankfurt
Költséghozzájárulás: 5 euro/foglalkozás/család
Kiket várunk a továbbképzésre?
 A magyar zenei hagyományban ismereteiket bővíteni akaró tanárokat, foglalkozásvezetőket.
 Pedagógusokat, akik a magyar kultúrkincs átadására törekszenek a zenén keresztül, szakmailag és
módszertanilag tovább akarnak gyarapodni, a magyar zenei hagyományban ismereteiket
felfrissítene vagy bővíteni akarják.

Kérjük előzetes írásbeli bejelentkezését!
Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V.
Hollstein Barbara
info@lingua-hungarica.de
Tel: 06109-369756

RINGATÓ TOVÁBBKÉPZÉS II.RÉSZE FRANKFURTBAN

Frankfurt 2011. október 29 . szombat
Téma: Kisgyermekkori zenei nevelés
Vezetője: Dr. Gállné Gróh Ilona, Forrai Katalin–díjas énektanár, karvezető,
a Ringató zenei nevelési program kidolgozója és irányítója
Helyszín: Saalbau Ronneburg, Clubraum 2, Gelnhäuser Straße 2, 60435 Frankfurt
Program:
8:30-9:00 Regisztráció
9:00-10:30
A Ringató foglalkozások nevelési elveinek, céljainak, feladatainak áttekintése.
Játék és daltanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó módszertani ismeretek, a hallás utáni daltanítás,
az indirekt tanítás módja.
10:45-12:15
A foglalkozások tartalmi és formai elemei. A zenei anyag sajátosságai, a zenei elemek folyamatos jelenléte a
foglalkozásokon, zenei elemek hatásai, eszközeink a Ringatón.
A foglalkozások felépítésének különféle lehetőségei.
12:30-13.45
Játék és daltanulás, gyakorlati feladatok

13.45 – 14.45 EBÉDSZÜNET
Bemutató foglalkozások:
15:00 - 15.45 Énekfoglalkozás óvodásoknak
16:00 – 16.45 Ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak
17.00 – 18.30 Összefoglalás
A bemutató foglalkozások elemzése
Játék és daltanulás, a zenei anyag elemzése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei

RINGATÓ TOVÁBBKÉPZÉS II.RÉSZE FRANKFURTBAN

Frankfurt 2011. október 30. vasárnap
Téma: Kisgyermekkori zenei nevelés
Vezetője: Dr. Gállné Gróh Ilona, Forrai Katalin-díjas énektanár, karvezető,
a Ringató zenei nevelési program kidolgozója és irányítója
Helyszín: Saalbau Ronneburg, Clubraum 2, Gelnhäuser Straße 2, 60435 Frankfurt
Program:
9:00-10:30 Zenei színek, zenei játékelemek a Ringatón:
tempó,hangerő,hangszín,hangmagasság,ritmusvisszhang,
dallamvisszhang, rögtönzés, zene és mozgás, kapcsolatteremtés
zenei eszközökkel
10:45-13:00 Ringató helyzetgyakorlatok
13:00 – 14:00 EBÉDSZÜNET
14:00-15:00 Foglalkozások felvételről – elemzés
15:15-16:15 Játék és daltanulás a hozzájuk kapcsolódó módszertani
tudnivalókkal, helyzetgyakorlatok
16:30-17:00 Ringató-foglalkozás kizárólag a tanfolyamon résztvevő
szülők és gyermekeik részére
17:00-18:00 Tanfolyamzáró közös éneklés és játék
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Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V.
Magyar Nyelvet Tanítók Szövetsége Frankfurtban

