ךן-י ~IiIם ]ו iiמ~צ  lIlJIם של אנשי הסגל הא  iJדמי

-

כנסים וירטואליים

רתימת הטכנולוגיה

לשיתופיות מקוונת ביו מלומדי העולם
ניצה ולדמוי ,המכללה לחינוך על שם ודד יליו

מהות ,מאפיינים ואבולוציה של כנסים

בתחום היא מספר המשתמשים בפלטפורמות המקוונות

וירטואליים-מקוונים

ומספר החברות המתמחות בכך .לאחרונה דיווח פריי  4על

כבר בראשית שנות ה  70-של המאה הקודמת המציא מוריי

ו  SARו EM

המתארגן על ידי המשתתפים עצמם ללא ארגון מסודר

לניהול ועידות מתוקשבות רבות-משתתפים  .במתכונתם

המוכר בכנסים מסורתיים ,או כפי שמכנה דאת עורך המונח

טורוף

נ'צה ולדמו

-

דגם חדש של כנסים מקוונים:

" אי-כנס" ) ,(unconference

)(Murray Turoff

את המערכת הראשונה

בוויקיפדיה

הראשונית התנהלו מפגשים

האנגליתThere" :5

אלו באופן אסינכרוני על ידי

כנסים ,וב  lJיקר כנסים אקדמיים ,נו  lJוד

 ... theו is no agenda u nti

הצגת מידע טקסטואלי דרך

לה  lJברת מיד  lJ lJדכני ,לחשיפת ממצאי

."attendees make one up

רשימות דיוור או באתרים

להצגת קבצים

)  etinוו bu

של

האינטרנט ,מד  lJנים וב  lJלי מקצו  lJות

פריחת התחום

חברות

כנסים

האפשרויות לתקשורת דרך רשת

קינג 2

(. boa rd systems
מתאר את

מחקר ולמפגש בין  lJמיתים .משנוצרו

המארגנות

מקוונים

אחרים ,כמו גם חברות מסחריות חובקות

בהביאו

כדוגמה כנס מקוון שארגנה

בשנת

2008

שעסקיה

חברה מסחרית

חובקי

ובו כשליש

עולם,

מבין

מרחוק.

דוגמה

שארגנה בין

השנים

מגוונות שהמשותף להן הוא
הצורך המקצועי

-

הן בעולם

האקדמי והן בעולם העסקי

-

להתעדכן  ,לחלוק דעות

ולדון בדילמות  .כיום יש נטייה

ומפגשים שמת  lJלמים ממגבלות של זמן

בחיסכון של משאבי זמן וממון ,יש לכנסים

היא חברה לארגון כנסים

נוצרות

הולכת וגוברת לארגון של

ומקום .לצד יתרונות ,הבאים לידי ביטוי

נוספת

צורות

התקשרות

 lJולם ,החלו מקיימים ישיבות מקוונות

3,000

המשתתפים בכנס השתתפו

ניתן איפה לומר שבתקופתנו

מקוונים גם חסרונות ,הנוב  lJים מב  lJיות

של הפרשי זמנים גלובליים .מאמר זה דן

2002

כנסים ברוח של שיתופיות

לשמה ; בכנסים אלו לא נגבה
מחיר עבור ההשתתפות ואף

מרצי העוגן משתתפים ללא

שכר .5

וירטואלי לריאלי מיטשטשים

ל  2008-יותר מ  400-כנסים

בכנסים מקוונים ממגוון היבטים וביניהם

כשגם

מקוונים לקהלים אקדמיים

יתרונות להוראה ,ומובאות ודגמאות  lJל

פנים

ואחרים.

דרכי ההתנהלות שלהם.

כנסים כאלה מתקיימים

למעשה הגבולות בין

בכנסים
אל

המתנהלים

פנים

ניתנת

האפשרות לבעלי מחשבים או
אבידרי קלט-פלט אלקטרוניים

בסביבות מקוונות שונות ,ומהן בולטת במיוחד סביבת

ניידים להתנהל כאילו לא יצאו מהמשרה מהכיתה או

בכתבה שפרסמה רשת

מהמעבדה .דאת בעדרת "ענן אינטרנטי" העוטף את סביבות

הטלווידיה  CNBCבפברואר  3 2009נכתב על כנסים אלו ,על

הכנס ,המאפשר חיבור אוטומטי אלחוטי של מחשבים ניידים

מאפייניהם ועל יתרונותיהם  .עדות להתפתחות הרבה שחלה

או טלפונים סלולריים לרשת האינטרנט.

"העולם השני"

) .(Second Life

להלן מאפיינים של כנסים מקוונים  ,כולל האפשרויות
שמעמידות טכנולוגיות עדכניות למארגנים ולמשתתפי
הכנס: 7

.1

ד"ר נ'צה ולדמו  ,מרצה בתחו  Dתקשוב ומ'ד  lJנות

בח'נוך במכללה לח'נוך  " lJש דוד 'ל'ו וחברה במודר
לסב'בות הוראה ולמ'דה מקוונות במכוו מופ"ת

•

מתקיימים בסביבת האינטרנט.

•

המידע על הכנסים מועבר דרך רשתות חברתיות או דרך
רשימות דיוור.
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 Iע)הנiנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

מתנהלים ללא נוכחות פיזית של המציגים והמשתתפים או עם

מרצים המבקשים לקיים את הרצאותיהם בעולמות וירטואליים

נוכחות של חלק מהמציגים והמשתתפים.

) לדוגמה ב (Second Life -חייבים להכין לכך את קהל המשתתפים

•

מטפר המשתתפים בהם אינו מוגבל .

על ידי משלוח טיטמאות וקישורים לכניטה לאותם אירועים.

•

מלווים באתר אינטרנט שבו מרוכז המידע על הכנט ,והוא כולל

מרכיבים מטוג זה מתפרטמים באתר הכנט.

שלו ,קישורים לאירועי הכנט עם אפשרויות להשתתפות

יתרונות הכנסים המקוונים

באירועים חברתיים ותיירותיים )כמו טיורים מקוונים במקום

לכנטים המקוונים יש יתרונות בולטים למארגנים ,למרצים

הריאלי שממנו משודר הכנט( ,מפגשים בלתי פורמליים

ולמשתתפים כאחת:

•

בדרך כלל פרטים על המרצים  ,על תכנית הכנט ועל החומרים

עודף הכנסות על הוצאות :כבר בכנט המקוון הראשון שהתקיים

וכדומה .

•
•

•

מרובה . 9

מאפשרים צפייה אטינכרונית מאוחרת במיצגים ,כולל

בשנת  1992התשואות היו גבוהות מהתשומות במידה

הקלטות האירועים הטינכרוניים עם הערות הקהל .

התאמה לשעות ה  :V,ר 1ת של מרצים ומשתתפים :זו מתאפשרת

מאפשרים מיצגים מטוגים שונים כמו הרצאות טינכרוניות

על ידי ארגון ההרצאות בכיוון השמש; כשהמיצגים הראשונים

או מצולמות  .הרצאות אלו מלוות בטרטונים  ,בשיטוט באתרי

משודרים מאטיה ,לאחריהם משודרים המיצגים מאירופה ולבטוף

אינטרנט או במצגות המועברות על ידי יחיד או קבוצה )פנל( .

משודרים המיצגים ממדינות אמריקה.

מאפשרים לציבור המשתתפים להגיב בעת הצגות טינכרוניות

תועלת מתמשכת גם לאחר סיום המועד הרשמי של הכנס:

קינג2

על ידי משלוח טקטטים או על ידי השמעת התייחטויות

מצטט את טגן נשיא החברה שארגנה את הכנט בשנת

.2008

קוליות באמצעות התוכנות שבהן נעשה שימוש בכנט .

לדבריו "הכנט המשיך לחיות גם לאחר שכבו האורות" ומטפר

כפול של משתתפים נהנו מצפייה בהרצאות ובמיצגים האחרים.

דונמה לכנס מקוון

אגירת מידע מסוגים שונים :טימנט ועמיתיו ך טוענים שהמידע הרב
המכון

שנמטר בכנטים המקוונים נאגר ונשמר בעזרת הכלים הטכנולוגיים

המדור לטביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת- 8

מארגן זו הפעם השלישית כנט

שבהם נעשה שימוש  .זאת בניגוד להתייחטויות ולהערות הנזרקות

מקוון בנושא "חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה" .הכנט

לחללי האולמות בעת הרצאות מטורתיות ו"מתאיידות" כמעט

צפוי להיערך במהלך שנת הלימודים תשע"א  .ההחלטה לקיים את

באופן מיידי .

הכנט במתכונת מקוונת נובעת מהרצון לשתף מרצי עוגן בעלי שם

עלות נמוכה יחסית:

בין-לאומי בתחומי חינוך והכשרת מורים  .לוח הזמנים של מרצים

שעלויות של ארגון כנט מקוון הן כחמישית מאלו של כנט

אלו עמוט בדרך כלל ,והעברת הרצאה מקוונת מקלה עליהם

מטורתי.

וחוטכת להם זמן נטיעות  .הכנט המקוון מקל כמובן גם על שאר

אפשרות השתתפות לאנשים שאינם יכולים לעזוב את עבודתם :

אשר חוטכים

אנשי מקצוע שמבקשים להתעדכן בתחומם ואינם יכולים לעזוב

בהוצאות כטפיות ואינם צריכים להיעדר ממקום עבודתם  .על כל

את מקום עבודתם מטיבות שונות יכולים לקחת חלק פעיל

אלו יש להוטיף גם את החיטכון הכטפי למארגני הכנט.

בחלק גדול של הכנטים המקוונים או לצפות בהם לאחר טיומם

למחקר ופיתוח בהכשרת מורים

המשתתפים

-

-

מורים ממכללות באר'{ ובעולם

-

קינג 2

מדווח ,על פי עדויות של חברות,

הפורמלי .
ארנון כנס מקוון

ההכנות לקראת הכנט המקוון דומות בהיבטים רבים לארגון
של כנט מטורתי המתקיים פנים אל פנים  .לפני הכנט ממנים

ועדת היגוי שתפקידה להגדיר רציונל ונושאים שבהם יעטוק
הכנט ,לפרטם " קול קורא" בערוצים אקדמיים ברחבי העולם,

להקים ועדה להערכת מאמרים ולארגן כרזות ומנגנוני הרשמה
ותשלום.
הארגון של כנט מקוון שונה מארגון של כנט מטורתי בכל הכרוך
להיבטים המקוונים  :בניית אתר אינטרנט שבו ירוכז המידע
)בשפות שבהן יתנהל הכנט( ופירוט טוגי המיצגים שיועברו בכנט
) לדוגמה הרצאה טינכרונית המועברת בעזרת תוכנה שיש לפרטם
הדרכה אודות השימוש בה ולהכין את המרצים בעוד מועד
להשתמש בה ,פורום לדיון בעקבות הרצאה בניהול המרצה  ,פאנל
טינכרוני וטוגים אחרים של מיצגים (.

מרצים המעדיפים להקליט את הרצאותיהם לפני מועד הכנט
שולחים מראש טרטי וידאו ומצגות המוצגים באתר הכנט .

ג'ל'ין

I9

מרץ

2010

I
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יתרונות

למארגנים 7

נסיעות ,להגיש אישורי היעדרות ממקומות עבודה  ,לחפש מלון

חיטכון בהוצאות  :צמצום של הוצאות )ולעתים אף ביטולן( של

ועוד כיוצא באלו מגבלות הכרוכות בהשתפות בכנס מסורתי! ! .

שימוש באולמות ,כיבוד ושאר מרכיבים זוללי ממון .

המשתתפים והמרצים בכנס יכולים להמשיך את הקשר עם סביבת

התחשבות בטביבה :בזכות שימוש באמצעים דיגיטליים בלבד ולא

העבודה שלהם גם בזמן שהם מקשיבים להרצאה .הם יכולים

בנייר  .יתרון זה רלוונטי לכל המשתתפים .

לנהל תכתובת בדואר אלקטרוני ,לדבר בטלפון ,לשתות קפה או
להתנער מהישיבה הממושכת מול המחשב בעזרת ביצוע תרגילי

יתרונות למרצים

התעמלות .הם יכולים לקרוא מידע על ההרצאה בפורום המתנהל

היבטים טכנולוגיים :במרבית הכנסים והאירועים המקוונים עומדת

בעקבות הרצאה או להציג מידע בפורום  .כך נוצרת סביבה דואלית
המשתתף ממשיך לתפקד במקום עבודתו וגם "נוכח" בכנס.

לרשות המרצים במה להצגת סרטונים ומצגות ,ובנוסף לכך ניתן

-

לצלם את המרצים במהלך הרצאתם  .במהלך הרצאה סינכרונית

היבטים דידקטיים :משתתפי כנס מקוון יכולים להיות מעורבים

יכולים המרצים והמשתתפים לתקשר אלו עם אלו ,ובעזרת

ביצירת קשרים מקצועיים עם עמיתים יותר מאשר משתתפים

תוכנת ההרצאה להציג שאלות הן של המרצה למשתתפים והן

בכנס המתנהל פנים אל פנים  .זאת הודות למגוון של כלים

של המשתתפים למרצה.

שיתופיים דיגיטליים העומדים לרשותם דרך רשת האינטרנט :

היבטים אקדמיים ותרומה להוראה :כל ההרצאות ,כולל התייחסויות

הצגת תגובות בפורומים ,ניהול תכתובות דוא"ל ,העברת

המשתתפים ,מוקלטות וניתנות להשמעה ולצפייה בכל עת .כך

מסרונים דיגיטליים וקבלת מענה מיידי ממרצה שהעמיד נושא

מרצים יכולים לשלב את חומרי הכנס גם בקורסים שהם מלמדים .

בכנסים המסורתיים ,לעומת זאת ,מרבית המשתתפים

בקנדה ,לדוגמה ,מתקיימים מפגשים מקוונים של סגלים אקדמיים

לדיון.!2

הם משתתפים פסיביים אשר בדרך כלל מקשיבים או רושמים

ותקצירים .!2,7

על פי תחומי דעת  ,המתנהלים באופן שגרתי ומוקלטים להאזנה

לעצמם תזכורות

מאוחרת ס ! .

ניתן לקיים כנט מקוון טינכרוני על במות של מציאות מדומה

) , (virtual reality
יתרונות למשתתפים

למשל

ב.Second Life -

הזאת נוצרת אצל הנוכחים ,המיוצגים על-ידי היד 1ד _י~,ג.נים

היבטים ארגוניים  :כנס מקוון חוסך את הצורך להתמודד עם

)(, avatar interactive

לוח זמנים עמוס  ,להתרוצ'( בין אולמות גדושים ,להשיג תקציב

שימוש באמצעים חזותיים וקוליים  7כמוסבר להלן .אווטארים

תחושת נוכחות ממשית המועצמת בעזרת

לוח מודעות אופציונאלי
להצגת מידע

המשתתפים ומעל

כל אחד שם הדמות

) (Avatar

כפתורי פעולות
שמבצע המשתמש

בזמו המפגש

א' Iר מס '  : 1מסך משתמש הנמצא בכנס בסב'בת Second Life
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בסביבה

ע) הנ iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

) (avatars

לשירות מ א רגני הכנס ומשתתפיו לקראת הכנס  ,במהלכו ולאחר

הן דמויות שכל משתתף בונה ,והן מייצגות אותו בכל

ע ניין :בשם  ,במראה ,בתנועה ,בשיחה ובחושים אחרים היכולים

סיומו  .בין מנגנונים א לו אפשר לציין מנגנוני רישום אוטומטיים

לבוא לידי ביטוי ב א ופן וירטואלי  .ב אי ור מס'  1מוצג מסך משתמש

שהמידע המוקלד בהם נאגר לשימוש מאוחר  ,מנגנון לקבלת

של משתתף בכנס בסביבת  .Second Lifeבאיור נראה צילום

מאמר י ם ולהערכתם  ,מנגנון מ א ובטח להרשמה ולהפקדת

של אולם הכנס ,ובו נראים המשתתפ י ם היושב י ם במקומותיהם

תשלומים ועוד.

כאווטארים  ,בדמויות הווירטואליות שלהם  ,והמרצה ) הריאלי (

חסרונות למרצים ולמשתתפים

המצולם במצלמת וידאו במקום הכנס  .יש מצבים שבהם גם

המרצה הו א דמות

המעורבות בכנטים מקוונים תובעת מהמשתתפים פעילות

מדומה. ! 3

חקרה את משתתפי

א י נטנטיבית "מטב י ב לשעון"  .ה א פשרות " לדלג" בין אולמות

הכנס המקוון הבין-לאומי הראשון "פותחים שערים בהכשרת

קלה בהרבה מההצטופפות הקיימת בכנס הר יא לי  ,והי א מדמנת

מור י ם " ,sשהתקיים בשנת  .2001ה י א מדווחת שב ע קבות הכנס

" דיפדופ " מפתה בין הרצאה ,דיון בפורום  ,הרחבת נושא בדף

כת י בת תגובות בבלוג של מרצה דה א ו אחר

השפעה מתמשכת על ההוראה:

שונפלד! 2

שדרגו משתתפיו את השימוש בכלים מתוקשבים  .מרבית

השיחה של

המשתתפים היו מרצים במוסדות להכשרת מורים א ו במחלקות

או מ ע נה במס רונים  .הימשכות הכנס מ ע בר למגבלות של קווי

לחינוך באוניברסיטאות .לאחר הכנס החלו כמחצית מהם לבנות

דמן מבלבלת שעונ י ם ביולוגיים של מרצ י ם ומשתתפים .התלות

יישומים מקוונים לשירות ההור א ה ,בהם בניית מצגות להמחשת

המוחלטת באמצ עי ם טכנולוגיים ראויה למידה של ספקנות ו ע ל

תכנים ,יצירת אתרי אינטרנט המלווים את הקורסים שהם

מרצים לגלות סובלנות כלפי כשלים הפוקדים אי רוע י ם תלויי

מלמדים וניהול פורומ י ם לדיון משותף בתכנים של הקורסים  .אחוד

טכנולוגיות מורכבות  .מן המפורסמות  7הם העיכובים הנוצרים

גבוה של נבדקים החל לעודד את התלמידים להשתמש בתקשוב

ב ע ת אירוע המועבר ב Second Life -כתוצאה ממערכות מיחשוב

בתהל י כי למידה והור א ה .גם משתתפים שהשתמשו בתקשוב

שאינן עומדות ב ע ומס ובדרישות אחרות של השימוש בסביבה

ברמה נמוכה עד להשתתפותם בכנס  ,דיווחו ע ל הגברת הש י מוש

ע תירת מש א בים טכנולוגיים  ,מצב העלול ל י צור תסכול רב .

,WIKI

כתוצ א ה מההשתתפות בכנס .

סיכום
חסרונות הכנסים המקוונים

ה י תרון הגדול של כנסים מקוונים הו א בעוצמה של השיתופיות

חסרונות למארגנים

חובקת עולם והעמדת הכלים למפגשים בלתי-אמצעיים ב י ן יוצרי

ארגון כנט מקוון הוא עניין מורכב  .על המארגנים להתמודד עם

המידע וצרכניו  .יש להניח שמגוון הכנסים והמפגשים שי ע שו

מרכיבים טכנולוגיים רב י ם ש א מורים לפעול בעת וב ע ונה אחת

שימוש בטכנולוג י ות באמצעות האינטרנט ילך וירבה  ,כשהללו

במהלך הכנס .דאת בנוסף לבניית מנגנונים אינטרנטיים מינהליים

משרתים את ה ע קרונות של שיתוף ושקיפות דמוקרטיים .
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