TRT OKUL

Yaþam Boyu Ã–ðrenme misyonu ile yoluna devam eden, aÃ§ýk ve uzaktan eðitim veren Anadolu Ãœniversitesi 31 Ocak 2011
tarihinde TRT Okul televizyonunun aÃ§ýlýþýný gerÃ§ekleþtirdi. AÃ§ýlýþ tÃ¶reninde bulunarak o coþkuyu yaþamak gÃ¼zeldi. Bu
sonra akla gelen ilk soru Ã¶ðrencilerimiz tarafýndan izlenme oraný eskiÂ TRT4 kanalýna gÃ¶re nasýl olacak.Â Bu sefer Ã§ekicili
verimlilði ve ilgiyi arttýrabilmek iÃ§in ayný zamanda sÃ¼rekliliði saðlamak iÃ§in teknolojinin tÃ¼m nimetleri kullanýlacak. TRT
Okul kanalý yaþam boyu Ã¶ðrenmeyi destekleyeceði iÃ§in yalnýzca ders analatan hocalar deðil gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§lara karþýlýk
verecek yayýnlarda olacak. Ã–ðretimin yaný sýra eðitimde olacak. 12 saatinin TRT yÃ¶netimi tarafýndan þekillendirileceði diðerÂ
saatin ise Ã¼niversite tarafýndan yapýlacaðý bir yayýn akýþý olacak.Â Bu proje uzaktan eðitimdeki ortamlardan biri olan televizy
verimli kullanmak iÃ§in bize bir fýrsat sunacak. Umarým unutulmuþ ortamlardan biri olan Radyo'da tekrar verimli kullanýlmaya
baþlanýr.

Kýsaca yeni bir kanal ve milyonlara hitap edebilme imkaný TRT Okul ile mÃ¼mkÃ¼n olabilecek. Anadolu Ãœniversitesinin bir
Ã§alýþaný olarak aÃ§ýlýþ sonrasý gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼m, tÃ¼m akademik ve idari kadro heyecanlý ve umutlu,Â elimizde altýnÂ anaht
olduðunun farkýnda, bu anahtar ile aÃ§ýlacak Ã§ok kapý var. TRT Okul ile Anadolu Ãœniversitesi olarak diðer
Ã¼niversitelerimizdeki akademisyenlerin ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n katkýlarýyla yapacaðý programlar sayesinde Mega Ã¼niversite
Ã¼nvanýnýn hakkýný verecek ve izlendiði tÃ¼m Ã¼lkelerdeki vatandaþlarýmýzýn eðitimine , Ã¶ðretimine katkýda bulunacaðýna
inanýyorum.
http://www.trt.net.tr/trtokul/okul.htmlÂ Â

http://www.trt.net.tr/trtokul/okul.htmlÂ Â
TRT ile Anadolu Ãœniversitesi arasýnda yapýlan stratejik bir iþbirliði ile TRT Okul Kanalý kurulmasý Ã§alýþmalarý baþlamýþtýr.

Programlar TRT ve Anadolu Ãœniversitesi tarafýndan hazýrlanacaktýr. Her yaþtan insana hitap eden eðitim programlarýnýn yan
genÃ§lere yÃ¶nelik farklý program tÃ¼rleri de yer alacaktýr.
Anadolu Ãœniversitesi, sadece AÃ§ýk Ã–ðretim FakÃ¼ltesi Ã¶ðrencileri iÃ§in deðil, Ã¶rgÃ¼n eðitim alan Ã¶ðrencilerin de
yararlanabileceði ders programlarýnýn Ã§ekimine aðýrlýk vermekte, iktisattan temel bilgi teknolojilerine bÃ¼tÃ¼n Ã¼niversite
ders programlarýna destek saðlamayý hedeflemektedir. Ayrýca, Ãœniversite tarafýndan, Ã¶ðrencilere rehberlik edecek farklý
danýþmanlýk programlarý, eðitim-kÃ¼ltÃ¼r programlarýnýn Ã§ekimleri yapýlmaktadýr.

TRT tarafýndan ise, hayatta karþýlaþýlan her konuyla ilgili bilgi vermek amacýyla, evdeki kullanýlmayan malzemelerden dekorati
ev eþyasý Ã¼retimi, anne ve Ã§ocuk saðlýðý, koruyucu saðlýk, vatandaþlarýn Ã§eþitli kamu kurumlarýndaki iþleri, mahkemeye b
vatandaþlýk haklarý, hasta haklarý, emlak alýmý, vergi dairesi ve sosyal gÃ¼venlik kurumu ile ilgili iþleri, tÃ¼keticilere yÃ¶nelik
bilgiler, spor eðitimi, yarýþmalar, kÃ¼ltÃ¼r-sanat programlarý vb. farklý konularda programlar hazýrlanmaktadýr. Ayrýca kanalda
genÃ§lerin ilgisini Ã§ekecek mÃ¼zik ve eðlence programlarýna da yer verilecektir.
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