TANÍTÓ-MESTER SZAK
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi
szint:
– szakképzettség: tanító-mester.

mester

(master;

rövidítve:

MA)

fokozat

A képzési idő félévekben: 2 félév
A képzés nyelve: magyar
A képzést a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a
bolognai felsőoktatási koncepcióval.
A tanterv alkotói arra törekedtek, hogy az megfeleljen a korszerű oktatási elvárásoknak, a bolognai
folyamatnak, ami azt is jelenti, hogy a többi (európai) tanítóképző programjaival kompatibilis, tehát biztosított
az átjárhatóság. Ugyancsak nagy figyelmet kaptak az alsó osztályos tanulók személyiségének jellemzői, a
tanulók közti (pszichikai, intellektuális stb.) különbségek.
A program célja a leendő tanító-mesterek kinevelése és professzionális alkalmasságuk megalapozása, mind
szakmai, mind módszertani szempontból. Vállaljanak felelősséget a gyerekek személyiségfejlődésében,
segítsék azt, amihez elengedhetetlen a módszertanok korszerű értelmezése és alkalmazása.
Ez a képzési program egy tanéves. A tanítás nyelve magyar. Minden tantárgy egy féléves (szemeszteres),
kivételt az idegen nyelv oktatása és a gyakorlóintézményekben eltöltött gyakorlatok képeznek.
Az egyetemi mesterképzés kimenete (output): korszerű, tudományos és művészeti ismeretek szerzése, amelyek
a hallgatókat, leendő osztálytanítókat alkalmassá teszik arra, hogy a megszerzett ismereteiket, jártasságaikat,
szokásaikat az oktatás és nevelés szolgálatába állítsák azzal a céllal, hogy minden tanuló fejlődését
individuálisan és maximálisan segítsék. A képzés alapot nyújt a további (doktori) képzéshez is. Egyébként a
mesterképzés az alapképzésre épül.
A korszerű didaktikai modelleknek megfelelően az oktatás korszerű, pl.: a kritikai-kommunikatív didaktikai
modell alkalmazása, interaktív tanulás, mentorok alkalmazása stb. A program tiszteletben tartja az
interdiszciplinaritás, multidiszciplinaritás és az interkulturális megközelítés elvét. Ezek az egyetemi képzés
minden aktivitására vonatkoznak.
Vannak kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyak. A választható tantárgyakat
tantárgycsoportból választják ki a hallgatók.
A tanterv egy kötelező tantárgycsoportból áll (szerb nyelv, angol/német nyelv, a pedagógiai kutatások
metodológiája és statisztika, valamint a korszerű didaktikai irányzatok). Öt választható tantárgycsoport van. A
hallgató egy választható tantárgycsoportot választ. A hallgató az alaptantárgy (a magyar nyelv tanításának
módszertana, a matematikatanítás módszertana, környezetünk tanításának módszertana, testnevelés-módszertan
vagy a néphagyományok tanításának módszertana) mellett még két, a kiválasztott módszertanhoz kapcsolódó
választható tantárgyat is felvesz. Ezen kívül egy meghatározott iskolában, egy tagozaton kéthetes önálló
elemző gyakorlatot végez. Végül a diplomamunka megvédésére kerül sor. Összesen 60 EPS-pontot gyűjt össze
minden hallgató.
Az akadémiai mesterképzés összhangban van a korszerű módszertani, oktatástechnológiai elvárásokkal.
A tanterv követi a legújabb módszertani kihívásokat, alkalmassá téve a tanítót a problémamegoldásra, a
korrelációs-integrációs rendszerek alkalmazására és a felfedezés általi tanításra/tanulásra.

Munkaformák: előadás, gyakorlat, szemináriumi munka, kollokvium, megbeszélés, illetve önálló oktató-nevelő
munka (pedagógiai, didaktikai, módszertani és önálló komplex gyakorlatok).
A diplomamunka (mester-munka) megvédésének feltétele az összes tantárgy elsajátítása, a vizsga előtti
követelmények és a módszertani gyakorlat teljesítése. A diplomamunka egyben kutatómunka is, amellyel a
jelölt azt bizonyítja, hogy a program által előlátott tananyagot magáévá tette, valamint azt, hogy önálló, kreatív
munkára is képes.
A hallgatók kötelessége a rendszeres óra- és gyakorlatlátogatás, az órákon való aktív részvétel, a vizsga előtti
követelmények teljesítése, illetve a hospitálás. A hallgatók ténykedését a tanár és a tanársegéd folyamatosan
figyelemmel követi és értékeli.
A mesterképzés összpontszáma 60.

