תוכנית הקורס חשיבה מקיימת -הכשרה לסוכני שינוי
שעות
0077-0077
0077-0077

35.22
יציאה ונסיעה לזיכרון

36.22
סיור 0בוקר ברמת הנדיב
מדריכים 0ד"ר רחלי שוורץ וד"ר
נירית אסף
ארוחת בוקר

0077-07077

סדנא0היכרות ותאום ציפיות
מנחים 0ד"ר אילנה אבישר ,דויד
דוניץ ואורלי רונן

07077-00077
00077-03077

הרצאה 0התפתחות החשיבה
הרצאה 0ממשבר סביבתי לקיימות הסביבתית ,הטרגדיה של נחלת
הכלל
מרצים 0דויד דוניץ ואורלי רונן
מרצה 0ד"ר ליה אטינגר

03077-00077
00077-00077
00077-00077
00077-00077
00077-00077
00077-00077

00077-00077
00077-37077
37077-30077
30077-33077

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

סיור 0למעגן מיכאל –נדידת
ציפורים
מדריך 0ד"ר דני סימון
הרצאה 0קיימות ושינוי חברתי
מרצה 0פרופ' אילון שוורץ

סדנא 0אקולוגיה מעשית
מדריכים 0חברת הפיל הירוק
סדנא 0קמפוס ירוק ,מתווה לתכניות
עבודה  +סיכום
מנחה 0ד"ר אילנה אבישר ,דויד
דוניץ

נסיעה הביתה
ארוחת ערב
סדנא 0משחק הפרות – טרגדיה
של נחלת הכלל
מנחה 0דויד דוניץ

38.2

41.23
מנחה הסיור ( כל היום) 0
דודי דוניץ
הרצאה"0חינוך לקיימות -מפתח לטרנספורמציה? "
סיור 0בריכת הנופרים-
סיפור מקרה אוברלין ,אוהיו
פליאה ,מפגש עם הסטודנטית מרצה  0דויד דוניץ
לירז מוריה
 07007-03007בי"ס אפק
ראש העין-בי"ס אקולוגי
מוביל ופורץ דרך בחינוך
לקיימות
חוה אקולוגית במודיעין-
שיחה עם איציק גזיאל מקים
החווה -מרכז חינוכי סביבתי
פאנל דוברים מהשטח-נציגי
אירגונים מובילים בתחום
החינוך הסביבתי 0חינוך
לקיימות בין רצוי למצוי
בישראל-
המשתתפים 0ייואב דוניץ-
מנהל הרשת הירוקה ,דפנה
גן -מנהלת תחום חינוך
וקהילה בחברה להגנת
הטבע ,זיוית לינדר-מנהלת
אגף החינוך במשרד להגנת
הסביבה

סדנא 0חשיבה אסטרטגית ,מיפוי המכללה דרך עדשת
הקיימות
מנחים 0ד" ר אילנה אבישר ,אורלי רונן ודויד דוניץ
הרצאה 0שיתוף הציבור בתכנון
מרצה 0ד"ר אהובה ווינדזור
הצגת תוצאות המיפוי הראשוני ,בחירת נושאים לקראת
מינוף,
מנחים 0ד"ר אילנה אבישר ,אורלי רונן ודוד דוניץ

שעות
0077-0077
0077-07077
07077-00077

28.4
35.3
הרצאה0תרבות הצריכה וצדק סיור בטכניון0
הרצאה של פרפ' טלי טל – הוראת
חברתי ומה שבינהם
מרצה 0ד"ר ג'רמי ברנשטיין המדעים ,מפגש עם גב' טל גולדרט
הרצאה cradle to cradle 0ממוסד שמואל נאמן בנושא הקמפוס
הירוק.
מרצה 0יאיר אנגל
מפגש וסיור בגן האקולוגי  -דניאלה
סיור 0לחיריה

00077-03077
03007-00077
00077-00077
00077-00007
00007-00077
00077-00077
00077-00077
00077-37077

נסיעה לסכנין

נסיעה למכללה

איגוד ערים סכנין
איגוד ערים סכנין0
 הסבר על בקעת בית נטופה
 פעילות איגוד ערים
 חינוך ומחקר סביבתי
בניה אקולוגית
נסיעה למכללה

6.6
מטרה 0הובלת שינוי לקראת קיימות
– איך עושים את זה
הרצאה 0התסיסה המבורכת  0חינוך
טרנספורמטיבי בראי הקיימות
מרצה 0דויד דוניץ
פרויקטים במעגל -תמונת מצב
תכנון ואימון לגיבוש הפרויקטים

27.7
הרצאה 0מאבקים סביבתיים 0איך
רותמים את התקשורת ,הציבור
ומקבלי ההחלטות
מרצה 0העיתונאי אביב לביא

הרצאה 0אקטיביזם והובלת שינוי
חברתי
מרצה 0ערן בנימיני

הצגת פרויקטים

סדנא 0תכנון ואימון לגיבוש
הפרויקטים -המשך הצגת שני
מקרים
מנחה 0דויד דוניץ
סיכום במליאה  0מבט לקראת סיום

הרצאה 0לחיות עם הסביבה-מילוני
שנות הניסיון של הטרמיטים
מרצה 0ד"ר דני סימון
שיחת סיכום 0קיימות 0פני המכללה
לאן?
מנחים 0ד"ר אילנה אבישר ,דויד דוניץ
ואורלי רונן

