מנ  liJדת מבט אישית

זילות בערכים אקדמיים בעידו
מהפכת המודע והתקשורת
אורנה אלרואי-שטיי Iי ,אוניברסיטת תל אביב

כ חלק מתהליך הפנמה של אירועי התקופה האחרונה,

אני כותבת שורות אלו כרי להגביר את המורעות של אנשי

ומהניסיון להבין את הסיבות

בלמירה

המתוארים במאמר,2

להתפתחות תפיסות שגויות של הסטורנטים לגבי

הסגל

האקרמי

באר'(

הננקטות על ירי סטורנטים לא מעטים ,בעיקר כרי להשיג

המותר והאסו,ר התחוור לי שלצר

ציונים גבוהים  .שיטות "קיצורי הררך"

המאמר מציג את חשיבתה

ההשפעות החיוביות שיש למהפכת
אורנה אלרואי-שטייו

לה גם השפעות שליליות.

-

עלול

אחר שנכתב

ולעוברה

להוביל

בהשתתפותה • 2

לנורמה המאיימת על סולם הערכים
האקרמיים.

במסגרת שלהלן מוצגים מספר אתרי

האקדמיה מכל התחומים יש

אינטרנט פופולריים בקרב סטורנטים

אינן מספיקות כרי להעמיק בכל

תפקיד מפתח באיתור מוקדם של

המירע הדמין ,והפיתוי לרפרף על

ההשפ  l.Jות השליליות ובלימתן.

הרבה חומר כרי שלא "להפסיר"

שהיא

הולכת

ומתעצמת

בקצב מסחרר בררך להפיכתה

אחת ממסקנותיה היא שלאנשי

לשטחיות  24 .שעות ביממה

אשר

שייכים

לקבוצה

)ההולכת

וגרלה( של סטורנטים המעריפים

להשתמש במירע מעובר באופן מיירי

כררך לעקוף את תהליך העיבור באופן עצמאי.

שום פיסת מירע הוא גרול .

-

כולנו מורעים לממרי התופעה כיום

המתוארים בגיליון זה במאמר

מהן ההשפעות השליליות

שפע

על קיומן  .עם דאת ,אני מאמינה שלא

הקשורים לשחזור מבחנים,

הנלוות ליתרון שיש לשפע

המירע

היו קיימות מאד ומתמיר ,וכולנו ירענו

של הכותבת לגבי האירו  l.Jים

המירע והתקשורת על האקרמיה ,יש

המידע ולזמינות שלו?

לשיטות "קיצורי

הררך"

הדמינות של שפע המירע יוצרת אשליה שניתן להגיע

להישגים גבוהים במינימום השקעה .

-

אשליה

דו מעצימה

את תחושת ההישגיות ,מגרילה

אתר פרופסור

וhttp://www.professor.co.i

תחרותיות ומגבירה "('חל" .

-

לח'( תחרותי מוגדם מגביר את הפיתוי להשתמש בקיצורי

אתר ובו נושאים מגוונים מעולמם של הסטורנטים

ררך ולעתים להשתמש אף באמצעים בלתי כשרים כרי

)תעסוקה ,היכרויות ,קניות ,בילוי ועור( .האתר כולל שפע

להצליח.

של סיכומי שיעור ומבחנים רבים מקורסים בכל מוסרות

בעיות אלו מאיימות על הערך האקרמי של הקניית ירע

ההשכלה הגבוהה באר'( .כרי להיכנס לאתר יש להירשם

מעמיק ,הנבנה שלב אחר שלב ומביא להבנה יסורית של

מראש ולתת מספר תעורת דהות .ניתן להרפיס מבחנים

לקחת

ללא תשלום .לחלק מהמבחנים יש גם פתרונות )באיכות

החומר הנלמר  .מכאן שעלינו

-

אנשי הסגל האקרמי

-

אחריות לשמירת הערכים האקרמיים הללו ,הנמצאים כיום

בלתי ברורה( ,אך יש לשלם עבור קבלתם.

בסכנה .

הכיתה שלי

 ass.aspו / mycוhttp://www.nerd.co. i
.1

פרופ' אורנה אלרואי-שטייו ,המחלקה לחקר התא
ואימונולוגיה ,ראש ועדת ההוראה בפקולטה למדעי
החיים

.2

"שחדור מבחנים על ידי סטודנטים

אודם?" ,עמ' 54-52

56

-

בחוברת זו.

) U Iהנ  Jiה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

האם חציית קו

אתר ובו נושאים מגוונים מעולמם של הסטורנטים ,כולל
סיכומי שיעור ומבחנים משוחדרים .גם באתר דה יש ייצוג

לקורסים בכל הפקולטות בכל מוסרות ההשכלה הגבוהה
באר'( .ניתן להוריר את הקבצים באופן חופשי.

לכל המורים בחינוך הגבוה ,האם אתם מורעים לעוברה שיום

לאחר הבחינה השאלון שחיברתם בעמל רב חשוף לעיני כול ברשת
האינטרנט? האם אתם מורעים לעוברה שסיכומי ההרצאות של
הקורסים שלכם מופיעים ללא יריעתכם ורשותכם ,חשופים לעיני
כול ברשת )פעמים רבות באיכות נמוכה(? המשפטנים שבינינו

בווראי יורעים להגריר אם מצב זה הוא חוקי מבחינת זכויות הקניין
הרוחני או שלא  .האם עלינו לנקוט פעולה פשוטה של שימוש בסמל

כ" i1כל הזכויות

שמורות "...

על כל בחינה וכל הרצאה ,כרי להוריע

שהחומר הינו רכוש האוניברסיטה ) או המכללה( והעתקתו מהווה
עבירה?

ההבנה שמירע מסוג זה הינו זמין ופרו'( ,יחר עם ההכרה שלא

נוכל להעלימו בעירן המוררני ,מביאה אותי למסקנה אחת ברורה:
האחריות המוטלת עלינו גרולה מתמיר .

להלן אחדים מהאתגרים של לקיחת אחריות
מסוג זה שהצבתי לעצמי:

.1

שינוי ההגררה של "הישגים גבוהים"
ניתן לנטרל את סכנת השטחיות על ירי שינוי ההגררה של

"הישגים גבוהים" .אחר האתגרים הוא הקפרה על מתאם ישיר
בין הישגים גבוהים לבין ירע מעמיק  .אין לאפשר הצלחה ) ציון

גבוה( עבור ירע שטחי .זהו אתגר גרול בפני עצמו .יש ליצור
נורמות להערכת ירע מעמיק באמצעות שאלות הבוחנות הבנה
ולעמור באופן תקיף מול האנטגוניזם שמתלווה לררישות
גבוהות .

.2

מניעת הכרטום בטמכות האקרמית

חל פיחות דוחל בערכים אקרמיים בגלל עלייה הולכת וגרלה
בכוחם של הסטורנטים להתערב ולשנות ררישות אקרמיות.
התערבותם של הסטורנטים גרלה בגלל תפיסתם האבסוררית
כי רעתם חשובה כמו רעתם של המרצים .הרבר מוביל לאוברן

סמכות אקרמית ולנדק עקיף לסטורנטים עצמם  .הגברת
המורעות לתהליך דה תקטין את ממריו.

.3

פיתוח שיטות הוראה מקוונות בצד הוראה פרונטלית
אתגר גרול הוא פיתוח שיטות המבוססות על קרמה טכנולוגית

ותכנון פעילות הלמירה כך שתהיה אטרקטיבית עבור הסטורנטים
ותוביל אותם להעמיק בחומר הנלמר מרצונם החופשי .

.4

הכוונת הטטודנטים ללמירה המעוררת השקעה בתהליך העיבוד

של המידע לצורך הפיכתו לידע
בעירן שבו המירע דמין וניתן למצוא אותו במהירות ובקלות,
תפקירו של המרצה הוא בסיוע לתהליך העיבור של המירע
ריבוי האתרים מסוג זה מעורר מחשבות רבות:

-

מרוע האתרים האלה קיימים ,שוררים ומשגשגים? כי יש להם
ביקוש .

לירע ומיומנויות .למה דקוקים הסטורנטים מלבר למירע עצמו?
למיקור והכוונה ,להבנה והפנמה ,לקריאה ביקורתית ולפיתוח
חשיבה בהירה ותמציתית ,יצירתית ומקורית .

-

מרוע יש להם ביקוש? כי הם עונים על הצרכים של קהל היער.

-

מה הם הצרכים של קהל היער? לקבל ציונים גבוהים  .צורך

שני האתגרים הראשונים הם קלים יחסית וניתנים ליישום מיירי .

נוסף של פלח אוכלוסייה הולך וגרל מתוך קהל היער הוא

שני האתגרים הנוספים הם ארוכי טווח ומחייבים נורמות למירה

השגת ציונים גבוהים מהר ,מבלי להשקיע יותר מרי זמן ומאמ'( ,

חרשות ,שעלינו ,המרצים ,לשקור על פיתוחן .אם לא נצער

בהתאמה לעירן תרבות האינסטנט.

קרימה

-

נלך אחורה .

ג'ל'ין  I 7מרץ
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