
 פדגוגיה מוטת עתיד

 מגמות עתידכרטיסיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פוליטיותעתיד מגמות 

 פוליטיותעתיד מגמות 

 פוליטיותעתיד מגמות 

   ליגליזציה של סמים קלים
הגורמים למגמה זו הם ההכרה ביתרונות 

ככת כאבים, המריחואנה כמרפאת ומש

התבגרות דור ה"בייבי בום" למודי חוויות 

והקונצנזוס לגבי הכישלון ים, הסמ

הקולוסאלי היקר של המלחמה האמריקנית 

 .בסמים

  העידן של מות הפרטיות

הפרט מתחולל שינוי דרמטי של מות ברמת 

הפרטיות, אשר נתפסה בעבר כזכות 

לגיטימית ומקובלת של הפרט ואילו כיום 

נתונה תחת מתקפה בשם הביטחון 

הלאומי, האינטרסים של משווקים והנוחות 

 של הצרכנים

הגברת הדרישה לשקיפות של 

לצד מגמות ביזור  מידע ממשלתי

והפרטה ולאור ההתבססות על טכנולוגיות 

מידע מתקדמות, מתפתחת דרישה לשקיפות 

בהגדרת יעדים, מתן דין   ןלטושהמערכות 

, וחשבון על פעולות שנעשו, מדידת ביצועים

 התנהלות אתית תהבטחו  שגיםיה תהערכ



 

 

 

מיומנויות העתיד בעולם   

   העבודה

עובדי העתיד יצטרכו לפעול במתכונת של 

עבודה גמישה ולהמציא את עצמם כל פעם 

 פעולה במספרו תוך ניוד תכוף מחדש

 תחומי עיסוק בו זמנית

 כליותכלעתיד מגמות 

   העלמות מקצועות

את בני האדם במגוון מחליפות כונות מ

היעלמות  גבוהה.מטלות וברמת תחכום 

מקצועות חדשים עלולות מקצועות ויצירת 

מחד,  להפחית את הביטחון התעסוקתי

 מאידך - ולהגדיל פנאי

 כליותכלעתיד מגמות 

 כליותכלעתיד מגמות 

  מודלים חדשים של תעסוקה

עובדי הידע נדרשים לבצע את עבודתם בכל 

עת ובכל מקום ולפעול בצוותי עבודה 

ארגונים יעשו שימוש . אליים גלובלייםוירטו

כדי לבצע מגוון  במודל מיקור המונים

משימות מחקר על ידי יחידים או על ידי 

 מעביד -לייצר יחסי עובדקבוצות, מבלי 



   

 טכנולוגיותעתיד מגמות 

 האינטרנט של הדברים
)סוללות  אנרגיה ניידת זמינה טכנולוגיות

לחוטיות( מתקדמות, רשתות חשמל א

ואמצעי קצירת אנרגיה לבישים, ההופכים 

תנועות וחום גוף לחשמל, יתמכו בעבודה 

בכל זמן  אמצעי מחשוב אישיים לבישים עם

 .ובכל מקום, ללא הפסקה לצורך טעינה

 טכנולוגיותעתיד מגמות 

מימד ותנועת -מדפסות תלת

מהפכה תעשייתית חדשה צפויה  היצרנות

ניתן יהיה להדפיס מוצרי מזון, . להתרחש

בגדים, רקמות חיות, מוצרים משלבי 

טכנולוגיה זו ועוד. אלקטרוניקה, תרופות 

תאפשר לכל יזם להיות יצרן גלובלי ללא צורך 

 בהון רב ובאמצעי ייצור והפצה מורכבים

 טכנולוגיותעתיד מגמות 

וירטואליים עוזרים   ממשקים חכמים

בעלי מאפיינים אנושיים יספקו תשובות 

מעובדות לשאלות משתמשים וינחו, ידריכו 

 וישרתו אותם במגוון רחב של תחומי פעילות

טכנולוגיות זיהוי קול ותרגום דיבור בזמן 

ותקשורת  אמת יאפשרו שיח עם המחשב

 גלובלית עם דוברי שפות אחרות



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בחינוךעתיד מגמות  למידה משחקית

  –למידה מכומתת 

Quantified Learning   
 בחינוךעתיד מגמות 

  –למידה אישית 

Personalized Learning   
 בחינוךעתיד מגמות 

  –חינוך פתוח 

Open Education   
 בחינוךעתיד מגמות 

 בחינוךעתיד מגמות  למידה שיתופית גלובלית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברתיותעתיד מגמות 

   מגוון עובדים במקומות העבודה

נשים, חרדים, ערבים, מבוגרים, עולים, 

 תפיסתמיוחדים. אוכלוסיות עם צרכים 

במיצוי מגוון עובדים, דוגלת  ה שלהעסקה

באופן מיטבי, תוך יצירת ההון האנושי 

סביבת עבודה רב תרבותית מתאימה 

 לכולם

 חברתיותעתיד מגמות 

   שינויי דורות
 .במערכת החינוך Z-דומיננטיות של דור ה

מאופיינים באוריינטציה    Z -ה דור תלמידי

טכנולוגית מגיל צעיר, ברשתיות, 

במשחקיות, בשיתופיות, בלמידה עצמית, 

וביכולת לפעול ערוצית -בהתנהלות רב

 בקצב מהיר

 חברתיותעתיד מגמות 

  מגוון משפחות מודרניות

מבוגרות יותר, נשואות פחות, גרושות, 

חלק מסוגי . הוריות, חד מיניות-חד

משפחה המודרנית זקוקים עדיין ללגיטימציה 

ולקבלה על ידי החברה ומייצרים אתגרים 

חדשים, חברתיים, כלכליים ופדגוגיים, 

 .המונחים גם לפתחה של מערכת החינוך



 

 סביבתיותעתיד מגמות 

 סביבתיותעתיד מגמות 

 מקצועות ירוקים

מגוון במסגרת הכלכלה הירוקה מתפתחים 

אנרגיה מתחדשת,  :מקצועות ירוקים

אנרגיות גל ורוח, מחקר אקולוגי, קיימות, 

מקצועות  נראהעתיד ב .עיצוב ירוק

מגדלי ו מנהלי חוות אנכיותכ מהפכניים יותר

 בשר מתורבת

 סביבתיותעתיד מגמות 

 מעבר לכלכלה ירוקה 

בשנים האחרונות מיושמת גישה כלכלית 

המתמקדת ביצירת חיבור בין סדר יום 

 אתסביבתי לבין מנגנונים המפעילים 

ם הכלכלה הירוקה רווי תחו. המשק

קיימא  מקדמת שימוש ברהבחדשנות 

 במשאבים טבעיים

 סביבתיותעתיד מגמות 

 שינויי אקלים והשפעותיהם

הפרת האיזון הקיים של מערכות אקולוגיות 

אירועי  מתרבים .שינויי האקליםנגרמת עקב 

ות, שטפונות, , סערמזג האוויר הקיצוניים

פגיעה במערכת האקולוגית תפגע  .שריפות

ובצומח, ותחייב מציאת  בחיבבני האדם, 

 .תחליפים מלאכותיים ויקרים

 יישום תפיסת הקיימות

קריטי  גישת הקיימות היא שקיים הון טבעי

 -)אוזון, אקלים, מגוון ביולוגי( שאינו בר

על אובדנו באמצעות  לא ניתן לפצותהחלפה ו

 תירשמל הדרך .אחרותהגדלת צורות הון 

ניצול משאבים מתחדשים  תהיהטבעי ההון ה

  .בקצב השווה לקצב התחדשותם


