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Evet olmuþtu. Üniversite yönetimi, Ekim’de iPod
daðýttýðý 1,650 öðrenciden 1,200’ünün bunlarý eðitim
amacýna uygun olarak kullandýðýný 15 sayfalýk “iPod:
Birinci Yýlýn Ýzlenimleri” baþlýklý raporunda açýkladý.
Öðrenciler, iPod’lara ders sýrasýnda öðreticinin sesini
kaydetmiþti: Dersi sonra tekrar dinlemek için... Ders
konularýyla ilgili mülakat kaydetmiþlerdi. iPod’u
derse yardýmcý bir araç olarak
kullanmýþlardý. 

24/7 ders 
Duke’daki bu baþarý üzerine

þimdi bir düzine Amerikan üniver-
sitesi dersleri iPod ve MP3
üzerinden dinlenebilecek format-
ta sunmaya baþladý. Elbette bu,
üniversitelerin her bölümü için
söz konusu deðil. Ama örneðin
Michigan Devlet Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi’nde bile bu
yöntem kullanýlabiliyor. 

En prestijli üniversitelerden
Stanford, ayný yöntemi öðrenci
olsun olmasýn herkese sunuyor.
Maksat tanýtým olsun. Auburn,
Drexel, Brown, Princeton,
Arizona State, Indiana,
Washington gibi üniversitelerde
bazý dersler iPod ve MP3
üzerinden açýk. Hatta o kadar ki
dünyanýn herhangi bir yerinden bir kiþi bu derslere
Internet üzerinden ulaþabilir. Okullar bu tür hizmete
artýk “information marketing”=bilgi pazarlamasý
demeye baþladý. 

Profcast? 
Bu yepyeni öðretim biçimi, ortaya yeni

taným ve sözcükler de çýkartmaya baþladý: 
Profcast: Profesörün “broadcast’ý” yani sesli veya

görsel yayýný. Öðretici, dersini ses kaydý olarak veya
görsel malzemesini (örneðin powerpoint sunumu)
elektronik olarak iletir (podcast). 

ePortfolio: Öðrenci veya öðretici, hakkýndaki bütün
bilgiyi elektronik olarak herkesin kullanýmýna sunar. 

Video Library: Eskiden (!)
film/televizyon kayýtlarýna video
denilirdi. Þimdi iPod veya MP3
formatý için kayda alýnan ders,
konferans, her türlü bilginin sak-
ladýðý yere deniliyor. 

iLecture/Lectopia: Sesli veya
görsel olarak kaydedilmiþ bir
ders veya bilginin, o derse ait
web sitesine aktarýmý. Öðrenci,
sitede dersin üzerini týklayarak
dosyayý 24/7 izleyebilir. 

Course reserve: Öðrenci, ders
kitabýný sadece belli bir süre için
geçerli þifreyle web üzerinden
okuyabilir. Sürenin sonunda kita-
ba eriþemez. Bu yöntemle öðren-
ci, pahalý bir kitabý ille satýn
almak zorunda kalmaz. 

TFTing: Öðrenciler, “Thin Film
Transistor”=Ýnce tabaka tran-
sistör denilen çok net görüntü

veren þimdilik epey pahalý yassý bir ekran kullanýr.
Öðreticinin, elektronik “tahta”ya yazdýðý yazý,
öðrencinin ekranýna çýkar. Mimarlýk, matematik, fizik
gibi bol yazýlý-çizili bilim dallarýnda verimliliði artýran
bir yöntem... iPod4: Arizona’da laptop kütüphane-
den... *BT Haber Edip ÖYMEN’den alýntýdýr.

Üniversite eðitiminde yeni moda: iPod
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Apple’in iPod’unu 2004 Ekim’inde yeni akademik yýl baþlarken
lisans öðrencilerine daðýtan Duke University, Haziran 2005 gelip
akademik yýl bitirken bir muhasebe yaptý: Bu iþ yararlý oldu mu?
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