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אוניברסיטת חיפה

האפשרויות של למידה מרחוק עלולות לאיים על
לימוד אוניברסיטאי מסורתי המבוסס על מפנשים

פנים אל פנים )פא"פ( .התזה היא שלמידה מרחוק
זולה יותר מבחינת השימור ,הייצור וההנחלה של ידע
ולכן נם דמוקרטית יותר .האנטי-תזה היא שהוראה
פא"פ מאפשרת מנע בין-תרבותי ,בין-דורי ובין-

מעמדי ומספקת את התנאים הדרושים להפיכת מידע
לידע :קהילת לומדים ,מנע פא"פ והנחיה .הוראה

מרחוק אינה יכולה לעמוד בשני התנאים הראשונים,
כשם שאינה יכולה לתמוך בטיפוח ידע-על ,מיומנויות

לפירושימ ,אמור היה להרוט את המבנה היציב הברור של
החכמה הבלתי מעורערת המבוטאת על-ידי כנטיית נוטרדמ?

המוטדות להשכלה גבוהה קיימימ זה  2500שנה כמקומות
שהמ קודש לידע; הרימ שעולימ אליהמ לרגל כדי לרכוש

השכלה ולחקור .עובדה מעניינת היא שבעצמ מוטדות אלה
לא השתנו במהלך ההיטטוריה ,מאז ימי הטפרייה הגדולה
באלכטנדריה והישיבות ביבנה .שני גורמימ תרמו לתופעה
זו :האחד הוא נדירותו של הידע ונדירות מקורותיו .מעטימ
היו הטפרימ ,ומעטימ עוד יותר היו החכמימ .לכן צריך
היה לגלות למקומ תורה .הידע לא הגיע אליכמ; הייתמ
צריכימ ללכת לחפש אותו ,וזה דרש זמן ודרש שתקדישו
את עצמכמ לעניין .זה לא היה משהו שאפשר היה להוציא
מן הכוח אל הפועל כפעילות צדדית או שולית .הגורמ
השני היה הרצון לבודד את השאיפה לידע מהבלי החיימ,
מטרדות היומיומ ,מפוליטיקה ומשאר עניינימ פחותי ערך.
מקורות נדירימ זכאימ להתייחטות רצינית.

ונטיות אקדמיות ברמה נבוהה .הסינתזה המוצעת

היא אינטנרציה של טכנולוניות חדשות בהוראה

תזה :הכוחות האכ pטךו Jייס
דברימ אלה משתנימ היומ .פתאומ יכול אדמ ללמוד כל

המסורתית במקום המרתה בהוראה מרחוק.

דבר מכל מקומ ובכל זמן .אדמ יכול להשיג מידע שהוא
נזקק לו באפט זמן ובמאמץ מינימלי .היציאה מן הבית

הזא פתמ את המלזו זהצבזע על המבבה האדזר של
כבסזזת בזטרדמ על שבז צרזמזה ,מזמזת האבו
שלה ,זהכזפה עצזמת-המזדזת שלה הזזצרזמ בזמד
צללזת שמזרה כבגד השמזזמ זרזעז הכזכבזמ הדזמה

לספזבקס

עבק הבעזY

במרכז העזר  .הארכזדקאו הרהר

במזזת עבקזת זז למשך כמה דקזת בדממה ,זאז תזך
אבמה הצבזע בזדז הזמבזת לעבר הספר הפתזמ שהזה
גבר'אל

מלוםו I
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מזבמ על השזלמו זבזדז השמאלזת לעבר בזטרדמ,

זהעבזר מבטז העצזב מו הספר אל הכבסזזה' .זהז',

,

הזא אמר 'זה זהרזס את זה' )זזקטזר הזגז ,בזטרדמ
דה

פרזס, 1967 , 1482 ,

עמ'

(.197

היומ אנו עומדימ בפני אתגר דומה המזכיר לנו את האתגר
שויקטור הוגו עמד בפניו .השכלה גבוהה ,אומרימ לנו,
עומדת בפני עידן חדש .מבצריה מוקפי החומות ,מגדלי

השן ,המ עניין מיושן השייך לעידן גוטנברג .היומ ,בעידן
המידע ,נראה שאבד הכלח על מגדלי השן.
האמ המחשב ,המודמ והאינטרנט יהרטו את ההשכלה
הגבוהה ,כשמ שהטפר הגמיש ,הנישא ביד והפתוח

לשמ השגת מידע והעלייה לרגל הפכו למיותרות; נעלמה
נדירות הידע ,ועימה ההפרדה בין השאיפה להשכלה לבין
הבלי היומיומ .את משימות ההשכלה הגבוהה יכולימ

אמצעימ אלקטרוניימ להחליף בקלות ,או כך לפחות
טוענימ כמה ממתלהבי האלקטרוניקה ומנביאי העולמ
החדש והאמיץ .האמ טענותיהמ תקפות ,או שאני מעמיד

כאן דחליל קש של איומ שאינו קיימ? חוששני שהאיומ
הוא אמיתי ,והטיעונימ רציניימ ,כפי שניתן לראות כבר
היומ בכמה מן האוניברטיטאות המכובדות ביותר בארצות

הברית ובאירופה .מוטדות אלה ורבימ בעקבותיהמ כבר
החלו להפיץ באופן נמרץ תכניות לימוד וירטואליות,
וכבר ניתן היומ לרכוש תואר מתקדמ במנהל עטקימ
באוניברטיטת טירקיוז בניו יורק ,תואר מתקדמ בכלכלה
מהונג קונג ודוקטורט מאוניברטיטת אריזונה ,מבלי לצאת
את הבית.

אכן ,שלושה המ עמודי התווך של ההשכלה הגבוהה,
שלא השתנו במשך מאות שנימ ,וגמ לא צפוי שישתנו
במהותמ בעידן הקרוב .מה שאמור להשתנות הוא האופן
שבו המ יבוטאו .נפתח בפונקציה הראשונה של ההשכלה
הגבוהה :שימור הידע .אלי נועמ  3מציע כמה נתונימ
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הרצאה שניתנה בננט הבין'לאומי הראשון בנושא "יוזמות חדשות

משכילימ בעניין זה .לדבריו ,לאיטוף המיליון הראשון

לקידום הלמידה בהשנלה הגבוהה  ",במנללת אורט בראודה,

של תקצירימ בכימיה נדרשו  30שנה ,מ  1907-עד . 1937

במאי

.2

. 2005

לאיטוף המיליון האחרון נדרשו

18

חודש בלבד .בשנתיימ

פרופ' גבריאל טלומון  ,חתן פרט ישראל לחקר החינוך ) תשט"א  (,ראש

האחרונות פורטמו יותר עבודות בכימיה מאשר בכל השנימ

המרנז לחקר החינוך לשלום באוניברטיטת חיפה.

קודמ לכן .מחירו של כרך התקצירימ הראשון בכימיה,

aב

.....
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זה שכלל מיליוו תקצירים ב  , 1937-עלה  12דולר .האוטף

יכולה למלא כיאות את הפונקציות הגלויות והטמויות

האחרוו עולה  17,500דולר .כשאני ה"תי טטודנט בארצות

של לימוד פנים אל פנים במוטד להשכלה גבוהה  .אני

הברית לפני כ 30-

שנה ,אמור ה  11תי לע"ו בכל כתבי

העת החשובים בפטיכולוגיה חינוכית  .היו חמישה כאלה.
היום יש לפחות

. 25

שום טפר  11ה לא יכולה להתמודד עם

השיטפוו הזה של ידע וגם לא עם עלותו  .לשטחים על גבי
מדפים יש מחיר ,ואי-אפשר להוטיף מדפים ושטחים עוד

ועוד  .מה הפלא שהחלפת 37
בריטניקה ,שעלותם 1,700

דולר ,בנגישות חינם באמצעות

נפנה מכאו לעמוד התווך השני של ההשכלה הגבוהה:
ה 11צור של ידע חדש .כפי שניטיתי להראות ,כמויות הידע

גדלות כיום בקפיצות ענק  .הדוגמה של כימיה שציטטתי
היא אחת מרבות  .גידול זה בידע מוביל להיווצרותם
של תחומי דעת חדשים ,כגוו מדעי החלל ,אימונולוגיה
והמדעים הקוגניטיב  11ם  .יחד עם על  11ה זו בילודה של

תחומי דעת יש גם התמקצעות גדלה והולכת  :האורתופד
של הברכ  11ם אינו האורתופד של הכתפ  11ם  ,והמומחה
בפיגור שכלי אינו המומחה בליקו

11

למידה .קהילות חדשות

של מומחיות צצות כפטריות  ,והמרחב המקשר ביו חבריהו
כבר אינו הפרוזדור שלאורכו הם ישובים אלא המרחב
הקיברנטי .הקהילות המדעיות החדשות צצות באינטרנט
ומתפקדות באמצעותו .כבר איו הכרח שחוקרים והוגים

בעלי ענ"ו משותף ישבו באותו בנ"ו או באותה
ואחרוו ,הדבר המענ"ו אותנו יותר מכול

-

ארץ .

העברת ידע

משמע הוראה  .כאו הטיעוו לטובת ההמרה של מגדלי

השו בתקשורת ממוחשבת הוא החזק ביותר .הוראה פנים

אל פנים אינה תמיד יעילה ,בעיקר כשהיא נעשית בפני

קהל גדול ולרוב גם משועמם .הוראה פנים אל פנים היא
יקרה מאוד ועתירת טרדות  .לעומת זאת ,הוראה מרחוק
באמצעים אלקטרונ  11ם ,כפי שהיא כבר ק  11מת היום בכל

העולם ,עשויה להיות אינטראקטיבית יותר ,דמוקרטית
יותר ,שוויונית יותר ,וכמובו

-

זולה יותר  .ניתו לתפור

הוראה כזו לנטיות ולכישורים של כל פרט; כל פרט יכול
לבחור לעצמו את התכנים ואת השיטות המתאימים לו,
וכל קבוצה וצוות

-

-

לקמפוט ,ושלימוד מרחוק זו הזדמנותו היחידה ללמוד  .אני
עומד לדבר על לימוד מרחוק כתחל,ף לא הכרחי ללימוד
פנים אל

פנים .

יהיה פיזורם על פני תבל אשר יהיה

יכולים ליצור את מבנה הידע שלהם עצמם .אולי חשוב

מכול ,האחריות ללמידה עוברת מו המורה והמרצה אל

א Jטי-תזה :הגורס
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להיות בבחינת אמצעי להשגת מטרות חינוכיות לאור
רציונל חינוכי שכזה או אחר  .הטכנולוגיה לא ה  11תה אמורה

בכיפה  :גישה זו מתחילה לקבוע את מהות החינוך הגבוה .
הטיעוו הוא שאם ק  11מת האפשרות הטכנולוגית להמיר
את העל  11ה לרגל למגדלי השו בלמידה מרחוק שהיא,
כאמור  ,אמורה להיות זולה ,יעילה ושוויונית יותר ,אזי יש
לעשות זאת  .אולם ,כפי שהציג זאת ט  11מור טרטוו בלשונו
הקולעת  :לא כל מה שאפשרי ,נפלא ככל שיהיה ,הןא
בהכרח גם רצןי!

עכשיו נשאל עד כמה רצויה הלמידה מרחוק הבאה על
חשבוו הלמידה פנים אל פנים? עד כמה רצוי לנו ,לחברה,

להשכלה הגבוהה וללומד כפרט ,לקעקע את קירות
הקמפוטים ולהמירם בלמידה מרחוק? אך כדי לענות על
שאלות כאלה אנו זקוקים לקני מידה כלשהם

-

קני מידה

כלכל  11ם ,חברת  11ם ופטיכולוג  11ם.

לא אעטוק כאו בהיבטים הכלכל  11ם של למידה מרחוק,
באשר אלה אינם בתחום עיטוקי  .אולם אודה שאני מוטה
בענ"ו זה  :לא ה  11תי רוצה ששאלות של חינוך ,בעיקר במה
שנוגע לעתידו של דור שלם ,לעתידה של עתודת המורים
בישראל ולעתיד המדע" ,קבעו על-פי גודלו של החור

שבגרוש .לשיקולים כלכל"ם יש חשיבות ויש מקום ,אך
חינוך והשכלה חשובים מכדי שניתו לגזבר להחליט על
גורלם ועל אופ  11ם .

כביכול גו עדו עלי אדמות .
הפיתוי השימושי והכלכלי של למידה כזו מרחוק הוא
עצום  .אפילו מוטדות להשכלה גבוהה שלא היו רוצים

אל תוך ראשיהם של צעירים שואפי השכלה ,וגם איו היא

להיעלם ,אינם עומדים בפיתוי ועולים על עגלת הלמידה

רק מקום לחוקר-הנזיר המתבודד בעל  11ת הגג ,הכותב

למרחוק ,שמבחינות רבות אינה עבורם אלא מעשה

שם לאור העששית את מטותיו העמוקות .השכלה גבוהה

התאבדות .אפשר כמובו לקבל את החידושים הטכנולוג  11ם

היא מקום מפגש ביו-דורי ,ביו-תרבותי וביו-מעמדי .

האחרונים ולהירתם לעגלה זו של למידה מרחוק,

פרט לשירות הצבאי אצלנו ,מוטדות ההשכלה הגבוהה

שתאפשר באמת את פתיחת ההשכלה הגבוהה לכול

הם מו המקומות היחידים שבהם נפגשים עשירים עם

באופו דמוקרטי ושוויוני .כל צעיר וטוב יוכל ללמוד אצלנו

ענ  11ם ,יהודים וערבים" ,צפונים" עם עולים מאתיופיה .

ולקבל את מיטב מרצינו מבלי לצאת מו הבית ,אך השאלה

מבחינת ההשכלה ,זהו כמעט המקום היחיד שבו נפגשים

האם

הE-LEARNING -

אינו

=
r.:

אולם עכשיו הרא  11ה הטכנוצנטרית מתחילה לשלוט

ההיבט החברתי

אי-למידה (, ...

.....
,....
r.:

אמורה ה  11תה להכתיב מה ,איך וכיצד ננהל את החינוך .

השכלה גבוהה איננה רק ענ"ו של דחיטת מטות של ידע

היא אם הלמידה מרחוק היא אכו למידה טובה )משמע,

וי".

של החינוך  .לא הטכנולוגיה

התלמידים .כל מה שצריך הוא מחשב ,מודם וקו טלפוו,

ואם אכו היא

~
.....
.....
ויייייייt

אכו ,הדברים אינם פשוטים ,כפי שחטידי הלימוד מרחוק

להיות

םוו.

יייי
r.:

רוצים שנאמיו .בעבר הלא רחוק אמורה ה  11תה הטכנולוגיה

הraison d'etre -

ויייייייt

~

הכרכים של האנציקלופדיה

האינטרנט היא אטרקטיבית ביותר?

-

ח"ב לומר שבדברים שאני מציג בהמשך ,איו ביקורת על
היכולת לטפק השכלה גבוהה למי שבאמת אינו יכול להגיע

aב

המתלמד עם המומחה ,השוליה עם בעל המקצוע ,התלמיד
והפרופטור  .כאו ורק כאו בונים את הידע בצוותא כענ"ו

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במי Jהב
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של תהליך חברתי  ,זוהי המטגרת שבה יש למגע

המכניטימ את הלומדימ אל תוך עולמ של חשיבה משכילה ,

הבין-אישי ובעיקר למגע הבין-תרבותי משמעות רבה

למידה מרחוק ,מטבע ברייתה ,אינה יכולה להקנות ידע זה ,

בהיווצרות רשת חברתית  ,יש למגע החברתי הזה משמעות

ברור שיש דברימ מטוימימ ,בתוך ההשכלה הגבוהה,

מיוחדת בכל הנוגע לבלימת תהליכימ של ניכור

חברתי ,

מעבר לפונקציות הטריוויאליות של גישור על פני מרחב

התהליכימ שהלמידה מרחוק של התלמיד הטפון בבדידות

וזמן ,שהלמידה מרחוק יכולה לבצע כהלכה  ,אחד מאלה

ביתו עלולה להגביר,

הוא העברת מידע בטיטי ועשיר ,שאותו צריך לזכור
ולשחזר  ,עמ זאת יש דברימ שהלמידה מרחוק לא יכולה
לבצע כהלכה :הבניית ידע על טמך מידע ,הבניית ידע-

ההיבט הפסיכולוגי

על וטיפוח מיומנויות ונטיות  ,אלה אינמ מבוטטימ על

עתה הבה נפנה להיבט הפטיכולוגי ,משמע להיבט של
הוראה-למידה ,הוראה ,ככלות הכול ,היא אחד הדברימ

העיקריימ המצדיקימ את קיומ ההשכלה הגבוהה ,לכאורה
מדובר בהקניית ידע ,אך בפועל מה שניתן באמת להורות
הוא קודמ כל מידע ,לא ידע  ,כי זאת יש לדעת

-

ידע

איננן מידע ,ןשליטה ביןתר מידע אינה מעידה
כהןא זה על שליטה בידע :א .מידע הינו מבודל ,בנוי
מפריטימ נפרדימ זה מזה ,ידע הוא גוף מאורגן ברשת

של משמעויות ,הפריט הבודד מטוג "בטימבוקטו יש כך
וכך

תושבימ " .. ,

איננו בבחינת ידע ,אלא אמ כן הוא

יקושר באופן משמעותי לרשת שלמה של פריטימ אחרימ;
ב .מידע אינו קשור בהכרח בהקשר תרבותי כלשהו:
באותה טימבוקטו יש אותו מטפר תושבימ מנקודת ראות

ישראלית ,מנקודת ראות פמיניטטית או מנקודת ראות
פוטט-מודרנית  ,אבל ידע הוא בהכרח ותמיד קשור להקשר

תרבותי וחברתי  ,אין ידע נטול קונטקטט תרבותי; ג.

בדפוט ,ואין זה משנה  ,אמ ההעברה האלקטרונית היא
אינטראקטיבית יותר או פחות  ,גרפית או צבעונית יותר

או פחות ,הטיפוח של מיומנויות ,ההבניה של הידע,
היצירה של ידע-על וטיפוח נטיות אינטלקטואליות

-

כל

אלה אינמ מה שלמידה מרחוק יכולה לעשות כהלכה ,

כל אלה דורשימ שני דברימ עיקריימ  :א .קהילה תיה
ןתןססת של לןמדים ןמנתיהם ; ב .הנתיה פדגןגית ,
תהיה זו טעות גדולה להימנע מהעברת מידע באמצעימ
אלקטרוניימ ,אך תהיה בזה יומרה בלתי מוצדקת להאמין
כי ניתן לייצר קהילה חיה ותוטטת ולטפק הנחיה פדגוגית
ראויה באמצעימ אלקטרוניימ,

קהילה של לןמדים  :ברור לנו היומ שאותה למידה
העוזרת להפוך מידע לידע דורשת מגע ביו-אישי  ,לא
פחות ממה שהיא דורשת תהליכימ תןראישיים  ,אנחנו

שליטה במידע נבחנת על  -ידי הפקתו מחדש  ,ידע ,לעומת

איננו רק יצורימ חברתיימ; אנחנו לומדימ חברתיימ,

זאת ,נבחן על-ידי שימושימ חדשימ שעושימ בו  ,בקיצור,

הפיכת המידע לידע משמעותי היא תהליך המתחולל בתוך
הקשר חברתי ותרבותי  ,הידע נעוץ בתוך הקשר זה ודורש

מידע אינו זהה לידע,
את המידע המועבר על-ידי הוראה יש צורך להבנות כידע,
והבניה זו היא תהליך שעל הלומדימ לבצע  ,הבניה זו

איננה תהליך אוטומטי ,היא לא מתחוללת מעצמה ,והיא
מחייבת מגע אנושי  ,מגע אנושי זה משמעו

-

מגע פנימ אל

פנימ  ,אכן ,יש היומ ראיות לכך שחומר לימוד קשה ,חדש,
מורכב ובעל מרכיבימ רגשיימ חייב להילמד במגע פנימ

איננו מדברימ רק על ידע במובנו הפשוט ,אנו מדברימ
על שלושה הישגימ נוטפימ :מיומנויות ,ידע-על ונטיות ,

מיומנויות עניינן בשליטה

כדי להבנות אותו  ,למידה טובה דורשת בדרך כלל משוב
ושיתוף אחרימ ,הדימוי של המתמיד היושב טפון בעליית
הגג שלו כבר אינו דימוי רלוונטי היומ  ,מחקר בפטיכולוגיה
חברתית מלמד אותנו שוב ושוב שהמגע הפיזי הקרוב
תומך תמיכה חשובה בבנייתו של ידע ,ואילו בהיעדרו

-

איך ללמד ,איך לבנות

גשר ,

)  owledgeח( Higher Order K

הוא ידע באשר לאופן שבו

פותרימ בעיות במדע ,ידע באשר למהותן של דיטציפלינות
איך חושב הביולוג ואיך חושב ההיטטוריון ,ידע באשר

לשוני שבין עובדה וטפקולציה  ,בין הנחה והשערה ,בין
עדות וראיה  ,אחרון ,ידע-על זה כולל גמ נטיות

ראות  ,הלמידה אז היא שטחית  ,יתרה מזאת ,יש עתה

שלושה מחקרימ גדולימ המראימ ,באופן

שיטתי ,

שבהיעדר

ההקשר החברתי החי והפיזי ,תקשורת ממוחשבת פוגעת
בבריאות הנפש :היא מגבירה דיכאון ,בדידות ,מתח

איך לאבחן ואיך לכתוב היטטוריה  ,ידע-על

-

דיונימ ,החלפת דעות ,התנגשויות של דעות והטכמות

של מגע זה ,אין התנגשות של דעות ,ואין ריבוי נקודות

אל פנימ,
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מידע פשוט ,שאותו ניתן להעביר באופן אלקטרוני או

-

הנטייה

וניכור ,אנשימ זקוקימ ליותר מאשר מודמ,
העובדה כי למידה היא במידה מרובה תהליך חברתי

איננה עניין מופשט או מעין מותרות  ,למידה בתוך הקשר
חברתי היא הכרח  ,מטע טולו אל נבכי הבלתי נודע הוא
חלומ נוטטלגי מן העבר ,אנשימ עובדימ בצוותימ ,לומדימ

להיות מושכל ,להיות טפקן ,להיות חקרן ,בקיצור להיות

בצוותימ ויוצרימ רעיונות חדשימ בצוותימ ,פעילות בצוות

אינטלקטואל ,בלי מיומנויות ,ידע-על ונטיות אלו אי-אפשר

איננה רק עניין נוח או זול; זהו דבר שאנשימ מייחלימ

להתקדמ בעולמות של השכלה מתקדמת ,אך ידע זה אינו

לו ,לא הרבה אנשימ רוצימ להישאר בביתמ במכנטי

מתפתח מעצמו ,צריך אדמ להיות בטביבה מטוימת מאוד,

הג'ינט ובנעלי הבית ,עמ הכביטה והכלימ ,כדי ללמוד או

אשר מטפחת ומעודדת את ההתפתחות של המיומנויות,

לעבוד בבדידות מזהרת ,אכן  ,מה קרה להבטחה הגדולה,

של ידע-העל ושל הנטיות שבהמ מדובר  ,זוהי טביבה

שמרבית עובדי המשרדימ יעדיפו את הבית על פני פקקי

שבה יש לא רק תהליכי הוראה ,אלא גמ תהליכי חברות

התנועה ,קשיי החנייה ,הקפה הדלוח ופרצופו של הבוט

iב
יייי

.....

=1
במשרד? חרף כל אלה אחוז האנשים העובדים מביתם

ליצירתיות המרצים ולעוטקים בנושא .מחקרים שבוצעו

לא גדל בהרבה בעשר השנים האחרונות .בני אדם רוצים

עד כה בנושא זה )והמדובר אינו במחקר הבודד אלא

ללמוד ולעבוד בחברתם של בני אדם אחרים.

במטה-אנליזות המבוטטות על מחקרים רבים( ,לא העלו

וייייייייין

ממצאים המעידים על שינוי משמעותי בדרכי ההוראה או

.בC

הנחדה פדגוג דת :למידה ,כפי שאנו יודעים ,אינה ענ"ן

פשוט של "רכישה" ,קליטה או הפנמה .בנ  11ת ידע דורשת

בהישגיה )ראו טקירה

מעודכנת (. 8-3

iב

נראה שבנושא זה,

c:::
.....

תיווך של אדם היכול להוביל אותנו מן המידע אל הידע.

וכדברי ההיגד האנגלי ,אנו עד"ן בונים את הטירה תוך כדי

יש הטוענים כי הנחיה כזו חיונית בעיקר בתחומים שבהם

השטתה .אכן ,הפוטנציאל של שילוב טכנולוגיה בהוראה

.....

יש דגש חזק בפרשנות ,במשמע מדעי החברה והרוח.

האוניברטיטאית הינו מבטיח הרבה יותר מאשר המרת

אולם אנו יודעים היום שניטוחו של טיעון ,פיתוחה של

ההוראה פנים אל פנים בתחליף וירטואלי

יייי
~

השערה ,מתן פירוש לנתונים במדעי הטבע

-

יייי'i

•

וייייייייין

כל אלה

.....
,...
~

דורשים עזרת מנחה לא פחות" .תכן שצורת ההנחיה
שהתפתחה במוטדות להשכלה גבוהה ,בלימודי תארים
גבוהים ,היא יותר ממה שדרוש ללימוד היטודות ,אך אין
לה תחליף במה שנוגע להבנ  11תם של ידע וידע-על .למידה

מרחוק איננה תחליף ולא יכולה להיות תחליף להנחיה
הנדרשת.

יש לכל האמור לעיל פן נוטף .רוב האנשים ,רוב הזמן,
אינם מטוגלים ללמוד היטב בכוחות עצמם .הם נעדרים
מוטיבציה נמשכת ומשמעת עצמית ,שבלעדיה אי-אפשר

לרכוש השכלה גבוהה .לא מדובר במוטיבציה ,אלא
במוטיבציה נמשכת היכולה לעמוד בפני פיתו  11ם מתחרים:

איך ימשיך אדם בתרגיל ממוחשב באינטגרלים ,כאשר

באותו זמן משודרת בטלוויזיה תחרות ה? Final Four -

ןיי\.

הרי

זו ה  11תה הטענה שכולנו שמענו מפי הורינו" :אתה מוכשר

אבל אין לך משמעת עצמית!" ,והם בדרך כלל צדקו בזה.
אכן ,אחוז מט  11מי התואר מקרב תלמידי מוטדות של
למידה מרחוק הוא קטן ביותר.
ואחרון ,הענ"ן החברתי של טיפוח ושמירה על טטנדרטים
של מצוינות .זה נשמע אליטיטטי ,אך למעשה המדובר
הוא בהמשך קיומו של קטר ,שימשיך למשוך את הרכבת
הגדלה והולכת של ההשכלה הגבוהה .כל מדינה זקוקה
להרוורד שלה ,לאוקטפורד שלה ,למכון ו  11צמן שלה,

שיקבעו את קנה המידה למצוינות ויטפקו את הרף,
שבהיעדרו תהפוך הבינוניות לנורמה .שום חברה לא יכולה
להרשות לעצמה כדבר הזה .אי-אפשר לטפח מצוינות
על-ידי שלט רחוק .בקיצור ,כאשר מדובר בבנ  11ת ידע
אמיתי ,ידע-על וטיפוח מצוינות ,למידה מרחוק אולי תהיה

מרחוק ,אך טפק אם היא תהיה למידה .יש טכנה שהשכלה
וירטואלית ת  11צר תוצרי למידה וירטואל  11ם.
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אף-על-פו-כו ,נוע תנוע
חרף הביקורת שלי על למידה מרחוק ,אי-אפשר להתעלם
מן הפוטנציאל הגלום בשילוב של טכנולוגיה מתקדמת
בהוראה האוניברטיטאית .לא מדובר כאן בהמרת ההוראה
פנים אל פנים בהוראה מרחוק ,אלא בנדצול מדטבד של
המחשוב והתקשוב בממגרת הוראה פנדם אל פנדם
תוך העשרתה וגיוונה .אין זה ענ"ן קל ערך .כל ענ"ן
האינטגרציה של המחשוב בהוראה האוניברטיטאית,
להוציא שילובים טריוויאל  11ם שלה ,כגון רשימות
קריאה ממוחשבות במקום מודפטות ,מהווה אתגר רציני

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במי Jהב
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