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המנחה :דר' עמיחי זילברמן ,החוג למדעי
ההתנהגות ,המטלול האקדמי המכללה למינהל.

המשתתפים :פרופ' שרה גורי-רוזנבליט,
האוניברטיטה הפתוחה; פרופ' גבריאל טלומון,
אוניברטיטת חיפה; פרופ' ערן שר ,ראש המרכז

לאיכות ההוראה ,אוניברטיטת בן-גוריון;
דרן מוטי פרנק ,ראש המרכז לקידום ההוראה,

פרןפ' גןרי-רןזבבליט :בזמן הקצר שיש בידי אקח
אתכם למחוזות היטטוריים של הקמת האוניברטיטאות
הראשונות ואתייחט לשאלה  :האם הוראה אקדמית היא
חינוך או הקניית ידע  .השאלה הזאת עמדה בבטיט הקמת
האוניברטיטאות הראשונות  ,לפני למעלה מתשע מאות
שנה  .כאשר הוקמה אוניברטיטת בולוניה

ב , 1088-

הקימו

אותה אנשים ממעמד הביניים ,אנשים אמידים ששכרו את

המורים ורצו שיכשירו אותם כמשפטנים  .הם לא רצו
שיחנכו אותם ,אלא שיכשירו אותם למקצוע  .הם אפילו
רצו לחנך את המורים שלהם וקבעו תקנון מאוד מחמיר
למרצים ,שבו קבעו כמה זמן צריך ללמד בשיעור ,עונש
למי שהשיעור שלו מתארך יתר על המידה או שמתקצר

הטכניון ·

מדי ,מתי מותר למורים לצאת לחופשה ,ואיזה עונש יקבלו

דר' זילברמו  :אם חינוך עניינו השפעה ,שכנוע ,ציון
לשבח ועוד כהנה וכהנה דברים בהתאם לנורמות ולערכים
המקובלים בחברה ,ואם עיקר תפקידנו בו הוא העמדה
חטכונית של צאצאים מחוברתים כראוי ,כך שיתפטו בבוא

העת את מקומם בחברה ,אזי כשאנו מקריאים להם
מהדפים הישנים שלנו טיכומים בקצב הכתבה כשהם
ישובים לפנינו שקטים ככבשים ,שורות שורות ,שבוע
אחרי שבוע

-

אנחנו עושים את מלאכתנו נאמנה  .אבל אם

חינוך עיקר עניינו בליטוש הזיק של כל אחד מאלה
ששילמו במיטב כטפם או זה של משלם המטים ,לפתח את
הייחודיות שלו ואת החשיבה הביקורתית

-

אזי עלינו,

בלהט ,פעם אחר פעם ,להפיל לחלל הכיתה שאלה,
תהייה ,טפק ,להתחבט בקול רם ולא להיבהל כשהם אינם
מבינים ,אלא לנטות הטבר חדש; לא להיכנע לגודל
הכיתה ,לא להיכנע להיותם ציבור הטרוגני מבחינת
יכולותיהם או המוטיבציות שהביאו אותם אל הכיתה.
כאשר החינוך הופך נחלתם של כה רבים

של ההשכלה הגבוהה

-

-

פופולריזציה

שאלות אלו רק מחריפות .כאשר

כמות הידע גדלה בטור הנדטי ,שאלות אלו מחריפות,
וכאשר הטטודנט הופך לכוח ,השאלות הללו מחריפות עוד
יותר .

האם אנחנו יכולים להימנע גם מלחנך? אני בטפק  .האם
איננו ממלאים כראוי את תפקידנו כאשר איננו מקנים מנה
מטוימת של ידע? אני גם בטפק  .האם ניתן לחנך דרך
הקניית הידע? נראה אולי איך  .בפאנל זה ננטה להתחבט
ביחד בשאלות ובתשובות לשאלות אלו.

אם לא יחזרו בזמן מהחופשה  .מכאן ברור שהדגם של
אוניברטיטת בולוניה לרפואה ואוניברטיטאות אחרות
באיטליה ,בדרום צרפת ובטפרד היה דגם שהעמיד במרכזו
הכשרה מקצועית ,כאשר מדובר בשלושת המקצועות שהיו
קיימים אז :משפטים ,רפואה ותיאולוגיה.
לעומת זאת ,כעבור כמה עשרות שנים ,כאשר הוקמו
האוניברטיטאות של פריז ואוקטפורד ,כבר על ידי נזירים
וכמרים )בפריז היה זה למעשה בית טפר להכשרת כמרים
ונזירים בקתדראלת נוטרדם( ,הטיפור היה אחר לגמרי  .הם
תפטו את החינוך בתפיטה מקיפה ביותר  :תפקידו להאכיל
את הטטודנטים ,להלין אותם ,להלביש אותם ,לחנך אותם
בכל תחום שהוא ,כולל הגנה משפטית ,במקום ההורים .
המורים באוניברטיטה שימשו במקום ההורים  .כך שממש

מדובר בחינוך מכל בחינה שהיא .הגיל כאן הוא נתון מאוד
חשוב  ,משום שהטטודנטים שהתקבלו לאוניברטיטאות
פריז ואוקטפורד היו מאוד צעירים ,חלקם אף בני חמש-
עשרה ,ויש אפילו עדויות על טטודנטים בני שתים-עשרה .

לא נתפלא ,אם כך ,שחלק גדול ממה שעשו אוניברטיטאות
ימי הביניים בראשיתן עבר לגימנטיה ,ולכן תעודת בגרות

בצרפת

נקראת baccalaureat

ובטפרד

, bachillerato

כאותן מילים המציינות תואר ראשון במשפטים .
גם ההגנה המשפטית הייתה בידי האוניברטיטאות ,והיו

מריבות אין טפור בין אנשי העיר לאנשי הגלימה ,מה
שידוע בטפרות

כversus gown -

, town

שהיו לעתים

מריבות אלימות ביותר  .כקוריוז אטפר לכם על מריבה

אחת שהובילה בטופו של דבר להקמת אוניברטיטת מחקר
לתפארת .ידוע שבשנת  1209נאשם טטודנט באוקטפורד
בהריגת אישה .הוא נמלט לתוך בניין הקולג' וחבריו טגרו

.1

מתוך יום העיון בנושא " קידום איכות ההוראה בחינוך הגבוה " ,

שנערך ב  , 12.12.04-על ידי רשות ההוראה והמחקר של המסלול
האקדמ י המכללה למ י נהל בקמפוס המכללה למ י נהל בר א שון לציון .

את הדלתות ולא ניתן היה להוציא אותו ולהעמידו למשפט.
אנשי העיר החליטו שהם לא יעברו על זה לטדר היום  .הם

תפטו באקראי שני טטודנטים של אוניברטיטת אוקטפורד

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המגבבה במינהב
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ותלו אותם בכיכר העיר כפעולת עונשין .תוך פחות מחודש

3,000

טטודנטים ומורים מאוקטפורד ברחו  .לאן הם

מי שעוטק בנרטיבים  .הייתי לא מזמן בכנט של הפורום

ברחו? הם ברחו לקיימברידג '.וזה היה הבטיט להקמת

של

ה owledge -ח d Kח  Reform aח , Higher Educatio

אוניברטיטת קיימברידג ',שהיום ,לפי הדירוג של

ושתי הרצאות עטקו ב " מה זה ידע " ובכך שאנחנו לא

אוניברטיטת טון-צ ' יאנג משנחאי ,שפורטם בטפטמבר

יודעים בדיוק מה זה ידע ,כך שהטיפור הוא מאוד מורכב .

השנה ,נמצאת במקום השלישי בעולם אחרי הרווארד

אנחנו מתכוונים כאן לידע במובן הפשוט

וטטנפורד .כך שאתם רואים  ,לעתים קרו דברים מאוד

לעומת השכלה .מה המשמעות של "השכלה"

מרתקים באוניברטיטאות של ימי הביניים.

הרבה יותר מידע? קודם כול  ,שכאשר אדם לומד מקצוע

אוקטברידג''' )אוקטפורד

-

-

להקנות ידע

-

שזה

כלשהו  ,בין אם זו הכשרה מקצועית ובין אם זו

האוניברטיטאות שדבקות במטורת שנקראת "מטורת

קיימברידג'( לוקחות על עצמן

דיטציפלינה ,שהוא יבין היטב את מבנה הדעת של

את תפקיד החינוך של הטטודנטים עד עצם היום הזה .אבל

המקצוע שאותו הוא לומד ,לדוגמה ,שהוא יבין מדוע

הן משפיעות רק בחלקים קטנים מאוד של העולם האנגלו-

פיזיקה שייכת למדעי הטבע .דבר שני ,השכלה משמעה

טקטי

-

להבין כיצד מה שלומדים מתקשר למקצועות אחרים ,זה

באנגליה ,בארה"ב ובחלק מהמקומות שהיו

בשליטת האימפריה הבריטית  .הטרט "חיוכה של מונה

הידע שיש לאדם משכיל  .וילהלם פון הומבולט לא היה

ליטה " עם ג'וליה רוברטט ,שהוצג לאחרונה ,משמש דוגמה

איש אקדמי בכלל ,הוא היה פוליטיקאי נאור ,הוא היה

של  liberal arts collegeשרוצים לחנך בו לכול -
לנימוטים ,לנימוטי שולחן ,לחתונה ,לטגנון דיבור -

שבוי בקטמיו של הגל ושל הוגי דעות אחרים בתקופת
ולא

ההשכלה ,והאמין שתפקידה של האוניברטיטה הוא

רק להקנות ידע .למעשה הדגם המתחרה  ,החשוב והמרכזי

להוציא בוגרים משכילים  .אז צריך לא רק להבין את מבני

לתרבות של אוקטברידג ',קם בדמות האוניברטיטה שהקים

הדעת של המקצועות שאנחנו לומדים ,אלא גם את

וילהלם ון הומבולט בברלין ; זו נקראה בזמנו

-

אוניברטיטת הקיטר פרידריך וילהלם ,והמחקר היה העיקר
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מעטיקה היום פילוטופים ,פטיכולוגים ,אנשי טפרות וכל

קשריהם למקצועות אחרים.
דבר שלישי ,הנרטיב גם כן מאוד חשוב .אם אנחנו

בה .בתוך מאה שנה הפך המחקר לנושא מרכזי

מדברים על תשומה ותפוקה ,אנחנו מדברים על בית

באוניברטיטאות .כמעט שמונה מאות שנה לא דיברו על

חרושת ועל מחשב  .אם אנחנו מדברים על קהילה ,זה

מחקר במטגרת אוניברטיטאות; דיברו על העברת ידע,

טיפור אחד ,אם אנחנו מדברים על ארגון ,זה דבר אחר .

הכשרה מקצועית ,שירות לחברה וחינוך  .האוניברטיטה

השפה שבה אנחנו משתמשים יוצרת ומעצבת את השיח

של הומבולט טבעה במחקר ובהוראה את שתי הפנים של

שלנו גם באקדמיה וגם מחוץ לה  .בנוטף לכך ,יש למזג בין

"חופש אקדמי ",שמתפרש לעתים בצורה מאוד עקומה על

רוחב יריעה לבין התעמקות צרה  .אני חטידה גדולה של

ידי מקצת אנשי האקדמיה " .החופש האקדמי" התפרש אז

מה שקורה כיום באירופה ,מה שנקרא "בולוניה פוטט"

-

כזכות לחקור וללמד כל מה שאתה רוצה וכזכותו של

שינוי מוחלט של מבנה התארים ובעיקר התארים

הטטודנט ללמוד כל מה שהוא רוצה .זוהי תמצית החופש

המתקדמים  .הגיע הזמן שגם אנו נחשוב על מבנה התואר

האקדמי לפי האוניברטיטה ההומבוליאנית .התרבות הזאת

השני והשלישי שלנו  ,בעיקר במדעי הרוח והחברה  ,שהוא

אומצה על ידינו בארץ ,ואנחנו חוגגים השנה שמונים שנה

דבר שאין לו אח ורע במקומות אחרים ,והגיע הזמן

לייטוד מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  .הטכניון נוטד

ב , 1924-

בדיוק לפני שמונים שנה ,והתרבות הזאת של

ההשכלה ,של אוניברטיטה של השכלה באופן מלא ,אומץ
על ידי ראשי ההשכלה הגבוהה בארץ .הדילמה שיש לנו
בארץ כאן היא לא בין חינוך להקניית ידע ,כיוון שאנחנו

לעשות בו שינוי .החל מ199s -

בונים באירופה מה שנקרא

.Schools of Doctoral Studies
שנקרא

Doctoral Studies

שהם דומים מאוד למה

בארה"ב  .הרעיון בדוקטורט

האמריקאי ,הוא לתת לך רוחב יריעה אדיר .עליך להיבחן

ב g Exam -ח Qualifyi

במהלך הדוקטורט ,ויכולים לשאול

הכרענו כבר מזמן על הקניית הידע  .לא באקראי אנו

אותך בבחינה זו על כל דבר בתחום שלך ועל ההקשרים

מכנים את המערכת שלנו " מערכת ההשכלה הגבוהה " ולא

שלו ,ורק לאחר מכן מוצאים אותך כשיר לעשות עבודה

"מערכת החינוך הגבוה  ".אנחנו הכרענו שאנחנו לא

בתחום שבו אתה מתמחה .זה לא המצב בארץ .אני

מחנכים ואימצנו את המודל הגרמני כמעט במלואו .

חושבת שאדם משכיל הוא מי שיודע לחקור ולהעמיק,

מבחינה אדמיניטטרטיבית לקחנו גם הרבה מאוד
מאוניברטיטאות בארה"ב .לקחנו את הרעיון של ההשכלה .

אבל שיש לו גם רוחב יריעה.
הדבר הרביעי ; היכולת לנווט בתוך אוקיינוט של ידע

אי לכך לדעתי ,השאלה של המושב הזה מבחינתי היא

ופריטי ידע .למי שקרא בזמנו את "שם הוורד" או ראה

האם הוראה אקדמית צריכה להיות השכלה או הקניית

את הטרט ,אז פעם הטיפור היה נגישות לידע .מי שהייתה

ידע .וזה בקונטקטט של מערכת ההשכלה הגבוהה

לו נגישות לטפר ,ואנחנו קוראים לתחום שלנו בית-טפר,

בישראל .

אני אתייחט לשאלה זו בקצרה ,ואציג חמש נקודות
שמבחינות בין השכלה לבין הקניית ידע במובן הצר של
המילה  .זאת ,כיוון שהקניית ידע במובן הרחב של המילה

הוא היה האדם המשכיל  .כיום ,הנגישות למידע ולפריטי

מידע היא אדירה  .התפקיד שלנו באוניברטיטאות הוא
להבנות את פרטי המידע האלה לאיזשהו ידע קוהירנטי

בתחומים שמלמדים ובהקשריהם .

ב, U.C. at BerkeleY -
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המושבים ,נראה לישאחת

השאלות החשובות ,המרתקות
והמאתגרות שצריך לשאול היא

-

האם השכילה או משכילה

.בr
יייי
וי-

=
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מערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל להשכיל את תלמידיה?

דרי פרנק :אני מגיע
מהטכניון  ,והמונח שבו אנחנו

משתמשים בטכניון כדי לתאר
את מה שאנחנו עושים ,גם

במכללת יהודה ושומרון ,גם
באורט-בראודה ,גם במכון

הטכנולוגי חולון ובכל המוטדות
הדומים בארץ ובעולם ,הוא

לא
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למשל  al ofח Jour
ח Educatio

 gח  eeriח  giח . Eאז

לפני ששואלים "חינוך או

הקניית ידע?" או "השכלה או
הקניית ידע?" צריך לבדוק למה

פרופ' גכר'אל סלומון ודר' עמ'ח' ]'לכרמן

מתכוונים כשאומרים

פרטמו לפני שנה מחקר ,לפיו כמות הידע הכתוב והמקודד

בעולם הוכפל בין השנים 1999

עד

, 2001

בהשוואה לכל

הידע הכתוב מאז שהאנושות התחילה לכתוב ועד לשנת

.1999

אז התפקיד שלנו הוא ללמד איך למחוק ולטנן ,איך

לברור את הבר מהתבן ,איך להבחין בין עיקר לטפל ,וזה

דבר שלא כולנו מרבים לעשות בעולם האקדמי .

 eering Educationח  giח. E

פעם לחינוך מקצועי הייתה

קונוטציה של חינוך להרגלי עבודה נכונים ,הקפדה על
נוהלי בטיחות ,עבודה עם כלי עבודה באופן נכון  .זה הכול
חשוב ,אבל אני טבור שבעידן המודרני יש למונח

Education

בהקשר של החינוך ההנדטי משמעויות

נוטפות  ,משמעויות של ללמד איך ללמוד  ,של חשיבה

והדבר החמישי והאחרון  ,הנושא של מיומנויות כתיבה

ביקורתית  ,ועוד דברים כאלה .אבל אני רוצה לדבר על

ודיבור  .אני אחזור במעגל לאוניברטיטאות של ימי

היבט אחד שמאפיין את העידן המודרני  .פעם היו

הביניים  :מה שנחשב באוניברטיטת פאריז ובאוניברטיטת

מהנדטים וירטואוזים .מי המציא את הטלפון? כולם יודעים

אוקטפורד כתואר ראשון ,היה מה שנקרא "הטריו"

שלושה מקצועות מרכזיים של גרמטיקה
והטפרות  .הם כללו רטוריקה

-

-

-

תורת הלשון

יכולת דיבור ,והם כללו

לוגיקה ,ותוך כדי כך לימדת כל מיני דברים  .אבל להיות
אדם משכיל ברמה הכי בטיטית היה להיות מטוגל
להתבטא בכתב ובעל פה ,בצורה קוהירנטית ובצורה לוגית .
מתוך שפע הדיטציפלינות ותת  -דיטציפלינות שצמחו,

אנחנו טובעים כיום בתוך ים של דברים  .אני לא צריכה

בל .ומי המציא את נורת החשמל? אדיטון  .אבל מי
המציא את הלפטופ? מי המציא את טיל החץ? אני רוצה
לומר שהיום כל עבודת המחקר והפיתוח בתעשייה
המודרנית ,נעשית בצוותים  .ולכן בעידן המודרני יש
חשיבות רבה לחנך לעבודת צוות ,או מה שהאמריקאים

קוראים , team work ,collaboration

או

.Communication skills
אצלנו בפקולטות ההנדטיות ,אין מקצועות מהטוג הזה .

לטפר לכם ,רמת הכתיבה של טטודנטים רבים נמצאת

בניגוד למצב בהרבה מאוד מקומות בארה"ב  ,כל תלמיד

בירידה מתמדת .והנה צדה את עיני כותרת ב"הארץ" מיום

אצלנו יכול לקחת אמנם כמה קורטים בנושאים הומאניים,

שישי האחרון  ,דווקא במוטף של הכלכלה .הכותרת

כגון תרבות יפן  ,או ג'אז  ,אבל אין ממש חינוך ל-

הייתה " :איך הופך

הE-mail -

את המשכילים

לאנאלפביתים" .האמריקאים רציניים ,והקימו את ה-

 gח  of Writiח  al Commissioח . Natio
רק בשנה האחרונה 3.1

תאגידים הוציאו

מיליארד דולר כדי לשפר את

יכולת הכתיבה של טטודנטים באוניברטיטאות  .אז יכולת
ביטוי בכתב ובעל פה זה דבר חשוב מאוד .
ומילת טיכום  :באחד הכנטים הבאים בנושא הזה ,באחד

skills

 , communicationלמנה יגות ולדברים מטוג זה .

חינוך לעבודת צוות זה דבר אוניברטלי ,זה חינוך לערכים
הומאניים ,טולידריות ,שיתוף פעולה ,נתינה ,קבלה ,לדעת
לבקר מבלי להעליב ולהיעלב  .צוות זה לא אוטף של פרטים
שבמקרה עובדים יחד ,כמו שהרבה פעמים קורה

שמחלקים כיתה לקבוצות עבודה  .איך פותרים קונפליקטים
בצוות? איך מקבלים החלטות בצוות? צריך לחנך לזה

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב
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שכדי שאתה תצליח ,עליך לדאוג שגם זולתך יצליח.

ההרצאות הגדולות הן החריג הבלתי רצוי ,שעושים אותו

עבודת צוות נדרשת גם לצורך מחקר  .אמנם עבודות התזה

כמו שעושים דברים אחרים בחיים שאינם חביבים עלינו,

לתואר שני ולדוקטורט באוניברטיטאות מבוצעות על ידי

לשלם מטים למשל .

יחידים ,אבל כפי שכבר אמרתי ,המחקר אחר כך ,המו"פ

היינו אומרים שמה שמייחד את חיינו זה תשלום מט

בתעשייה נעשה בצוותים ,ואפשר למצוא גם
באוניברטיטאות הרבה צוותי מחקר  .לכן יש לחינוך

לעבודת צוות חשיבות בכל המקומות.
אז איך משכנעים את חברי הטגל באוניברטיטאות
שההוראה חשובה? הרי אנחנו יודעים מהיומיום שהם לא

הכנטה  .מה שמייחד את ההשכלה הגבוהה איננו אולם

n

ההרצאות הגדול ,אלא הטמינר  .בזה היי וד ,ועל זה צריך
לעבוד.

התנאי השני הוא ההנחיה  ,בין אם

הtutoring -

הזה

הוא דמוי אוקטפורד  ,או דמוי קיימברידג '.יש טיפור על

מגיעים אל המרכזים לקידום ההוראה מרצונם ,או שיש

שני המוטדות האלה :טטודנט הגיע לדלפק "חמישה

כמה מתנדבים בודדים פה ושם; בייחוד כשהשקפת העולם

מוצרים בלבד" בטופרמרקט עם עגלה מלאה כל טוב ,ואז

של הרבה חברי טגל אומרת" :תשמע ,זה לא בית טפר,

שואלת אותו המוכרת" :או שאתה לא יודע לקרוא ואתה

אני לא מחנך ,אני המומחה בתחום ,תפקידי ליצור ידע

בא מאוניברטיטת אוקטפורד ,או שאתה לא יודע לטפור

בעזרת מחקר ולהנחיל את הידע לדורות הבאים" ,וזה
בעצם המהות של האוניברטיטה ,וזה כמובן נכון .אני רק
אומר שזה לא תמיד מטפיק .אני רוצה לטיים בהצעה
פרקטית .יש שיטות הוראה שאינהרנטית מחייבות עבודת

צוות ,כמו למשל ה, PBL -
 gח  iח . Lear

במובן של

Project-Based

ככל שנצליח בקידום שיטות הוראה מטוג זה,

כך נצליח בהנחלת הנושא של עבודת צוות ; ואז המרכזים
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זה n

n

לק מה יים ,אין ברירה ,אבל לא

ואתה בא מקיימברידג'' '.ב"הנחיה" אני מתכוון לפעילות
שמוצאת את ביטויה בעבודות טיום לתואר

, MA

דוקטורט.

התנאי השלישי זה התמודדות עם קונפליקט ,עם
שאלות פתוחות ,עם מבוכה ,עם טפק ,עם כל מה שנכנט
תחת הקטגוריה של דברים שאינם מוגדרים טופית  .הם
מהווים את הכוח המדרבן לחשיבה ,ובלי חשיבה מידע לא
ייהפך לידע ,משום שאי אפשר להעביר את הידע ,אפשר

לקידום הוראה ,בנוטף על התפקיד המטורתי ,אולי יציעו

רק לבנות אותו .אם לא ניצור בהשכלה מצבים של טפק,

גם טדנאות בעבודת צוות לטטודנטים .ואולי המרצה יבוא

החלפת דעות ,קונפליקט וכיוצא בזה ,אז אפילו אם אנחנו

אז ,עם הקורט שלו ,לטדנת עבודת צוות ,ואחר כך גם

מעבירים מידע בדרך יוצאת מן הכלל ,ברטוריקה משובחת,

מרכז קידום הוראה ילווה את הקורט במהלך השנה,

הרי את העיקר איננו עושים .אני רואה בהשכלה הגבוהה

ובצורה כזאת נחנך לעבודת צוות  .אני לא מדבר על מהפכה

את המוטד שבו מגלגלים רעיונות שאינם טופיים  .נוצר
בהוראה יש לנו רעיונות טופיים ובמחקר

גדולה; אני מדבר בשלב הראשון על קורט אחד לטטודנטים

מצב מנוגד

מדי שנה  .נוטף לקורטים הרגילים שכבר ממילא קיימים

אנחנו עוטקים במה שעוד לא ידוע  .העניין הוא השילוב בין

היום ,אנחנו נשים את הדגש על חינוך לעבודת צוות .

השניים ,והוראה אוניברטיטאית טובה היא זו שעוטקת

-

n

בשאלות פתו ות ומגלגלת את הטפקות והקונפליקטים .
פרןפ' מלןמןו :אני מתכוון לתקן את הניטוח האומר
שאנחנו מדברים על השכלה לעומת הקניית ידע .אנחנו
מדברים על הרחבת הידע .אני מטכים עם רוב הדברים

נושא שני :הזכירו כבר שאנחנו עומדים לפני עולם אחר.
אז למשרד החינוך זה חדשות  ,כי בחינות הבגרות היום

ששרה אמרה ובמידה מטוימת גם עם מוטי ,אבל אני

זהות לבחינות הבגרות שאני עברתי לפני כמעט

מבקש להרחיב קצת פה ושם .ראשית "העברת ידע" איננה

אבל מבחינת ההשכלה הגבוהה דברים צריכים להשתנות.

העברת ידע ,היא "העברת מידע" ומידע איננו ידע  .אלה

אנחנו צריכים להבין שייחודה של ההשכלה הגבוהה הוא

הם שני דברים שונים  .הידע נבנה על בטיט המידע אבל

ביצירת הבמה שעליה ניתן לתלמיד לבנות את הידע .
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שנה .

n

הם לא זהים  .קל מאוד להעביר מידע ,זה מה שאני עושה

אנ נו מוכרחים לעשות שלושה דברים  . 1 :לטפח

בזה הרגע ,אבל האם זה יהפוך להיות ידע? זו עדיין שאלה

מיומנויות ,ואני מדבר על מיומנויות נוטפות למיומנויות

רחוקה מאוד  .יש שורה של תנאים שצריכים להתמלא,

כתיבה ,האזנה וכדומה  .יש מיומנויות יותר מורכבות .

לפחות שלושה ,כדי שמידע ייהפך לידע ,ואני אמנה אותם .

למשל ,איך יידע תלמיד לנטח שאלה? רעיון פשוט

האחד

-

צריך שתהיה קהילה לומדת .האדם לבד לא רוכש

-

לנטח

שאלה שגם ניתן לענות עליה לפני שהמאה הזו תטתיים.

ידע  ,אלא אם כן הוא דבק במשימה באופן נדיר ביותר.

יש לי תלמידים שכולם רוצים להיות זיגמונד פרויד וכולם

לכך אגב כפוף הרעיון של המרת המטעדה הצרפתית

רוצים שאלות שאפשר לפתור תוך מאה שנה  ,אבל הם

שנקראת "טמינר אוניברטיטאי" במקדונלד הנקרא "הוראה

מתקשים מאוד לנטח שאלה ממוקדת טובה  .או ,למשל,

מרחוק"  -שזהו מה שנקרא

virtuallearning

virtual teaching

איך בודקים השערה? מה ההבדל בין בדיקת השערה

" . producesהוראה כאילו" מייצרת

בתחום כמו מקרא או היטטוריה ,לבין בדיקת השערה

"למידה כאילו" ,אבל זה  .footnoteכדי להפוך מידע

בתחום כמו ביולוגיה או פיזיקה? בשני המקרים אפשר

לידע אנ נו מוכרחים קהילה לומדת המאפשרת התנגשות

לדבר על השערות ,אבל הדיטציפלינות דורשת גישה שונה

של רעיונות ,חילופי דעות ,בחינה של החלופות ,ושמיעת

ומיומנויות שונות .

n

n

דעות נוטפות  .בזה כו ן של האוניברטיטה והמכללה  .לכן

הדבר השני הוא קצת יותר מורכב  .בכל תחום יש משהו

וי:
וי:

....
=
....
....
ו-

וי:

המוטדות להשכלה גבוהה .
ביום שהיא טיימה היא

הייתה טעונת טיפוח ,משום

שכשהיא יצאה לשטח לעבוד
התברר שבין מה שהיא

למדה במוטד לבין מה

.בr
יייי
וי-

=
וי:

שנדרש בשטח יש פער של
לפחות עשר שנים .אנחנו
מוכרחים לקחת בחשבון את
העניין של תחלופת
מקצועות  .אומרים לנו
גדולים וחכמים מאיתנו,
שהיום מי שיטיים

אוניברטיטה או מכללה
עתיד לשנות את מקצועו
במהלך חייו פעמיים עד שלוש  .רבותי ,אני לא מדבר על
מהנדט מטבחים שייהפך להיות מהנדט טלונים ,אני מדבר
על מהנדט שיבוא ללמוד פטיכולוגיה קלינית .אלה יהיו
מעברים קיצוניים מאוד.

הדבר האחרון ,אנחנו במוטדות שלנו עדיין עובדים את
עבודת היחיד .מתי יתחילו אצלנו לחשוב על עבודת גמר

או דוקטורט או עבודה טמינריונית בצוותים? אני משאיר
זאת כשאלה פתוחה .

11 1,
למעלה מ'מ'ן :

פרןפ' שר; באמת הכותרת של המושב ; "חינוך או

פרופי ~רה גור' -

הקניית ידע" ,היא לא ממש מתאימה .זה בטח צריך להיות

ר ו ך Jבל ' ט  .פרופי ערן ~ר .
למטה:

גם זה וגם זה

דר' מוט' פרנק

ב"חינוך" בטח אין מתכוונים כאן לחינוך במובן הרחב,

-

השאלה ; מה זה חינוך? מה כולל החינוך?

למשל כיבוד אב ואם ,שאגב ,זה יותר חשוב .אני מטכים

שנקרא ידע-על owLedge ,ח . meta-k

זה ללמוד לחשוב

במאה אחוז עם מה שידידי גבי טען לגבי האתיקה

כמו מתמטיקאי ,ללמוד לחשוב כמו היטטוריון ,ללמוד

והחשיבה הביקורתית .אני חושב שזה עיקר החינוך שצריך

לחשוב כפטיכולוג .זהו ידע-על ,שהוא לא הפרטים של

להעביר לתלמידים .ולגבי הקניית הידע ,אני גם מטכים עם

ניטוי זה או אחר ,או תיאוריה זו או אחרת ,אלא זה הרבה

כל מה שאמרת ,וגם לגבי הצורה של דרך הלימוד .אתה לא

מעבר זה .אין לי בדיוק דרך להגדיר את זה .אנחנו מכירים

רוצה שנעמיט עליהם את הידע ,נכון? אתה רוצה שנלמד

אנשים כאלה .יש היטטוריונים שחושבים כמו היטטוריונים
ואחרים שהם טכנאי היטטוריה.

הדבר השלישי הוא פיתוח נטיות .נטיות לטקרנות
אינטלקטואלית ,נטיות כמו יושר ,נטיות כמו טפקנות .אני

אותם איך לרכוש ידע .רבי טרפון ,מלפני

1,500

שנה ,היה

מורה מצטיין .הגישה שלו התנגדה בצורה נחרצת לנוהג
שמורה מדבר ומשמיע לתלמידיו את ידיעותיו ומעמיט על
זיכרונם  .ואותו רבי טרפון ,שכנראה התבטט על טוקרטט

נזכר בטיפור מאוד מפורטם על אותו נשיא של הטכניון

שהיה לפניו ,אמר כך ,אם כי במילים שלו; על המורה לא

שאמר על כיתת המהנדטים המטיימת ; "אני יכול להציע

ללמד ,על המורה לשאול שאלות ,לנהל דיון ,ובכך להביא

להם פרויקט

-

לתכנן צינור שיעביר דם מאילת לאשקלון .

תוך שבועיים אני מקבל את מיטב הפרויקטים ,אבל אף לא
אחד יבוא אלי וישאל

את תלמידיו לעיין בנושא .כלומר ,התלמידים הם עצמם
רוכשים את הידע שהיה שמור בזיכרונם ,ורק כך הם

צינור להעברת ?".המ אז הטיפור

מתפתחים כלומדים עצמאיים .אתה מאמין שאמר את זה

ידוע ומוכר ,אבל זהו בדיוק הדבר של פיתוח נטיות ,שאני

רב? !הוא היה רגיל להציע שאלות לתלמידיו ,וכאשר הם

-

חושב שהוא חלק הכרחי מן ההשכלה הגבוהה .
דבר נוטף הוא הכפלת הידע  .הרעיון הוא שהבוגר שלנו

שאלו אותו ,לא היה עונה ,אלא היה משתדל לדובבם והיה

אומר להם

-

אמרו אתם!

הוא עדיין בחיתוליו ,וכל חייו הוא יצטרך ללמוד  .כשהוא
מטיים את לימודיו באוניברטיטה ,הוא לא מוטמך לשום
דבר ,הוא בראשית צעדיו  .יש לי בת שטיימה ללמוד באחד

דר ' דןד טגל ,המטלןל האקדמי ,המכללה למינהל;
אני חושב שאנחנו יושבים על הקתדרה למעלה לגמרי

נגב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב
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דןבר מהקהל :אנ  1רוצה לצאת להגנה על ההוראה

במנותק מהמצ  1אות ,בייחוד כשמדובר במכללות ובמ  1ל  1ם
פופול  1זם או פופולאר  1ות או קהל וצ  1בור .להבד  1ל

הוו  1רטואל  1ת ,שבוטלה כאן בה  1נף  1ד על  1ד  1פרופ' טלומון.

מהאונ  1ברט  1טאות ,במכללות אנחנו מדבר  1ם על לקוחות,

לדעת , 1אפשר להשתמש בה בצורה שתש  1ג בד  1וק את

שמשלמ  1ם במ  1טב כטפם ומצפ  1ם למשהו אחר ממה שאתם

אותן המטרות שהצגת ,כגון ד  1ון מפרה ,על אף שהוא לא-

רוצ  1ם לתת  .הם לא רוצ  1ם את א

1

מייד  . 1אפשר בד  1ון כזה לעשות הפטקות ולנצל אותן,

הנוחות והטפק ,הם לא

רוצ  1ם את הקונפליקט ,הם רוצ  1ם לבוא לכאן לעשות את

ללכת לטפרות ,למקורות אחר  1ם ולחזור  .אלה דבר  1ם

מה שהם מדמיינ  1ם לעצמם שהוא רגוע ושקט ,שהוא

שאפשר לעשות אותם בד  1ון הוו  1רטואל  1ה  1טב פ  1כמה

אתגרי ,אבל לא במ  1דה שאתם מדבר  1ם  .אף אחד

וכמה מאשר הד  1ון

המייד 1

בכ  1תה .

מהדובר  1ם לא התייחט למשא ומתן התמ  1ד  1ש  1ש לנו עם

פרןפ' גור'-רן Tנבל'ט  :מישהו אמר כאן שצריך להגד  1ר

הלקוחות שלנו  ,שמאוד משפ  1ע  1ם על השאלה האם אנחנו
נמצא  1ם שם בכלל כד  1ללמד .כ  1אם אתה  1וצר אצלם

אוו  1רה של א

1

ח  1נוך  .כשמגד  1ר  1ם שח  1נוך זה לשמש במקום ההור  1ם  ,כמו

שאמרת  1קודם  ,אין טפק שהאונ  1ברט  1טאות לא צר  1כות

נוחות או קושי  ,מהר מאוד הם לא רוצים

אותך .אולי באונ  1ברט  1טה זה לא מטפיק חשוב ,אך
במכללות אם לא רוצ  1ם אותך

-

לעשות את זה  .אבל חינוך ברמה של דוגמה א  1ש  1ת ,של
איך אתה כבן-אדם ואיך אתה מלמד ,וודא  1שכן  .אבל זו

אתה לא קיים .מהי

המד  1נ  1ות שנדרשת כד  1להתמודד עם הט  1טואצ  1ה המאוד

הגדרה מאוד מאוד מצמצמת של ח  1נוך ,ואנ  1בכוונה לקחת

עכשוו  1ת הזאת?

אותה להגדרה  1ותר רחבה  .אנ  1רוצה לומר משהו על

1

ההערה המאתגרת לגב  1דר  1שת הקהל  .תרבות אקדמ  1ת

חנה קדר ,האןנ'ברס'טה העבר'ת ב'רןשל'ם  :הייתי
שמחה לשמוע את התייחטותכם אל מחשבה שעולה בי,

על כך שחלק מהתרבות האקדמ  1ת שקיימת בארץ לא רק

שבעצם כל מורה ,כל מרצה ,הוא מודל מחנ,ך בין ביודעין

במכללות ,אלא גם באונ  1ברט  1טאות ,מצ  1בה צ  1פ  1ות נמוכות

ובין שלא ביודעין .זה מתבטא בדרך שבה המרצה מתייחט

ב  1ותר מהטטודנט  1ם .בהרצאה ששמענו בבוקר נאמר

אל התלמ  1ד  1ם שלו  ,הכבוד שהוא רוכש להם ומבטא אותו

שלטטודנט  1ם זה מאוד מחניף שמצפים מהם להרבה .

בשיעורים שלו  ,או לה  1פך

-

הזלזול  ,ההתנשאות שלו ,

אנחנו מצ  1ב  1ם רף נמוך מד  1לטטודנט  1ם שלנו כ  1טטודנט  1ם

הנג  1שות שלו לשאלות ,לשעות קבלה ,להתייעצויות; הדרך
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ואני מצרה

בארץ קורא  1ם פחות ,לא שולט  1ם באנגל  1ת ,ונדרש  1ם

שבה הוא מתנהג ,גם אם הם נחשפ  1ם אל  1ה כשהוא משמש

לפעמ  1ם

כחוקר או כמנהל את המחקר שלו  .כל אלה מעל  1ם הרבה

מ  1נ  1מל  1טטיים  .וכשזהו הרף שאנו מצ  1ב  1ם ,אז זהו התוצר

-

בעיקר ברמת תואר ראשון

-

לעשות דבר  1ם

שאלות והשלכות על האתיקה של המקצוע ,בין שהוא

שאנו מקבל  1ם  .האתגר שעומד בפנ  1נו כאנש

מדבר על כך במפורש ובעיקר כשהוא לא מדבר על כך

להעלות את הרף ,גם במכללות וגם באונ  1ברט  1טאות ,ולא

במפורש  .אנחנו מעב  1ר  1ם הרבה מאוד ערכ  1ם

1

אקדמ  1ה הוא

להג  1ד "אנחנו נכנע  1ם לדר  1שת הקהל"  1 .ש הרבה מאמר  1ם

ואופנ 1

שעוטק  1ם בשאלה מ  1הו הטטודנט

התנהגות בצורה שבה אנחנו מלמד  1ם טטודנט  1ם .

-

אחת ההגדרות ה  1א

הטטודנט כצרכן  .אנחנו  1צרנו את העניין שמשלמ  1ם הרבה

דר' ר'ק' ר'מןר ,המסלןל האקדמ' המכללה

כטף? בטטנפורד משלמ  1ם  42אלף דולר בשנה  ,זה  1ותר

למ'נהל :גם לי חשוב להצטרף לאמ  1רה הקודמת ב  1חט

ממה שמשלמ  1ם במכללה למ  1נהל ותאמ  1נו ל

לנ  1טוח כותרתו של המושב הזה" :ח  1נוך או הקניית ידע" .

שהטטודנטים בטטנפורד רוצ  1ם את האתגר  1ם

, 1

גם ל  1הנ  1טוח הזה צורם וה"או" נראה רדוקצ  1ונ  1שלא

הא  1נטלקטואליים הגבוה  1ם ביותר  ,וכשלא נותנים להם הם

לצורך  .אני לא חושבת שבע  1דן שלנו המונח  1ם של ח  1נוך

מרג  1ש  1ם שמאכזב  1ם אותם  .כך שלומר שמ  1שמשלם מצפה
ש  1תנו לו הכול על טט של כטף ,זה ממש מקומם אותי .

והקניית  1דע צר  1כ  1ם להוצ  1א זה את זה .אנחנו צר  1כ  1ם
לדבר על ח  1נוך והקניית  1דע ,או הקניית  1דע וח  1נוך 1 .חד

עם זאת ,אנ  1רוצה להתחבר לדבר  1ם שאמר מוט  1פרנק על

פרןפ' סלומון :אני לא  1דעת  1ששרה ואנ  1חושב  1ם כל

הנושא של עבודה קולקט  1ב  1ת ,עבודת צוות ,שטומנת

כך דומה ,אנ  1אמשיך רגע את הקו הזה .אני רוצה לחזור

בחובה עושר של ערכ  1ם .ותרשו ל  1שלא לוותר על המ  1לה

לעניין הה  1ענות לטעמו של הקהל  .אני מצטער  .נכון,

" ערכים ח  1נוכיים  ".אנחנו ה  1ום צר  1כ  1ם לחנך 1 ,חד עם

אפשר לומר שכוחה של השרשרת ה  1א ככוח החול  1ה

המ  1דע שאנחנו מעב  1ר  1ם לתלמ  1ד  1נו על מנת ש  1בנו את

החלשה ב  1ותר ,אבל נכון גם שרכבת בל  1קטר ,קשה לה

ה  1דע  .אלה דבר  1ם שלא מוציאים אחד את השני  :כל הרגל
העבודה ,ההתחשבות בזולת ,נת  1נה וקבלה ,שייכ  1ם גם
לח  1נוך ולא רק ל  1דע ,ו  1דע טוב ייבנה בהשראתם ,כך אנ

1

לנטוע .האונ  1ברט  1טאות והמכללות אלה הם קטר  1ם ,ואם
אלה ייכנעו לדר  1שות של הקרונות האחוריים ,אז ככה זה

1

מאמ  1נה .הנט  1ות שגב  1ציין  1כולות גם כן לה  1כלל בתוך
התחום הח  1נוכ , 1התחום הערכי ,זה הצורך של המרצה

ייראה .אנ

1

חושש מאוד מפנ  1ז  1לות ההשכלה הגבוהה  .אני

 1כול לומר את זה במפורש .אנ  1אומר בעיקר לאנש  1ות"ת
ומל"ג ,רק שיקשיבו :כד  1למלא את השורות בתלמ  1ד

להתחשב בנט  1ות ופרד  1טפוז  1צ  1ות א  1ש  1ות  1ות של הפרט .

מדע

הן חלק מאוד חשוב מ  1ע  1לות ההוראה שלו  .הוראה  1ע  1לה

הולכ  1ם לה  1ות מור  1ם בב  1ת טפר על יטודי  .פט  1כומטר

מן הטתם תתחשב באותן נט  1ות של הטטודנט  1ם ותיקח

זה  1ודע  1קרוא וכתוב ותו לא ,ומתא  1מ  1ם את ההוראה

אותן בחשבון .

1

הרוח מתקבל  1ם תלמ  1ד  1ם עם פט  1כומטר

1

לרמה הזו  .זה

מפח  1ד.

1
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רבותי ,יכול להיות שאנחנו לא צריכים להתחרות בכמה
מדינות ואין הכרח

ש 50%-

מכל בוגרי התיכון יהיו תלמידי

אוניברטיטה  .יכול להיות שאלה שכן ילמדו ,נאמר רק

ללמוד את החומר בצורה כזאת וכזאת  .אני חושב שאם
נצליח להפוך להם את הראש בהתחלה ,כולנו נצא
מורווחים ובטוב .

.בr
יייי

 , 40%יהיו לפחות ברמה שתצדיק את ההשכלה הגבוהה .
אני יודע שבטכניון ניטו פעם מה שנקרא "לימודי יטוד" או
" לימודים כלליים "  ,אך העטק הזה לא הצליח ואני מצטער
על זה  .גם לימודי יטוד ,כמו שאנחנו בזמנו למדנו

שאמרו לנו  ,אם הייתי מנטח זאת בטלנג

שרצתה את הכול על טט של כטף  ,מובנה היטב  ,מעט
חשיבה

צרכים בתעשייה

-

שאלנו תעשיינים ,מה הם רוצים

שנלמד את הטטודנטים  .אחד הממצאים הבולטים היה

באוניברטיטה העברית  ,בוטלו מחמת לחץ דעת הקהל

-

דר' פרנק  :בהמשך לעניין הזה ,עשינו פעם בטכניון טקר

-

"תוציאו לנו

וי-

=
r:

בני אדם" .יותר חשוב שיבואו "בני אדם" מאשר עוד קורט

בדיוק כמו בדרישה בבתי הטפר של "תנו לנו

אחד במשוואות דיפרנציאליות חלקיות .אז זה תומך במה

פחות שיעורי בית" .אני מצטער ,אבל אני לא קונה את זה,

שאמרת ,ערן ,לגבי מה שהטטודנטים באמת צריכים .אז

אני חושב שזוהי כניעה ,שבטופו של דבר תזיק לנו בטווח

טקרים כאלה או נתונים כאלה יכולים לשכנע גם

הארוך·

טטודנטים ,שמה שאנחנו מתכוונים כאן זה באמת הדבר

הנכון לעשות .עוד הערה אחת ,המרצים בטכניון ובהרבה
נקודה נוטפת :כל מרצה הוא מחנך? נכון ,בתנאי שהוא

מוטדות אחרים מלמדים פעמים רבות כיתות מאוד גדולות.

מודל טוב  .זה חל על כל המרצים ,פרט לאלה שלא .כלומר

תמיד יש בעיה ,בייחוד בכיתות הטרוגניות ,איך להתאים

אני יכול לראות באמת מרצה שהוא מודל של נטיות ,של

את הרמה ואת הקצב ,ואחת מהתופעות הבולטות שאני

טקרנות ,של דיוק ,מודל של מי שמקדיש מחשבה למה

שומע ממרצים שבאים אלי ,שהם מנטים ללכת על איזה

שהוא עושה .לצערי אני רואה לא מעט מודלים שהם לא

שהוא ממוצע ,ולרוב זה ממוצע דווקא לכיוון החלש,

בדיוק זה .

המעכב  .הרבה פעמים באים דווקא התלמידים הטובים אל
המרצה ומתלוננים ומבקשים ללכת מהר יותר ,ברמה

נקודה אחרונה ,אני רוצה לומר משהו על למידה מרחוק,
משום שהיא נוגעת לעניין ההשכלה הגבוהה .לא טתם אני
משתמש במטפורה של המרת מטעדה צרפתית

גבוהה יותר ולתת יותר אתגרים אינטלקטואליים  .יש
חשיבות להעלות את הרף ולאתגר את הטטודנטים וכך
להעלות את הרמה.

במקדונלדט  .אף על פישמקדונלדט הוא טעים מאוד ,יש

פרופ' מלומוו :ברצוני להשלים את מה שאמרת  .היה לי

הכרה ,ויש ראיות לכך ,שלמידה של דבר קשה ,חדש,
תובעני ,לפעמים עם רובד רגשי ,חייבת להיעשות בדרך

קשר עם

של פנים אל פנים  .יש לך ילד בגיל ההתבגרות ,בן או בת,

הם אמרו בדיוק את מה שאתה אומר  :תביאו לנו אנשים

שחוזר בארבע לפנות בוקר בשבת ,ריח של אלכוהול
וטיגריות נודף ממנו ,ולאבא יש מה לומר לו
לו דואר אלקטרוני? שולח לו

? SMS

לא

-

-

הנהלת Shell

בארה"ב ,ודובר בדיוק בנושא הזה .

משכילים ,אנחנו כבר נלמד אותם לקדוח .

ואבא שולח
פרופי גורי-רו Tעליט :בתור אשת האוניברטיטה

הוא מתיישב

איתו במטבח ,אף לאף ,פנים לפנים  ,משום שכשדברים

הפתוחה ,יש משהו שבו אני לא מטכימה עם גבי  .לא צריך

מתחילים להיות תובעניים ,אנחנו לא מצליחים למצוא ולא

לעשות דיטיונקציה של :או פנים אל פנים או הוראה

מצאנו דרכים שעוקפות את הפנים אל פנים .מה גם שרק

מרחוק  .אני כרגע מטיימת טפר שנקרא  ologiesח Tech
 sח  g Expectatioח  - Sweepiח  Higher Educatioח i
 d Moderate Effectsח  . aזה גם מציג את הדעה שלי,

לאחרונה התפרטמה המטה אנליזה ,שהשוותה כ 147-
מחקרים עם משהו כמו  48אלף תלמידים ,שבדקה הוראה
מרחוק לעומת הוראה פנים אל פנים

-

שהציפיות היו מעל ומעבר .ברור שהמודל ההיברידי,

והמטקנה היא

שמחבר את שניהם ,הוא המודל הטוב ביותר  .אבל ,ממש

שגברת לוין העייפה והשחוקה מנצחת.

אי אפשר כיום להתעלם מהטכנולוגיה הווירטואלית  .גבי,
פרןפ' שר :נוצרה אצלי תחושה כאילו אנחנו חשים

להביא אותך כמרצה לעשרה מקומות בארץ זה בלתי

קונפליקט בינינו לבין הטטודנטים  .כאילו הם רוצים את
הכול מהר וקל ותעודה ,ואנחנו אומרים " לא ,לא ,לא

-

אתם דווקא תלמדו!  ".לא ,חלילה חברים ,אני בדעה שונה .
אני חושב שהנוער הזה ,למרות שהוא אוכל במקדונלדט
ושולח

, SMS

זה נוער משובח ביותר  ,ואני חושב שהוא בעל

אפשרי ,אלא עם ההוראה הווירטואלית  .באמצעות
האמצעים הווירטואליים אתה יכול לעשות דברים נהדרים
שהיו בלתי אפשריים קודם  .אם אתה ממזג את שני
הדברים גם יחד  ,זה יוצא מן הכלל  ,אתה משיג את הטוב

שבשני העולמות

•

יכולות גבוהות הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים  .מה
שכן  ,חלילה לנו להגיד "אתם רוצים ככה? לא  ,אנחנו

תמלולי הרב-שיח וקטעי וידאו ,באתר רשות ההוראה בכתובת

רוצים ככה! נשב אף באף ונראה של מי האף יותר חזק" .

www.colman.ac.il/rashut

לא ,בדיוק ההיפך .אני חושב שאת הטטודנטים שלנו
אנחנו צריכים לשכנע ,לפני שהם מתחילים במטלול של

הלימוד באוניברטיטה או במכללה ,שלטובתם ,לטובת
עתידם ,לטובת הקריירה האישית שלהם וכדומה ,עליהם

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב
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