יום שני ה 29-באוגוסט
שעה  ,12:00מדיטק חולון

מנחה:
גדי סוקניק

ראש העיר חולון מוטי ששון

נשיא המדינה שמעון פרס

יו"ר מרכז השלטון המקומי שלמה בוחבוט

יו"ר בנק הפועלים יאיר סרוסי

מזכ“ל הסתדרות המורים ,יוסי וסרמן

תלמידים  :3.0איריס בק ,מנכ"ל מקאן אריקסון

Economics: How to harness education to achieve growth

מחוברים לסלולר ,מכירים חברים בפייסבוק ,רואים טלוויזיה

Education is essential to creating the workforce of the future.
But not all education is equally valuable.
?What works and what doesn't

ביו-טיוב ומכינים שיעורים עם ויקיפדיה .הילדים החדשים חיים

Moderator:
Peter Coy, the economics editior, Bloomberg BusinessWeek
Dr. Charlotte Frank, Sr. Vice President,
Research and Development for McGraw- Hill Education
Stef Wertheimer, entrepreneur and industrialist, Iscar founder
Prof. Manuel Trachtenberg, Chairman, The Planning and Budgeting committee

שביס ולפטופ :רינה מצליח משוחחת עם הרבנית עדינה בר שלום
נשים חרדיות מסיימות תואר אקדמי ומצטרפות לתעשיית ההיי-טק

איך מחנכים לחיסכון:

מחוץ לכיתה ]גם כשהם בכיתה[
שידורי קשת מציגים :אלוף העברית )טמירה ירדני ויואב צפיר(
תנו לגדול בשקט? פאנל נוער בהנחיית גיא זוהר
מה רואים הילדים בטלוויזיה? עם מי הם מדברים על זה?
מהם המודלים לחיקוי והאם יש בסביבה מבוגר אחראי?
בין העצמה לחינוך :תפקיד הרגולטורים בקידום אוריינות תקשורת
מנשה סמירה ,מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

חממה חינוכית בתעשייה :ציפי קונדה ,מנהלת תוכנית d-vision
שר הביטחון אהוד ברק

אלי כהן ,מנהל מטה שיווק שירות ואחריות חברתית בבנק הפועלים

האם אפשר לחנך את התלמידים של היום לחסוך למחר?

יו"ר האופוזיציה ציפי לבני

הכניסה מותנית בהרשמה ובתשלום מראש:

Nesselrode

03-5021552
כנס החינוך יועבר בשידור חי
בחדשות ערוץ  2באינטרנט וב *22 -בסלולר
בשעה  18:00תשודר התוכנית
”שש עם עודד בן עמי“ בשידור חי מהכנס

תוכנית הכנס מעודכנת בפייסבוק:

שיעור מולדת? מנחה :ברק רביד ,הארץ
האם מערכת החינוך מחנכת לחשיבה דמוקרטית או לנאמנות למדינה?
שיחה על תפקיד בית הספר בעיצוב הדור הבא של האזרחים
יוסי שריד ,שר החינוך לשעבר
פרופ' ידידיה יערי ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
ח"כ אלכס מילר ,יו"ר ועדת החינוך של הכנסת
נחום חופרי ,ראש עיריית רעננה
מיצוי ההון האנושי :עמוס שפירא

נאום מסכם :שר החינוך ,גדעון סער
ארוחת ערב

