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Third generation distance education: the integration of student support with teaching
The impact of ICT has profound implications for the integration of teaching and student support. 
The substantial demise of geography as an organising principle represents one dimension. The 
ability for learners to source and create content rather than having content delivered represents 
another. This latter cannot be overestimated as a radical change for pedagogy, and thus for student 

support. In second generation distance education content had to be delivered as students did not 
have access to academic libraries or to lectures. The Open University used the metaphorical figure 
of the lighthouse keeper as its notional learner: teaching had to be delivered in ways that permitted 
the person in the lighthouse to study successfully without coming off the rock on which on the 
lighthouse stood. 

آموزش از راه دور نسل سوم: تلفیق پشتیبانی از دانشجو با آموزش

 تاثیر فناوری ارتباطات و اطالعات،  پیامد های عمیقی برای  ادغام آموزش و پشتیبانی از دانشجو دارد.

 بی معنی شدن فاصله جغرافیایی به عنوان یک اصل سازمان دهی یک بعد مهم محسوب می شود.

 توانایی یادگیرنده ها برای منبع یابی و ایجاد محتوی به جای داشنت محتوای حارضی یک بعد مهم دیگر

 است. این بعد اخیر را منی توان به عنوان یک  تغییر رادیکال در آموزش  و پشتیبانی از  دانشجو در نظر

 گرفت. زیرا این یک اغراق است. در  آموزش از راه دور نسل دوم، محتوی بایستی  به دانشجویان داده

 می شد زیرا آن ها به کتابخانه ها یا کنفرانس ها دسرتسی نداشتند. دانشگاه آزاد از شکل استعاری

 نگهبان فانون دریایی به عنوان یادگیرنده ملی خود استفاده کرده است: آموزش باید  طوری ارایه می شد

 که به فرد موجود در فانوس دریایی، امکان  تحصیل موفق را بدون  فروریزی صخره ای که بر روی آن

فانوس دریایی بنیان نهاده شده  است می داد
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