
MAGISZTER 

Rovat Téma 
Horizontok Oktatással kapcsolatos tanulmányjellegű írások: oktatási vonzatú, kutatásra alapozott 

tanulmányok; ismeretterjesztő, tájékoztató jellegű írások (általánosabb, akár összefoglaló 
írások valamely oktatást érintő pedagógiai, didaktikai, szaktudományos kérdésről). 

Leírás: A rovatba két típusú tanulmány küldhető: 
1) Oktatási vonzatú, egyéni kutatásra alapozott tanulmányok, amelyek a pedagógusok 

számára is fontos nézeteket, szaktudományos felismeréseket és szempontokat kínálnak a 
mindennapi pedagógiai gyakorlathoz; 

2) összefoglaló jellegű, nem feltétlenül egyéni kutatásra vonatkozó írások, amelyek 
átfogó rendszerezést kínálnak valamely pedagógiai, didaktikai, szaktudományos kérdésről. 

Terjedelem: legfeljebb 25 000–30 000 karakter. 
 A felsőoktatás egészét vagy nagyobb szegmensét érintő kérdések: a felsőoktatásban 

szélesebb körben alkalmazható módszertani trendek és innovációk elemzése; technológiai 
innovációk; a felsőoktatás szereplőit érintő problémák áttekintő elemzése; összehasonlító 
vizsgálatok; vitaindító cikkek és kommentárok. 

Leírás: A rovatba elsősorban olyan cikkeket várunk, amelyek a felsőoktatás egészét 
vagy nagyobb szegmensét érintő kérdésekkel foglalkoznak. A cikkek nyújtsanak áttekintést 
a témában olyan tanárok, kutatók, diákok számára, akik szeretnének napirenden lenni a 
legújabb módszerekkel, innovációkkal, vitatott kérdésekkel kapcsolatban. 

Terjedelem: legfeljebb 25 000–30 000 karakter. 
Módszertár Alkalmazott didaktikai, tantárgypedagógiai írások; Jó gyakorlatok. 

Leírás: A rovat a közoktatás és felsőoktatás gyakorlatában hasznosítható ötleteket és 
eszközöket kívánja bemutatni. Ide sorolhatóak a fokozati dolgozatok gyakorlati részletei, 
illetve az újszerű, saját ötleteken alapuló, tanórai kontextusba vagy tanórán kívüli 
tevékenységekbe ágyazott módszertani gyakorlatok, tananyagfejlesztési kísérletek. 
Szempontok: önállóan kipróbált módszertani ötletet mutat be; újszerűen dolgozza fel a 
témát; interaktivitásra épít; célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, erősítése; a 
módszertani ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be; hiteles képet nyújt a 
módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről; megadja a módszertani ötlet 
célcsoportját, tanulásszervezési kereteit, technikai és pedagógiai hátterét. 
Terjedelem: legfeljebb 25 000–30 000 karakter. 

Módszerkosár Rövid módszerleírások 
Leírás: Saját, kipróbált módszertani ötlet, illetve valamely kanonizált módszer sajátos 
alkalmazásának fél oldalas bemutatása. 
Terjedelem: legfeljebb 7 000 karakter. 

Iskola másként Extracurriculáris tevékenységek (szakkör, olvasói szeminárium stb.); 
Iskolán kívüli programok (gyermekházi, színházi, tábori, erdei iskolai, múzeumpedagógiai, 
hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységek, csángó oktatási programok stb.); 
Opcionális tárgyak, integrált tananyagfejlesztési kísérletek. 
Leírás: Kipróbált tevékenységek, projektek, programok bemutatását, leírását várjuk, vagy 
olyan tevékenységekről szóló beszámolókat, melyekben pedagógusként, szülőként vettek 
részt itthon vagy külföldön, alternatív iskolában vagy helyi közösségek szintjén. 
Terjedelem: legfeljebb 25 000–30 000 karakter. 

Szülők iskolája Hosszabb írások, beszélgetések gyermekről; szülő-gyermek-pedagógus kapcsolatról, 
nevelésről stb. 
Terjedelem: legfeljebb 18 000 karakter. 

Örökség Neveléstörténeti írások, felmutatást érdemlő dolgok a múltból; 
Pedagógusportrék. 



Leírás: A neveléstörténeti kutatás szempontjait szem előtt tartó‚ de az olvasmányosságot 
előnyben részesítő írások. Legyenek feltüntetve az elsődleges és másodlagos források‚ a 
történeti szintézis és a történeti expozíció lényegre törő legyen. 
Terjedelem: legfeljebb 20 000 karakter. 

Szemle Romániai magyar és román, magyarországi és külföldi folyóiratok, könyvek, oktatási 
tematikájú kiadványok ismertetője; 
Oktatással kapcsolatos hasznos weboldalak bemutató leírása; 
Pedagógiai témájú filmek ismertetője. 
Leírás: A recenzió-‚ illetve kritikaírás szabályainak megfelelően szerkesztett írások. A 
recenzált kötet vagy folyóirat címoldalát‚ a bemutatott film plakátját vagy DVD-jének 
borítóját jó felbontású fényképként (külön fájlban) kell mellékelni.  
Beszédes filmjeleneteket ábrázoló, jó minőségű képek is csatolhatók, nagyon jó 
felbontásban. 
Terjedelem: könyv- és honlapismertetők esetében legfeljebb 7 000‚ filmkritikáknál legtöbb 
12000 karakter. 

Portrék Interjúk 
Leírás: Pedagógusi munkájuk, szemléletük szempontjából példaértékűnek számító 
személyekkel folytatott – az interjúkészítés szabályait szem előtt tartó – rövidebb vagy 
hosszabb beszélgetések. 
Terjedelem: legfeljebb 25 000 karakter. 
(Előzetesen egyeztetni kell a rovatvezetővel: ozsvatjudit@gmail.com) 

Alma mater Oktatási intézmények (iskolák‚ egyetemi szakok) bemutatása. 
Leírás: A csupán leíró ismertetés helyett (bár ezek sem kizártak) inkább a riportban történő 
bemutatásra kellene törekedni. Több személyt és helyszínt közel hozó írások legyenek, 
„élően”, olvasmányosan tálalva. 
Terjedelem: legfeljebb 30 000 karakter. 
(Előzetesen egyeztetni kell a rovatvezetővel: ozsvathjudit@gmail.com) 

Esemény Romániai, magyarországi és nemzetközi pedagógiai rendezvényekről, vetélkedőkről, 
konferenciákról, fontosabb eseményekről stb. szóló – képekkel kiegészített – beszámolók 
Terjedelem: legfeljebb 15 000 karakter. 

Fórum Vitaindító írások, hozzászólások. 
Leírás: A rovat célja a pedagógus szakmát érintő kérdések felvetése és konstruktív vita 
kialakítása a szakma képviselői között. A vitaindító írások esetén két vagy több álláspont 
jeles képviselője kérhető fel egy vitaindító álláspont kifejtésére, majd egymás álláspontjára 
való kölcsönös reakciókra. A vitához való fontosabb hozzászólásokat és a záró 
megjegyzéseket is közöljük a terjedelmi korlátok függvényében. 
Terjedelem: legfeljebb 15000 karakter 

Elérhetőség: 
www.rmpsz.ro 
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro 
Megjegyzések: 
1) Az írások beküldése: 
1.1. Az írásokat folyamatosan lehet küldeni a magiszter.folyoirat@gmail.com címre. 
1.2. Az írások beküldéséhez ki kell tölteni a mellékelt űrlapot: 
https://docs.google.com/forms/d/1a75zwtyAJ-p3s40lSu92Qq9tWqdpBizgFF1IaiveDqA/viewfor 
1.3. Szerkesztéskor figyelembe kell venni a formai követelményeket (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro) 
2) Negyedévenkénti lapzárta: február 15.; május 15.; augusztus 15.; október 15. A lapzártát követően 
beküldött írások – elfogadás esetén – a következő lapszámban jelenhetnek meg. 
3) A lap megrendelésével kapcsolatos információk: http://rmpsz.ro/hu/h/81/magiszter 


