Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
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Çalışma Alanları

MÖABD mezunları, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir.
Ayrıca matematik, matematik eğitimi alanlarında lisansüstü eğitim yapma imkanına sahip olmaktadırlar.
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Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [MÖABD]; güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel
öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler 5 yıllık bir program
sonunda Lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Ayrıca MÖABD lisansüstü programları, öğrencilerin matematik alanı, matematik öğretimi ve eğitimi alanında
araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini
geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli

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 ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin matematik alanı ve/veya matematik eğitimi programlarından mezun
olmaları, öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve
araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim

MÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
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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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