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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.
Η Ημέρα του Μέλλοντος αποσκοπεί στην ευρεία διάδοση του αλφαβητισμού για το μέλλον,
συνεισφέροντας στην εκδημοκρατισμό της προοπτικής διερεύνησης και του στρατηγικού σχεδιασμού. Το
μέλλον αφορά όλους του πολίτες και η εξερεύνησή του οφείλει να αποτελεί βασικό συστατικό μιας
συμμετοχικής διακυβέρνησης. Οι παρούσες κάρτες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από
εκπαιδευτικούς προκειμένου να τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν τη δική τους “Ημέρα του Μέλλοντος”.
Παρέχουν καθοδήγηση για να φανταστούμε το μέλλον, να οπτικοποιήσουμε εναλλακτικά μέλλοντα ή να
οργανώσουμε μια συζήτηση στην τάξη σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπως η ηθική της τεχνητής
νοημοσύνης. Από τη μεριά των εκπαιδευτικών, η μελέτη του μέλλοντος μπορεί πράγματι να
αντιμετωπιστεί ως ένα παιχνίδι δυνατοτήτων και πιθανοτήτων, όπου η φαντασία και η δημιουργικότητα
των μαθητών επιτρέπεται να καλπάσει.
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

#FuturesDay

Καλώς ήρθατε στην εξερεύνηση της
πολλαπλότητας του μέλλοντος!

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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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, τα οποία βρίσκονται
στην καρδιά της μάθησης και της διδασκαλίας του μέλλοντος.

•

Οι πράσινες κάρτες θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία μελέτης του μέλλοντος, από τη σάρωση
του ορίζοντα έως τη δημιουργία ενός οράματος.Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να αφιερωθούν
τουλάχιστον 2-4 μαθήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να
εστιάσετε σε μεμονωμένες μεθόδους.

•

Οι μπλε κάρτες παρέχουν μια εισαγωγή σε πέντε διαφορετικά μελλοντικά φαινόμενα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις κάρτες για ομαδικές εργασίες σύντομης διάρκειας, για παράδειγμα κατά
τη διάρκεια ενός μαθήματος. Οι μέθοδοι που περιγράφονται στις μπλε κάρτες είναι χρήσιμες για μια
πιο εμπεριστατωμένη εξερεύνηση αυτών των φαινομένων. Υπάρχουν επίσης ενδεικτικές αναθέσεις
εργασιών στην τάξη, οι οποίες και μπορούν να αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο σας ταιριάζει
καλύτερα.

#FuturesDay

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες της
Ημέρας του Μέλλοντος
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Οι συζητήσεις στην τάξη 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!

•

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.

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

#FuturesDay

Συμβουλές για την εξερεύνηση του μέλλοντος

5.

#FuturesDay

Οι συζητήσεις στην τάξη 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.

#FuturesDay

Συμβουλές για το διάλογο για το Μέλλον
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Γιατί η μελέτη του μέλλοντος είναι τόσο απαιτητική;

•
•
•

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.

#FuturesDay

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:

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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Από εκπαιδευτική σκοπιά, το μέλλον είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Τόσο οι μαθητές όσο και οι
εκπαιδευτικοί 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.

#FuturesDay

Αρχές μελέτης του μέλλοντος
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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.

#FuturesDay

Εναλλακτικά μέλλοντα

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?
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Εισαγωγή στο μέλλον

10%

Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες ή ολόκληρη τάξη
Απαιτούμενα
Σημειωματάριο εάν κρίνεται απαραίτητο
υλικά
Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη διαδικασία είναι να εισαγάγετε τους μαθητές στο θέμα των
μελλοντικών προοπτικών. Εμπλέξτε τους μαθητές σας σε μια συζήτηση σχετικά με:

Παραδείγματα
για το πώς να
οργανώσετε
την τάξη

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; Πώς οι μαθητές
προσανατολίζονται στο μέλλον; Ενδιαφέρονται, φοβούνται, ανησυχούν για το μέλλον; Πώς επηρεάζει
αυτή η προσωπική σχέση με το μέλλον στην τρέχουσα στιγμή;
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.

1. Επιλέξτε ένα θέμα ή φαινόμενο
εστίασης
Ιδανικά, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν
μια προσωπική σχέση, σύνδεση, με το
θέμα εστίασης. Ειδικότερα, οι νεαροί
μαθητές είναι ευκολότερο να
φανταστούν το μέλλον μέσα από τον
εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον,
ενώ οι μεγαλύτεροι σπουδαστές έχουν
ήδη την ικανότητα να
προσεγγίσουν περισσότερο σφαιρικά το
θέμα.

2. Επιλέξτε ένα επίπεδο ανάλυσης

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.

•

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.

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.

#FuturesDay

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

του συνολικού
χρόνου
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Στόχος

του συνολικού
χρόνου

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 ολόκληρη τάξη
Απαιτούμενα Eξαρτάται από την επιλογή της μεθόδου για τον προσδιορισμό των δυνάμεων αλλαγής, έντυπο
υλικά τροχού αλλαγής, post-it, κλπ
Παραδείγματα
για το πώς να
οργανώσετε
την τάξη

•
•
•

Παρουσιάστε στους μαθητές, 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.

#FuturesDay

Εξερευνώντας το μέλλον

35%
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Στόχος

του συνολικού
χρόνου

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

Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες
Απαιτούμενα
Φύλλο εργασίας “Πίνακας του Μέλλοντος”
υλικά

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

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.

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;

#FuturesDay

Ερμηνεύοντας το μέλλον

35%
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Διαμορφώνοντας το μέλλον

20%

Η διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για ένα επιθυμητό μέλλον για την ομάδα, τάξη, το σχολείο
Στόχος και η εξερεύνηση εναλλακτικών σχετικά με το πως τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν στην
επίτευξη αυτού του οράματος.
Ομαδοποίηση Μικρές ομάδες ή όλη η τάξη
Απαιτούμενα
Ανάλογα με τη επιλεχθείσα μέθοδο αναπαράστασης του οράματος
υλικά

Παραδείγματα
για το πώς να
οργανώσετε
την τάξη

•
•
•
•

Μαζί με τους μαθητές σας, συζητήστε 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

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.
.

Ένα όραμα μπορεί να αποτυπωθεί και να αποδοθεί
σε οποιοδήποτε μέσο, πχ με τη χρήση τεχνών,
δραματουργίας, οπτιακουστικών μέσων ή
συνδυασμό όλων αυτών. Συμπερασματικά
μπορείτε να συζητήσετε τα απαραίτητα βήματα
και δράσεις που θα μπορούσαν να δρομολογήσουν
άμεσα την εφαρμογή του οράματος.
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, τοπικο, κοινωνικό
επίπεδο; 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;

#FuturesDay

του συνολικού
χρόνου

13.

#FuturesDay

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.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Η φύση της εργασίας ήταν ανέκαθεν
ευμετάβλητη. Συζητήστε με τους
μαθητές σας σχετικά με το είδος των
θέσεων εργασίας που υπήρχαν
παλιότερα. Ζητήστε τους να πάρουν
συνέντευξη από τους γονείς και τους
παππούδες τους. Οι θέσεις αυτές
εξακολουθούν να υπάρχουν; Πως έχουν
αλλάξει; Πως θα έμοιαζαν το 2030 ή το
2050;

Η εργασία αφορά την επίλυση των
προβλημάτων άλλων ανθρώπων. Με
βάση την εξέταση των σημερινών
μεγατάσεων, τι είδους προβλήματα
μπορεί να αναμένονται στο μέλλον; Πώς
θα μπορούσαν να επιλυθούν; Με άλλα
λόγια, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να
έχει η εργασία στο μέλλον;

Στο μέλλον οι δεξιότητες και η
τεχνογνωσία θα αποκτήσουν
αυξανόμενη σημασία εις βάρος των
πτυχίων και των πιστοποιητικών.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να
σκεφτούν τις δεξιότητές τους: ποιο
είναι το προφίλ δεξιοτήτων τους και
σε ποια πεδία μπορεί να υπάρχει στο
μέλλον σχετική ζήτηση; Ένας τρόπος
για να ξεκινήσετε την εργασία είναι να
ζητήσετε από τους μαθητές σας να
ρωτήσουν τους φίλους τους στην τάξη
σχετικά με τις δικές τους δεξιότητες.

#FuturesDay

Το μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων
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Οι αρχές της δημοκρατίας περιλαμβάνουν την ισότητα όλων των ατόμων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Για το
λόγο αυτό, κάθε πολίτης πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες να επηρεάζει τις αποφάσεις που αφορούν τον εαυτό του, για
παράδειγμα μέσω της καθολικής ψηφοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες πάνω από μία συγκεκριμένη ηλικία
έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και ότι οι ψήφοι τους έχουν την ίδια βαρύτητα.
Αλλά τι γίνεται με τις μελλοντικές γενιές; Πολλές πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα αφορούν τις
μελλοντικές γενιές, όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τρόπο να συμμετάσχουν στις αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι
αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσουν τις
επόμενες γενιές για εκατοντάδες χρόνια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πολιτικούς και τους απλούς ψηφοφόρους
να φανταστούν αυτούς που θα ζουν τότε καθώς και το είδος του κόσμου τους.
Οι μελλοντικές γενιές θα υποφέρουν ή θα επωφεληθούν από αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα, εν τη απουσία τους.
Ωστόσο, το δημοκρατικό ιδεώδες περιλαμβάνει την ιδέα ότι όλοι οι θιγόμενοι πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη
αποφάσεων. Πώς θα μπορούσαν τα συμφέροντα των μελλοντικών γενιών να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στη λήψη
αποφάσεων;

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Συζητήστε με τους μαθητές σας πώς θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη
αποφάσεων που τους αφορούν, πχ στο
σχολείο, την κοινότητα και την
οικογένειά τους. Σε ποια θέματα θα
ήθελαν να έχουν λόγο;

Γράψτε γράμματα από το μέλλον.
Ζητήστε από τους μαθητές σας να
φανταστούν ότι αντιπροσωπεύουν μια
μελλοντική γενιά το 2090, για
παράδειγμα. Τι θα ήθελε αυτό το άτομο
να πει στους σημερινούς πολιτικούς και
στους ανθρώπους;

Συνεργαστείτε για να βρείτε ιδέες για
το πώς η λήψη αποφάσεων θα
μπορούσε να αντανακλά καλύτερα τα
συμφέροντα των μελλοντικών γενεών.
Θα έπρεπε να προωθηθεί η συμμετοχή
των νέων στην κοινωνία μειώνοντας
το ηλικιακό όριο στο δικαίωμα ψήφου;
Πρέπει να διατεθεί ένας αριθμός
θέσεων στο κοινοβούλιο ή τα τοπικά
συμβούλια σε νέους; Τι άλλες ιδέες
μπορείτε να σκεφτείτε;

#FuturesDay

Η δημοκρατία και οι μελλοντικές γενιές
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Η παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά ένα 1oC σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (1850-1900). Η
υπερθέρμανση του πλανήτη δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να περιοριστεί σε αυτό
που είναι αποδεκτό ως το κρίσιμο κατώτατο όριο του 1,5oC. Αυτό απαιτεί οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου να μειωθούν δραστικά μέχρι το 2020 και ο κόσμος να απαλλαγεί από αυτές μέχρι το 2050.
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, και εύλογα προκαλεί ποικίλα συναισθήματα. Δεν είναι πάντα εύκολο
να μιλήσουμε για αυτά τα συναισθήματα με άλλους ανθρώπους, όμως είναι σημαντικό για όλους μας να έχουμε κάποιο
τρόπο επεξεργασίας δύσκολων συναισθημάτων, αλλιώς η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη
και άλλα προβλήματα. Η διατήρηση της ελπίδας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία του ατόμου.
Ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί τα συναισθήματα του με διάφορους τρόπους. Συχνά, δίνοντας λεκτική έκφραση σε
αυτό που αισθανόμαστε ανακουφιζόμαστε από το συναισθηματικό βάρος και το ψυχικό άλγος. Το έντονο άγχος μπορεί
επίσης να μετριαστεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Ο
καθένας μπορεί να κάνει κάτι, αλλά επειδή κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια
ισορροπία. Δεν υπάρχει λόγος να εξουθενώνεστε σωματικά ή ψυχικά με συναισθήματα ενοχής και ανεπάρκειας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Οργανώστε με τους μαθητές σας μια
συζήτηση για τα συναισθήματα που
έχουν σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Τι συναισθήματα έχετε παρατηρήσει ο
ένας στον άλλον; Θέλετε να μιλήσετε
για τα συναισθήματά σας; Μπορείτε να
εργαστείτε από κοινού για να
δημιουργήσετε πίνακες ζωγραφικής ή
κολάζ που εκφράζουν τα συναισθήματά
σας. Τέλος, μπορείτε να ανταλλάξετε
απόψεις σχετικά με διαφορετικούς
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να
διοχετεύσετε τη συναισθηματική σας
ενέργεια.

Συνήθως τα κακά νέα είναι αυτά που
συγκεντρώνουν δημοσιότητα. Υπάρχει
ελπίδα ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να
επιβραδυνθεί, αλλά πρέπει να βρούμε τα
ασθενή σήματα ότι αυτό συμβαίνει.
Σαρώστε τον ορίζοντα για τον εντοπισμό
των θετικών ασθενών σημάτων. Τι
βρήκατε? Συγκεντρώστε τις
παρατηρήσεις σας στο φύλλο εργασίας
του Πίνακα του Μέλλοντος.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τεράστιο
πρόβλημα, αλλά μπορεί να επιλυθεί.
Επιλέξτε ένα ελπιδοφόρο ασθενές
σήμα (δείτε την προηγούμενη ανάθεση)
και φανταστείτε ένα μέλλον όπου αυτό
το ασθενές σήμα έχει εξελιχθεί σε
τάση ή μεγατάση. Μπορείτε να
παρουσιάσετε τα αποτελέσματα με τη
μορφή, για παράδειγμα, μελλοντικών
ειδήσεων.

#FuturesDay

Κλιματική αλλαγή και κλιματικό άγχος
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Ζούμε σε μια γραμμική οικονομία η οποία βασίζεται στην αδιάλειπτη εξόρυξη φυσικών πόρων, στη μετέπειτα
επεξεργασία τους για την παραγωγή προϊόντων και τελικά στη γρήγορη “απόρριψη” τους με αποτέλεσμα την παραγωγή
μεγάλου όγκου αποβλήτων. Με άλλα λόγια η οικονομία μας βασίζεται στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Εάν
τα πρότυπα κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο ήταν τα ίδια με αυτά της Ελλάδας, θα χρειαζόμασταν περισσότερους από 3
πλανήτες για να καλύψουμε την παγκόσμια ζήτηση φυσικών πόρων. Προκειμένου να περιοριστεί ο ρυθμός αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη στο κρίσιμο ανώτατο όριο του 1,5oC, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της χρήσης υλικών.
Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για συστημική αλλαγή στην κοινωνία μας, έτσι ώστε η οικονομική ευημερία να
διαχωριστεί από την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Τα υλικά και η ενέργεια που εξάγονται από τη φύση
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά - και αυτό θα έχει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη.
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.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Επιλέξτε ένα προϊόν γνώριμο στους
μαθητές σας (π.χ. ένα έξυπνο τηλέφωνο,
ένα τζιν). Συνεργαστείτε για να μάθετε
ποιες πρώτες ύλες έχουν
χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα προϊόντα και
σε τι ποσότητες. Μπορεί το προϊόν να
επισκευαστεί ή να
επαναχρησιμοποιηθεί; Μπορεί το προϊόν
να ανακυκλωθεί και συμβαίνει αυτό;

Παρατηρήστε το περιβάλλον (π.χ.
σχολείο, σπίτι, πόλη) και προσδιορίστε τα
αγαθά, τα προϊόντα ή τις εγκαταστάσεις
που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς ή
προκαλούν περιττά απορρίμματα ή
απώλειες πόρων. Τι βρήκατε?
Εργαστείτε πάνω σε μια ιδέα για ένα
προϊόν, μια υπηρεσία ή μια λύση που θα
έκανε τη χρήση αυτών των πόρων πιο
αποτελεσματική.

Εμπλέξτε τους μαθητές σας σε μια
συζήτηση σχετικά με την κυκλική
οικονομία από την άποψη της
κοινωνικής αλλαγής ευρύτερα. Ποιος ή
ποιες ομάδες στην κοινωνία μπορούν
να συμβάλουν περισσότερο στην
προώθηση της κυκλικής οικονομίας; Τι
μπορείτε να κάνετε προσωπικά; Τι
έχετε κάνει ήδη;

#FuturesDay

Κυκλική οικονομία
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Τεχνητή νοημοσύνη και ηθική

#FuturesDay

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artiﬁcial Intelligence) είναι ένα λογισμικό που μπορεί να εκτελεί εργασίες που μπορεί να θεωρούνται
έξυπνες, όπως η αυτόνομη οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργήθηκε σε κενό χώρου και
χρόνου, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους για συγκεκριμένους σκοπούς. Η
τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στη μηχανομάθηση, δηλ. είναι σε θέση όχι μόνο να εκτελεί προ-προγραμματισμένες
αποφάσεις, αλλά να βρίσκει και ανεξάρτητες λύσεις που βασίζονται στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data).
Η ραγδαία ανάπτυξη και διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα. Για παράδειγμα, έχουμε φτάσει
στο κρίσιμο σημείο όπου πολλοί αλγόριθμοι που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας (π.χ. στα κοινωνικά δίκτυα)
τείνουν να δημιουργούν απομονωμένα περιβάλλοντα ανθρώπων/χρηστών με παρόμοια νοοτροπία, αντιλήψεις και
ενδιαφέροντα, παρεμποδίζοντας την επαφή με το διαφορετικό. Αν στα κοινωνικά μου δίκτυα έχω πρόσβαση μόνο σε
περιεχόμενο που με ευχαριστεί και με βρίσκει σύμφωνο, πόσο καλά μπορώ να μάθω να καταλάβω ανθρώπους που έχουν
διαφορετική άποψη; Πράγματι, μια βασική δεξιότητα του μέλλοντος θα είναι η γνώση και η κατανόηση του τρόπου
συλλογής και χρήσης των δεδομένων.
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ρυθμιστεί από τη νομοθεσία, αλλά αυτό είναι ένα αργό μέσο σε σύγκριση
με το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες του τι είναι λάθος και τι είναι σωστό μπορεί να
ποικίλουν από άτομο σε άτομο και από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, πώς θα νιώθατε αν συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης σας παρακολουθούσαν στην τάξη ή στη δουλειά σας ή εάν ο προϊστάμενος σας λάμβανε αναφορές σχετικά με
το επίπεδο δραστηριότητάς σας ή βάθμο εγρήγορσης που επιδεικνύατε; Αυτό συμβαίνει ήδη στην Κίνα. Η ανάπτυξη της
τεχνητής νοημοσύνης μας αναγκάζει να επανεκτιμήσουμε τις αξίες μας και να εξετάσουμε το είδος της κοινωνίας που
θέλουμε να οικοδομήσουμε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Συζητήστε με τους μαθητές σας σε
ποιους τομείς της ζωής τους έχει
εφαρμογή η τεχνητή νοημοσύνη. Ποια
παραδείγματα τους έρχονται στο νου; Τι
είδους αποφάσεις λαμβάνει η τεχνητή
νοημοσύνη για λογαριασμό τους;

Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες και
προχωρήστε σε αναθέσεις αναζήτησης
και συλλογής πληροφορίων σχετικά με
έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη "AI", η
"μηχανική μάθηση", τα "μεγάλα δεδομένα",
οι "αλγόριθμοι", το "νευρωνικό δίκτυο", η
"βαθιά μάθηση" κ.α. Ζητήστε από κάθε
ομάδα να εξηγήσει αυτές τις έννοιες
στην τάξη με δικά της λόγια.

Στο μέλλον θα έχουμε αυξανόμενη
αλληλεπίδραση με την τεχνητή
νοημοσύνη και τα ρομπότ. Μπορεί να
έχει η τεχνητή νοημοσύνη
συναισθήματα; Είναι οκ να εκφοβίζουμε
ένα ρομπότ; Παρακολουθήστε το
βίντεο στο Youtube The Robot Bully της
Boston Dynamics και συζητήστε με
τους μαθητές σας για τα συναισθήματα
που τους προκαλεί.
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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

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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O Πίνακας του Μέλλοντος
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