Külhoni Ringató foglalkozásvezetők online képzése
2021. június 28. – július 2.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Ringató foglalkozásvezető képzést szervez a
diaszpórában élő pedagógusok számára, akik aktívan részt vesznek a hétvégi magyar iskolák
munkájában.
A Ringató foglalkozások segítségével értékes, a magyar hagyományainkból kiinduló tartalmat, igazi
értékeket, élményt kapnak a résztvevő családok. A Ringató foglalkozások fő erényei, hogy segíti a
magyar nyelv megőrzését, a magyar identitás kialakítását, erősítését és összetartó közösséget épít. (A
Ringató módszertanáról bővebb információ a www.ringato.hu oldalon található.)
Idén 20 jelentkező részesülhet támogatásban kizárólag a diaszpórából.
A Ringató módszertani tanfolyam online formában valósul meg 2021. június 28-tól 2021. július 2-ig.
(hétfő-péntek) 9:00-15:30 között a Google Meet felületén: https://meet.google.com/. (A
jelentkezőknek ehhez megfelelő technikai feltételekkel kell rendelkezniük.)
A jelentkezés módja:
1. Online jelentkezési lap kitöltése:
https://www.ringato.hu/index.php?option=tanfolyam&id=15&menu_id=15
2. 5-10 perces bemutatkozó videó elküldése a groh.ilona@gmail.com címre
A beküldött videók szakmai tartalmát a Ringató szakmai vezetője értékeli.
Jelentkezési határidő / bemutatkozó videó beküldésének határideje: 2021. június 20.
A részvétel feltétele a jelentkezési lap és a bemutatkozó videó beküldése a fenti határidőig, illetve a
bemutatkozó anyag megfelelő szakmai szintje.
Az előválogatás tudnivalói:
Az előválogatás biztosítja azt, hogy a tanfolyamot elvégzők szakmai szempontból alkalmasak lesznek
a Ringató foglalkozások speciális módszertanának elsajátítására, képesek lesznek Ringató
foglalkozásokat vezetni.
Kérjük a jelentkezőket, hogy küldjenek magukról egy rövid, 5- 10 perces bemutatkozó videóanyagot.
A felvétel készülhet egyszerűen telefonnal is otthoni körülmények között.
A videóban a következő praktikus kérdésekre kérünk választ:





Miért szeretné elvégezni a tanfolyamot, mi a szándéka a tanfolyamon megszerzett ismeretekkel?
Van-e programszervezési tapasztalata?
Aktívan használja az internetet?
Mutassa be röviden, hogy hol és kiknek szeretné a Ringató-foglalkozásokat tartani?

Éneklés és hangszeres játék a felvételen:




Énekeljen egy feszes (tempo giusto) és egy elbeszélő (parlando) magyar népdalt!
Mutassa be hangszeres tudását, játsszon egy rövid, szabadon választott zeneművet. (Lehet egy népdal,
gyerekdal is. Zongorázást nem kérünk.)
Mondjon el magáról néhány olyan személyes gondolatot, amit szívesen megosztana velünk.
(Tanulmányairól, családjáról, élethelyzetéről.)
Az alábbi felvételen Gáll Viktória Emese segítséget ad ahhoz, hogy milyen bemutatkozó anyagot
várunk: https://www.youtube.com/watch?v=HZwKOPIbrtk&t=27s
A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők:





Könyvcsomagban részesülnek, mely segíti a további fejlődésüket, valamint melyet saját
foglalkozásaik során fel tudnak használni,
védjegyhasználatban részesülnek 1 éves időtartamban,
a képzést követő fél évben mentorálási lehetőséget vehetnek igénybe.

