Eğitim ve öğretim teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
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Olanaklar

Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

Programdan mezun öğrenciler, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında kimya öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kimya, kimya eğitimi ve fen bilgisi eğitimi
alanlarında lisansüstü eğitim yapma imkanına sahip
olmaktadır.

Eğitim ve Öğretim

KÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
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üzerinde durulmakta ve eleştirel düşünme, akademik
okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders
ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar istatistiksel yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanma ve fen eğitiminde cinsiyet eşitliği gibi özel konuları
araştırma imkanları bulabilmektedir.

Atatürk Eğitim Fakültesi

KÖABD öğrencilerine programımızda yürütülmekte olan
ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alma
ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik donatılmış
üç laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda alan
eğitimi dersleri kapsamında kimya öğretimine yönelik
deney uygulamaları, bilgisayar destekli kimya öğretimi
uygulamaları, öğretim modelleri ve materyal geliştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır. Ana bilim dalında
ayrıca çoklu ortam uygulamaları yapılabilen bir sınıf bulunmaktadır.
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Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [KÖABD], Lisans
programında, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen,
özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan
öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile beraber yürütülen
program çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri,
donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir. KÖABD lisansüstü programlarında, nicel ve nitel bilimsel araştırma tasarımı ve yöntemleri
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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-

AEF Brosur turkce.indd 4-6

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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