הכנס השנתי ה 12-לחינוך סביבתי
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יום חמישי ,ו' בניסן תשע"ב

 29במארס ,2012
בשעות 16:00-8:15
בקמפוס אמנויות של
מכללת סמינר הקיבוצים
רח' שושנה פרסיץ  3תל אביב

שותפים לשינוי חברתי:

אקטיביזם וחינוך  -מלמידה לפעולה

המאה ה 21-מעמידה עבורנו אתגרים חברתיים-סביבתיים מורכבים .בין הגלובאלי למקומי ,מודגש
ללא הרף מקומו וחשיבותו של החינוך כמוביל שינוי .כנס החינוך הסביבתי בשנת תשע"ב יעסוק
בשאלות של אקטיביזם וחינוך לאקטיביזם ,סביבה-חברה ותודעה פוליטית ,בתיאוריה ובפרקטיקה.

תכנית הכנס:
10:30-9:00

9:00-8:15

התכנסות ,קליטה והרשמה

מושב פתיחה :כנס החינוך הסביבתי

יו"ר :ד"ר אילנה אבישר ,מכללת סמינר הקיבוצים
			
פרופ' ציפי ליבמן ,נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
ברכות:
פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
גב' דליה פניג ,סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ,מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי במשרד החינוך
עו"ד דורון ספיר ,סגן ומ"מ ראש עיריית תל אביב ,יו"ר איגוד ערים דן לתברואה

הרצאות :מעורבות אזרחית ,חינוך ,קיימות ומה שביניהם
פרופ' אבנר דה-שליט ,דיקן הפקולטה למדעי החברה האוניברסיטה העברית
ד"ר אילון שוורץ ,ראש 'שחרית  -מכון לחשיבה לפוליטקה חדשה' ,מייסד מרכז השל לחשיבה
ומנהיגות סביבתית

12:30-11:00

11:00-10:30

הפסקה  -כיבוד קל ,תערוכת פוסטרים
עבודות וגופים חינוכיים

מושבים מקבילים:

חינוך לתודעה פוליטית ,מעורבות אזרחית וחינוך סביבתי:
אתגרים ואפשרויות
יו"ר :ד"ר דיויד דוניץ ,מכללת סמינר הקיבוצים ,מרכז השל
פרופ' דן אבנון ,ראש בית הספר למדיניות ציבורית וממשל ,המחלקה
למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
פרופ' אייל נווה ,אוניברסיטת תל אביב ,מכללת סמינר הקיבוצים
גב' זהבה ברקני ,מכללת סמינר הקיבוצים

חינוך סביבתי ברשויות המקומיות :כוחו של הלוקאלי
		
יו"ר :גב' עידית אלחסיד ,המרכז לחינוך סביבתי חירייה
ד"ר אורלי רונן ,המרכז לקיימות מקומית ,מרכז השל
מר אופיר פינס-פז ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה
מר רני אידן ,יו"ר ועדת חינוך ,המועצות האיזוריות
מר מורד שיח-יוסף ,מנהל יחידה סביבתית ,טייבה
מר נדב גופר ,רכז חינוך סביבתי היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון
מעורבות הקהילות :צמיחת הפעילות מהשטח
יו"ר :ד"ר דיויד קדיש ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר יעל קשתן ,הוראת המדעים ,מכללת לוינסקי
עו"ד גלית סמואל ,מנהלת פורום תושבים למען טבע עירוני
ואיכות סביבה בתל אביב
מר איציק גזיאל ,החווה האקולוגית 'חווה ואדם' במודיעין
גב' עינט קרמר ,ארגון 'טבע עברי' – אחריות סביבתית יהודית
מר עמיעד לפידות ,עמותת 'ארץ כרמל'
מר תמיר ניר ,גינה קהילתית בית הכרם
מר יהונתן טל ,נאמן שימור אתרים

למידה מעשייה :מוסדות חינוך יוצאים מגדרם
יו"ר :גב' דליה פניג ,משרד החינוך
פרופ' פועה בר ,ראש המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי,
אוניברסיטת בן גוריון
		
גב' ברברה אנדרס ,מנהלת מרכז לחינוך סביבתי וקהילתי
לגיל הרך ,עיריית ת"א
			
גב' דפנה רודיק ,מנהלת ביה"ס אפק ,ראש העין
גב' יעל כרמי ,ביה"ס מעלה שחרות ,חבל איילות
מר רז אליה ,תיכון רמות חפר ,עמק חפר
מר נועמן גנאיים ,תיכון באקה אל ע'רבייה
מר אסא באומר ,תיכון לחינוך סביבתי ,שדה בוקר

שינוי חברתי-כלכלי בסביבה :הארגונים הסביבתיים
והפוליטיקה של השינוי
יו"ר :ד"ר אריה ונגר ,אדם טבע ודין ,מכללת סמינר הקיבוצים
ד"ר גייל טלשיר ,האוניברסיטה העברית
פאנל ראשי ארגונים סביבתיים:
מר נאור ירושלמי ,מנכ"ל ארגון חיים וסביבה
מר מור גלבוע ,מנכ"ל ארגון 'מגמה ירוקה'
עו"ד עמית ברכה ,מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין
גב' רונית פיסו ,מנכ"ל הקואליציה לבריאות הציבור

 13:45-12:30מעגלי דיון :חינוך סביבתי כמחולל שינוי חברתי
משתתפי הכנס יקחו חלק בכתיבת תוצר רב משתתפים
			

14:45-13:45

ארוחת צהריים תערוכת פוסטרים
עבודות וגופים חינוכיים

 16:00-14:45מושב מליאה מסכם:

חינוך ושינוי חברתי .מהו מקום המחנך בעידן של מהפכות חברתיות?
יו"ר :מר ערן בן ימיני ,מכללת סמינר הקיבוצים ,המכון לחינוך דמוקרטי
פרופ' ציפי ליבמן ,נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' יוסי יונה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,המחלקה לחינוך
מר גור סלע ,בית הספר 'ראשונים' בהרצליה ,אקטיביסט חברתי-סביבתי
גב' נועה סביר ,בית הספר 'גימנסיה הרצליה' בתל אביב ,אקטיביסטית חברתית-סביבתית

p://www.smkb.ac.il/greenלהרשמה ותשלום
לחצו כאן
conf-2012/registration
דמי ההשתתפות בכנס בהרשמה
האינטרנטית המוקדמת 60 :ש"ח
סטודנט 30 :ש"ח
למידע נוסף :שחר כהנוביץ'
Green_Campus@smkb.ac.il

לקמפוס על-פי המיקום במפה
למפת הקמפוס לחצו כאן | החנייה לבאי האירוע  -בסמוך
http://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/green-map.jpg

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

איגוד ערים דן לתברואה

ביה"ס לחינוך  -מדעי סביבה וחקלאות,
גיאוגרפיה ומדעי הטבע

ביה"ס לחינוך  -ביולוגיה בדגש סביבתי לתואר ראשון
ביה"ס למוסמכים  -חינוך סביבתי לתואר שני
המועצה הירוקה
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