Választható tantárgyak a 2017/18-as tanév nyári szemeszterében

1. ÉV – OKLEVELES TANÍTÓ
a) A filozófia alapjai – prof.dr Bertók Rózsa (6)
b) Szerb nyelvi kifejezőkészség – prof.dr Francišković Dragana (6)
c) Bevezetés a szociológiába – prof.dr G. Molnár Irén (6)
a) Karvezetés, iskolakórus vezetése – prof.dr Huszár Elvira (4)
b) Énekkar– prof.dr Huszár Elvira (4)
c) Néprajzi alapismeretek – doc.dr Raffai Judit (4)
d) Bevezetés az irodalomtudományba – prof.dr Hózsa Éva (4)
a) Akik a téli szemeszterben a Testnevelés 1-et választották, azoknak most választaniuk kell a
Testnevelés 2-őt.
1. ÉV – OKLEVELES ÓVODAPEDAGÓGUS
a) A filozófia alapjai – prof.dr Bertók Rózsa (4)
b) Szerb nyelvi kifejezőkészség – prof.dr Francišković Dragana (4)
c) Bevezetés a szociológiába – prof.dr G. Molnár Irén (4)
a) Énekkar– prof.dr Huszár Elvira (5)
b) Néprajzi alapismeretek – doc.dr Raffai Judit (5)

2. ÉV – OKLEVELES TANÍTÓ
a) Művészetek hétköznapjai, hétköznapok művészete – doc.dr Samu János (8)
b) Környezetvédelem – doc.dr Horák Rita (8)
c) Idegen nyelvi írásbeli gyakorlatok-német nyelv – dr. Hegedűs Katalin (8)
a) Képzőművészeti gyakorlat-bevezető kurzus – Torok Melinda mgr. (7)
b) Mozgásos játékok a testnevelésben – doc.dr Halasi Szabolcs (7)
c) Hangszeres praktikum-zongora – doc.dr Görög Noémi (7)
a) Történelmi mondák és legendák – prof.dr Németh Ferenc (7)
b) Bioföldrajz –prof.dr Czékus Géza (7)
c) Magyar történelem – doc.dr Dévavári Zoltán (7)
2. ÉV – OKLEVELES ÓVODAPEDAGÓGUS
a) Művészetek hétköznapjai, hétköznapok művészete – doc.dr Samu János (6)
b) Környezetvédelem – doc.dr Horák Rita (6)
c) Idegen nyelvi írásbeli gyakorlatok-német nyelv – dr. Hegedűs Katalin (6)
a) Képzőművészeti gyakorlat-bevezető kurzus – Torok Melinda mgr. (6)
b) Mozgásos játékok a testnevelésben – doc.dr Halasi Szabolcs (6)
c) Hangszeres praktikum-zongora – doc.dr Görög Noémi (6)

a) Történelmi mondák és legendák – prof.dr Németh Ferenc (6)
b) Népmesék – doc.dr Raffai Judit (6)
c) Magyar történelem – doc.dr Dévavári Zoltán (6)
3. ÉV – OKLEVELES TANÍTÓ
a) Idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése 2.-német nyelv – dr. Hegedűs Katalin (6)
b) Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba – prof.dr Ivanović Josip (6)
c) Kommunikáció és médiatudomány – prof.dr Vukov R. Éva-Toma Viktória (6)
d) E-learning környezetek telepítése és testreszabása – doc dr. Námesztovszki Zsolt (6)
a) Irodalom és medialitás – doc.dr Samu János (8)
b) Tehetséggondozás a matematikaoktatásban – prof.dr Takács Márta (8)
c) Kirándulások és látogatások szervezése – doc.dr Borsos Éva (8)
a) Botanikai praktikum – doc.dr Horák Rita (5)
b) Zoológiai praktikum – doc.dr Horák Rita (5)
c) Kodály módszer – prof.dr Huszár Elvira (5)
d) Matematikai modellezés a kezdő matematikaoktatásban – prof.dr Pintér K. Valéria-Zita Diana (5)
e) Könyvkultúra és vajdasági magyar médiatörténet – prof.dr Németh Ferenc (5)

3. ÉV – OKLEVELES ÓVODAPEDAGÓGUS
a) Idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése 2.-német nyelv – dr. Hegedűs Katalin (5)
b) Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba – prof.dr Ivanović Josip (5)
c) Kommunikáció és médiatudomány – prof.dr Vukov R. Éva-Toma Viktória (5)
a) Kirándulások és látogatások szervezése – doc.dr Borsos Éva (14)
a) Matematikai modellezés a kezdő matematikaoktatásban – prof.dr Pintér K. Valéria-Zita Diana (7)
b) Könyvkultúra és vajdasági magyar médiatörténet – prof.dr Németh Ferenc (7)

4. ÉV – OKLEVELES TANÍTÓ
a) Drámapedagógia – prof.dr Németh Ferenc-dr. Beke Ottó (12)
b) A nyelvi hátránytól az analfabetizmusig – prof.dr Vukov R. Éva (12)
a) Zoopedagógia – doc.dr Horák Rita (12)
b) Biológiai gyűjtemények-praktikum – doc.dr Borsos Éva (12)
c) Hátrányos helyzetű felnőttek képzése – prof.dr Varga Imre (5)
4. ÉV – OKLEVELES ÓVODAPEDAGÓGUS
a) Drámapedagógia – prof.dr Németh Ferenc-dr. Beke Ottó (6)
a) Zoopedagógia óvodapedagógusoknak – doc.dr Horák Rita (6)
b) Biológiai gyűjtemények-praktikum – doc.dr Borsos Éva (6)

