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16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn-i Rüşdî olarak açılan;
sırasıyla Dârülmuallimîn-i Kebîr, Dârülmuallimîn-i Âliye
adını alan Atatürk Eğitim Fakültesi; Cumhuriyetin ilanı ile
bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla anılır. Liselere
öğretmen yetiştiren İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü,
1980’de Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, nihayet Marmara
Üniversitesi’nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim
Fakültesi adını almıştır. Kurumda Tarih Öğretmenliği de
eski bölümlerden biri olarak yer almıştır. 1982’de kurulan
Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (TÖABD), ilk mezunlarını
1985’te vermiştir.

Eğitim ve Öğretim

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli
metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu
yakasında
merkezî
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
psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır.
Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift anadal
programından
yararlanabilmektedir.
Ayrıca
İstanbul’un bir tarih ve kültür merkezi olması, Tarih
Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitim gören
öğrenciler için büyük avantaj sağlamaktadır.
İstanbul’da bulunan T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi
ve Topkapı Sarayı Müzesi başta olmak üzere pek
çok müze, tarihi alan, sanat ve kültür merkezlerine
öğrenciler doğrudan ulaşabilmekte ve böylece
mesleki kariyerleri bakımından alan bilgisi ve genel
kültür düzeylerini arttırmaktadırlar.

TÖABD 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. TÖABD bünyesinde 1992
yılından itibaren öğrenci almaya başlayan bir yüksek lisans
programı ve 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren
doktora programı mevcuttur. Mezun öğrencilerimiz
lisansüstü programlarımız aracılığıyla gerekli şartları
sağladıklarında akademik kariyer yapma imkânına da
sahip olabilmektedir.

Çalışma Alanları
Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları resmî ve
özel ortaöğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak
çalışabilmektedir. Ayrıca araştırma merkezleri,gazete
ve dergilerde de görev alabilmektedir.
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