hétfő
8-9

magyartanár - történelemtanár I.évf. osztatlan órarend 2018-19. I. félév
kedd

szerda

csütörtök
Fejlődéslélektan előadás Kiss
Árpád tanterem
(TTIK
Aradi vértanúk tere)

Latin 1. szeminárium (m-t)

9 - 10

10 - 11

Bevezetés az
irodalomtudományba előadás

Világirodalom 1.:Antikvitás
előadás

Bevezetés a
történettudományokba eőadás
10.30-12.00-ig TTIK
Földtudományi előadó I.em.

Nyelvészeti filológia
szeminárium (m-t)

Ókortörténet előadás

Bevezetés a
nyelvtudományba előadás

11 - 12

12 - 13
13 - 14

14 - 15

Anyanyelvi készségfejlesztés
szeminárium

15 - 16

16 - 17
17 - 18

18 - 19
19 - 20

Közgyüjteményi ismeretek
szeminárium

Irodalomtudományi
proszeminárium

péntek

hétfő

magyartanár - történelemtanár II. évf. osztatlan órarend 2018-19. I. félév
kedd

szerda
Pedagógiai
szociálpszichológia előadás
(Aud.Max.)

8-9

csütörtök
A tantervelmélet és a
pedagógiai értékelés alapjai
előadás (Aud.Max.)

9 - 10

10 - 11

Történelmi problémák
korszakokon átívelő.. (ókorközépkor) előadás

Klasszikus magyar irodalom
szeminárium (A)

Középkori magyar történelem
Világirodalom szeminárium (A)
szeminárium

11 - 12

12 - 13

Kora újkori magyar történelem Klasszikus magyar irodalom
alapjai előadás
szeminárium (B)

Világirodalom szeminárium
(B)

Szófajtan, alaktan szeminárium
(B)

Szófajtan, alaktan
szeminárium (A)

Helyesírás, norma,
nyelvhasználat
szeminárium
(A)

13 - 14
14 - 15
15 - 16

16 - 17

Helyesírás, norma,
nyelvhasználat
szeminárium (B)

Klasszikus magyar irodalom
előadás
Szófajtan, alaktan előadás

Kora újkori egyetemes
történelem szeminárium

17 - 18

18 - 19
19 - 20

Irodalomelmélet előadás

Középkori egyetemes
történelem szeminárium

péntek

hétfő
8-9

magyartanár-történelemtanár III.évf.
kedd

Készség-és képességfejlesztés
gyakorlat (XII. tanterem, 10/B Nyelv és társadalom előadás
terem)

osztatlan órarend 2018-19. I. félév
szerda

Összetett mondat
szeminárium

csütörtök

Nyelvtörténet 2. előadás

9 - 10

10 - 11

Kutatásmódszertani gyakorlat
(10/B terem 11 fő)

Választható irodalom/
világirodalom szem.

Nevelésszociológia előadás
BTK Kristó Gyula terem

Jelenkori egyetemes
történelem szeminárium

Újkori egyetemes történelem
szeminárium

A történelemtanítás
tantárgypedagógiája előadás

11 - 12
12 - 13
13 - 14

14 - 15

Modern magyar irodalom 1.
előadás

Tantárgypedagógiai gyakorlat
Modern és kortárs magyar
(módszertan) (történelem)
irodalom szem.
szeminárium

Az irodalomtanítás elméleti
alapjai szem.

15 - 16

16 - 17
17 - 18

18 - 19
19 - 20

Jelenkori egyetemes
történelem alapjai előadás

Kutatásmódszertani gyakorlat
(XII. tanterem 10 fő)

Újkori magyar történelem szem.
(A Kossuth-Széchenyi vita a
reformkorban)

péntek

hétfő
8-9

magyartanár-történelemtanár IV.évf.

Tanári szerep és komm.
Fejlesztés szem.

kedd

A nyelvleírás irányzatai szem.

osztatlan órarend 2018-19. I. félév
szerda

csütörtök

péntek

A kora középkori elbeszélő
források szeminárium

9 - 10

10 - 11

Az Európai integráció története Tantárgypedagógiai
előadás KV
műhelyszeminárium

KV irodalomtudományi tárgy

Az anyanyelvtanítás gyakorlata
a középiskolában szem.

11 - 12

12 - 13

Az ókor nagyjai szem.

A magyar nyelv történeti
változásai szem.

13 - 14

14 - 15
15 - 16

16 - 17
17 - 18

18 - 19
19 - 20

Fordulópontok és
folytonosságok Magyarország
1945 után VSZ szeminárium
14.00-15.30-ig

A Schmerling-provizórium
Magyarországon, 1861-1867
VEA előadás 15.30-17.00-ig

Társadalmi változások a
középkori Magyarországon a
törvények tükrében szem.
14.00-15.30-ig

A hatékony nevelés-oktatás
feltételei (tömbösÍtett 2 alk.)
Szövegelemzés:világirodalom Gyermek-és ifjúsági irodalom
szem.
szem.

magyartanár-történelemtanár_áltisk IV.évf.

hétfő
8-9

kedd

osztatlan órarend 2018-19. I. félév

szerda

csütörtök

Az anyanyelvtanítás gyakorlata
az általános iskolában szem.

Tanári szerep és komm.
Fejlesztés szem.

péntek

A nyelvhasználat tanítása
szem. (tömbösítve)

9 - 10

Tantárgypedagógiai
műhelyszeminárium

10 - 11

Alkalmazott nyelvtudomány:
anyanyelv-elsajátítás szem.

11 - 12

Államvallás és vallási
sokszínűség az ókorban

12 - 13

A magyar kereszténység első
évszázada

13 - 14

14 - 15

A hatékony nevelés-oktatás
feltételei (tömbösÍtett 2 alk.)
Udvari kultúra a 15 - 16.
század fordulóján szem.

Szövegelemzés:világirodalom Gyermek-és ifjúsági irodalom
szem.
szem.

15 - 16

16 - 17
17 - 18

18 - 19
19 - 20

Egyháztörténeti források a 1819. századi Magyarországon

hétfő

magyartanár-történelemtanár V.évf.
kedd

osztatlan órarend 2018-19. I. félév
szerda

csütörtök

8-9
9 - 10

Identitás és kulturális
hagyomány szem.

10 - 11
11 - 12
12 - 13

A nyelvleírás elméletei az
oktatás gyakorlatában szem.

Nyelvi tervezés, nyelvi jogok,
nyelvhasználat szem.

Schmerling-provizórium
Magyarországon, 1861-1867
előadás (VEA)

"Kik ezek a szakállasok" A
langobárdok története előadás
(VEA)

A reformáció és politikai
következményei szem.

Biografikus források elemzése
szem.

13 - 14
14 - 15

Szakmódszertani
kísérőszeminárium szem.

15 - 16
16 - 17

Levéltári és elbeszélő történeti
Kritika és tanulmányírás szem.
Irodalom és társművészetek
források a magyar kora újkorból
(KV)
szem.
szem.

17 - 18

18 - 19
19 - 20

Haynau megtorlása és az
önkényuralom korának mártírjai
szem.

péntek

