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Καλώς ήρθατε στην εξερεύνηση της 
πολλαπλότητας του μέλλοντος!   

Καλώς ήλθατε στην Ημέρα του Μέλλοντος! Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποφασίσατε να πάρετε μέρος σε 
αυτό το ταξίδι εξερεύνησης της πολλαπλότητας του μέλλοντος! 
    
Οι εικόνες και οι υποθέσεις που έχουμε για το μέλλον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε 
υποσυνείδητα, την καθημερινότητά μας, τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε 
ανοιχτούς ορίζοντες όταν φανταζόμαστε το μέλλον και κριτική σκέψη απέναντι στις επικρατούσες στο δημόσιο 
διάλογο εικόνες για το μέλλον.    

Η Ημέρα του Μέλλοντος παρέχει χρήσιμα εργαλεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη σοβαρής 
ενασχόλησης με το μέλλον και τις μελλοντικές εξελίξεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι 
παρούσες κάρτες προορίζονται να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη δική σας “Ημέρα του Μέλλοντος”. Παρέχουν 
καθοδήγηση για να φανταστούμε το μέλλον, να οπτικοποιήσουμε εναλλακτικά μέλλοντα ή να οργανώσουμε μια 
συζήτηση στην κοινότητα μας σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπως η επανάσταση της έξυπνης τεχνολογίας. 
Η μελέτη του μέλλοντος μπορεί πράγματι να αντιμετωπιστεί ως ένα παιχνίδι δυνατοτήτων και πιθανοτήτων, όπου 
η φαντασία και η δημιουργικότητα μας επιτρέπεται να καλπάσει ελεύθερα. 
    
Ο εορτασμός της “Ημέρας του Μέλλοντος” είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία.  Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε τις 
εντυπώσεις και τις εμπειρίες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τα hashtag #FuturesDay & 
#FuturesDayGreece 
    
Σας ευχόμαστε μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική “Ημέρα Μέλλοντος”!

 Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση  
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ   
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4.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες της 
Ημέρας του Μέλλοντος

Έχουμε δημιουργήσει αυτό το σύνολο καρτών για να υποστηρίξουμε την εργασία σας στην τάξη και να κάνουμε το 
ταξίδι εξερεύνησης στο μέλλον όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο και δημιουργικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οφείλετε να 
ακολουθήσετε τις προτεινόμενες οδηγίες κατά γράμμα ή ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος για να οργανώσετε 
μία συζήτηση για το μέλλον. Αντίθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που ικανοποιούν τις 
δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα.  

Περισσότερα εργαλεία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.futures.gr/tools/    

Οι κάρτες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και κωδικοποιούνται ως εξής:  

• Οι κίτρινες κάρτες δίνουν μια εισαγωγή  στην Ημέρα του Μέλλοντος, εξηγώντας πώς λειτουργούν οι κάρτες 
και δίνοντας συμβουλές σχετικά με τον εποικοδομητικό διάλογο για το μέλλον.  

• Οι ροζ κάρτες παρέχουν μια εισαγωγή στα βασικά της σκέψης για το μέλλον.  

• Οι πράσινες κάρτες θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία μελέτης του μέλλοντος, από τη σάρωση του 
ορίζοντα έως τη δημιουργία ενός οράματος. Θα πρέπει να αφιερωθούν τουλάχιστον 2-4 ώρες για την 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. 

• Οι μπλε κάρτες παρέχουν μια εισαγωγή σε πέντε διαφορετικά μελλοντικά φαινόμενα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτές τις κάρτες για ομαδικές εργασίες σύντομης διάρκειας. Οι μέθοδοι που 
περιγράφονται στις πράσινες κάρτες είναι χρήσιμες για μια πιο εμπεριστατωμένη εξερεύνηση αυτών των 
φαινομένων των μπλε καρτών.
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5.

Συμβουλές για την εξερεύνηση του μέλλοντος

Οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον και την εξερεύνηση των εναλλακτικών μελλοντικών προοπτικών θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές του εποικοδομητικού διαλόγου για το μέλλον:  

• Μπορείτε και αξίζει να μελετήσετε το μέλλον, γιατί είναι εύκολο και διασκεδαστικό!  

• Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος όταν μελετάμε το μέλλον, και επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για λάθη.  

• Ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, παιχνιδιάρικη διάθεση, αυτοπεποίθηση, χιούμορ, 
πειραματισμός και λάθη είναι όλα απαραίτητα στοιχεία για τη εξερεύνηση μελλοντικών προοπτικών. 

• Το μέλλον είναι ανοικτό σε αμέτρητες δυνατότητες, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί 
στη φαντασία.  

• Η εξερεύνηση του μέλλοντος είναι σε μεγάλο βαθμό μια προσωπική εμπειρία και σχετίζεται με την 
υποκειμενική διορατικότητα.  

• Δεν υπάρχει μέθοδος κατάλληλη για όλα: Επιλέξτε ελεύθερα από τις προτεινόμενες μεθόδους 
θεώρησης του μέλλοντος ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα.
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6.

Συμβουλές για το διάλογο για το Μέλλον

 Οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον και την εξερεύνηση των εναλλακτικών μελλοντικών προοπτικών θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη επίσης τις ακόλουθες αρχές του εποικοδομητικού διαλόγου για το μέλλον: 

• Είναι σημαντικό να μοιραστείτε και να ανταλλάξετε απόψεις και εμπειρίες, διαφορετικά η σκέψη του 
μέλλοντος μπορεί να είναι αποσταθεροποιητική.  

• Ο σκοπός δεν είναι να πείσουμε ή να κερδίζουμε τους άλλους για την ορθότητα των δικών μας 
απόψεων, αλλά να δώσουμε χώρο σε διαφορετικές απόψεις και να συνδιαμορφώνουμε νέες 
αντιλήψεις για το θέμα που συζητάμε.  

• Οι σκέψεις για τα μελλοντικά δρώμενα δεν βασίζονται μόνο στα σκληρά γεγονότα, αλλά και τα 
συναισθήματα. Η σιωπηρή, άρρητη, γνώση και η διαίσθηση έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο.  

• Σεβαστείτε ο ένας τον άλλο και αντιμετωπίστε ισότιμα τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων για το 
μέλλον.     

• Μην αποφύγετε την αντιμετώπιση τυχόν αναδυόμενων συγκρούσεων και προσπαθήστε να 
αναζητήσετε θέματα που παραμένουν κρυμμένα.  

• Ένας καλός τρόπος να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση μπορεί να είναι να συζητήσουμε τις σκέψεις 
και τις ιδέες των συμμετεχόντων που προέκυψαν κατά τη συζήτηση για το μέλλον.
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Γιατί η μελέτη του μέλλοντος είναι τόσο απαιτητική;
Οι άνθρωποι, από τη φύση μας, δεν είμαστε πολύ καλοί στο να φανταζόμαστε το μέλλον. Τείνουμε να προβλέπουμε το 
άμεσο μέλλον μας με βάση το άμεσο παρελθόν μας. Η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε το μέλλον συχνά περιορίζεται 
από διάφορες λανθάνουσες στρεβλώσεις της σκέψης και συχνά εικόνες και αντιλήψεις που διατηρούμε ασυνείδητα, 
σε σχέση με το τι είναι δυνατό και πιθανό στο παρόν και στο μέλλον. Πράγματι, ο τρόπος που σκεφτόμαστε το μέλλον 
είναι συνήθως πολύ ασαφής και πολύ περιορισμένος για να είναι χρήσιμος. Όπως πρότεινε ο ακαδημαϊκός Noel Gough, 
σκεφτόμαστε  συχνά το μέλλον υπό συγκεκριμένες παραδοχές:  

• σιωπηρά (ενστικτώδη) συμπεράσματα: δεν συζητούμε πραγματικά το μέλλον, αλλά απλώς υποθέτουμε ότι θα 
εμφανιστεί από μόνο του.  

• επικλήσεις στερεότυπων: συζητούμε το μέλλον χρησιμοποιώντας στερεότυπα και κλισέ, αλλά αυτά έχουν 
πολύ μικρό πραγματικό λεπτομερές περιεχόμενο. Kαι...  

• Παραδοχές που θεωρούμε δεδομένες: συζητούμε το μέλλον ή λίγα εναλλακτικά μέλλοντα σαν να είναι ένα 
νομοτελειακό φυσικά φαινόμενο, σαν να μην υπάρχουν άλλες επιλογές.  

  
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις υποθέσεις και αξιώματα που χρησιμοποιεί κάποιος για το μέλλον, ώστε να τις 
φέρουμε στην επιφάνεια και να τις εξετάσουμε με κριτική σκέψη. Είναι επίσης καλό να αναγνωρίσουμε ότι κοιτώντας 
γύρω μας, εύκολα τείνουμε να αγνοούμε πράγματα που είτε δεν μας ενδιαφέρουν, είτε δεν τα καταλαβαίνουμε, είτε 
ακόμη, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά. Πράγματι, στον επιστημονικό τομέα της μελέτης του μέλλοντος θεωρούμε ότι 
είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κόσμος γύρω μας είναι ένα μεγάλο σύνθετο σύστημα: όλα είναι αλληλένδετα και 
τίποτα δεν συμβαίνει σε κενό.  
    
Ο σκοπός ανάπτυξης της ικανότητας σκέψης του μέλλοντος (αλφαβητισμός για το μέλλον) είναι να μάθουμε πώς να 
τεντώσουμε τη σκέψη μας, ώστε να αποκτήσουμε μια ευρύτερη θεώρηση του μέλλοντος και να χρησιμοποιήσουμε την 
ικανότητά μας αυτή κατά την λήψη αποφάσεων στο παρόν. Εξάλλου, αυτές οι αποφάσεις δημιουργούν τελικά το 
μέλλον, οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον με αληθινό  εύρος σκέψης και όχι να 
κλειδώσουμε το μέλλον μας στους περιορισμούς που θέτει το ίδιο μας το μυαλό.
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Αρχές μελέτης του μέλλοντος

Το μέλλον είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Όλοι μπορούν να εμπλακούν και να εξερευνήσουν τον συναρπαστικό 

κόσμο της σκέψης για το μέλλον. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχουμε κατά νου 

τις τρεις βασικές αρχές που προτείνει ο πρωτοπόρος της έρευνας για το μέλλον Roy Amara:  

1. Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί επειδή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέλλον, αλλά υπάρχουν 
αμέτρητα εναλλακτικά μέλλοντα.  

2. Το μέλλον δεν έχει μια προκαθορισμένη, σταθερή ή αναπόφευκτη μοίρα - ακόμη και όταν δεν μπορούμε να 

δούμε εναλλακτικές εικόνες σε αυτό το μέλλον.  
3. Το μέλλον μπορεί να επηρεαστεί επειδή διαμορφώνεται από τις πράξεις και τις επιλογές μας στην τρέχουσα 

στιγμή.  

    

Το μέλλον δεν έρχεται "έτοιμο”, εμείς το φτιάχνουμε. Σκεφτείτε τι έχετε κάνει σήμερα και πώς θα διαμορφώσει 

το μέλλον.

8.



#FuturesDay



#
F

u
tu

re
sD

ay

Εναλλακτικά μέλλοντα

Η έρευνα για το μέλλον δεν αφορά την πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά την προσπάθεια να μάθουμε  
    
1. τι είναι δυνατόν να συμβεί,  
2. τι είναι πιθανό, και  
3. τι είναι επιθυμητό και τι ανεπιθύμητο στο μέλλον.  
  
Η διερεύνηση όλων των δυνατών μελλοντικών εξελίξεων είναι από τη φύση της μία διαδικασία χωρίς τέλος. Ο στόχος 
είναι να ξεφύγουμε από τους περιορισμούς της τρέχουσας στιγμής και να εξερευνήσουμε με δημιουργικότητα  και 
φαντασία ποιες δυνατότητες υπάρχουν στο μέλλον. Από την γκάμα των δυνατών μελλόντων (δυνατών διαφορετικών 
σεναρίων/εκδοχών του μέλλοντος), η προσοχή μας επικεντρώνεται στον εντοπισμό εκείνων των σεναρίων/εκδοχών 
που αξιολογούνται ως περισσότερο πιθανά σε σχέση με άλλα. Το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε τις αξίες βάσει 
των οποίων ένα μέλλον ορίζεται ως επιθυμητό ή ανεπιθύμητο. 

Η χρησιμότητα της εξερεύνησης του μέλλοντος δεν καθορίζεται από την "ακρίβεια" των μελλοντικών προβλέψεων. 
Αντιθέτως, από μόνης της η διαδικασία διερεύνησης των εναλλακτικών μελλοντικών εξελίξεων/σεναρίων μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό ενός ευρύτερου φάσματος δυνατοτήτων στη σημερινή εποχή, και στην αξιοποίηση αυτών 
των δυνατοτήτων για ένα καλύτερο μέλλον. Η διερεύνηση εναλλακτικών μελλοντικών προοπτικών μας βοηθά να 
αναπτύξουμε "ήπιες ικανότητες/δεξιότητες" όπως ευελιξία σκέψης, προσαρμοστικότητα,  δημιουργικότητα, 
προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις γρήγορες αλλαγές της σημερινής εποχής. 
  
Τι είδους μέλλοντα είναι δυνατά; Γιατί είναι αδύνατο κάποιο μέλλον; Ποια μέλλοντα είναι πιθανά; Γιατί κάποιο μέλλον 
είναι δυνατό ή πιθανό; Τι είδους μέλλον είναι επιθυμητό; Γιατί; Για ποιόν?

9.
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Εισαγωγή στο μέλλον
Στόχος

Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην θεώρηση του μέλλοντος και να καθορίσει το γενικό πλαίσιο 
της συζήτησης, δηλ. να οριστεί το εστιακό θέμα (συζήτησης), ο χρονικός ορίζοντας και το επίπεδο 
ανάλυσης. 

Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες ή ολόκληρο το γκρουπ

Απαιτούμενα 
υλικά Σημειωματάριο εάν κρίνεται απαραίτητο

Παραδείγματα 
για το πώς να 

οργανώσετε 
την τάξη

Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη διαδικασία είναι μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον:  

Τι είναι το μέλλον; Είναι 1 ώρα από τώρα το μέλλον; Είναι το αύριο? Είναι τα 10 χρόνια από σήμερα;  
Μπορεί το μέλλον να προβλεφθεί; Τι μπορούμε να γνωρίζουμε για το μέλλον; Πώς μπορούμε να 
γνωρίσουμε το μέλλον;  Είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε και να επηρεάσουμε το μέλλον; Ποιες πτυχές 
του μέλλοντος μπορούν να διαμορφωθούν και να επηρεαστούν και ποιες δεν μπορούν;  

Μετά την εισαγωγική συζήτηση, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο θέμα ή ένα 
φαινόμενο και να εξετάσετε το μέλλον αυτού του θέματος ή του φαινομένου. Οι μπλε κάρτες θα είναι 
χρήσιμες για την επιλογή ενός εστιακού θέματος.

10% 
του συνολικού 

χρόνου

2. Επιλέξτε ένα επίπεδο ανάλυσης  
    
• Προσωπικό μέλλον  
• Το μέλλον της άμεσης κοινότητας και 

περιβάλλοντος  
• Το μέλλον του κόσμου και της 

ανθρωπότητας  
    
Η επιλογή ενός επιπέδου ανάλυσης θα 
βοηθήσει να περιοριστεί το θέμα. Στην πράξη, 
τα διαφορετικά επίπεδα τέμνονται και 
αλληλοεπικαλύπτονται: άλλωστε είμαστε 
μέρος του κόσμου και ο κόσμος είναι μέρος 
μας.

3. Επιλέξτε χρονικό ορίζοντα  

Όλα αυτά που δεν έχουν συμβεί ανήκουν 
στο μέλλον. Ωστόσο, είναι πολύ 
διαφορετικό να συζητήσουμε τι θα συμβεί 
σε 1, 10 ή 100 χρόνια από τώρα.  
Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να 
αποκτήσετε μια αίσθηση του χρονικού 
ορίζοντα είναι να αναλογιστείτε το 
παρελθόν: να εξετάσετε ποιος ήταν ο 
κόσμος πριν από 1, 10 ή 100 χρόνια. Πως 
ήταν ο κόσμος των παππούδων σας, γονιών 
σας στην ηλικία σας, ο δικός σας πριν από 
ένα χρόνο.

1. Επιλέξτε ένα θέμα ή φαινόμενο 
εστίασης 
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Εξερευνώντας το μέλλον

Στόχος Να εισαγάγει τις έννοιες του ασθενούς σήματος, της τάσης, της μεγατάσης και του μαύρου κύκνου και να 
συζητήσει αυτές τις δυνάμεις αλλαγής.

Ομαδοποίηση Ατομική εργασία, μικρές ομάδες ή ολόκληρο το γκρουπ

Απαιτούμενα 
υλικά

Eξαρτάται από την επιλογή της μεθόδου για τον προσδιορισμό των δυνάμεων αλλαγής, έντυπο τροχού 
αλλαγής, post-it, κλπ

Παραδείγματα 
για το πώς να 

οργανώσετε 
την τάξη

•  Παρουσιάστε διάφορες δυνάμεις αλλαγής και τεχνικές εντοπισμού τους  
•  Αφιερώστε αρκετό χρόνο για αναζήτηση δυνάμεων αλλαγής  
•  Συγκεντρώστε τις δυνάμεις της αλλαγής σε ένα έντυπο τροχού αλλαγής

Αφού επιλέξετε ένα θέμα εστίασης, το επόμενο 
βήμα είναι να σαρώσετε τον ορίζοντα: 
προσδιορίστε τις δυνάμεις αλλαγής που 
επηρεάζουν το θέμα εστίασης την τρέχουσα 
στιγμή, και θα το διαμορφώσουν στο μέλλον.  

Αυτές οι δυνάμεις αλλαγής περιλαμβάνουν 
ασθενή σήματα, τάσεις, μεγατάσεις και 
μαύρους κύκνους. Οι δυνάμεις της αλλαγής 
μπορούν να εντοπιστούν παρακολουθώντας το  
περιβάλλον διαβίωσης μας και την τρέχουσα 
συζήτηση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και 
στον ευρύτερο κόσμο.

Μεγατάση =  ένα σημαντικό μονοπάτι εξελίξεων, μια αναγνωρίσιμη 
ομάδα φαινομένων με σαφή κατεύθυνση εξέλιξης (π.χ. κλιματική 
αλλαγή)  

Τάση = Μακροπρόθεσμη αλλαγή που κινείται με σαφή κατεύθυνση 
(π.χ. γήρανση πληθυσμού)  

Ασθενές σήμα = γεγονός ή φαινόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ως 
πρώτο σημάδι αλλαγής ή νέα τάση υπό ανάπτυξη   

Μαύρος κύκνος = ένας απροσδόκητος και απίθανος παράγοντας 
αλλαγής που έχει σημαντικές επιπτώσεις και που προκαλεί ξαφνικά 
μια αλυσίδα γεγονότων σε μια αβέβαιη πορεία.
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35% 
του συνολικού 

χρόνου
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Ερμηνεύοντας το μέλλον
Στόχος

Να προσδιοριστούν τα επιθυμητά, ανεπιθύμητα και πιθανά μέλλοντα, με βάση τους παράγοντες αλλαγής που 
εντοπίσατε.

Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες

Απαιτούμενα 
υλικά Φύλλο εργασίας “Πίνακας του Μέλλοντος”

Παραδείγματα 
για το πώς να 

οργανώσετε 
την τάξη

•  Δείτε το φύλλο εργασίας “Πίνακας του Μέλλοντος” 

•  Μαζί με τους μαθητές σας, συζητήστε τις έννοιες του επιθυμητού, ανεπιθύμητου και πιθανού μέλλοντος  

•  Εξηγήστε τον “Πίνακα του Μέλλοντος” στους μαθητές σας  

•  Συμπληρώστε στον “Πίνακα του Μέλλοντος”, σειρά -σειρά, λαμβάνοντας υπόψη τα επιθυμητά, 
ανεπιθύμητα και πιθανά μέλλοντα του εστιακού σας θέματος

Ο πίνακας του μέλλοντος διευκολύνει την 
εξέταση αυτών των εναλλακτικών 
μελλοντικών εξελίξεων από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, στην προκειμένη 
περίπτωση από την άποψη της κοινωνίας, 
της οικονομίας, των ανθρώπων, της 
τεχνολογίας και του περιβάλλοντος.  
    
Για παράδειγμα, το μέλλον του σχολείου το 
2030 δεν μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο αν 
κοιτάξουμε το φυσικό σχολικό κτίριο 
(περιβάλλον). Είναι επίσης απαραίτητο να 
εξετάσουμε τι διδάσκεται στο σχολείο 
(κοινωνία),τις μεθόδους διδασκαλίας 
(τεχνολογία), ποιοι διδάσκονται (άνθρωποι) 
και τους διαθέσιμους πόρους (οικονομία).

Αφού συμπληρωθεί ο Πίνακας του 
Μέλλοντος, επιλέξτε από κάθε σειρά ένα 
εναλλακτικό μέλλον και συνδυάστε τα σε 
μια κοινή εικόνα του μέλλοντος.  

    

Τι είδους εναλλακτικά μέλλοντα είναι 
δυνατά; Είναι κάποια μέλλοντα πιο πιθανά 
από άλλα; Ποια εικόνα του μέλλοντος είναι 
η πιο επιθυμητή; Γιατί και από ποια 
άποψη;

Αφού σαρώσετε το ευρύτερο περιβάλλον 
του εστιακού θέματος, προχωρήσετε για να 
εξετάσετε τις συνέπειες των παραγόντων 
αλλαγής που εντοπίστηκαν για το μέλλον 
του εστιακού σας θέματος.  
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα του μέλλοντος 
για να βοηθηθείτε  στην ερμηνεία των 
παραγόντων αλλαγής. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται ως μήτρα για την 
εισαγωγή εναλλακτικών εικόνων του 
μέλλοντος. Για λόγους απλότητας, τα 
εναλλακτικά μέλλοντα περιορίζονται εδώ 
σ’ ένα επιθυμητό, ένα ανεπιθύμητο και ένα 
πιθανό μέλλον. 
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Διαμορφώνοντας το μέλλον

Πως μπορεί ένα όραμα να γίνει 
πραγματικότητα; Τι βήματα πρέπει να 
κάνουμε την παρούσα στιγμή προκειμένου να 
κινηθούμε προς την κατεύθυνση του 
οράματος - σε ατομικό επίπεδο και σε 
επίπεδο δημοτικής κοινότητας; Τι δράσεις 
και επιλογές μπορούμε να κάνουμε σήμερα 
προκειμένου να κινητοποιήσουμε προς την 
κατεύθυνση του οράματος; Τι είδους 
εμπόδια μπορεί να ανακύψουν κατά την 
υλοποίηση του οράματος;

Στόχος
Η διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για ένα επιθυμητό μέλλον για  μια κοινωνική την ομάδα, και η 
εξερεύνηση εναλλακτικών σχετικά με το πως τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη 
αυτού του οράματος.

Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες ή όλο το γκρουπ

Απαιτούμενα 
υλικά Ανάλογα με τη επιλεχθείσα μέθοδο αναπαράστασης του οράματος

Παραδείγματα 
για το πώς να 

οργανώσετε 
την τάξη

•  Συζητήστε όλοι μαζί την έννοια του οράματος  

•  Συγκεντρώστε τα οράματα βάσει του επιλεγμένου τρόπου  

•  Σκεφθείτε συγκεκριμένα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του οράματος  

•  Κοινοποιήστε τα οράματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το hashtag 
#futuresday &  #futuresdayGreece
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20% 
του συνολικού 

χρόνου

Μόλις συμπληρώσετε τον Πίνακα του Μέλλοντος και δημιουργήσετε 
διαφορετικές εικόνες για το μέλλον, μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάπτυξη 
ενός κοινού οράματος βάσει των εικόνων. Ένα όραμα απότελεί την περιγραφή 
μίας κοινά επιθυμητής κατάστασης που ένα σύνολο ανθρώπων θέλει να επιτύχει 
σε έναν καθορισμένο χρονικό ορίζοντα (π.χ. μέχρι το 2030).  
  
Λίστα ελέγχου:  

• Ένα όραμα πρέπει να έχει συνοχή και να είναι περιγραφικό αλλά όχι τόσο 
λεπτομερές και κανονιστικό/περιοριστικό.  

• Ένα όραμα πρέπει να έχει συνοχή, λογική και ρεαλιστική διάρθρωση.  

• Ένα όραμα πρέπει να αφήνει περιθώρια γρήγορης ευελιξίας σε ένα ταχύτατα 
εξελισσόμενο περιβάλλον.  

• Ένα όραμα πρέπει να εμπνέει και να κινητοποιεί όλους στην επιθυμητή 
κατεύθυνση. 

    
.
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Το μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων

Η εργασία αφορά την επίλυση των 
προβλημάτων άλλων ανθρώπων. 
Εξερευνήστε μερικές μεγατάσεις και 
αναλογιστείτε τα νέα προβλήματα που 
θα προκύψουν στο μέλλον.  
Πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα 
προβλήματα; Τι είδους εργασία θα  είναι 
χρήσιμη στο μέλλον;

Στο μέλλον οι δεξιότητες και η 
τεχνογνωσία θα αποκτήσουν 
αυξανόμενη σημασία εις βάρος των 
πτυχίων και των πιστοποιητικών. 
Ποιο είναι το προφίλ δεξιοτήτων σας 
και σε ποια πεδία μπορεί να υπάρχει 
στο μέλλον ζήτηση για αυτά; Ποιες 
δεξιότητες πρέπει να αποκτήσετε 
εσείς και η εταιρεία σας στον 
μεταβαλλόμενο κόσμο;

Η φύση της εργασίας ήταν ανέκαθεν 
ευμετάβλητη. Αφιερώστε λίγο χρόνο 
για να σκεφτείτε πώς έχουν αλλάξει η 
εργασία και τα επαγγέλματα τα 
τελευταία 30 χρόνια.  
Τι σκέψεις σας έρχονται στο μυαλό 
όταν ακούτε για ένα ρομπότ 
αστυνομικό, έναν ελεγκτή εναέριας 
αστικής κυκλοφορίας, έναν σύμβουλο 
αυτάρκειας, έναν εικονικό μετρ 
εστιατορίου, έναν λομπίστα τεχνητής 
νοημοσύνης, ή ένα χειριστή ευτυχίας;

Θέματα για συζήτηση
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Στις μέρες μας φύση της εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων μεταβάλλονται συνεχώς. Βασικοί 
παράγοντες της αλλαγής αυτής είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτικοποίηση, η αυτοματοποίηση, η οικονομία διαμοιρασμού 
και οι οικονομίες ψηφιακών πλατφορμών. Άλλες λανθάνουσες μεγατάσεις είναι η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του 
πληθυσμού. Κάποιες παλιές εργασίες και επαγγέλματα θα αλλάξουν σημαντικά, μερικά νέα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν 
εντελώς, ενώ νέα θα εμφανιστούν για να πάρουν τη θέση τους.  
    
Η τεχνολογική πρόοδος είναι βέβαιο ότι θα μειώσει τον αριθμό των επαγγελμάτων ρουτίνας. Οι άνθρωποι θα μπορούν να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και στη συνεργασία με άλλους ανθρώπους - είτε 
μέσω της χρήσης μηχανών είτε χωρίς αυτές. Αντί να εργάζονται για έναν κλασσικό εργοδότη, οι άνθρωποι θα μοιράζονται όλο 
και περισσότερο τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους, μέσω παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών.  
    
Αυτές οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας δεν πρόκειται να συμβούν εν μία νυκτί: πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη 
διαδικασία τεχνολογικής, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης αλλαγής. Ωστόσο η ανάγκη και η ζήτηση διαφορετικών 
συνόλων βασικών ή ειδικών δεξιοτήτων πιθανόν να αλλάξει αρκετά γρήγορα. Η δια βίου εκπαίδευση, η μάθηση και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων φαίνεται να παρέχουν στους πολίτες ένα κάποιο καταφύγιο απέναντι στις σαρωτικές αλλαγές.		
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Κυκλική οικονομία

15.

Το τρέχων οικονομικό μοντέλο βασίζεται στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Η κυκλική οικονομία προσφέρει 
ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο, το οποίο αποσκοπεί στη αποσύνδεση της ανάπτυξης από την αυξανόμενη χρήση 
πρώτων υλών και φυσικών πόρων. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε έναν πλανήτη και να μάθουμε να κάνουμε πολύ 
περισσότερα με πολύ λιγότερα: αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους που ισούνται με περίπου τέσσερις 
πλανήτες. (καταναλώνουμε υπερβολικά γρήγορα τους πόρους μας με ταχύτητα που υπερβαίνει την ικανότητα της φύσης 
να ανανεώνει τα αποθέματά της, οδηγώντας έτσι σε αυξανόμενη ανισορροπία, βλ. π.χ. https://www.overshootday.org/). 
Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για συστημική αλλαγή στην κοινωνία μας, έτσι ώστε η οικονομική ευημερία να 
αποσυνδεθεί από την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Η κυκλική οικονομία αφορά την ολιστική αλλαγή τόσο στη 
νοοτροπία όσο και στο επιχειρηματικό μοντέλο.  Η κυκλική οικονομία δεν βασίζεται σε γραμμική αλλά κυκλική σκέψη: 
στη μακροπρόθεσμη κυκλοφορία πόρων και υλικών στην οικονομία. Στην κυκλική οικονομία, η κατανάλωση δεν βασίζεται 
στην ιδιοκτησία των προϊόντων, αλλά στη χρήση, το διαμοιρασμό, την ενοικίαση και την ανακύκλωση. Αυτό απαιτεί μια 
αλλαγή στάσης: από ιδιοκτήτες, πρέπει να γίνουμε χρήστες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να μπορούν να επισκευάζονται και να επαναχρησιμοποιούνται, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα 
υλικά όπου είναι δυνατόν.  

Τα νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και παροχής υπηρεσιών μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη χρήση και να 
παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Αυτό, με τη σειρά του, επιτρέπει τη δημιουργία μιας κυκλικής σχέσης 
πελατείας και νέων ροών εσόδων σε πολλά στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η κυκλική οικονομία μας παρέχει 
έναν τεράστιο μελλοντικό ορίζοντα: αντί να ελαχιστοποιήσουμε το αρνητικό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μπορούμε 
να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι τέλος 
σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κυκλική οικονομία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Έχετε υπόψη σας παραδείγματα εφαρμογής 
σήμερα μοντέλων κυκλική οικονομίας;  

Συζητήστε για επιχειρήσεις που ήδη 
λειτουργούν με κυκλικό τρόπο, για 
παράδειγμα, μέσω της κοινής χρήσης 
οικονομικών υπηρεσιών, της επέκτασης της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, της 
ελαχιστοποίησης των διαρροών υλικού και/
ή της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών.

Συζητήστε για τις δικές σας 
καταναλωτικές συνήθειες σε σχέση με 
την "λογική ενός πλανήτη".  

Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουμε ως 
άτομα και ποιες είναι οι ευκαιρίες που 
έχει ο καθένας μας για την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας;

Συζητήστε τις διαφορές μεταξύ της 
γραμμικής και της κυκλικής οικονομίας. 

Θέματα για συζήτηση
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Νέες αλυσίδες αξίας

Η αξία των FAANG δημιουργήθηκε από τη 
συλλογή δεδομένων των χρηστών, και την 
πώληση τους σε διαφημιζόμενους, 
επιτρέποντας τις εξατομικευμένες 
διαφημίσεις. Οι καταναλωτές έχουν βιώσει 
μία βελτίωση στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με αντάλλαγμα, 
ωστόσο, μέρους των προσωπικών τους 
δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση 
αυτών των υπηρεσιών.

Η λήψη ενός εξατομικευμένου πακέτου 
διακοπών, είναι μια όψη μιας παραπαίουσας 
δημοκρατικής κοινωνίας που μαστίζεται 
από μαζικές εκστρατείες προπαγάνδας. 
Προτιμάτε να λάβετε δωρεάν μια υπηρεσία 
ή να την πληρώσετε; Πως θα βλέπατε αν η 
αξία των δεδομένων που παράγετε είναι 
μεγαλύτερη από το κόστος της υπηρεσίας, 
και λαμβάνετε πληρωμή σε μετρητά για τη 
διαφορά;

Η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ και το 
Βερολίνο έχουν επιβάλει 
περιορισμούς στις ενοικιάσεις airbnb 
καθώς αυξάνουν τις τιμές στις πόλεις 
αυτές και τις καθιστούν απρόσιτες 
στους κατοίκους τους. Πρέπει οι 
Ελληνικές πόλεις να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα τους; 

Τι συμβαίνει όταν η μεγαλύτερη εταιρεία μέσων ενημέρωσης στον κόσμο δεν δημιουργεί πλέον το δικό της 
περιεχόμενο; η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο δεν διαθέτει ούτε ένα αυτοκίνητο, και ο μεγαλύτερος πάροχος 
διαμονής στον κόσμο δεν κατέχει ούτε μία ιδιοκτησία; Αυτό που συμβαίνει είναι μια επανάσταση στη δημιουργία αξίας 
που επιφέρει η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού ή πλατφόρμας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα χωρίς να 
χρειάζεται να επενδύσουν σε μέσα παραγωγής ή εργασίας με τον ίδιο τρόπο όπως οι παραδοσιακοί φορείς αλυσίδων 
αξίας. 

Γνωρίζουμε τα ονόματα τους και ελέγχουν το διαδίκτυο: Facebook, Apple, Amazon, Netflix και Google (FAANG). Έχουν 
συνολική αξία περίπου 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας. 

Οι γίγαντες του Διαδικτύου κάποτε έδωσαν την υπόσχεση ότι επρόκειτο να εκδημοκρατίσουν τη γνώση και να 
καταστήσουν περιττή την ιδιοκτησία, ωστόσο φαίνεται ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αντί για την ισότητα, 
βιώνουμε μια πραγματικότητα όπου ο νικητής τα παίρνει όλα, καθώς η εξουσία και η ευημερία συγκεντρώνονται σε  σε 
λίγους. Για να το θέσουμε απλά: κερδίζετε εάν κατέχετε ένα αξιόλογο ακίνητο στο Κολωνάκι  και μπορείτε να 
ανταλλάξετε το δικαίωμα χρήσης αυτού του διαμερίσματος με ένα αντίστοιχο στη Θεσσαλονικη. Και χάνετε εάν είστε 
φοιτητής και θέλετε να νοικιάσετε ένα μακροπρόθεσμο σπίτι στο κέντρο σε οποιαδήποτε από αυτές τις πόλεις. Καλώς 
ήρθατε στη χρυσή εποχή της οικονομίας της πλατφόρμας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα, αλλά τι ακολουθεί;

Θέματα για συζήτηση
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Τεχνητή νοημοσύνη και ηθική

θα θέλατε να έχετε συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης να εργάζονται 
εκ μέρους σας, και τι θα κάνατε με 
τον επιπλέον διαθέσιμο χρόνο;

Σε ποιους τομείς νομίζετε ότι η 
τεχνητή νημοσύνη μπορεί να 
αποφέρει αξία στην εταιρεία σας;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται 
από ανθρώπους για ανθρώπους. Σε 
ποιες πτυχές θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την 
αναπτυξιακή προσπάθεια;

Η Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - A.I.) βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 1950, αλλά τα τελευταία 
χρόνια οι προσπάθειες αυτές έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τη μηχανική μάθηση (machine learning) και τη βαθιά 
μάθηση (deep learning). Νέες εφαρμογές A.I. εισέρχονται συνεχώς σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ζωής, και 
τώρα υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν (μεταξύ πολλών άλλων) να ακούσουν, να γράψουν, να διαβάσουν και να δουν. 
Η A.I. λαμβάνει όλο και περισσότερες ανεξάρτητες αποφάσεις εκ μέρους μας, γεγονός που έχει προκαλέσει συζήτηση 
σχετικά με διάφορους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Πολλές ανησυχίες έχουν να κάνουν με τη δύναμη των 
αλγορίθμων, την αλγοριθμική προκατάληψη (ηθική και κριτήρια) και τις κρυφές ατζέντες (π.χ. κρατών ή εταιριών). 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε την ανάγκη για ρυθμιστικά ηθικά πλαίσια. Ωστόσο, η 
νομοθεσία αποτυγχάνει να συμβαδίσει με την τεχνολογία, καθώς οι αποδεκτές πρακτικές συνήθως εξελίσσονται στην 
πορεία κατά τη χρήση και τη δοκιμή τους στην πραγματική ζωή. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό. 

H A.I. εμπεριέχει τόσο κινδύνους όσο και πολλές ευκαιρίες. Μια δυσκολία είναι ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να 
έχουν μια πολύ σαφή κατανόηση της A.I. . Η A.I. διαθέτει τεράστια υπολογιστική ισχύ, που την καθιστά ένα πολύ 
ισχυρό εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων. Η A.I. χρησιμοποιείται ήδη από γιατρούς, δικηγόρους και δημιουργικούς 
επαγγελματίες. Αναμένεται ότι η A.I. θα χρησιμοποιηθεί ευρέως για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε εργασίες που 
απαιτούν την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν πολύ πιο γρήγορα από τα 
μηχανήματα.

Θέματα για συζήτηση
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Κοινωνικά ρομπότ

Η συλλογή δεδομένων κάνει τα ρομπότ πιο 
αποτελεσματικά στη λειτουργία τους και 
μπορεί να τα βοηθήσει να προσαρμόσουν και 
να εξατομικεύσουν τη συμπεριφορά τους προς 
τους χρήστες. Ωστόσο, η συλλογή δεδομένων 
σε ευαίσθητα περιβάλλοντα μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο το απόρρητο των χρηστών. Σε τι 
βαθμό είναι αποδεκτό τα ρομπότ να 
συλλέγουν δεδομένα; Με ποιο τρόπο θα 
πρέπει οι χρήστες να ενημερώνονται για τη 
συλλογή δεδομένων; Υπάρχουν χώροι όπου τα 
ρομπότ δεν πρέπει να επιτρέπονται;

Έρευνες έχουν δείξει ότι 
υποσυνείδητα, οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν τα ρομπότ σαν 
ζωντανές δημιουργίες, και ότι οι 
άνθρωποι αισθάνονται 
ενσυναίσθηση προς 
ρομπότ. Τι είδους ευκαιρίες και 
προβλήματα συνεπάγεται αυτό;

Τα κοινωνικά ρομπότ δεν είναι ακόμη 
ικανά για το είδος της σύνθετης 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης που 
διακρίνει τον άνθρωπο. Εντούτοις, 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην 
ακούραστη και ακριβή επανάληψη 
κάποιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Τι 
είδους λειτουργίες και ρόλους θα 
μπορούσαν να επιτελούν τα κοινωνικά 
ρομπότ στην κοινωνία μας;

Τα κοινωνικά ρομπότ είναι ρομπότ, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι αυτή της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους ή 
άλλα κοινωνικά πλάσματα. Τα κοινωνικά ρομπότ συνδυάζουν την κοινωνική παρουσία, την ικανότητα να κινούνται και 
να επηρεάζουν το φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και την υπολογιστική ισχύ, την ανάκτηση δεδομένων και την 
ικανότητα αποθήκευσης των υπολογιστών. 

Τα κοινωνικά ρομπότ δείχνουν το μέλλον,  όσον αφορά τις διεπαφές του χρήστη, καθώς αλληλεπιδρούν με τρόπους 
που είναι ήδη φυσικοί για τον άνθρωπο - ομιλία και χειρονομίες. Τα κοινωνικά ρομπότ έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για 
παράδειγμα ως ρεσεψιονίστ σε νοσοκομεία , σε ξενοδοχεία και στην θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Καθώς η 
τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας και χειρονομίας συνεχίζει να βελτιώνεται, ανάλογα επεκτείνονται και οι ρόλοι που 
θα μπορούσαν να αναλάβουν τα κοινωνικά ρομπότ. 

Τα κοινωνικά ρομπότ δεν είναι παρά οι φυσικές εκδηλώσεις δεδομένων (data), καθώς λειτουργούν χρησιμοποιώντας 
συλλεγμένα δεδομένα, σύμφωνα με προκαθορισμένους αλγόριθμους. Ορισμένα από τα πιο έξυπνα ρομπότ 
χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση, η οποία τους επιτρέπει να μάθουν να εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία πιο 
αποτελεσματικά.

Θέματα για συζήτηση
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Ελπίζουμε να έχετε μία εμπνευσμένη  Μέρα του Μέλλοντος!  
    

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με τα hashtag #Futuresday &  #FuturesDayGreece 

    
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  

futures@praxinetwork.gr 
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 Tulevaisuuskoulu, Finland Futures Research Centre, Futures Specialist of Helsinki.  
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