Master of Education (M.Ed.)

Pedagogisk
praksisforskning
Natur, økologi
og bærekraft
Rudolf Steinerhøyskolen
Professor Dahls gate 30
0260 Oslo
telefon +47 22 54 05 90

Epost:
master@steinerhoyskolen.no
www.steinerhoyskolen.no
www.rsuclearn.com
Søknadsfrist 15. april
opptak hvert år

Steinerhøyskolen tilbyr to erfaringsbaserte masterstudier som
godt kan kombineres med arbeid.
Studiene går over tre år med ti
ukers intense studiesamlinger og
eget arbeid mellom samlingene.
Foreleserne på studiene har samlet sett lang og omfattende erfaring fra undervisning ved
steinerskoler, høyskoler og universiteter. De har bred forskningsbakgrunn og evnen til å formidle akademisk kunnskap på en
levende og engasjerende måte.
Det internasjonale fellesskapet
blant masterstudentene bidrar
til en atmosfære av akademisk
entusiasme, vennskap og global
bevissthet.

Rudolf Steinerhøyskolen Masterstudier

Pedagogisk Praksisforskning
Natur, Økologi og Bærekraft
Fornyelse, utvikling og kompetanse
Søker du inspirasjon til faglig
og personlig utvikling?
Trenger du oppdatering av dine
kunnskaper og ferdigheter?
Velg et masterstudium der egne
interesser kan være i sentrum!
Masterstudiene i henholdsvis
Pedagogisk praksisforskning
eller Natur, økologi og bærekraft
gir høy faglig kompetanse og en
internasjonalt anerkjent Master of
Education (120 studiepoeng).

Les mer på
www.steinerhoyskolen.no

Våre studenter melder tilbake
at studiene våre er dypt inspirerende, at akademisk kunnskap kan
være levende og spirituell,
og at pedagogisk forskning
tilfører noe nytt både til verden
og til dem som forskere.

Masterstudiene

Rudolf
Steinerhøyskolen

Kvalitativ forskning
står sentralt i studiene
fordi nettopp denne kan
gi dyp innsikt i
menneskelige erfaringer
og relasjoner,
og i naturerfaringer.

ved Steinerhøyskolen
startet i 2005 og har som
mål å bidra til utviklingen av
en levende og bærekraftig
pedagogikk. Studiene er
spesielt rettet mot lærere
og andre som vil være aktive i pedagogisk fornyelse
og videreutvikling.
Studentene velger å fordype seg i selvvalgte temaer.
Det kan være alt fra natur–
og friluftsliv, undervisningen i et fag, frileken i barnehagen eller betydningen av
kjøkkenbordet i en
Camphill-landsby, for å
nevne noen aktuelle masterprosjekter. Flere studenter arbeider med kunstfag
som tema.

Pedagogisk
praksisforskning
Natur, økologi
og bærekraft

Hvordan
Masterstudiet består av fem
moduler, fordelt på tre år.
Modulene innledes normalt
med en to-ukers studiesamling. Etter hver samling gis
skriftlige oppgaver der modulens tema bearbeides og fordypes. Den femte og siste modulen begynner med en ukes
skrive-seminar som oppstart
til det egne masterprosjektet.
Studiet preges av nær og god
kontakt mellom studenter og
forelesere.

Opptakskrav
Søkere må ha minst to års
pedagogisk arbeidserfaring
og treårig høyere
utdanning på et nivå
tilsvarende bachelorgrad.

en levende og
bærekraftig
pedagogikk
Hvor
Steinerhøyskolen ligger i
Oslo, mens undervisningen
på masterstudiet er lagt til
Vidaråsen Landsby utenfor
Tønsberg. Med sin rolige livspuls og varme atmosfære
danner landsbyen en ideell
omgivelse for konsentrerte
studiesamlinger.

Våre masterstudenter
gjennomfører egne
forskningsprosjekter
som dokumenteres i
masteroppgaven.
Språk

kvalitativ
forskning

erfaringsbasert

Undervisningen og pensumlitteraturen er på engelsk.
Skriftlige oppgaver kan
leveres på norsk, svensk,
dansk, finsk, engelsk eller
tysk.

