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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. 
    
Ευελπιστούμε ο εορτασμός της “Ημέρας του Μέλλοντος” να αποκτήσει ευρεία απήχηση τόσο σε εθνικό όσο και 
περιφερειακό επίπεδο και 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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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.
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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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του συνολικού 
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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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Η επανάσταση της έξυπνης τεχνολογίας

Πώς γίνεται αντιληπτή η επανάσταση 
της έξυπνης τεχνολογίας στον δήμο 
σας; 

Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
έξυπνη τεχνολογία στον δήμο σας;

Με ποιους νέους τρόπους μπορεί 
να επεκταθεί η χρήση της έξυπνης 
τεχνολογίας;

Η έξυπνη τεχνολογία έχει εφαρμογή 
σε πολλές δημοτικές υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
εκπαίδευση και οι μεταφορές.

Ζούμε σε μία μεταβατική περίοδο. Έχουμε φτάσει στo τέλος του γνωστού ως έκτου κύματος (καινοτομίας). Οι 
μελετητές του μέλλοντος συχνά μιλάνε για την εποχή της έξυπνης τεχνολογίας. Το προηγούμενο, πέμπτο κύμα 
είναι γνωστό ως η εποχή της τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Στις σημαντικότερες, τεχνολογικής φύσης, δυνάμεις αλλαγής του έκτου κύματος περιλαμβάνονται η 
αυτοματοποίηση, η βιοτεχνολογία, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι γονιδιακές τεχνολογίες, η 3D εκτύπωση, η 
ρομποτικοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα. Αναμένεται, για παράδειγμα, ότι το γονίδιο 
και η βιοτεχνολογία, θα αλλάξουν ριζικά την παραγωγή τροφίμων. Επίσης, οι προληπτικές και θεραπευτικές 
ιατρικές τεχνολογίες θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την υγεία και την ευημερία, καθώς 
και τους σχετικούς παράγοντες, διαδικασίες και δομές.

Θέματα για συζήτηση
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Κλιματική αλλαγή και φυσικοί πόροι

Πώς προετοιμάζεστε για τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος; 

Πώς αντανακλώνται οι αρχές της 
κυκλικής οικονομίας στο έργο του 
δήμου σας;

Πώς θα μπορούσαν ο δήμος και οι 
κάτοικοι της περιοχής να 
προωθήσουν τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας;

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής;

Η κλιματική αλλαγή έχει δραματικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής. Η 
καταπολέμηση της και η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος αποτελούν σήμερα μείζονες ανησυχίες τόσο για την 
ΕΕ όσο και για ολόκληρο τον κόσμο, ενώ στις επόμενες δεκαετίες αναπόφευκτα θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή προς 
την ίδια κατεύθυνση από τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια. 

Η αυξανόμενη ζήτηση πρώτων υλών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους 
πρωτοπόρους της επανάστασης των υλικών (π.χ. κυκλική οικονομία). 

Εκτός από τη σημασία της υιοθέτησης μιας παγκόσμιας προοπτικής από τις τοπικές κοινότητες, ιδιαίτερο βάρος θα 
δοθεί στην εξασφάλιση ενός υγιεινού και ασφαλούς τοπικού περιβάλλοντος διαβίωσης και στην πρόληψη της 
υποβάθμισης του.

Θέματα για συζήτηση
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Η αύξηση των ανισοτήτων

Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η 
αύξηση της ανισότητας;

Ποια μέτρα έχει αναλάβει ή 
δοκιμάσει ο δήμος σας για να 
εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες θα 
λάβουν φροντίδα στο μέλλον;

Πώς εκδηλώνεται η αύξηση της 
ανισότητας στον δήμο σας;

Η αύξηση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη περίοδο της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης, 
παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την Ελληνική κοινωνία. Σε ένα κράτος πρόνοιας η υποχρέωση της φροντίδας 
των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας αποτελεί προαπαιτούμενο, την ίδια στιγμή που τα πρότυπα υγείας και 
ευζωίας συνεχίζουν να βελτιώνονται. 

Αρκετοί άνθρωποι στην Ελλάδα δεν είναι σήμερα ικανοποιημένοι με την κατάστασή τους, ενώ οι εμπειρίες της 
ανισότητας είναι σαφώς σε άνοδο. Η ανισότητα εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, μεταξύ κοινωνικοοικονομικών ομάδων, 
φύλων, της πλειοψηφίας του πληθυσμού και των μειονοτήτων, καθώς και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. Η 
ανισότητα και η συσσώρευση των ανισοτήτων είναι ένα ευρύτατο και πολυδιάστατο πρόβλημα για την κοινωνία, 
που περιορίζει και μειώνει τους ανθρώπινους πόρους, επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και 
υπονομεύει την κοινωνική σταθερότητα. Άλλες τάσεις και δυνάμεις αλλαγής, όπως η πρόοδος της τεχνολογίας και 
οι περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, μπορούν επίσης να επιδεινώσουν την ανισότητα, εκτός εάν υπάρχει 
μια συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια διασφάλισης της ισότητας.

Θέματα για συζήτηση
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Ο πληθυσμός και η περιφερειακή διαφοροποίηση

Πώς  θα πρέπει να προετοιμαστεί ο 
δήμος για την προβλεπόμενη 
πληθυσμιακή εξέλιξη; 

Πως εκτιμάτε ότι θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι 
μεταναστευτικές ροές;

Ποια μέτρα χρειάζονται - τι θα 
μπορούσατε να κάνετε 
διαφορετικά ακόμη και σήμερα - 
για να αρχίσετε να υλοποιείτε το 
όραμα για το μέλλον;

Ποια είναι η δημογραφική 
κατάσταση και οι προβλέψεις για 
τον δήμο σας;

Η παγκόσμια μεγατάση της αστικοποίησης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού 
ζει σήμερα σε πόλεις και οι προβλέψεις είναι ότι μέχρι το 2030 το ποσοστό θα ξεπεράσει το 70%. Στην Ελλάδα, το ποσοστό 
αστικοποίησης είναι ήδη πολύ υψηλό (άνω του 70%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εντατική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και 
της βιομηχανίας και η επακόλουθη αναταραχή στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να αναγκάζουν τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν σε περιοχές με περισσότερες ευκαιρίες σπουδών και απασχόλησης. Με τον ίδιο τρόπο, η μετανάστευση 
επιταχύνει την αστικοποίηση και στην Ελλάδα. Οι αστικές περιοχές ανταγωνίζονται για ειδικευμένους εργαζόμενους, 
κατοίκους και επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό εθνικό μέλημα σήμερα είναι το αν η ανάπτυξη θα περιοριστεί μόνο στις 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, και ειδικά στην Αθήνα. 
Ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά την τρέχουσα και την επόμενη δεκαετία σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο η τάση 
στην Ελλάδα είναι αντίθετη και  δείχνει μείωση και γήρανση του πληθυσμού. Ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία 
συνταξιοδότησης ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται ο 
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας. Αν και η δημογραφική γήρανση επηρεάζει όλους τους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, οι δήμοι 
διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την εξέλιξη της διάρθρωσης των ηλικιών. Αυτή τη στιγμή, το μερίδιο του ενεργού 
πληθυσμού κυμαίνεται από 50 έως 70%, ενώ η πόλωση μεταξύ των ευκατάστατων κατοίκων και των ευάλωτων 
μειονεκτούντων ηλικιωμένων εξακολουθεί να παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου.

Θέματα για συζήτηση
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Νέες μορφές δημοκρατίας

Πώς θα θέλατε να ασκήσετε το 
δικαίωμα έκφρασης και επιρροής επί 
των αποφάσεων;

Τι είδους νέες μορφές και μέσα 
επιρροής θα σκεφτόσασταν να 
εισαγάγετε;

Πώς εκδηλώνονται οι νέες μορφές 
δημοκρατίας στον δήμο σας;

Αναμένεται ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να έχουν 
το δικαίωμα και την δυνατότητα να επηρεάσουν το άμεσο περιβάλλον τους, αλλά είναι επίσης πιθανό ότι η πολιτική 
εμπλοκή και η συμμετοχή των πολιτών να υλοποιείται με διαφορετικούς μη-παραδοσιακούς τρόπους. Η 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία θα αμφισβητηθεί όλο και περισσότερο από διάφορες μορφές άμεσης παρέμβασης και 
άσκησης επιρροής. Πολλοί μελετητές του μέλλοντος αναμένουν ότι η δυτική δημοκρατία θα εισέλθει σε κρίση εάν 
δεν καταφέρει να αναμορφωθεί και να δεχθεί νέες μορφές άμεσης αλληλεπίδρασης και επιρροής ως αναπόσπαστο 
μέρος του πολιτικού συστήματος. 

Η νέα μορφή της δημοκρατίας μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων, 
ψηφοφοριών και εκλογών, τη συμμετοχική σύνταξη του προϋπολογισμού, την λειτουργία ad-hoc πάνελ ειδικού σκοπού 
με πελάτες ή κατοίκους, την από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών, και φυσικά τις εκστρατείες επηρεασμού μέσω των 
κοινωνικών δικτύων. Άλλες μορφές συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα είδη αναδυόμενων (pop-up) 
εκδηλώσεων. Φαίνεται ότι οι οργανώσεις πολιτών θα αναλάβουν εξέχοντα ρόλο στη νέα μορφή της δημοκρατίας. Η 
νέα μορφή της δημοκρατίας αφορά ολοένα και περισσότερο τη συνεργασία βάσει θεσμικών σχέσεων.

Θέματα για συζήτηση

18.



#FuturesDay



 

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 

 Το πρωτότυπο υλικό αναπτύχθηκε στη Φιλανδία από 
 Tulevaisuuskoulu, Finland Futures Research Centre, Futures Specialist of Helsinki.  

Την Αγγλική μετάφραση έκανε η UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education, Finland Futures 
Research Centre, University of Turku.  

Μεταφράστηκε από τους David Kivinen, Transmasters Ky  

Η μετάφραση σε άλλες γλώσσες υλοποιήθηκε από τα μέλη της κοινότητας Teach the Future.  

Την Ελληνική μετάφραση-προσαρμογή υλοποίησε η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, στο ΊΔρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

UNESCO Chair on Futures Research, PRAXI 
Network, Foundation for Research and Technology 
Hellas (FORTH), Greece
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