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NEVELÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉS
MIT TANULHATSZ EZEN A SZAKON?
A neveléstudományi mesterszak 4 féléves képzés; célja olyan szakemberek kibocsátása, akik
elméleti és gyakorlati tudásukkal képesek a neveléstudományok művelésére, alkalmazására.
A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz arról, hogy
• mi, miért és hogyan történik a 21. század iskolájában;
• miként járul hozzá az oktatás a gazdaság növekedéséhez;
• milyen kihívásokkal találkozik egy pedagógus;
• hogyan tudunk néhány száz tanuló felméréséből pontos következtetéseket levonni az adott
korosztályba tartozó összes tanulóról;
• milyen a társadalomtudományi kutatások módszertana;
• milyen körülmények befolyásolják személyiségünk fejlődését.
A képzés 2. félévében szakosodásra kerül sor,
melynek során a választott szakirány területei
kiemelt hangsúlyt kapnak: Kora gyermekkor pedagógiája; Segítő-fejlesztő pedagógia; Mérés és
értékelés; Elméleti és történeti kutatások; Nevelési és oktatási kutatások; Tanterv- és programfejlesztés; Multikulturális nevelés.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
A szakra felvételizned kell, de a felvételi keretében csak szóbeli vizsgát kell tenned.
A felvételin önálló előadást kell tartanod 15 percben: az előzetesen kiválasztott pedagógiai témakört, az ahhoz kapcsolódó három szakirodalmi forrást (könyv, könyvrészlet, folyóiratcikk) kell bemutatnod. Ezt követően az előadással kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnod. A felvételi eljárásról itt találsz még több információt:
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=hu/felvetelizoknek/nevelestudomany_
MA
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MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A Neveléstudományi Intézetben modern, kiscsoportos foglalkozásokra is berendezett multimédiás tantermek biztosítják az oktatás feltételeit.
Hazai és nemzetközi élvonalba tartozó kutatóktól
tanulhatsz, akik naprakész tudással rendelkeznek.
A képzés során
• óvodai, iskolai gyakorlatokon vehetsz részt, rálátásod lesz a gyerekek kognitív-érzelmi-szociális fejlődésére;
• megismerheted, hogy egy 21. századi iskolában
milyen eszközökkel találkozhatsz;
• önállóan kutathatsz, eredményeidet bemutathatod konferenciákon;
• bekapcsolódhatsz kutatócsoportok munkáiba;
• elindulhatsz a kutatói pálya felé is.
Az órák kis létszámú csoportokban folynak, így
lehetőségünk nyílik, hogy jobban odafigyeljünk
személyes tanulási szükségleteidre, eredményesebben segítsük felkészülésedet.
A szak elvégzésével – szakiránytól függően – számos területen elhelyezkedhetsz: nevelési-oktatási intézményben, kutatóintézetben, pedagógiai
intézetben, városi és regionális pedagógiai szolgáltató központban.
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