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הקדמה•
כוחות מניעים עיקריים ותרחישים , מגמות•

לגבי העתיד
•2022 EDUCAUSE Horizon 

Report Teaching and Learning Edition
•HolonIQ Education in 2030

Five Scenarios for future of Learning and Talent

יכולות דיגיטליות בהשכלה הגבוהה  •
תפקיד הספרייה•
סיכום•



הקדמה







מגמות וכוחות מניעים עיקריים



חיים, עבודה, לימודים

זמינות האינטרנט מכל מקום ובכל זמן•
למידה וחיי חברה מרחוק, עבודה•
שימוש עיקרי או יחיד בסלולר•
שיטות הוראה ומרחבי לימוד היברידים•
לימודים לאורך כל החיים•
קיימות•



)AI(בינה מלאכותית 

•AIעבור ניתוח נתוני למידה
•AI  כתשתית לעזרי למידה

והוראה



תארים-תארים ומיקרו, תוכניות לימודים

חווית לימוד מותאמת אישית•
מדידת ההוצאה וההחזר על הקניית ידע וכישורים•
אופני לימוד ותוכניות לימוד מוכוונות להשתלבות  •

בשוק העבודה
אלטרנטיבות לאקדמיה•
תארים-מיקרו•
לרשומות הישגים וכישוריםיין'בלוקצ•



תרחישים





צמיחה

כלכלה מקוונת משגשגת•
גישה להשכלה כזכות יסוד•
הסרת חסמים ובניית תוכניות מותאמות אישית  •
מקוונת והיברידית, שילוב של הוראה מסורתית•
תארים במקביל לתארים מסורתיים-מיקרו•
צבירת נתונים מואצת ושימוש במערכות מבוססות בינה מלאכותית•
חובה-תשתית טכנולוגית מתקדמת•



ריסון

דרישות קיימות הולכות וגוברות  •
השקעת משאבים בקיימות•
פתוח תוכניות לימודים ממוקדות בקיימות ושיתוף פעולה עם  •

חברות מחויבות לנושא
סטודנטים  הסביבה מקשה על חלק מה•



קריסה
מוסדות אקדמיים מתיישרים על פי המפה הפוליטית•
מתקפות על מוסדות שאינם נראים לצד זה או אחר ולדמוניזציה  •

בתקשורת
ספקי תוכן וטכנולוגיה מתויגים ומתאימים את מרכולתם לאידאולוגיה  •

"  נכונה"ה
היצמדות לאידאולוגיה בהוראה ובמחקר•
השקעה מסיבית בנושאי בטיחות פיזית ומקוונת•
כפיצויקהילה מקוונת בינלאומית •



טרנספורמציה

מגמה כללית של התאמת ההוראה לפיתוח כישורי כוח העבודה•
דעיכה של הקניית ידע לשם ידע•
שיתוף פעולה עם התעשייה; עלייה של מוסדות שאינם אקדמיים•
לימוד לאורך החיים•
מיקרו תארים ולמידה מותאמת  ; התואר האקדמי המסורתי נזנח•

אישית
מוסדות אקדמיים מסורתיים מתקשים•





האבולוציה נמשכת

השכלה הגבוהה כחלק מהגלובליזציה והיציבות הפוליטית•
עמודי התווך נשארים במקומם•
במקום או בנוסף להשכלה האקדמית, רכישת מיומנות ספציפיות•
טרנספורמציה דיגיטלית•



התארגנות אזורית

ארגון מחדש באזורים המאפשרים שיתוף  •
אזוריים-פעולה וחילופים פנים

אמנות הכרה הדדית ומסגרות הכשרה  •
אזוריות



ענקים גלובליים
סחר בינלאומי וסביבה גיאופוליטית יציבה•
שיתוף פעולה של חברות ענק גלובליות העוסקות  •

בחינוך ובטכנולוגיות הוראה
הסכמים בין ממשלות וחברות•



כלכלת עמיתים

כלכלת עמיתים עולמית•
"המוסד"ביטול התיווך של •
תארים-מיקרו•
יין'בלוקצ•
הכשרות מחוץ לתחום הרגולטורים•



מהפכת אוטומציה

בינה מלאכותית•
נתונים מועברים ישירות לרגולטור•
אבטחת נתונים ותשומת לב לאלגוריתמים•



שונה אך דומה









https://www.leanlibrary.com/community/li
brarian-futures-report/

https://www.leanlibrary.com/community/librarian-futures-report/




שאלות למחשבה
מה ההבדל  . ידע ויכולות לעומת שנות לימוד•

'?השכלה'לבין ' לימוד'בין 
איך אפשר לרתום  :אינטליגנציה מלאכותית•

?אותה
השכלה אינה יכולה להימדד רק על ידי  •

איך אנחנו מתווכים  : חישוב החזר על הוצאות
?את הערך של האקדמיה



-דברי פתיחה | פרופ׳ דוד הראל | הרצאה השנתית על שם מרטין בובר  YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GWbddIbMiUs


!תודה רבה

tamar.sadeh@gmail.com
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