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מכללת סמינר הקיבוצים

כנס תל  אביביפו לחינוך מתקדם
משיבים את הרוח והתרבות לחינוך
הכינוס הארצי לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים
ר ,יום ראשון ,י"ח באייר תשס"ז 6 ,במאי 2007
ל"ג בעומר

התכנית

12:1510:45

10:3009:00

מושב פתיחה במליאה :יו"ר ד"ר יוסי אסף  ראש מכללת סמינר הקיבוצים
ברכות :רון חולדאי  ראש עיריית תלאביב  יפו ,ד"ר שרה זיו  מנהלת אגף הכשרת עובדי הוראה
פתיחה :יו"ר הכנס ד"ר נמרוד אלוני הרצאה :השופטת דורית ביניש  נשיאת בית המשפט העליון

מושבי בוקר

09:0008:30

התכנסות

מושב 1

מושב 2

מושב 3

מושב 4

האמנויות בחינוך והחינוך
לאמנות החיים
פרופ' יאיר גרבוז

אתגרים חינוכיים
בעידן תקשורת
ההמונים
פרופ' דפנה למיש
ד"ר אילנה דיין
מר עמנואל הלפרין
מנחה :ד"ר רות הרתאן

תרבות בית ספרית עם
פנים יותר אנושיות
פרופ' חיים אדלר

תרבות הגוף ,רפואת
ספורט וחינוך לבריאות
פרופ' רפי קרסו
ד"ר אלון אליקים
ד"ר עקיבא קורל
מנחה :ד"ר אפרת הימן

חתן פרס א.מ.ת

גב' גילה אלמגור
כלת פרס ישראל

גב' רינה שינפלד
כלת פרס א.מ.ת

מנחה :איציק ויינגרטן

15:0013:30

מושבי אחה"צ

15:3017:00

גב' קלרה יונהמשומר
גב' דפנה לב
ד"ר חיים פרי
מנחה :ד"ר ציפי ליבמן

הפסקה וארוחת צהריים

13:1512:15

15:3015:00

חתן פרס ישראל

מושב 1

מושב 2

מושב 3

ערכים ירוקים והחינוך
לתרבות הסביבה
פרופ' עמוס דרייפוס
פרופ' אלון טל
ח"כ ד"ר דב חנין
מנחה :ד"ר דני סימון

בין איכות תרבותית
לייחודיות אישית
פרופ' רוני אבירם
פרופ' חנה נווה
ד"ר שי פרוגל
מנחה :פרופ' אייל נווה

חינוך לאזרחות
והחתירה לתרבות
דמוקרטית
גב' שולמית אלוני
כלת פרס ישראל

ד"ר דן אבנון
עו"ד משה נגבי
מנחה :ד"ר אסתר יוגב

מושב 4
יפה נפש
זו לא מילה גסה
רוני סומק
פרופ' עודד זהבי
מר מיקי גורביץ
חתן פרס א.מ.ת

מנחה :ד"ר דורית הופ

הפסקת קפה
מושב נעילה במליאה :יו"ר  פרופ' יצחק קשתי  יו"ר המועצה האקדמית מכללת סמינר הקיבוצים

שרת החינוך פרופ' יולי תמיר ,כלת פרס ישראל פרופ' מרים בןפרץ ,הסופר מאיר שלו

דמי השתתפות 100 :ש"ח
ניתן להירשם באתר האינטרנט www.reg.co.il/seminarkbzm :או בטלפון036172021 :
ביום הכנס לא תתאפשר חנייה במכללה .תו חנייה למגרשים סמוכים יסופק עם ההרשמה המוקדמת

משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

