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11:15 – 09:30 מליאת פתיחה:
ד"ר יוסי אסף - נשיא מכללת סמינר הקיבוצים, גב' דפנה לב - מנהלת מינהל  החינוך, התרבות והספורט בעיריית תל-אביב-יפו,  ברכות:

ד”ר שמשון שושני - מנכ”ל משרד החינוך 
פרופ’ נמרוד אלוני, יו”ר הכנס - “גבולות לשוננו הם גבולות עולמנו”       פתיחה:

איציק ויינגרטן ואתי וקנין - בית הספר לאמנויות הבמה, סמינר הקיבוצים. משוררים עברית:
הסופר חיים באר –”אוצרות התרבות ותיבת התהודה של השפה החיה”. הרצאה מרכזית:

יהודה אטלס - סופר לילדים, מתרגם וחוקר ספרות ילדים, אפרים סידון - סופר ומחזאי, ורד גינזבורג- מרצה וחוקרת בתחום איורים בספרות  בהשתתפות:
ילדים במכללת סמינר הקיבוצים, איריס ארגמן - סופרת ילדים ומנהלת תכנית ספרות ילדים בתכנית קרב.

בהשתתפות: פרופ' נמרוד אלוני – מכללת סמינר הקיבוצים, ד”ר ריחאב עבד אלחלים – מנהלת המרכז החינוכי “יהלום” ומרצה במכללת אורנים, פרופ’ קרלו 
שטרנגר – החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב, לימור ברמן-הרמס – מנהלת בית ספר לשעבר וזוכת פרס חינוך.

09:00 – 09:30  התכנסות, קפה ומאפה

פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר אוה ברגר – דיקאן ביה”ס לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל, יורם קניוק -  בהשתתפות:
סופר,  אריה גולן – מגיש יומן הבוקר, רשת ב’.

דפנה לב – מנהלת מינהל החינוך, התרבות והספורט בעיריית תל-אביב-יפו, סביונה רוטלוי – שופטת בדימוס ויו"ר הוועדה לזכויות הילד,  בהשתתפות:
ד"ר עינת וילף – חברת כנסת וחברה בוועדת החינוך, ד"ר זאב דגני – מנהל גימנסיה הרצליה, פייר דוליין - רקדן, כוריאוגרף ומחנך.

בהשתתפות: רוביק רוזנטל – בלשן ועיתונאי, אורלי קסטל-בלום – סופרת, פרופ' עוז אלמוג – החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה
מומחה פרסום ומדיה, חברת פרומרקט. יוני סער –

13:00 – 14:00  ארוחת צהריים

פרופ' ידידיה שטרן – אוניברסיטת בר אילן וסגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופ' רות גביזון – האוניברסיטה העברית ונשיאת  בהשתתפות:
מציל"ה, פרופ' מוחמד אמרה – המכללה האקדמית בית ברל ויו”ר המועצה הפדגוגית הערבית, קארן טל – מנהלת בית הספר ביאליק-רוגוזין, אוקי מרושק – 

מנהלת חינוכית, מדרשת אדם.

מליאת סיום – מושב שר החינוך:  15:45 – 17:30
רון חולדאי – ראש עיריית תל-אביב-יפו, חגי מירום – יו"ר הוועד המנהל של סמינר הקיבוצים, דב לאוטמן – יו”ר “הכול חינוך”.  ברכות:

ח"כ גדעון סער נאום שר החינוך:
פרופ' יוסי מטיאס, מנכ”ל המו”פ של google ישראל – "המעבדה הלשונית-חזותית של גוגל" הרצאה מרכזית:

סיום אמנותי: קטעים מתוך “שירת העצבים”, מאת אפרים סידון ובהפקת תיאטרון צוותא

מושב 1 לשון קטנים, ספרות ילדים ופיתוח היסוד האישי והתרבותי   

מנחה : שרה בק

מושב 3  תקשורת עכשווית: שפה מחכימה, 
שפה מתחמנת והתבונה להבחין בין השתיים 

מנחה : עודד בן עמי

מושב 4 שפת זכויות ושפת חובות באמנה החינוכית   

מנחה : אורלי וילנאי

מושב 5  בין ה”קלאסי" ל"אס אם אסי":  
על העברית הרווחת והישראלי המצוי

מנחה : עודד בן עמי

מושב 6 לשון צדק ואתגרי החינוך הערכי והאזרחי  

מנחה : אילנה דיין

13:00 – 11:30

13:00 – 11:30

13:00 – 11:30

15:30 – 14:00

15:30 – 14:00

15:30 – 14:00

חינוך ותרבות בשנת 
הלשון העברית 

תיאטרון הקאמרי, תל אביב ל"ג בעומר תשע"א 22.5.11

כנס תל-אביב-יפו ה-6 לחינוך מתקדם:

מושב 2 דיאלוגים עם פנים אנושיות: חינוך, פסיכולוגיה, דיפלומטיה

מנחה : אלכס אנסקי
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