Öğrencilerimiz bölümleri ile ilgili var olan kulüplerde
aktif çalışmalar yürütmekte ve alanlarındaki güncel
gelişmeleri yakından takip edebilmektedirler.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı (RPDABD),
Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerine eğitim
bilimlerinin alt konularında ders vermek ve aynı zamanda 4
yıllık lisans eğitimi sağlamak üzere kurulmuştur. Bu amaçla
okul ortamlarına dünyanın gelişmiş ülkelerinde yetiştirilen
öğretmen standardına uygun öğretmen ve rehber danışman
yetiştirerek ilk, orta ve yükseköğretimdeki öğrencilerin
akademik başarısını ve psikolojik sağlığını geliştirmek ve
eğitimde mükemmelliğe ulaşmak için öğretim ve
araştırmalar tasarlamaktır. RPDABD, ayrıca öğrenci ve
ailelerine akademik başarıyı artırmak ve psikolojik sağlığı
korumak için danışma hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Olanaklar
Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli
metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu
yakasında
merkezi
konumdaki
Göztepe
yerleşkesinde
bulunmaktadır.
Bu
yönüyle
öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde
öğrenim görenlerin ulaşamayacağı sosyal, kültürel,
eğitsel ve sportif olanakları kullanma bakımından
büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar
öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve
psikomotor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Aynı
zamanda İstanbul’da çok sayıda var olan alanlarıyla
ilgili kurum ve kuruluşlarda staj imkanı elde
edebilmektedirler. Gerekli şartları yerine getiren
öğrenciler,
çift
ana
dal
programından
yararlanabilmektedir.

Çalışma Alanları
RPDABD mezunları, resmi ve özel okulların yanı sıra,
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel danışmanlık
merkezlerinde,
işletmelerin
insan
kaynakları
bölümlerinde uzman olarak görev yapabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim

Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

RPDABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve
uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları
da yürütülmektedir. İlgili bilimsel araştırmalar bu birimde
yürütüldüğü gibi öğrencilerimiz için de çeşitli eğitim ve
uygulama fırsatı sunmaktadır.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy, İSTANBUL TÜRKİYE
+90 216 345 47 05 (2 hat) Faks: +90 216 338 80 60
E-Posta: aef@marmara.edu.tr

www.aef.marmara.edu.tr

