נאום ליום ההכוון 2020
סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א ,אני רוצה לברך אתכם ולאחל לכל אחת ואחד מכם הרבה הצלחה
והנאה מהלימודים באחד מהמוסדות האקדמיים הטובים בעולם.
הרגע הזה הוא רגע חשיבה ,עשיה ובניה יחד ,כאשר המטרה העיקרית שלנו בטכניון היא לתת לכם את
מיטב הכלים להתמודד עם הלא-נודע ,וזאת באמצעות עיצוב הידע ופיתוח הכישרונות שלכם בדרכים
אפקטיביות ועוצמתיות .אנו שואפים שתהפכו לבני אדם גמישים וחושבים שאינם נרתעים מהתמודדות
ישירה עם הלא-נודע .כדברי אלברט אינשטיין" :שום בעיה אינה ניתנת לפתרון על ידי התודעה שיצרה
אותה .עלינו ללמוד לראות את העולם מחדש" .ואכן ,הטכניון הוא פלטפורמה של אתגר אינטלקטואלי ,שבו
שואלים את המובן מאליו ומאתגרים את הפרה-קונספציות בידע בכדי לנסח מחדש את המענה על
האתגרים הסובבים אותנו בהווה ובעתיד .זה המקום שבו ימתחו את גבולות החשיבה שלכם בכדי להבטיח
את פריחתם של רעיונות חדשים ואת יצירתו של ידע חדשני .זה המקום שבו ידע יהפוך אתכם לחופשיים
מבחינה אינטלקטואלית וזאת מעצם האמונה בעוצמת החשיבה וההליכה עם האמת שלכם  -עם ״האני
מאמין״ של כל אחת ואחד מכם.
תהליך הכניסה למוסד אקדמי הוא ככל הנראה אחת התקופות הכי מאתגרות בחיים .עם זאת ,ההרשמה
והקבלה שלכם הנובעות מהרצון להיות כאן בטכניון ,משמעותה שאתם שותפים לאמנה הפדגוגית של
האקדמיה ולערכים הנשגבים במדע ,המונעים מתוך אחריות לחשיבה יצירתית ,לחקר בלתי מוגבל
ולפריסת כנפיים של שותפות ,יצירתיות וייצור של ידע .כך תקוותי ,שבבוא היום שתסיימו את הטכניון,
תמריאו גבוה כשאתם מצוידים בידע ,תובנות וערכים חדשים ושכולכם תיקחו חלק בשינוי עולמנו ובהפיכתו
למקום טוב יותר ואחראי לזולת.
כיתות הם לא המקומות היחידים בהם תלמדו כאן בטכניון .שיתופי פעולה ויצירת המשותף עם כלל חבריכם
הסטודנטים כמו גם עם הסגלים השונים בקמפוס יספקו הזדמנויות חיות ללמידה ולצְ ִמיחה .לאחרונה,
הטכניון שדרג את גישות ההוראה והלמידה הללו באמצעות שילוב טכנולוגיות דיגיטליות של ״הוראה
מרחוק״ עם השיעורים המתקיימים בכתות בתוך הקמפוס ,וזאת בכדי להבטיח שיעורים איכותיים ומרתקים
לכלל הסטודנטים ,בין אם הם נמצאים בקמפוס או מחוצה לו.
אנחנו בטכניון מבינים כי סטודנטים רבים מודאגים ממגפת הקורונה ,אך היו בטוחים שהטכניון עוקב מקרוב
אחרי המצב בקמפוס ובעולם כולו .אנחנו פועלים על מנת לשמור על הבטיחות והבריאות שלכם ומציעים
תמיכה אקדמית וחברתית בהתאמה אישית במהלך תקופה זו .באותה מידה ,אנחנו מבינים כי הקורונה
תחלוף ויהיו לפנינו אתגרים חדשים .ותזכרו ״אנשים לא משיגים את מטרותיהם בגלל שכיוונו גבוה מדי,
אלא בגלל שכיוונו נמוך מדי״ .אז ,כדברי לס בראון ,״תכוונו לירח .גם אם תפספסו ,תנחתו בין הכוכבים״.
ברכות על הצטרפותכם לקהילת הטכניון .אנחנו מחכים לכם כאן.

