
ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ FUTURES THINKING 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Καλωσορίσατε στο βιβλίο δραστηριοτήτων FUTURES THINKING. Ελπίζουμε το βιβλίο που 
κρατάτε στα χέρια σας να αποτελέσει έναν ευφάνταστο και συμμετοχικό τρόπο που θα 
σας βοηθήσει να σκέφτεστε για το μέλλον με τρόπο συνεργατικό, κριτικό και δημιουργικό.


Το βιβλίο δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μπορεί όμως να 
χρησιμοποιηθεί από οποιανδήποτε επιθυμεί να βοηθήσει μια ομάδα ανεξαρτήτως ηλικίας να 
μάθει να σκέφτεται για το μέλλον με  πιο ανοικτό  και ουσιαστικό τρόπο. Οι μαθητές θα 
επιλέξουν ένα θέμα που επιθυμούν να εξερευνήσουν, θα πραγματοποιήσουν έρευνα πάνω σε 
τάσεις και πιθανά συμβάντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συγκεκριμένο θέμα, και θα 
αναπτύξουν δύο σενάρια για το μέλλον του συγκεκριμένου θέματος. Ανεξάρτητα από το θέμα 
του ενδιαφέροντος που  μπορεί να εκτείνεται από το μέλλον της ιατρικής μέχρι τον 
αθλητισμό και την θαλάσσια ανάπτυξη, οι μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν το μέλλον γι 
αυτά και να αναλογιστούν τις ενέργειες που πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε στο  παρόν για 
να διαμορφώσουμε το μέλλον. 


Αυτές οι συμβουλές έχουν στόχο να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτές στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων, και να προσφέρουν επιπλέον ιδέες ή προτάσεις. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε 
τους εκπαιδευτές να οικειοποιηθούν τη διαδικασία και να την προσαρμόσουν στις ανάγκες 
των μαθητών τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: 
01. Συνοπτική παρουσίαση: Προκλήσεις, Χρόνος και Εξοπλισμός. Αυτή η ενότητα 
εξηγεί πιθανές προκλήσεις στο  παιχνίδι συμπεριλαμβανομένων αυτών του διαθέσιμου 
χρόνου και των απαιτούμενου εξοπλισμού.


02. Προετοιμασία για το βιβλίο Futures Thinking: Η ενότητα αυτή ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευτές να εντοπίσουν συμπληρωματικούς τρόπους, πέραν του βιβλίου 
δραστηριοτήτων Futures Thinking για να επεκτείνουν  τη μάθηση ή  να την 
προσαρμόσουν στο δικό τους πλαίσιο


03. Οδηγίες:  Η ενότητα αυτή φιλοξενεί πιο λεπτομερείς προτάσεις καθώς και 
χρήσιμες υποδείξεις ως σημεία αναφοράς για τους facilitators κατά τη χρήση του 
βιβλίου μαζί με τους μαθητές.  Κάθε οδηγία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παραπομπή 
που υπάρχει στο βιβλίο δραστηριοτήτων. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
Η ενότητα αυτή ενθαρύνει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν 
συμπληρωματικούς τρόπους, πέραν του βιβλίου δραστηριοτήτων Futures 
Thinking για να επεκτείνουν  τη μάθηση ή  να την προσαρμόσουν στις 
ανάγκες των μαθητών τους. 

//////////// ΠΡΟΚΛΗΣΗ #1: ~4.25 ΩΡΕΣ //////////// 
Η Πρόκληση #1 έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να προσανατολιστούν στο 
μέλλον και να κατανοήσουν τις ιδέες τους και τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση μ’ αυτό. 
Στην παρούσα πρόκληση, θα συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι που αφορά τη σκέψη 
εναλακτικών μέλλοντων, θα μάθουν για το πλαίσιο που ονομάζεται ΚΤΟΠΠ (STEEP), και 
θα επιλέξουν ένα θέμα για το οποίο θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή έρευνα. Στο 
σημείο αυτό τίθεται η βάση για το υπόλοιπο παιχνίδι καθώς  οι μαθητές  επιλέγουν το 
θέμα το οποίο θα διερευνήσουν στις επόμενες ασκήσεις του βιβλίου δραστηριοτήτων. 

Παιχνίδι 01: Ματιές στο Μέλλον (σελίδα 16) – 45 λεπτά 
Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν όπως φαντάζονται το μέλλον 20 χρόνια από 
σήμερα. Θα συμπληρώσουν ένα quiz το οποίο θα τους βοηθήσει να καταλάβουν 
τις απόψεις που έχουν για το μέλλον και κατόπιν να στοχαστούν τα 
αποτελέσματά.

Υλικά: Γραφική ύλη


Παιχνίδι 02: Ματιές στο Παρελθόν (σελίδα 28) – 30 λεπτά 
Οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν τι έχει αλλάξει στις διαφορετικές 
κατηγορίες κατά το πέρασμα του χρόνου καθώς και να μάθουν για το πλαίσιο 
ΚΤΟΠΠ το οποίο θα τους βοηθήσει να κατηγοροποιούν διαφορετικά είδη αλλαγών. 


Υλικά: 

• Γραφική ύλη

• Post-it χαρτάκια (περίπου 5 χαρτάκια ανά μαθητή)

• Μεγάλο χαρτί σχεδίασης (flip chart) ή έναν άσπρο πίνακα διαιρεμένο σε πέντε 

γραμμές που να φέρουν αντίστοιχα τις ονομασίες Κοινωνία, Τεχνολογία, 
Οικονομία, Περιβάλλον, Πολιτική.


Παιχνίδι 03: Φαντάσου: Το Παιχνίδι (σελίδα 36) –  1 ώρα 

Οι μαθητές καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι που θα τους βάλει σε διαδικασία 
στοχασμού για το μέλλον και θα πυροδοτήσει τη φαντασία τους προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Υλικά: 

• Γραφική ύλη

• Κάρτες φαντασίας (ένα σετ ανά πεντάδα μαθητών)

• Χαρτί με γραμμές
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Παιχνίδι 04: Επιλέγοντας το Θέμα (σελίδα 42) –  1 ώρα 

Οι μαθητές καλούνται μέσω ενός παιχνιδιού εναλλαγής μπάλας καθώς και μιας 
δραστηριότητας για τη σύνθεση λίστας, να περιορίσουν τα ενδιαφέροντα τους και να 
επιλέξουν ένα θέμα. Οι μαθητές στο  υπόλοιπο του Βιβλίου Δραστηριοτήτων θα 
κάνουν  έρευνα και θα φανταστούν το μέλλον για  το θέμα που διάλεξαν. 


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Μία ελαφριά μπάλα, με αριθμούς ή ερωτήσεις γραμμένες πάνω της (δείτε σελ. 44 

για λεπτομέρειες)


Παιχνίδι 05: Βουτώντας στα Βαθιά  (σελίδα 44) – 1 ώρα 

Οι μαθητές θα ξεκινήσουν την έρευνα βάσει του τι έχει συμβεί στο παρελθόν στο θέμα 
τους.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Ειδικές φόρμες ή λευκές σελίδες Α4 (μία ανά μαθητή)

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για τον σκοπό της έρευνας (μία συσκευή ανά μαθητή ή ανά 

ομάδες στην περίπτωση που μαθητές εργάζονται σε γκρουπ)


//////////// ΠΡΟΚΛΗΣΗ #2 : ~4.25 ΩΡΕΣ ////////////

Η Πρόκληση #2 έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους μαθητές να παρατηρήσουν τις τάσεις 
που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον καθώς και να το φανταστούν  αν οι τάσεις αυτές  
συνεχίσουν να υφίστανται. Θα πραγματοποιήσουν έρευνα, θα μάθουν ποιες είναι οι τάσεις 
και θα φτιάξουν μια ιστορία με αντικείμενο ένα πιθανό μέλλον του θέματος που επέλεξαν 
στην Πρόκληση #1. 

Παιχνίδι 06: Εντοπίζοντας Τάσεις (σελίδα 62) – 30 λεπτά 

Οι μαθητές θα μάθουν τι είναι οι τάσεις και πως να τις ανακαλύπτουν όταν 
διαβάζουν πληροφορίες πάνω στο θέμα τους.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Μικρά, καθημερινά αντικείμενα που μπορούν να βρεθούν στο χώρο (πχ: μολύβια, 

στιλό, καλαμάκια, κομμάτια χαρτόνι και μη-εύθραυστα παιχνίδια ή διακοσμητικά)


Παιχνίδι 07: Συνεχιζόμενες Τάσεις ! (σελίδα 70) – 45 λεπτά 

Οι μαθητές καλούνται να φανταστούν τι θα συμβεί αν οι τάσεις συνεχίσουν να 
υφίστανται και πως ενδέχεται να διαμορφώσουν το μέλλον.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη 
• Κάρτες τάσεων (μία ανά ζευγάρι μαθητών) 

Παιχνίδι 08: Παρατηρώντας τις Τάσεις στο Θέμα σου (σελίδα 76) – 1 ώρα 

Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή έρευνα προκειμένου να 
εντοπίσουν τάσεις στα θέματα που έχουν επιλέξει. 


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Ειδικές φόρμες από την Πρόκληση #1

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για τον σκοπό της έρευνας (μία συσκευή ανά μαθητή ή ανά 

ομάδες στην περίπτωση που μαθητές εργάζονται σε γκρουπ)


 


Παιχνίδι 09: Φανταζόμαστε το Μέλλον (σελίδα 80) – 2 ώρες 

Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας την έρευνα και τη φαντασία τους, θα δημιουργήσουν 
μία ιστορία για ένα πιθανό μέλλον στο θέμα του ενδιαφέροντος.. 


Υλικά: Γραφική ύλη


//////////// ΠΡΟΚΛΗΣΗ #3: ~4.25 ΩΡΕΣ ////////////

Η Πρόκληση #3 έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συλλογιστούν «Τι θα γίνει 
εάν» καθώς και να σκεφτούν άλλες πιθανές εκδοχές του μέλλοντος αν οι τάσεις δεν 
συνεχιστούν και αντ’ αυτών συμβεί κάτι άλλο.  Σε αυτήν την πρόκληση, θα 
δημιουργήσουν ερωτήματα τύπου «τι θα γίνει εάν», θα πραγματοποιήσουν 
περαιτέρω  έρευνα, θα αναλογιστούν παράγοντες αλλαγής και θα αναπτύξουν ένα 
ακόμα σενάριο για το μέλλον.


Παιχνίδι 10: Τι θα συμβεί εάν; (σελίδα 92) – 30 λεπτά 

Οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στις ερωτήσεις τύπου «Τι θα συμβεί 
εάν» προκειμένου να σκεφθούν εναλακτικές εκδοχές του μέλλοντος στα 
θέματα που έχουν επιλέξει.


Υλικά: Γραφική ύλη


Παιχνίδι 11: «Τι Θα συμβεί εάν» στο Θέμα  σου (σελίδα 94) – 45 λεπτά 

Οι μαθητές καλούνται να διερωτηθούν «τι θα γίνει εάν»  στο θέμα τους  και να 
αναζητούν στοιχεία για τις ερωτήσεις τους.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για τον σκοπό της έρευνας (μία συσκευή ανά μαθητή ή ανά 

ομάδες στην περίπτωση που μαθητές εργάζονται σε γκρουπ)



Παιχνίδι 12: Τροχός του Μέλλοντος (σελίδα 102) – 1 ώρα


Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο “Τροχός του Μέλλοντος” 
προκειμένου να αναλογιστούν πιθανές συνέπειες για τις ερωτήσεις «Τι θα συμβεί εάν». 


Υλικά: 
• Χαρτί σχεδίασης ή απλώς το πάτωμα

• Μαρκαδόροι ή κιμωλίες


Παιχνίδι 13: Διευρύνοντας το Μέλλον (σελίδα 108) – 1.5 ώρες  
Οι μαθητές μέσω της έρευνας και της φαντασίας τους καλούνται να 
δημιουργήσουν μια ιστορία για ένα άλλο πιθανό μέλλον.


Υλικά: Γραφική ύλη 

//////////// ΠΡΟΚΛΗΣΗ #4:~2.5 ΩΡΕΣ ////////////

Η Πρόκληση #4 βοηθάει τους μαθητές να σκεφθούν τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον. Χρησιμοποιώντας τη γνώση από την εξερεύνηση 
του μέλλοντος, καλούνται να στοχαστούν  πάνω στις προτιμήσεις τους και να επιλέξουν 
δράσεις που θα ήθελαν να αναλάβουν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα  καλύτερο 
μέλλον. 

Παιχνίδι 14: Ενδεχόμενο, Πιθανό και Επιθυμητό (σελίδα 118) - 1 ώρα


Οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν τα πιθανά μέλλοντα που θα ήθελαν να 
συμβούν και να σκεφτούν ποιες δράσεις θα μπορούσαν τα φέρουν πιο κοντά.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Όλες οι ιστορίες για το μέλλον από τα προηγούμενα παιχνίδια


Παιχνίδι 15: Ένας Ήρωας για το Μέλλον (σελίδα 128) - 1 ώρα


Οι μαθητές καλούνται να φορέσουν την κάπα του υπερήρωα για το μέλλον, 
αποφασίζοντας ποιους χρειάζεται να φέρουν με το μέρος τους, τι εμπόδια να 
υπερβούν καθώς και πως να αναλάβουν δράση για να στηρίξουν το επιθυμητό μέλλον.


Υλικά: 
• Γραφική ύλη

• Μικρά, καθημερινά αντικείμενα που μπορούν να βρεθούν στο χώρο (πχ: μολύβια, στιλό, 

καλαμάκια, κομμάτια χαρτόνι και μη-εύθραυστα παιχνίδια ή διακοσμητικά)


Παιχνίδι 16: Σκέψεις για το Μέλλον (σελίδα 134) - 30 λεπτά


Οι μαθητές με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία τους θα αναστοχαστούν πάνω σε αυτά 
που ήδη γνωρίζουν για το μέλλον καθώς και σε αυτά που θα ήθελαν να διερευνήσουν.  


Υλικά: Μία ελαφριά μπάλα, με αριθμούς ή ερωτήσεις γραμμένες πάνω σε αυτήν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Όπως με κάθε πρόγραμμα, βιβλίο ή τετράδιο εργασιών, το βιβλίο δραστηριοτήτων 
FUTURES Thinking απαιτεί καταρτισμένους εκπαιδευτικούς που θα του 
προσδώσουν σάρκα και οστά. Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για να 
προσαρμόσετε το βιβλίο δραστηριοτήτων στις ανάγκες και ενδιαφέροντα των 
μαθητών σας.


ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΗΓΕΣ 


• Ξεκινήστε με δραστηριότητες ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος για την 
καλύτερη αξιοποίηση των συνεργατικών δράσεων του  Βιβλίου Δραστηριοτήτων.


• Αναπτύξτε τις δεξιότητες των μαθητών σας για έρευνα και κριτική σκέψη 
(διασφαλίζοντας πρώτα πως γνωρίζουν πως να βρίσκουν αξιόπιστες πηγές, να 
πλοηγούνται διαδικτυακά, να τυπώνουν υλικό και να εντοπίζουν χρήσιμες 
πληροφορίες, κλπ) για την καλύτερη πραγματοποίηση των δράσεων έρευνας του 
Βιβλίου  Δραστηριοτήτων.


• Ενσωματώστε βίντεο ή άλλα μέσα αναφορικά με το μέλλον για να τραβήξετε 
το ενδιαφέρον των μαθητών. Προβάλετε βίντεο με εικόνες από το μέλλον και 
ζητήστε τους να σκεφθούν και άλλες εκδοχές για το μέλλον (Δείτε εδώ για 
ιδέες https://www.futures.gr/ftplaybook/ ) .


• Προσθέστε, αφαιρέστε ή προσαρμόστε κατάλληλα τις δραστηριότητες του 
Βιβλίου ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ή την ικανότητα των μαθητών να 
διαχειριστούν το υλικό που κάθε φορά θα  τους παρουσιάζεται.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Tο Βιβλίο Δραστηριοτήτων καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν ιστορίες -  
σενάρια για το μέλλον – να επιδείξουν την κατανόησή τους για τα θέματα και να 
εκφράσουν τις εικόνες τους για το μέλλον. 


Οι εκπαιδευτές μπορούν να προσαρμόσουν αυτό το μέσο επικοινωνίας για ένα ή 
δύο σενάρια που έχουν αναπτύξει οι μαθητές μέσα στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων. 
Ανάλογα την ηλικία τους και την άνεση του εκπαιδευτή, οι μαθητές θα μπορούσαν 
να διαλέξουν ακόμα και το δικό τους μέσο. 


Μερικές ιδέες για τη μορφή του τελικού προϊόντος είναι οι εξής: 


• Σενάριο ή σκετς


• Βίντεο ή κινούμενα σχέδια


• Βιβλίο κόμικ ή άλλες ζωγραφιές



Ομοίως, το Βιβλίο Δραστηριοτήτων διαθέτει χώρο ώστε οι μαθητές να απαντούν 
γραπτά τις  ερωτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι εκπαιδευτές θα κρίνουν 
πότε οι μαθητές θα γράφουν τις απαντήσεις τους ατομικά, σε ζευγάρια ή ομάδες 
καθώς και πότε απλώς θα συζητούν τις ερωτήσεις.


Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚO ΚOΣΜΟ


Ιδιωτικοί οργανισμοί  και κυβερνήσεις συχνά χρησιμοποιούν μεθόδους προοπτικής 
διερεύνησης προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής. Πέραν της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, ο στοχασμός για το μέλλον 
μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν επαφή με τον 
πραγματικό κόσμο και τους ανθρώπους. 


O εκπαιδευτής θα μπορούσε να θέσει κάποιο κοινωνικό ζήτημα (π.χ. το μέλλον των 
μεταφορών ή της οικιστικής ανάπτυξης, το μέλλον της εκπαίδευσης ή του 
συστήματος υγείας) και να ζητήσει από τους μαθητές να συνδράμουν στην 
αντιμετώπισή του μέσω της διαδικασίας προοπτικής διερεύνησης.  Θα μπορούσαν να 
προσκληθούν και τοπικοί παράγοντες οι οποίοι θα ήταν πρόθυμοι να δώσουν 
συνέντευξη στους μαθητές για την έρευνα που πραγματοποιούν ή ακόμα να είναι το 
κοινό -οι τελικοί αποδέκτες- των σεναρίων των μαθητών. Για παράδειγμα, ένας 
φορέας ανάπτυξης στρατηγικής μίας πόλης κάλεσε μαθητές λυκείου να 
παρουσιάσουν τα σενάριά τους στη διάρκεια μιας συνάντησης και κατόπιν τα 
χρησιμοποίησαν ως υλικό στο επόμενό τους project.


Το Βιβλίο Δραστηριοτήτων αποτελεί οδηγό και σημείο εκκίνησης. Οι εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν καλύτερα τους μαθητές τους και τις δεξιότητές τους και συνεπώς 
ενθαρρύνονται θερμά να να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν κτήμα τους το  Βιβλίο 
αυτό. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ 

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε προτάσεις και σημεία ενδιαφέροντος για 
σκέψη, καθώς θα χρησιμοποιείτε το βιβλίο με τους μαθητές. Κάθε συμβουλή 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παραπομπή εντός του βιβλίου. 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ #01 /// Παιχνίδι 01 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #1 (σελίδα 18): Σε αυτό το παιχνίδι, οι μαθητές καλούνται να 
ξεκινήσουν την εξερεύνηση του μέλλοντος χρησιμοποιώντας τη φαντασία 
τους για να σκεφτούν πως θα μπορούσε να είναι το μέλλο και να το 
περιγράψουν με ιστορίες ή ζωγραφιές. Οι εκπαιδευτές έχουν την επιλογή να 
βάλουν τους μαθητές να  αναπτύξουν ιδέες σε μικρές ομάδες ή να 
προβάλλουν video με πιθανές εκδοχές του μέλλοντος, πυροδοτώντας έτσι τη 
δημιουργία ιδεών. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ  #2 (σελίδα 20): Ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να 
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την οπτική τους για το μέλλον. Αφού 
πρώτα συμπληρώσουν ένα quiz, αναγνώσουν τις δικές τους περιγραφές καθώς 
και των άλλων, θα στοχαστούν πάνω στα πλεονεκτήματα των διαφορετικών 
απόψεων για το μέλλον.

Όταν οι μαθητές φτάσουν στις ερωτήσεις αναστοχασμού, ίσως να  ήταν σκόπιμη μια 
ομαδική συζήτηση προκειμένου να εδραιωθεί η κατανόηση των ωφελειών των 
διαφορετικών απόψεων καθώς και της αξίας αυτών. Στο σημείο αυτό, όπως και σε 
ολόκληρο το Βιβλίο, προβλέπεται χώρος προκειμένου οι μαθητές να γράψουν τις 
απαντήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες 
της ομάδας τους όταν αποφασίζουν αν θα τους ζητήσουν  να απαντούν γραπτά σε 
ατομικό επίπεδο, σε  συνεργασία με άλλους ή αν θα κάνουν μια χαλαρή συζήτηση.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #01 /// Παιχνίδι 02

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #3 (σελίδα 30): Όταν οι μαθητές παρατηρούν τις διαφορές μέσω των 
εικόνων, ενώ θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν τι έχει αλλάξει, εντούτοις δεν είναι 
απαραίτητο να αποδείξουν πως έχουν δίκιο. Η ιδέα είναι να εμπνευστούν οι μαθητές 
προκειμένου να σκεφτούν τον τρόπο που μια αλλαγή έχει αντίκτυπο στην καθημερινή 
ζωή. Επικουρικά, θα μπορούσατε να δείξετε εικόνες που να απεικονίζουν τη ζωή 
σήμερα ή να τους ζητήστε να ψάξουν τις εικόνες αυτές διαδικτυακά ώστε να μπορούν 
να συγκρίνουν τι έχει αλλάξει σήμερα.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #4 (σελίδα 32): To πλαίσιο ΚΤΟΠΠ (Κοινωνία, Τεχνολογία, Οικονομία, 
Περιβάλλον, Πολιτική) είναι αρκετά χρήσιμο για σκοπούς ταξινόμησης, ωστόσο 
σημειώστε πως δεν ταιριάζουν όλα ξεκάθαρα σε κάθε κατηγορία. Καθώς οι μαθητές 
συλλογίζονται ποια λέξη ταιριάζει καλύτερα σε κάθε κατηγορία, βεβαιωθείτε πως 
γνωρίζουν πως μερικές μπορεί να ταιριάζουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες.


Καθώς οι μαθητές τοποθετούν τις απαντήσεις τους στον πίνακα, θυμίστε τους πως 
κάποιες δεν ταιριάζουν μόνο σε μια κατηγορία αλλά να διαλέξουν αυτήν που θεωρούν 
πως ταιριάζει καλύτερα. Οι μαθητές ενδεχομένως να έχουν επικεντρωθεί περισσότερο 
σε αλλαγές στην τεχνολογία απ’ ότι σε άλλη κατηγορία, χωρίς αυτό να πειράζει. Αν μια 
κατηγορία δεν συγκεντρώνει πολλές απαντήσεις, μπορεί να ξεκινήσετε μια σύντομη 
συζήτηση προκειμένου να πληθύνουν οι απαντήσεις σε κάποια δεδομένη κατηγορία (οι 
μαθητές καλούνται να σκεφτούν ιδέες για τη δεδομένη κατηγορία καθώς θα απαντούν 
στις ερωτήσεις, αλλά μια ομαδική συζήτηση είναι πιθανό να δώσει αφορμή για 
ανταλλαγή απόψεων). Μπορείτε ελεύθερα να συζητήσετε τις ερωτήσεις της σελίδας 31 
ως ομάδα ή οι μαθητές να να απαντήσουν ατομικά ή σε ζευγάρια και κατόπιν να τους 
παρακινήσετε να μοιραστούν τις απαντήσεις τους. 


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #01 /// Παιχνίδι 03 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #5 (σελίδα 37): Η δραστηριότητα «Φαντάσου: Το Παιχνίδι»  έχει 
σχεδιαστεί για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών να στοχάζονται το μέλλον και 
να τους εισάγει σε συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στο 
βιβλίο  όπως   σενάρια, κατηγορίες ΚΤΟΠΠ, τάσεις και ερωτήσεις τύπου «Τι θα συμβεί 
εάν». Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε πολύ χρόνο εξηγώντας τι είναι το καθένα.  



Αν οι μαθητές κατανοήσουν πως λειτουργεί το παιχνίδι (θα ήταν χρήσιμο να δείτε μαζί τις 
διάφορες κάρτες και το παράδειγμα), αναμένεται να έχουν αρκετή βασική γνώση. 
Θεωρούμε το παιχνίδι αυτό ως ένα συνδυασμό του Mad Libs και του Apples to Apples. 
Αν τους το εξηγήσετε, οι μαθητές ίσως να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους από παρόμοιες 
εμπειρίες  από περασμένες εμπειρίες και έτσι να κατανοήσουν καλύτερα το παιχνίδι. Ο 
σκοπός εδώ δεν είναι να το ρεαλιστικό σενάριο, αλλά ένα δημιουργικό σενάριο, το οποίο 
να ενθαρρύνει τους μαθητές να στοχάζονται το μέλλον


Oι κανόνες του παιχνιδιού ορίζουν πως ένα άτομο από κάθε ομάδα θα είναι Διαιτητής 
και θα επιλέγει ένα Νικητή σε κάθε γύρο. Οι Εκπαιδευτές μπορούν να αφαιρέσουν το 
στοιχείο του ανταγωνισμού. Επίσης, οι Εκπαιδευτές μπορούν να καλέσουν όλους τους 
Διαιτητές και να φτιάξουν έπαθλα για τους νικητές ή να ασχοληθούν με άλλη 
δραστηριότητα καθώς τα άλλα μέλη της ομάδας θα σημειώνουν γραπτά τις απαντήσεις 
τους.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #01 /// Παιχνίδι 04

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #6 (σελίδα 44): Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι με το γύρισμα της μπάλας, 
βεβαιωθείτε πως υπάρχουν σε αυτήν  όλες οι ερωτήσεις. Εναλακτικά, γράψτε τις 
ερωτήσεις σε έναν άσπρο πίνακα και ζητήστε από τους μαθητές κάθε φορά που πιάνουν 
τη μπάλα να επιλέγουν μία διαφορετική ερώτηση, , γράψτε αριθμούς στη μπάλα και 
αντιστοιχήστε κάθε ερώτηση σε έναν αριθμό, ή παίξτε το παιχνίδι σαν μια εκδοχή της 
καυτής πατάτας όπου οι μαθητές απαντούν σε ερώτηση εάν καταλήξουν να πιάσουν τη 
μπάλα.


Ξεκινήστε το παιχνίδι δείχνοντας στους μαθητές πως παίζεται και ίσως να ήταν σκόπιμο 
να ορίσετε εκ των προτέρων τη δομή των απαντήσεων απαντώντας μία. Βεβαιωθείτε πως 
η προτεινόμενη δομή ανταποκρίνεται στη βασική ιδέα. Καθοδηγείστε τους μαθητές ή 
κάντε επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις στην περίπτωση που από τις απαντήσεις τους 
δεν προκύπτουν ξεκάθαρες ιδέες. Συνδυάστε την εναλλαγή της μπάλας με ομαδική 
συζήτηση προκειμένου να ξεκαθαρίσετε τα πιθανά θέματα που προκύπτουν από το 
παιχνίδι.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #7 (σελίδα 46): Η επιλογή των θεμάτων βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι 
μαθητές είναι σε θέση να διαλέξουν θέματα της αρεσκείας τους και να δουλεύουν σε μικρές 
ομάδες. Μπορείτε να αποφασίστε ολόκληρη η ομάδα να επιλέξει ένα θέμα ή να κατανείμετε 
θέματα σε μικρότερες ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, συζητήστε τη λίστα του παιχνιδιού με 
την ομάδα και ψηφίστε το θέμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.  Αν 
επιλέξετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του βιβλίου, οι μαθητές θα κληθούν να διαλέξουν 
μερικά θέματα ανά κατηγορία ΚΤΟΠΠ (STEEP) προκειμένου να τα περιοριστεί ο αριθμός 
τους. Από εκεί και πέρα οι μαθητές μπορούν οργανωθούν σε μικρές ομάδες με βάση τα 
ενδιαφέροντά τους ή να επιλέξουν ένα θέμα ατομικά.   

Η επιλογή όπου οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες, 
εξαρτάται από τι θεωρείτε εσείς πως είναι καλύτερο καθώς επίσης και από το διαθέσιμο 
αριθμό συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
μαθητές για έρευνα. Προτείνουμε ωστόσο οι μαθητές να εργάζονται τουλάχιστον ανά δύο 
προκειμένου να υπάρχει ευκαιρία για συνεργασία και αλληλεπίδραση.


Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα κάνετε την ομαδοποίηση και την επιλογή του θέματος, 
πρέπει να τονίσετε στους μαθητές να διαλέξουν ένα διαχειρίσιμο θέμα. Για παράδειγμα, το 
μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου είναι πιο διαχειρίσιμο από το μέλλον του αθλητισμού. 
Επίσης, το μέλλον της αεροπορίας είναι πιο διαχειρίσιμο από το μέλλον των μεταφορών. 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν το θέμα τους καθώς ξεκινούν την 
έρευνα τους, αλλά σε κάθε περίπτωση φροντίστε να αποφύγουν τελείως γενικά θέματα.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #01 /// Παιχνίδι 05 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #8 (σελίδα 49):  Φτιάξετε ένα σύννεφο λέξεων (word cloud) για να δείξετε 
πως ο σκοπός της άσκησης είναι να φανερωθούν ερωτήσεις, ενδιαφέροντα και 
συσχετισμοί με το θέμα και ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να δημιουργηθεί το 
σύννεφο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή ψηφιακά 
χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Wordle.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #9 (σελίδα 54): Το παιχνίδι αυτό προϋποθέτει πως οι μαθητές θα 
πραγματοποιήσουν έρευνα  σε διαδικτυακές πηγές. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
προσκομίσουν μη-ψηφιακές πηγές (πχ. περιοδικά) σχετικά με τα θέματα των μαθητών στην 
περίπτωση που δεν διαθέτουν άνεση στη διαδικτυακή έρευνα ή αν ο εκπαιδευτής επιθυμεί 
μεγαλύτερο έλεγχο στις χρησιμοποιούμενες πηγές. Σκεφθείτε την επιλογή 
προκαθορισμένων προτύπων έρευνας στο διαδίκτυο και κρατήστε σημειώσεις κατά τη 
διαδικασία.


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #02 /// Παιχνίδι 06

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #10 (σελίδα 63): Δείτε τα παραδείγματα των τάσεων μαζί με τους μαθητές και 
συζητήστε παραδείγματα ως ομάδα πριν ζητήσετε από τους μαθητές να αρχίσουν να τις 
καταγράφουν. Αν τυχόν κολλήσουν, θυμίστε τους το πλαίσιο ΚΤΟΠΠ (STEEP) ώστε να 
αναλογιστούν τάσεις που λαμβάνουν χώρα σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #11 (σελίδα 65): Αυτή η άσκηση έχει σκοπό να αποτελέσει έναν διασκεδαστικό 
και δημιουργικό τρόπο που θα βοηθήσει τους μαθητές να σκεφτούν περισσότερες τάσεις.  Η 
καθοδήγηση ως προς την διαχείριση του χρόνου και των αντικειμένων αναμένεται να 
χρειαστεί σε αυτό το σημείο δεδομένης της ενεργητικής  ελεύθερης φύσης  της εν λόγω 
δραστηριότητας. Η πιο σημαντική οδηγία προς τους μαθητές είναι να επιλέξουν ένα 
αντικείμενο το οποίο να αντιπροσωπεύει κάτι υπαρκτό στην πραγματική ζωή ώστε να 
αρχίζουν να εξασκούνται στην αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές συμβαίνουν 
γύρω τους.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ #12 (σελίδα 67): Στην περίπτωση που οι μαθητές δυσκολευτούν να 
μετατρέψουν τις πληροφορίες σε δηλώσεις τάσεων, ζητήστε τους να παραφράσουν το 
περιεχόμενο της πηγής και να δώσουν προσοχή στις τονισμένες λέξεις. Συμπληρωματικά, 
μπορείτε να τους κατευθύνετε με ερωτήσεις τύπου «τι συμβαίνει στην αγορά 
αυτοκινήτου».


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #02 /// Παιχνίδι 07

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #13 (σελίδα 71): Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σκοπό βοηθήσει τους 
μαθητές να εξασκηθούν στην κατανόηση της μελλοντικής κατεύθυνσης των τάσεων, κάτι 
που θα χρειαστεί να κάνουν οι ίδιοι λίγο παρακάτω για τις τάσεις που θα εντοπίσουν, 
οπότε η δραστηριότητα αυτή αποτελεί προθέρμανση. Υπενθυμίστε στους μαθητές πως 
δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λογική καθώς και 
την καλύτερη δυνατή σκέψη τους ώστε να βρουν τι θα συμβεί μετά αν υποθέσουμε πως η 
τάση συνεχίζει να υφίσταται. Ενθαρρύνετε αυτόν τον τρόπο σκέψης αλλά πείτε τους να 
κρατήσουν αυτή τη σκέψη για το μέλλον! Παρακάτω θα βρείτε το παράδειγμα μιας 
Κάρτας Τάσης και των απαντήσεων που ενδεχομένως να συναντήσετε.


Τάση / Παράδειγμα 

Οι αμοιβές των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στη Μεγάλη Βρετανία  έχει αυξηθεί κατά 
1.500% τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των μισθών των εργαζομένων 
ήταν μόλις 186%.  Φαντάσου αυτή η τάση να συνεχίζεται τα επόμενα 10 χρόνια. Κάποιος 
από το μέλλον σε επισκέπτεται. Με ποιον τρόπο η εξέλιξη αυτή έχει καταστήσει το 
μέλλον διαφορετικό από το παρόν;  Σκέψου δημιουργικά!


Σ’ αυτό το μέλλον οι παίκτες του ποδοσφαίρου είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην 
κοινωνία. Κάποιοι από αυτούς είναι ιδιοκτήτες μεγάλων εταιριών ή κατέχουν μια αιρετή  
θέση (ακόμα και ένα έχουν ήδη μια δουλειά πλήρους απασχόλησης την άνοιξη και το 
καλοκαίρι!) Οι αγώνες ποδοσφαίρου έχουν καταστεί εκδηλώσεις πολυτελείας και μόνο 
εύποροι άνθρωποι μπορούν να τους παρακολουθούν. Οι μαθητές καλούνται να 
περιγράψουν το μέλλον μέσα στα βιβλία δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το σημείο που   
οι μαθητές  καλούνται να καταγράψουν τις σκέψεις τους, είναι ενδεχομένως ευκαιρία για 
να εδραιώσουν την σκέψη τους και να δώσουν ζωή στις ιδέες τους. 


Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές να 
επιλέγουν νέες κάρτες τάσεων, αν φαίνονται να να χρειάζονται βοήθεια για να 
κατανοήσουν τι θα συμβεί αν μία τάση συνεχιστεί.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #14 (σελίδα 74): Ομοίως, αυτή η δραστηριότητα σκοπεύει να αποτελέσει 
πεδίο πρακτικής στους μαθητές προκειμένου να αναλογιστούν τι θα συμβεί αν διάφορες 
τάσεις αλληλοεπιδράσουν, πριν ακόμα χρειαστεί να σκεφτούν αντίστοιχα για το δικό τους 
θέμα.

Αν οι μαθητές επιλέξουν δύο τάσεις που δεν μπορούν να συνδυάσουν, τότε μπορούν να 
ανταλλάξουν είτε τη μία ή και τις δύο. Μπορείτε να επαναλάβετε τη δραστηριότητα με 
τους μαθητές να διαλέγουν νέες κάρτες, εάν δείχνουν να χρειάζονται περισσότερη 
βοήθεια να αναλογιστούν τι θα συμβεί αν οι τάσεις συνεχιστούν.


Οι νεότεροι μαθητές ενδεχομένως να μην τα καταφέρουν.  Μπορείτε να παραλείψετε 
την ενότητα αυτή και να μεταβείτε κατευθείαν στην ενότητα  «Παρατηρώντας τις 
Τάσεις στο Δικό σου Θέμα» και ζητήστε στους να σκεφτούν το μέλλον βάσει μίας τάσης


ΠΡΟΚΛΗΣΗ #02 /// Παιχνίδι 08

ΣΥΜΒΟΥΛΗ #15 (σελίδα 77):   Η ηλικιακή ομάδα με την οποία δουλεύετε καθώς και η 
άνεση των μελών της στη διαδικτυακή έρευνα, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό πόση 
προτυποποίηση θα κάνετε στην έρευνα και πόσος χρόνος θα αφιερώθεί σε αυτήν. Αν 
είναι εφικτό, επιτρέψετε τους να αποθηκεύσουν τον διαδικτυακό σύνδεσμο (bookmark) 
από σχετικά άρθρα που αφορούν τα θέματά τους προκειμένου να επανέλθουν σε αυτά 
στη συνέχεια. Οι μαθητές πρέπει να έχουν καταλήξει σε τουλάχιστον τέσσερις τάσεις 
κατά την ολοκλήρωση της έρευνάς τους (εάν καταλήξουν σε περισσότερες, θα έχουν 
στη συνέχεια περισσότερες επιλογές)
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #16 (σελίδα 81):  Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μην σπαταλούν πολύ 
χρόνο επιλέγοντας τις τάσεις. Θυμίστε τους πως δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ 
σίγουροι για το τι θα συμβεί αν μια τάση συνεχιστεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να εξασκηθούμε χρησιμοποιώντας τη λογική καθώς και τις γνώσεις που έχουμε  για 
μια τάση προκειμένου να αναλογιζόμαστε πως μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον οι εν 
λόγω τάσεις συνεχιστούν.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #17 (σελίδα 84):  Αφορά δραστηριότητα δημιουργικής γραφής όπου 
χρησιμοποιεί τις ιδέες των μαθητών για να δείξει τον τρόπο που  οι τάσεις 
διαμορφώνουν το μέλλον. Θυμίστε τους τα συστατικά στοιχεία μιας καλής ιστορίας 
όπως σενάριο, διάλογος και ολοκληρωμένη ανάπτυξη χαρακτήρων.  Αν κρίνετε 
απαραίτητο, μπορείτε να τους ζητήσετε να κάνουν επιπλέον προετοιμασία γι αυτήν την 
ενότητα.


Ιδανικά, οι μαθητές θα συνθέσουν τις ιστορίες τους αφού ολοκληρώσουν το στάδιο του 
σχεδιασμού. Αποφασίστε πόσο χρόνο μπορούν να αφιερώσουν σε αυτήν 
τηδραστηριότητα και ξεκαθαρίστε τους τα σημεία ελέγχου προόδου (milestones) καθώς 
κάποιοι μαθητές τείνουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό από ότι 
χρειάζεται.  Η προετοιμασία των μαθητών να παρουσιάσουν μπροστά σε όλη την ομάδα 
θα τους κινητοποιήσει να βάλουν τα δυνατά τους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
αποφασίσουν αν οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα σενάρια τους σε αυτό το σημείο ή στη 
Πρόκληση #4.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #18 (σελίδα 94):  Σε αυτό το παιχνίδι οι μαθητές καλούνται να 
αρχίσουν να σκέφτονται πάνω σε εναλλακτικές εκδοχές του μέλλοντος. Είναι 
σημαντικό να τονίσετε πως το «Αναμενόμενο Μέλλον», αποτελεί απλώς μια 
πιθανότητα και ότι πολλές άλλες εκδοχές είναι επίσης πιθανές. Οι ερωτήσεις τύπου 
«Τι θα γίνει αν» αναμένεται να προκαλέσουν έκρηξη ιδεών από μέρους των 
μαθητών για άλλες εκδοχές του μέλλοντος.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #19 (σελίδα 95):  To παιχνίδι αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές 
να  εξασκηθούν στην ανάπτυξη ερωτήσεων τύπου «Τι θα συμβεί εάν» πριν το 
κάνουν για το δικό τους θέμα.  Επίσης, βοηθάει  τους μαθητές να χτίσουν πάνω 
στις ιδέες των άλλων . 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #20 (σελίδα 96):  Μια σύντομη δραστηριότητα που αποσκοπεί να 
αναδείξει την αναγκαιότητα τεκμηρίωσης των ερωτήσεων τύπου «Τι θα συμβεί εάν». 
Οι μαθητές πιθανότατα θα μπορέσουν να παραθέσουν γενικά στοιχεία για τις 
ερωτήσεις περί  εικονικής πραγματικότητας, και αυτό είναι αρκετό. Αν επιθυμείτε 
να τονίσετε την σημασία της τεκμηρίωσης, ζητήσετε από τους μαθητές να βρουν 
πραγματικές πηγές που να τεκμηριώνουν πως οι ερωτήσεις τους του τύπου «Τι θα 
συμβεί εάν» για την εικονική πραγματικότητα είναι βάσιμες.   Οι μαθητές δε 
χρειάζεται να βρουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να μπορούν να 
βρουν κάποια στοιχεία που να συνηγορούν πως αυτό που φαντάστηκαν είναι 
δυνατό.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #21 (σελίδα 99):  Κάποιες αρχικές ερωτήσεις τύπου «Τι θα συμβεί 
εάν» των μαθητών στα θέματα τους μπορεί να φανούν αλλόκοτες, αλλά δεν 
υπάρχει πρόβλημα. Υπενθυμίστε στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ό,τι γνώσεις 
διαθέτουν πάνω στο θέμα τους για να σκεφθούν εφικτές εναλλακτικές. Αν τυχόν 
κολλήσουν, πρέπει να ξαναδούν τα μοτίβα αλλαγών που έχουν ήδη εντοπίσει και να 
σκεφτούν πως ένα μοτίβο μπορεί να σπάσει ή άλλα πιθανά γεγονότα που 
ενδεχομένως συμβούν.


Κάποιοι μαθητές ίσως αντιμετωπίσουν αυτές τις ερωτήσεις θέτοντας τέτοιες που 
να γνωρίζουν την απάντηση ή που να επικαλούνται εναλλακτικό παρελθόν (πχ « τι 
θα γινόταν αν δεν υπήρχε ποτέ καρκίνος»). Τονίστε τους πως οι ερωτήσεις πρέπει 
να αφορούν το μέλλον των θεμάτων τους και να αποτελούν πραγματική 
αβεβαιότητα. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #22 (σελίδα 100):  Αφού οι μαθητές αναλογιστούν ερωτήσεις τύπου «Τι θα 
συμβεί εάν» για τα δικά τους θέματα, θα αναζητήσουν στοιχεία ώστε οι εν λόγω ερωτήσεις να 
είναι εύλογες. Σε αντίθεση με την άσκηση της εικονικής πραγματικότητας, σε αυτήν τη 
δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να βρουν υπαρκτά στοιχεία (σε αντίθεση με τις γενικού 
περιεχομένου γνώσεις τους).  Αυτή η διαδικασία θα εξορθολογίσει τις ερωτήσεις «Τι θα 
συμβεί εάν». Σκεφτείτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε δομημένο τρόπο διαδυκτιακής 
έρευνας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους (terms) και κρατώντας σημειώσεις, όπως 
και στην προηγούμενη ενότητα έρευνας. Κάποιοι μαθητές θα θέλουν να ψάξουν για 
αδιάσειστες «αποδείξεις». 


Διευκρινήστε τους πως δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε αποδείξεις για το αποτέλεσμα των 
παραπάνω, και πως θα πρέπει απλώς να αναζητήσουν ενδείξεις για βέβαιες εξελίξεις. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #23 (σελίδα 104):  Ο Τροχός του Μέλλοντος αποτελεί μια προσβάσιμη 
δραστηριότητα η οποία  είναι πιο αποτελεσματική όταν ο εκπαιδευτής συστηματικά 
υπενθυμίζει στους μαθητές για τα παρακάτω:


Ένα σημείο όπου οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται είναι ότι προσπαθούν να  σκέφτονται 
παρόμοιες συνέπειες.  Αν σκεφτούν μια πιθανή συνέπεια και κατόπιν μια δεύτερη, αντίθετη 
από την πρώτη, ενθαρρύνετε τους να  γράψουν και τις δύο. Αν δύο διαφορετικές ή ακόμη  και 
αντίθετες, συνέπειες είναι πιθανές, προσθέστε τις στον τροχό.


Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τρεις (3) συνέπειες από 
οποιοδήποτε Τροχό του Μέλλοντος, που αφορούν το θέμα επιλογής τους, ώστε να τις 
χρησιμοποιήσουν στο επόμενο παιχνίδι.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #24 (σελίδα 109):  Η προετοιμασία για την δημιουργία αυτής της ιστορίας είναι 
ίδια με την ιστορία του «Αναμενόμενου Μέλλοντος». Οι μαθητές καλούνται να 
ολοκληρώσουν την προετοιμασία και τη δημιουργία της ιστορίας όπως και πριν, 
σημειώνοντας τις διαφορές μεταξύ του Αναμενόμενου και του Πιθανού μέλλοντος, βασισμένο 
στις ερωτήσεις «Τι θα συμβεί εαν».
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #25 (σελίδα 120):  Αν οι μαθητές δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει τα σενάρια 
τους, πρέπει να το κάνουν σε αυτό το σημείο. Η παρουσίαση σε  μικρές ομάδες θα περιορίσει 
το χρόνο που θα χρειαστεί.              

Αν οι μαθητές έχουν ήδη κάνει τις παρουσιάσεις σε προηγούμενο στάδιο, οι εκπαιδευτές 
μπορούν να επιλέξουν να περάσουν από όλες (gallery walk) ώστε να υπενθυμίσουν σε όλους 
τις πιθανές εκδοχές του μέλλοντος που έχουν αναπτυχθεί. 




Καθώς οι μαθητές θα παρακολουθούν τις παρουσιάσεις, θα πρέπει να κρατούν 
σημειώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Επειδή όλα τα σενάρια για το μέλλον 
πρέπει να έχουν στοιχεία θετικά και αρνητικά, κάποιοι μαθητές ενδεχομένως να 
μην μπορούν να διαλέξουν το μέλλον που θα μπορούσαν να ζήσουν. Θυμίστε 
τους πως ακόμα και στο παρόν έχουμε καλά και κακά στοιχεία και ζητήστε 
τους να επιλέξουν αυτό που θεωρούν πιο ελκυστικό γνωρίζοντας πως δε θα 
είναι τέλειο.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ #26 (σελίδα 122):  Καθώς οι μαθητές συζητούν τις προτιμήσεις 
τους, οι εκπαιδευτές πρέπει να κυκλοφορήσουν ανάμεσα τους προκειμένου να 
διασφαλίσουν πως οι συνομιλίες είναι στο σωστό δρόμο και ότι οι μαθητές 
ξεδιπλώνουν τις συνέπειες του σεναρίου για το μέλλον που συζητούν και δεν 
παραθέτουν απλώς περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο σενάρια για το 
μέλλον. Σημαντικό γνώρισμα αυτής της ενότητας είναι ο ατομικός 
στοχασμός,που θα επιτρέψει στους μαθητές να συνθέσουν τις σκέψεις τους.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #27 (σελίδα 129):  Αυτό το παιχνίδι έχει να κάνει με την 
ενδυνάμωση των μαθητών να αναλογιστούν το ρόλο τους στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος. Συστήνεται να χρησιμοποιήσετε τον Ήρωα από το Μανιφέστο του 
Μέλλοντος με τρόπο δημιουργικό και να συζητήσετε μαζί τους μαθητές 
προκειμένου να αφομοιώσουν το μήνυμα.  Παροτρύνοντάς τους να 
δραματοποιήσουν τις ιστορίες τους – ενδεχομένως με θεατρικά στοιχεία ενός 
υπερήρωα όπως πχ μια κάπα - μπορεί να αυξήσει την ενασχόληση τους με ίδια 
τους τα σχέδια.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ #28 (σελίδα 151):  Ενθαρρύνετε τους μαθητές να στοχαστούν όχι 
μόνο για τα δικά τους θέματα, αλλά για το μέλλον γενικότερα, καθώς και γιατί 
είναι καλή ιδέα να σκέφτονται το μέλλον με τρόπο συστηματικό. Γιορτάστε για 
τις γνώσεις που απέκτησαν!

Την αναθεωρημένη Ελληνική έκδοση του βιβλίου δραστηριοτήτων Futures 
Thinking επιμελήθηκαν η Έδρα UNESCO on Futures Thinking και η Μονάδα 
Προοπτικής Διερεύνησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (www.futures.gr) .

H μετάφραση, αναθεώρηση και προσαρμογή έγιναν από τον Δρ. 
Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο και την Βασιλική Καλοδήμου. Επίσης, την 
Ελληνική έκδοση υποστήριξαν οι Άννα-Μαρία Αναξαγόρου, Ιριάννα Λιανάκη-
Δεδούλη, Χριστίνα Κάρλου και ο Peter Bishop.

Στο https://www.futures.gr/ftplaybook/ μπορείτε να ανατρέχετε για 
ανανεωμένες ιδέες χρήσης του βιβλίου δραστηριοτήτων Futures Thinking. 


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


