תכנית שבוע החומש :יום א'  - 7.7.2013יום ה' 11.7.2013
שעות

נושא

9:15-08:3

התכנסות וכיבוד קל

מרצה

כיתה/אולם

יום א'
קמפוס אמנויות

10:00-9:30

פתיחה  -יוצרים עתיד לחינוך

פרופ’ ציפי ליבמן  -נשיאת המכללה

אודיטוריום

10:30-10:00

הרצאה (מקוונת) – “המהפכה המקוונת :למידה ללא גבולות”

פרופ’ דפנה קולר  -פרופ’ למדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד ,מייסדת
האוניברסיטה המקוונת ‘קורסרה’ ()Coursera

אודיטוריום

11:30-10:30

הרצאה  -עתידנות  -הצצה לשנת 2020

ד”ר יובל דרור  -ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית במכללה למינהל ,מרצה
ופרשן בתחום האינטרנט והטכנולוגיה

אודיטוריום

12:00-011:3

הפסקת קפה

13:00-12:00
15:30-13:00
16:00-15:30

הרצאה בין מוח לנפש  -מבנהו ופעולתו של המוח .למידה,
חשיבה ורגש
‘שרטוט תמונת העתיד’  -סדנאות חווייתיות במתודות מגוונות
(ארוחת צהריים קלה תוגש בכיתות)
הצגת תוצרי הסדנה
קינוח מתוק

ד”ר אבשלום אליצור  -פיסיקאי בעל מוניטין בינלאומי בתורת הקוונטים,
מרצה לפילוסופיה של המדע ולפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן

אודיטוריום

מנחים שונים

כיתות (יפורסם)
רחבת הקמפוס

יום ב'
יום ד'
יום ג'
קמפוס מרכז
יום ה'

13:30-12:00

סדנה :חרדה קיומית והחשש מהלא נודע מנחה :גדעון מנדה  -ראש התוכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי בסמינר הקיבוצים

כיתה 85

17:00-16:00

 YouMake ReMakeיוטיוב פוגש במה  -רננה רז ,רקדנית וכוריאוגרפית

אולם 70

14:30-13:00
18:00-016:0

‘מבט אל העתיד’  -בניית המכללה החדשה ,הצגת התכניות בליווי הדמיות האדריכלים :מיכל קימל-אשכולות ,מורן פלמון

אולם 70

קטעים מהסדרה “מראה שחורה” מנחה :מאיר ראובני  -מרכז לימודים מעשיים בבית הספר לתקשורת וקולנוע

אולם 70

12:15-10:45
17:00-16:00
21:00-19:30

"מנהלים פורצי דרך"  -פאנל מנהלים מנחה :ד”ר קובי גוטרמן  -ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך בסמינר הקיבוצים

אולם 70

מופע תיאטרון-מחול “ -האיש שידע לעופף”

אולם 80

פתיחת תערוכת הגמר :עיצוב ואמנות  -מפגש עם אמנים ויוצרים בליווי הדרכה ( 18:45הסעה מרוכזת מקמפוס מרכז לנמל יפו)

נמל יפו

13:00-12:00

התכנסות ופתיחה

אולם 70

15:00-13:00

‘שולחנות עגולים’  -גיבוש כיוונים אסטרטגיים ורכיבי החזון של המכללה ,לחומש הבא | סיכום נושאי השבוע

כתות

16:00-15:00

הרצאה “ -חכמת ההמונים” ליאור צורף  -מומחה בתחום מהפיכת העידן הדיגיטלי וחוקר ‘חכמת ההמונים’

אולם 70

16:30-16:00

ארוחת ארבע מפנקת

אולם 70

