
ברכות   09:15 - 09:00
פרופ’ יאיר קארו, ראש מכללת אורנים  
ד”ר אריה קיזל, ראש החוג לתקשורת   

מצב הוראת התקשורת בישראל   10:00 - 09:15
יו”ר: ד”ר אריאל פרידמן   

גב’ דורית באלין, מפמ”ר קולנוע ותקשורת, משרד החינוך  
מר יוסי בר-דוד, מפקח מגמות טכנולוגיות תקשורת, משרד החינוך  

העיתונאי רביב דרוקר, ערוץ 10: למה ערוצי טלוויזיה צריכים תחקירים עיתונאיים?   11:00 - 10:00
טקס הענקת פרס העיתונאי האקטיביסט לרביב דרוקר ועפר שלח על “המקור” )ערוץ 10(  

ד”ר מירה פוירשטיין: בני נוער וחינוך לאוריינות חדשותית: מחקר חדש וכיווני פעולה  11:40 - 11:00

הפסקת קפה  12:00 - 11:40

מבט ביקורתי על תוכניות הלימודים בתקשורת   13:30 - 12:00
יו”ר: ד”ר גבי ברזל   

קטף מוראד-סלאמה, אחראית לימודי התקשורת במסלול העיוני במגזר הערבי:   
הנתק בין תוכניות הלימודים למציאות התקשורתית של התלמידים במגזר הערבי  

ד”ר עמית קמה, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל:  
הרהורים על התסכול המובנה בהוראת התקשורת  

ד”ר איבון קוזלובסקי-גולן, תוכנית התואר השני לתרבות הקולנוע, אוניברסיטת חיפה:  
על שינויים ומגמות נדרשות בתקשורת והוראתה  

אורלי מלמד, החוג לתקשורת וקולנוע, סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך טכנולוגיה ואמנויות:  
הוראת התקשורת מנקודת המבט הבינלאומית   

הפסקת צהריים  14:00 - 13:30

הוראת התקשורת ובני הנוער היום   15:00 - 14:00
יו”ר: ד”ר אריה קיזל  

גיא גריאני, תלמיד מגמת תקשורת קולנוע ודיפלומטיה ציבורית, בית הספר הריאלי   
טליה קולבסקי, תלמידת מגמת תקשורת, בית הספר כרמל זבולון  

נעה צינמן, תלמידת מגמת תקשורת, מרכז חינוך ליאו בק  
בר זגה, תלמיד מגמת תקשורת, עירוני חוגים, חיפה  

גל גנות, תלמידת מגמת התקשורת, תיכון עירוני ה’, חיפה  
שילה דה-בר, לשעבר עורך העיתון “ידיעות אחרונות” והיום יו”ר ידיעות טכנולוגיות:   16:00 - 15:00

על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על עיתונות  

הפקולטה למדעי החברה והרוח
ג לתקשורת החו

כנס אורנים הראשון לחינוך לתקשורת

בפני אתגרי המאה ה-21: 
הוראת התקשורת בישראל היום

יום ראשון, ל’ אדר א’ תשע”א, 6 במרץ 2011
אולם בית הדומי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

במהלך היום יוצגו סרטים של תלמידים ממגמות תקשורת

נשמח לראותכם


