"תואם הקינדל" — אאוט,
ה־  — iPadאין!

השלב השני בפרויקט הבודק את אפשרות
אימוצו של הסד"ן — הספר הדיגיטלי הנייד —
כספר מן המניין באוניברסיטה הפתוחה יצא
לדרך ,תוך שדרוג משמעותי של הפלטפורמה
שעליו מוטען ספר הלימוד :במקום "תואם
קינדל" — iPad
עם תחילת שנת הלימודים תשע"ב־ 2012החל השלב השני
בפרויקט סד"ן — ספרים דיגיטליים ניידים — באוניברסיטה
הפתוחה ,פרויקט ניסויי שמטרתו הסופית והשאפתנית היא
לאמץ את הספר הדיגיטלי כספר מן המניין באו"פ ,במקביל
לספר המודפס.
בשלב השני הזה עלה הפרויקט מדרגה מבחינת תחכומו
הטכנולוגי וספרי הלימוד הוטענו על הפלטפורמה החדישה
של ה־.iPad
בשלב הקודם ,הראשון ,בשנת הלימודים תשע"א
( ,)2011-2010קיבלו סטודנטים מתנדבים משני קורסים
"ג'נוסייד (רצח עם)" ו"זכויות האדם ביחסים הבין־לאומיים",
מהמחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,את ספרי
הלימוד של הקורסים על גבי מכשירים דמויי קינדל של
חברת  .Bookwareהחברה השאילה לאו"פ את המכשירים
הניידים ,ביצעה את המרת הטקסטים למכשירים ,וכן פיתחה
עבור האו"פ את תוכנת הקריאה המאפשרת דפדוף בטקסט
וביצוע פעולות אחרות לשיפור חוויית הלמידה (חיפוש ,סימון
והוספת הערות).
הפרויקט הציב לעצמו ארבע מטרות עיקריות:
הראשונה — פדגוגית :בחינת אפשרויות הלימוד של תוכני
האו"פ מהספרים הניידים ,כולל הרגלי לימוד ,קריאה דיגיטלית,
ושימוש בעזרים כגון מירקור וכתיבת הערות .המטרה
השנייה — טכנית :בחינת תהליכי העבודה הכרוכים בהמרת
ספרי הלימוד המודפסים של האו"פ למכשירים ניידים מסוגים
שונים.
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סטודנטית בקורס ג'נוסייד וה־ iPadשבו כל שמונת ספרי הקורס

שתי המטרות האחרות — שהיו רחוקות יותר ופחות
רלוונטיות לשלבים הנוכחיים של הניסוי — היו לוגיסטית
וכלכלית :בחינת התהליכים המלווים את הפרויקט (השאלת
המכשירים לסטודנטים ,ביטוח המכשירים ,עלות־תועלת).
היתרונות של ה־iPad
ד"ר צילי רז־ליברמן ,מנהלת הפרויקט מטעם שה"ם ,מתארת
את הרקע לעריכתו" :שוק הספרים הדיגיטליים העולמי מצוי
כיום בתהליכי שינוי דרמטיים שמערערים את העקרונות
המוכרים עד כה בעולם הדפוס .בשנה האחרונה ,היקף
מכירות הספרים הדיגיטליים באמזון עלה על היקף מכירות
הספרים המודפסים.
"מגמה זו מתחילה להתרחב גם בתחום החינוך וספרי
הלימוד והציפייה היא שיותר ויותר סטודנטים יעדיפו לקבל
את ספרי הלימוד שלהם בפורמט דיגיטלי ,המותאם לחוויית
הקריאה שמכשירים אלה מציעים .יש לזכור שהקוראים
הדיגיטליים יכולים לאחסן במכשיר אחד כמות רבה של ספרים
(את כל ספרי הלימוד הנדרשים במהלך התואר כולו!) .הם
קטנים ,דקים וקלי משקל בהשוואה לספר מודפס (משקלם
כ־ 200גרם בלבד) וכוללים כלי חיפוש וכלים לסימון ,להדגשה
ולכתיבת הערות שוליים.
"בניסוי הראשון ,שנערך בשלושת הסמסטרים של שנת
הלימודים תשע"א ,לא הייתה לסטודנטים מגבלה טכנית
להשתתף בניסוי מכיוון שהספרים הניידים אינם תלויים
בתשתיות מיחשוב ,אינם דורשים חיבור לאינטרנט ואינם

זקוקים לציוד מיחשוב
נלווה .התנאי היחיד שהוצג
למשתתפים היה סיום של
לפחות שלושה קורסים
באו"פ כדי שהם יוכלו
להשוות מתוך ניסיון אישי
בין חוויית הקריאה והלימוד
מס ֶפר לימוד מודפס לזו
ֵ
שמספק הסד"ן .הסטודנטים
הראשונים שנענו לפנייה
נבחרו להשתתף בניסוי .בסך הכול השתתפו בו 115
סטודנטים.
מה למדתם משלב א של הניסוי?
"השורה התחתונה של הפיילוט שנעשה במכשיר 'דמוי קינדל'
הייתה שהסטודנטים מרוצים במיוחד מיתרון הניידות של
הספר בגרסתו הדיגיטלית ,כלומר מהאפשרות לקחת את
הספר בקלות לכל מקום בלי שיצטרכו לגרור אחריהם מדף
שלם של ספרים .הדבר שהכי הפריע להם היה שבקינדל
ובתואמיו קשה מאוד לעשות את מה שסטודנט נוהג לעשות
בדרך כלל בספר לימוד — לסמן ,לכתוב הערות בצד וכו'.
אף שעקרונית המכשיר אפשר זאת ,הביצוע היה לא מספיק
ידידותי ונוח .המסקנה הייתה שתואמי קינדל נפלאים לקריאה,
אבל הלמידה באמצעותם דורשת דברים נוספים שהם לא
יכלו להציע.
"כשהתחלנו בניסוי ,קינדל ותואמיו היו הפלטפורמה היחידה
להגשת ספר בגרסה דיגיטלית .כשחשבנו על ההמשך ,היה
ברור שצריך לעבור ל־ iPadבגלל כל הדברים שהוא מציע:
גם נוחות הפעלה גבוהה יותר (ב־ iPadהכול נעשה במגע יד
פשוט ומיידי — 'נגעת — נסעת' — ולא צריך להשתמש בכפתורי
ההפעלה הזעירים כמו בתואמי קינדל) .אבל מה שחשוב הרבה
יותר הוא שמכיוון שמדובר במכשיר שהוא מחשב ,ב־iPad
אתה מקבל לא רק את הספר ,אלא גם גישה אל אתר הקורס
ואפשרות לקבל חומרים נוספים ממרכז הקורס — הכול
באותה סביבה דיגיטלית".

ההמרה למדיום הדיגיטלי — לא פשוטה
כאמור ,הניסוי בדק לא רק את תגובות הסטודנטים ואת מה
שהספר הדיגיטלי יכול להציע להם ,אלא גם את הדרך שבה
נעשית עבודת ההמרה של הספר מפורמט הדפוס לפורמט
דיגיטלי .ומתברר שמדובר בתהליך לגמרי לא פשוט .עיצוב
ספרים במדיום הדיגיטלי מציב בפני ההוצאה לאור של האו"פ,
שאחראית על עיצוב הספרים ,אתגרים חדשים.
בפורמט הדיגיטלי כל קורא יכול לקבוע לעצמו את גודל
הפונט הרצוי לו ,אבל שינוי גודל הפונט משנה כמובן מיד את
העימוד — כי הטקסט מתרחב ומתארך והדבר גורר בהכרח
שינוי במיקומן של התמונות ,האיורים והערות השוליים .בבית
ההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה נלמדה הסוגיה על כל
ההיבטים הטכנולוגיים הכרוכים בה; בימים אלה כל ספר חדש
מתויג בראייה לבנייתו בעתיד כספר דיגיטלי ,מספר ספרים
כבר מוכנים בפורמט זה ,פורמט ה־.E-PUB
בתחילת שנת הלימודים תשע"ב קיבלה האוניברסיטה
הפתוחה בהשאלה  20מכשירי  iPadמחברת  iDigitalלצורך

ביצוע הניסוי לתקופה של כמה חודשים .בגלל כמות
המכשירים המצומצמת הוגבל הניסוי לקורס אחד — קורס
ג'נוסייד.
ד"ר רז־ליברמן" :הניסוי עם תואם הקינדל הראה לנו
שבאופן כללי יש שתי קבוצות סטודנטים :קבוצה אחת
שמתלהבת מאוד מהסד"ן — וקבוצה שנייה ,שחבריה ניסו
קצת ,התעייפו וחזרו לספר המודפס ,בעיקר מאותן סיבות
שציינתי ,של חוסר אפשרות לסמן ולהוסיף הערות.

ספר שמאפשר עדכון תוך כדי לימוד
"בניסוי הנוכחי ב־ ,iPadהתחושה שלנו היא שלקבוצה השנייה,
שפחות התלהבה ,אנו מציעים עסקה הרבה יותר אטרקטיבית,
שיש בה כדי להקל באופן משמעותי את עיכול הפורמט .לא
רק בזכות הנוחות הרבה שמציע ה־ iPadאלא גם משום
שאפשר למצוא בו את כל מה שמוצע ללומדי הקורס ,מלבד
הספר — כלומר אתר הקורס עם כל מה שיש בו .ואמנם ,יש
כבר סטודנט שנסע להודו עם מכשיר כזה ומבחינת הקורס
הוא פה ,כי המכשיר מחבר אותו אל אתר הקורס והוא לא
צריך יותר מזה .באתר יש לו כל הקישורים הרלוונטיים.
"הקורס על הג'נוסייד כולל  11ספרי לימוד 8 .מתוכם
נלמדים בקורס ואותם העלינו למכשירים שחילקנו .פרט
לספר עצמו צירפנו לקבצים את הספרים הקוליים ,מצגות
והקלטות של שיעורים .בספר אחד — הספר על רואנדה — לא
הסתפקנו בהעלאת תוכנו של הספר ,אלא הוספנו ,בעזרתו
של מרכז הקורס ,יהונתן אלשייך ,העשרה נוספת ,כמו
סרטונים רלוונטיים מהיו־טיוב .זאת כדי להדגים את האפשרות
שמעניק הפורמט הדיגיטלי של הספר כשהוא מוטען על iPad
לעדכן את הספר באורח שוטף ,להוסיף מיד כל דבר רלוונטי
לנושא הספר שקורה במהלך הלימוד .שלושת הספרים
האחרים הועלו אף הם לשרת והמעוניינים יכלו להוריד אותם
למכשירים שלהם.
"במקביל ,הרחבנו את יכולות השידור של שידורי אופק
המתקיימים בקורס הזה גם לפורמט הנתמך על ידי iPad
והסטודנטים יכולים לצפות בשידור החי של המפגשים
המועברים באופק וגם לצפות בהקלטות הרלוונטיות.
"את  20המכשירים שקיבלנו חילקנו לסטודנטים מתנדבים
משתי קבוצות — אחת מכיתה רגילה באשדוד ואחרת
מקבוצת אופק ,שלומדת באמצעות שידורי וידאו באינטרנט.
בשתי הקבוצות שאלנו ,כמובן ,מי מעוניין לקחת חלק בניסוי
ולא כפינו אותו על אף אחד .באשדוד ,מתוך  16סטודנטים —
 7לקחו מכשירי  .iPadיתר ה־ 13לומדים באופק .כדי להרחיב
את היקף הניסוי פנינו אל כל הסטודנטים בקורס ושאלנו מי
מביניהם שיש להם  iPadמעוניין לקחת חלק בניסוי ו־ 6נענו
להזמנה .הם קיבלו מאיתנו את הקבצים ,הטעינו אותם על
המכשירים שלהם וכעת הם חלק מקבוצת הניסוי.
"הניסוי נערך על פלטפורמה של אפל — במכשירי — iPad
אבל כיום יש בשוק מכשירים תואמים של חברות אחרות
ואנו נפנה גם אליהם ,כי אין לנו כל כוונה לפתח תלות ביצרן
מסוים .השאיפה היא לא להיות תלויים בפלטפורמה מסוימת,
אלא להעמיד לרשות הסטודנט את הקבצים והאפשרות
להתחבר לאתר הקורס — והסטודנט יעלה אותם במכשיר
שייראה לו .הניסוי יצא לדרך ובסיומו נסכם אותו ונחליט איך
ממשיכים הלאה בדרך להפיכת הסד"ן לאחד מאמצעי הלימוד
השגורים באו"פ"0 .
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