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הטכניון בעידן הקורונה

הקורונה מספקת  מחשבות ראשוניות
הזדמנות

מאיצה תהליכים  
ומקלה על אימוץ 
תפיסות חדשות

העידן
קורונה-הפוסט
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משתנהבעצימותאיתנונשארתהקורונה▪

?(שנתיים)ארוכהלתקופה

מוגבלבהיקףסטודנטיםשלפיזיתנוכחות▪

(30%-50%)

להתבצעממשיךניסיונימחקר▪

ובעולםבארץגבוההלהשכלההמוסדות▪

נוכחותהמשלבותדומותלמתכונותעוברים

מרחוקלמידהעםבקמפוס

מוצאתוהנח
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גבוהאבטלהשעור ,במיתוןכלכלה▪

:כספייםמקורותצמצום▪

ממשלהתקציבי▪

בתרומותירידה▪

מצומצמתבינלאומיתתעבורה▪

מוצאתוהנח



שאלות מרכזיות

סוגיות מהותיות

 מה הערך -תפקיד האוניברסיטאות בעידן כזה
מה הערך המוסף ? המוסף העיקרי שלהן

?העיקרי של נוכחות בקמפוס

 עבור  ? בחיי הסטודנט-מה הפונקציה שלהן
?  עבור החברה והמדינה? חבר הסגל

מה ייחד את החוויה הסטודנטיאלית בטכניון  ?
מה יהפוך את לימודי הסטודנט  , כלומר

?"טכניוניים"ללימודים 

 קורונה-פוסט/ מה יישאר גם לטווח הארוך?
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שאלות מרכזיות

סוגיות אופרטיביות

ייערך בקמפוס/ מה ילמד?

מתכונת לימודים אופטימלית?

ניצול מיטבי של השטחים הפיזיים בקמפוס  ?
?אילו התאמות יש לערוך

איך מעריכים סטודנטים?

איתור וגיוס

השלכות לגבי מיון מועמדים?

מיהם קהלי היעד ?( כוללLLL ,ל"סטודנטים בנ)
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מהותשלשאלות
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הנגישות הפיזית הופכת פחות קריטית* 

יותר סטודנטים ישלבו לימודים עם עבודה*

תקופת  "ב, ביניהם השכלה גבוהה, מובטלים יחפשו אפיקי קידום או הסבה מקצועיים* 
(?האם יוכלו להרשות לעצמם כלכלית" )ההמתנה

:מחד

גידול במגוון קהלים רלוונטיים  
(  מהארץ ומהעולם)

; ית /נטייה טבעית שהלימודים באוניברסיטה יתפסו מקום מצומצם יותר בחיי הסטודנט* 
חשש לאיבוד החוויה הסטודנטיאלית

;  או שיקומו אינטגרטורים כאלו, ייתכן שהסטודנט יהפוך להיות אינטגרטור של תכנים* 
אחת מני הרבה–מקומה של האוניברסיטה יצטמצם לספקית תכנים 

"חדשה"מקומה של האוניברסיטה ה
בחיי הסטודנט

:מאידך
רבים יפרשו את הלימודים על פני תקופה ארוכה יותר-
שעורי נשירה צפויים לגדול-
תחרות מתעצמת מול מוסדות אחרים להשכלה גבוהה-
הכרה הדדית בין אוניברסיטאות-
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?איך ליצור חוויה סטודנטיאלית משמעותית

המפגשים הפיזיים בקמפוס  
. מתרכזים בייצור החוויה הזו

כיכר  "הקמפוס כולו מתפקד כ
"(הקמפוס החדש" )"העיר

יצירת קוהורטים של למידה  
( / ?PBL)משותפת משמעותית 

meetupsעל בסיס גאוגרפיה

חוויות חברתיות היברידיות
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?  מה בחוויה הסטודנטיאלית יהיה ייחודי
?"טכניוני"מה יהיה 

מרצים מעולים /זיהוי הטכניון עם חוקרים
הסטודנטים  שם שילמדו את -ובעלי

;  ב"המובילות בארה' כמו באונ)
(נלווהבניגוד למודל סגל הוראה 

חבירה של הטכניון עם קונסורציום  -
מתאים של אוניברסיטאות בעולם 

ליצירת ערך מוסף ייחודי  ( ?יורוטק)
ומבודל

מולטיברסיטה-

: ניצול ההזדמנות ליצירת
קשר אמיתי בין סטודנטים בתואר  -

ראשון לחברי סגל 
חוויות עשייה והתנסות משמעותיות -

בקמפוס

כיכר  "הקמפוס כולו מתפקד כ
-עם צבע טכניוני ייחודי " העיר

תשתיות וחוקרים יחודיים לרשות  
הסטודנטים
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לו'לימונצעושיםלימוניםכשמקבלים


