
11. E művészet és etika tanmenete 

0906 Őskor és ókori kelet művészete 
0913 Hellász művészete 
0920 Róma művészete 
0927 Preromán (népvándorlás kori) és az érett román stílus (festészet, építészet) 
1004 Az érett román stílus (építészet és festészet) 
1011 A gótika művészete (építészet) 
1018 A gótika művészete (festészet és szobrászat) 
1025 A reneszánsz művészete (építészet, festészet) 
1101 Őszi szünet 
1108 Negyed éves beszámoló: a művészetismeret alapjai (őskor-középkor) 
1115 Az emberi természet (kultúra – erkölcs és etika) 
1122 Etikai alapfogalmak (jó/rossz, bűn/erény) 
1129 Etikai alapfogalmak (lelkiismeret – döntés és felelősség) 
1206 Etikai alapfogalmak (autonómia és közösség) 
1213 A szeretet etikája (identitás - család) 
1220 A szeretet etikája (barátság és házasság) 

 Téli szünet 
0103 A szeretet etikája (csalódás, válás) 
0110 negyedéves beszámoló: az ember, mint identitás  
0117 negyedéves beszámoló: az ember, mint identitás 
0124 A manierizmus kora 
0131 Kora barokk stílus 
0207 Érett barokk (építészet) 
0214 Érett barokk (szobrászat) 
0221 Érett barokk (festészet) 
0228 Németalföldi festészet 
0307 Klasszicizmus (építészet) 
0314 Klasszicizmus (szobrászat és festészet) 
0321 Magyarország a román és gótikus emlékei 
0328 Reneszánsz és barokk emlékek Magyarországon 
0404 Negyed éves beszámoló: a művészetismeret alapjai (XVI-XIX.sz.) 
0411 A társadalmi identitás 
0418 Tavaszi szünet 
0425 Példaképek és példakövetés 
0502 Az előítélet erkölcsi problémái 
0509 A politikai erkölcs 
0516 A vallás etikai kérdései 
0523 A halál etikai kérdései 
0530 Korunk erkölcsi problémái (természetvédelem, tudomány, jövő) 
0606 Negyedéves beszámoló: az ember, mint entitás 
0613 Évzárás 
 

 



11.E Művészetismeret tanmenete 

 

0906 Őskor és ókori kelet művészete 

0913 Hellász művészete 

0920 Róma művészete 

0927 Preromán (népvándorlás kori) és az érett román stílus (festészet, építészet) 

1004 Az érett román stílus (építészet és festészet) 

1011 A gótika művészete (építészet) 

1018 A gótika művészete (festészet és szobrászat) 

1025 A reneszánsz művészete (építészet, festészet) 

1101 Őszi szünet 

1108 Negyed éves beszámoló: a művészetismeret alapjai (őskor-középkor) 

 Téli szünet 

0124 A manierizmus kora 

0131 Kora barokk stílus 

0207 Érett barokk (építészet) 

0214 Érett barokk (szobrászat) 

0221 Érett barokk (festészet) 

0228 Németalföldi festészet 

0307 Klasszicizmus (építészet) 

0314 Klasszicizmus (szobrászat és festészet) 

0321 Magyarország a román és gótikus emlékei 

0328 Reneszánsz és barokk emlékek Magyarországon 

0404 Negyed éves beszámoló: a művészetismeret alapjai (XVI-XIX.sz.) 

0418 Tavaszi szünet 

0613 Évzárás 

 

 

 

 

 

 

 



11. E Etika tanmenete 

 

1101 Őszi szünet 

1115 Az emberi természet (kultúra – erkölcs és etika) 

1122 Etikai alapfogalmak (jó/rossz, bűn/erény) 

1129 Etikai alapfogalmak (lelkiismeret – döntés és felelősség) 

1206 Etikai alapfogalmak (autonómia és közösség) 

1213 A szeretet etikája (identitás - család) 

1220 A szeretet etikája (barátság és házasság) 

 Téli szünet 

0103 A szeretet etikája (csalódás, válás) 

0110 negyedéves beszámoló: az ember, mint identitás  

0117 negyedéves beszámoló: az ember, mint identitás 

0411 A társadalmi identitás 

0418 Tavaszi szünet 

0425 Példaképek és példakövetés 

0502 Az előítélet erkölcsi problémái 

0509 A politikai erkölcs 

0516 A vallás etikai kérdései 

0523 A halál etikai kérdései 

0530 Korunk erkölcsi problémái (természetvédelem, tudomány, jövő) 

0606 Negyedéves beszámoló: az ember, mint entitás 

0613 Évzárás 

 


