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 קיימות ותפקידה של פדגוגיה ממוקדת עתידינוך לח

החברה אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני  אתגר הקיימות הואהציבור הרחב מודע לכך כי  ,כיום

, כאשר צרכנות הצרכנותאידיאל מודרנית מבוססת על -מערבית הפוסט. החברה ה21-האנושית במאה ה

נזק העמוק וזאת למרות ה חברתי,צלחה ומעמד ה מבטאתה להיות לעמוד התווך של החברה, הפכה

מות הפכה לאחד הנושאים יכי קי ,לאור המצב הנוכחי ברור מביאה למערכות אקולוגיות רבות.היא ש

-לפיתוח בר נוךיחה. על החינוך לקיימות ו21-ה המאהאתגרים של ה התמודדות עםלחינוך ב העיקריים

לאחרונה נעשים מאמצים לקדם את החינוך  בתי.סבישנה של חינוך יקיימא להרחיב את התפיסה ה

-כעשור של חינוך לפיתוח בר 2014-2005 האו"ם הכריז על העשורבזירה הבינלאומית. גם לקיימות 

 ,יומית את הערכים-די ביטוי בפרקטיקה החינוכית היוםהביא לימערכת החינוך לוקרא לקיימא 

בסופו של שיביאו  ,בהתנהגות התלמידיםוי קיימא לשם יצירת שינ-של פיתוח בר גישותקרונות וההע

 .עבור הדורות הבאיםבתית והכלכלית יבדבר לקידום הקיימות הס

 

פדגוגיות מוטות לגבי  השיח המתפתחשל בהקשר גם יש לראות את המאמצים לפתח חינוך לקיימות 

המאפיינים לם להכין את תלמידיהם לעתיד, או הספרכי על בתי  ,עתיד. מעצבי מדיניות החינוך מציינים

חינוך השל  ה שמקשה את היישום בפועלשל העתיד בדרך כלל נשארים מעורפלים ולא ברורים, מ

את הערכים והמיתוסים החברתיים כת החינוך בכללותה ממשיכה לשעתק מערעתיד. הלקראת 

כמשהו מובן מאליו, ללא ניסיון לפתח מועברים לתלמידים  יס התרבות המערבית ואלהנמצאים בבסה

הפכה המ החברה המערבית מאזהדבר נכון גם לגבי התפיסה המאפיינת את . תווית ראייה ביקורתיז

מערכת החינוך לספק את תשוקותיו לעושר ולהצלחה.  כדי טבעהתעשייתית, הרואה את האדם ככובש 

ידואליזם וצרכנות ומכינה אותם בעיקר לחיים ירה לתלמידים את הערכים של אינדיווהתחרותית מחד

הכנת  דרת לבתי הספר ומשועתקת על ידם.תרבות הצרכנות חורבניים בחברה הקפיטליסטית. האו

שינוי  על חשבון ההתעלמות מן הצורך לחולל התלמידים לדרישות של שוק התעסוקה בהווה מתרחשת

ה מסייע לתלמידים מדויקים ומתמטיקלמידת מדעים הדגש על  למען הקיימות לטווח הארוך.חברתי 

כמו בעיית  מספיק את פתרון בעיות העתידקדם טכנולוגית, אך אינו מישות החברה הלהסתגל לדר

החברה המודרנית  המחנכים לקרוא תיגר על המוסכמות שלבמסגרת החינוך לקיימות על הקיימות. 

צרכנות לעולם המבוסס על עקרונות של העולם התחרותי של הולהציב באופן ברור את הבחירה בין 

 י. קיימות וצדק חברת

 :חינוך יעיל לקיימותיע על המאפיינים העיקריים של בניתן להצ

לסביבתם העולמית ולכלול את נושאי  ד באינטראקציה בין אנשיםקלהתמ צריך מותהחינוך לקייא. 

 תכניות הלימודים.במקצועות אחרים  ימודילהקיימות ב

גישה היימות, כמו בק טרטגיות הפדגוגיות המתמקדותלקדם את האסצריך החינוך לקיימות ב. 

תהליכים רפלקטיביים למידה שיתופית, סביבה, יסציפלינרית, תפיסה כוללנית של קיימות וד-אינטרה

 .פדגוגיות טרנספורמטיביות ,ותהליכי חשיבה ביקורתית

ולפתח חינוך למורכבות ויכולת  להשתמש בסינתזה בתור גישה מתודולוגיתצריך החינוך לקיימות ג. 

 מורכבות.מערכות  של ןפעילותאת להבין 
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בהקשר המקומי, האזורי, הלאומי  –לחקור את הסביבה בהקשרים שונים צריך החינוך לקיימות ד. 

 והעולמי.

 .ל פי מוסר סביבתי אישיהאחריות המוטלת עלינו ע , כי מעורבות בשיפור הסביבה היאךיש להכיר בכה. 

ה הסביבעל עתיד  נוכחיותההשלכות של המגמות החברתיות ה לעהעתיד ום דגש על ממד שיל ישו. 

 עיני צעירים.בקיימא -רעתיד בליצירת דימוי  קדםוהחברה. הכללה של מבט אל העתיד עשויה ל

 

נוטים לראות את רבים אנשים מחקרים מבחינים בין צורות שונות של חשיבה על העתיד. נמצא כי 

התפיסות השליליות של כשלילי.  עתיד העולמיבאור חיובי, אך לתפוס את ההאפשרי האישי  םעתיד

ובתקשורת; ניתן להשתמש  מדימויים דיסטופיים הקיימים בתרבות ההמוניתלא פעם נלקחות  העתיד

דימויים דיסטופיים של כי  ,עם זאת, יש לזכורבהם לחינוך לקיימות אם הם זוכים לאישור מדעי. 

במעמד של משקיף הקורא את צופה או הוכי בעייתי בכך שהם מציבים את העתיד מעבירים מסר חינ

אכן, מחקרים  .מאומה אין בכוחותיו לשנותהעולם וגורל קובעים את יצוניים הול הכוחות החמפסיבי 

וכר, מושחת, טכנולוגי ולא כי צעירים רבים מפחדים מעולם העתיד ומתארים אותו כאכזרי, מנ ,מראים

אופטימיים  15יל כי רמת הפסימיות ביחס לעתיד עולה עם הגיל: בני הנוער בג קיימא. נמצא גם-בר

תים קרובות מפתחים פסימיות עמוקה ישליות ולעאבדים את האמש ,לעומת הבוגרים הצעירים יחסית,

דמיין יכולת ל-איפסימיות כללית וכי  ,מהחוקרים סבורים , כי אחדים. יש לצייןעולםבאשר לעתיד ה

חינוך לעתיד  להיות אחד הגורמים המביאים לאובדנות בקרב הצעירים. קיימא עלולות-רעתיד חיובי וב

ולגרום  דיסטופיות הנפוצות בתרבות ההמוניםלצעירים לפתח דימויים אלטרנטיביים ל יסייעקיימא -בר

ר צעירים ש, כאים של העתיד מביא להעצמהילהעצמתם. נמצא כי פיתוח דימויים אלטרנטיב

 לשינוי המיוחל.  כולתם להשפיע ולהביאמשתכנעים כי בי

 

להבין את דרכי להם תלמידים ולגרום ההחינוך לקיימות אמור לפתח את האוריינות האקולוגית של 

לימודי הפעולה של מערכות סביבתיות מורכבות. החינוך לקיימות קשור באופן הדוק לחינוך לעתיד. 

תכנון על בסיס לחמת העולם השנייה פתח לאחר מתיחסית. הוא ה תחום מחקרי חדש םהעתיד ה

תחום רחב ומורכב של  ,. כעתי המגמות החברתיותניתוחו ם פוליטיים וכלכלייםיאסטרטגי, חיזוי

על ן רחב של כלים, מתודות ומונחים. כוללת מגוו, הדיסציפלינה חדשה-לימודי העתיד הופך למטה

מטרתו העיקרית של עתיד להווה. בין שובקשר  החברהשל  התמקד בתפקידה המכריעל לימודי העתיד

החינוך לעתיד הוא לסייע לתלמידים לעבור מהקבלה הפסיבית והמנוכרת של העתיד כבלתי נמנע, 

נקבע על ו ים, מעבר לשליטתם, אל התפיסה של עתיד הכרוך בהתנהגותנו בהווהכתלוי בכוחות החיצוני

למרות שלא ניתן לחזות  כי ,דגישיש להבמשותף. ידי מקבלי ההחלטות ואזרחים מן השורה הפועלים 

ים בין העתיד האפשרי לעתיד סריטים המבחינאת התלפתח  דאות מוחלטת, אפשרוובאת העתיד 

נשען על טיפוח יצירתיות ופיתוח החינוך לעתיד  הסביר, על סמך המגמות והפעילות האנושית בהווה.

על התרבותי של החברה מוסכמות המוטמעות במפבספק רתית והטלת וחשיבה ביקמיומנויות של 

וביקורתית  , מושכלתרתיתימאפשר להתייחס בצורה יצאת השיח ה קדםמ חינוך לעתיד המערבית.

 .המגוונים לדימויי העתיד

 

 בחינוך לעתיד ובחינוך לקיימות: העשויים לסייעכלים מספר יע על בצניתן לה

יבות הקיימות )מתאים גם את האלטרנט באופן ברורמראות , ה"Yבניית ציר הזמן ו"דיאגרמות א. 

 .לגילאים צעירים(
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בהווה מביאות לתוצאות מסוימות כיצד התופעות  –את הקשרים הסיבתיים  מפות חשיבה הבוחנותב. 

 .בעתיד

עתיד: העתיד המועדף, העתיד האפשרי והעתיד הסביר )אחד הכלים הבחנה בין שלושה סוגי ג. 

 .ילדים ובני נוער( לימודי עתיד בקרבהמרכזיים ב

להבין את מורכבות הקשרים המקשרים בין  מסייעמה ש ,אחדוהעתיד כרצף  ההווה ,תפיסת העברד. 

 .העתיד למצב הנוכחי

 .מולטימדיהו רנטיביים באמצעות טקסטים, תמונותבניית תסריטים אלטה. 

 .הדמיה של חיים בעתיד על פי תסריט מסויםו. 

 .ידהיסטוריה של הווה מנקודת המבט של העתהכתיבת ז. 

עור מוחות, יק תפקידים, סמשח תיד, כמועהיכולת לפתח דימוי את  למידה יצירתית המקדמתח. 

 .דומהכתיבה יצירתית וכ

 

לאפשר  קיימא הוא-עתיד ברחינוך לשל בעיקר המרכזי של חינוך לעתיד ויעד ה כי ,ניתן לומר ם,לסיכו

, לקדם את ובבניית העתיד מידהבלביקורתיים ויצירתיים התלמידים להפוך לשותפים פעילים, ל לכ

 ית בהווה.אאחרשסבירותו תלויה בפעילות  ,ד אפשריקיימא כעתי-התפיסות של מציאות ברת

 


