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Az ókori történelem és irodalom tanításának
módszertanával is foglalkoznak

Mától szombatig a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának Ókortörténeti, valamint Klasszika-�lológia és Neolatin Tanszéke ad
otthont a XIII. Magyar Ókortudományi Konferenciának. A kétévente
megrendezett vándorkonferencia szervezőbizottságának társelnökei Székely
Melinda és Nagyillés János tanszékvezető egyetemi docensek. A konferencia az
eddigi országos ókortudományi konferenciákon szokásos témakörök köré
szerveződik. Szombaton külön szekciót szerveznek a szakmódszertan számára.
Ebben a szekcióban a klasszikus nyelvek, valamint az ókori történelem és
irodalom tanításának módszertanával foglalkozó, közoktatásban vagy
felsőoktatásban dolgozó oktatók és tanárok előadásait lehet meghallgatni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Áder János kinevezte Rovó Lászlót az SZTE rektorává
Palkovics László: Nem kell félni a robotoktól - A sofőrhiányról és önvezető
autókról is kérdeztük a minisztert

Hirdetés
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 Még több cikk.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 25

hirdetés

Népszerű

Korrupt
pénzügyőrökre
csaphattak le több
Csongrád megyei
határátkelőhelynél

Meglepetéseket hoz
a Dóm téri Rigoletto

hirdetés

Partnereinktől

Baleset szemtanúit
keresi a rendőrség -
gyalogost sodort…

Rekord: 68 tonnányi
hulladék a 10 napos
szegedi…

Műfüves pályával
gazdagodott Ruzsa

Majdnem megfulladt
egy szabadulóművész a
mutatványa…

Wass Albert lesz
a Bartók téri nagy
nyárfából

VOLKSWAGEN
PASSAT

Retro Comfort-11
asztali grillsütő

Kivetítős óra

479 999 Ft  

9 990 Ft  

3 750 Ft  

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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