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.
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Olanaklar

İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

İÖABD mezunları öğretmenlik mesleğinin yanı sıra, elçiliklerde ve turizm sektöründe çalışabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim

İÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
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yöntemleri gibi dersleri de içine alan mesleki dersler, programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Seçmeli
dersler yoluyla öğretmen adaylarına ilgi alanlarındaki
kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme
olanağı sağlanmaktadır.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İÖABD’nin Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Polonya’daki çeşitli üniversiteler ile ERASMUS öğrenci değişim
anlaşması bulunmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren
öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın [İÖABD] temel amacı, öğretmen adaylarının İngilizcede yeterli
hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli
donanımı sağlamaktır. İÖABD’de çift ana dal ve yan
dal programları uygulanmaktadır. Programa kayıt işlemlerinden sonra dersleri izlemeye yetecek İngilizce
bilgisine sahip olmayanlar, bir yıllık hazırlık sınıfına
tâbi tutulmaktadır. Öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesi için, dilbilim ve yabancı dil öğretim
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Fakülte Hakkında

Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların ilklerinden
olan Atatürk Eğitim Fakültesi, geçmişinden aldığı birikimi sürekli yenileyerek ve artırarak, alanında “ekol”
oluşturabilmiş, ülkemizin en önemli öğretmen kaynaklarından biridir.
Fakültemiz bir yandan tarihsel mirası, öte yandan
adını gururla taşıdığı ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün, “Öğretmenler!
Cumhuriyet; fikren, ilmen,
fennen, bedenen kuvvetli
ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu
özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”
sözünün
öğretmenlere
yüklediği sorumlulukla, nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi varlık nedeni olarak
kabul etmektedir.
Fakültemiz, çağdaş uygarlık seviyesinde, gerekli
donanıma sahip öğret-
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menler yetiştirerek ulusal ve evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Yaklaşık 8000 öğrenci ve 220 civarında öğretim elemanı ile eğitim hizmeti sunan fakültemiz, Göztepe yerleşkesi içerisinde 15 dönüme yayılan binalar kompleksi
halinde yaklaşık 100 derslikte faaliyetlerini sürdürmektedir.
Dersliklerde teknolojik altyapı büyük ölçüde mevcuttur.
Ayrıca programların özelliklerine göre, müzik salonları,
bireysel müzik çalışma odaları, seminer odaları, fen ve
bilgisayar laboratuvarları, resim ve sanat atölyeleri ile
resim galerisi ve kitaplık/okuma salonu da öğrencilerin
hizmetindedir.
Atatürk Eğitim Fakültesi, 22’si I. Eğitim ve 8’i II. eğitim

olmak üzere toplam 30 program çerçevesinde, ülkemizin öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.
Öğretim elemanlarımız ders faaliyetlerine ek olarak,
ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katkı
sağlarken, halen görev başındaki öğretmen ve eğitim
yöneticilerine dönük olarak da çeşitli hizmetiçi eğitim
programlarına katkıda bulunmaktadır.
Fakültemiz ulusal ve uluslararası öğretim elemanı
ile öğrenci değişim programlarını da yürütmektedir.
Bu kapsamda ERASMUS
Uluslararası
Öğrenci
Değişim Programı ve
FARABİ Ulusal Öğretim
Elemanı
ve
Öğrenci
Değişim
Programı’na
bağlı olarak gelen/giden
öğrenci hareketliliği her yıl
artarak devam etmektedir.
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