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א .מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לבחון את אופי החברה הטכנולוגית הבתר-תעשייתית והשלכותיה על
מערכות החינוך וההכשרה העתידיות למיניהן .מטרת בחינה זו להבין את השינויים
המהירים של ההווה ,להבין את דפוסי הכוחות המניעים את השינויים ולזהות את היחסים
ההדדיים שבין השינויים השונים .מטרת הקורס ,על-כן ,היא להציג את אופייה של חברת
המחר ,ולהציג גישות וכלים מגוונים בכדי לשפר את מערכות החינוך של היום כדי שישקפו
את הצרכים של החברה העתידית.

ב .תוכן הקורס:
תכני הקורס יכללו את אופי השינויים הערכיים והכלכליים של המאה ה -12-החל
מהמוצרים הסחירים ביותר ועד לאופי הכוחות הפוליטיים הפועלים בזירה הבינלאומית.
הקורס יסקור שיטות מחקר בניתוח עתידים שונים .יושם דגש מיוחד ביישום שיטת
המערכות בחינוך כדי לעצב ליבת תוכנית לימודים עתידית ומיומנויות חשיבה עתידיות.
הקורס ישא אופי מחקרי וייבחנו מוסדות שונים .התלמידים יציעו המלצות להתחדשות
בפרויקטים חינוכיים.
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