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Παίζοντας με το Μέλλον
Bιβλίο Δραστηριοτήτων

Τα καλύτερα πράγματα στη ζωή πραγματοποιούνται, σχεδιάζονται, δημιουργούνται και υλοποιούνται σε ομάδες.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Teach The Future, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού
με αποστολή την προώθηση της διδασκαλίας για το μέλλον στα σχολεία, καθώς και των Katie King (κείμενα),
Julia Rose West (σχεδιασμός) και Sandy Damashek (σύμβουλος έκδοσης) μαζί με μια πληθώρα δασκάλων,
ειδικών και χορηγών που συνέδραμαν στην προσπάθεια.
Την ελληνική έκδοση του βιβλίου πραγματοποίησε η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση στο Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ.
Ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος (Επικεφαλής της Έδρας) και η Βασιλική Καλοδήμου επιμελήθηκαν τη
μετάφραση και προσαρμογή των κειμένων από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή
της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, της Ιριάννας Λιαννάκη-Δεδούλη, της Χριστίνας Κάρλου, και της Αλεξάνδρας
Χριστοφιλοπούλου που είχε τη φιλολογική επιμέλεια.
Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που κρατάτε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο και ευχόμαστε να αποτελέσει χρήσιμο
εργαλείο για την ευκολότερη διάδοση στους μαθητές της ενασχόλησης με το μέλλον. Αναμένουμε τα σχόλιά σας
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.futures.gr/contact/.
Peter Bishop
Executive Director, Teach the Future
peter@teachthefuture.org

Περιεχόμενα
Πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον και τι μπορούμε
να κάνουμε για να το διαμορφώσουμε; Για να το μάθετε,
ταξιδέψτε με το Βιβλίο Δραστηριοτήτων Παίζοντας με το
Μέλλον. Τέσσερις προκλήσεις, δεκαέξι παιχνίδια και πολλή
διασκέδαση!
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3
Λεπτά
Προχώρα!
Μόλις δεις αυτόν τον άνθρωπο
να περπατάει έξω από τη σελίδα,
άσε κάτω το βιβλίο, βάλε
χρονόμετρο και πιάσε
δουλειά!

Χρονικά όρια
Τα προτεινόμενα χρονικά
όρια είναι απλώς αυτό:
Προτεινόμενα.
Προσαρμόστε ελεύθερα το
χρόνο που εξυπηρετεί
καλύτερα την ομάδα σας.

Η
γνώμη σου μετράει!
Τι θα χρειαστείς
Συγκεντρώστε το
αναγκαίο υλικό για
τις δραστηριότητες
που ακολουθούν.

Οδηγίες Εκπαιδευτών
και κάρτες παιχνιδιού
Επισκεφτείτε
το futures.gr και κατεβάστε το
υλικό για να δημιουργήσετε μια
φανταστική εμπειρία
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #1

Οι προτάσεις σας είναι
όχι μόνο πολύτιμες
αλλά και ευπρόσδεκτες.
Επικοινωνήστε μαζί μας
στο: futures.gr
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Πρόκληση

1
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1

Όρισε

Παιχνίδι 01

Ματιές στο Μέλλον

Παιχνίδι 02

Ματιές στο Παρελθόν

Παιχνίδι 03

Φαντάσου: Το Παιχνίδι

Παιχνίδι 04

Επιλέγοντας το Θέμα

Παιχνίδι 05

Βουτώντας στα Βαθιά

τη γνώμη σου για

το μέλλον και διάλεξε ένα θέμα για διευρεύνηση
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Καλωσορίσατε στην Πρώτη Πρόκληση του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Παίζοντας με το Μέλλον. Ίσως ρωτήσεις: «Τι είναι όλα αυτά για το
μέλλον;» Τώρα είναι η ευκαιρία να μάθεις και να
επιλέξεις το θέμα που επιθυμείς να εξερευνήσεις! Από το μέλλον των αυτοκινήτων και των
μεταφορών, της ιατρικής, του ποδοσφαίρου,
μέχρι το μέλλον των ωκεανών. Οι δυνατοτήτες
είναι απεριόριστες!

Πρόκληση Πρώτη

Παιχνίδι

Όρισε

01 Ματιές
στο Μέλλον
Στο
παιχνίδι αυτό θα
κατανοήσεις τους
διαφορετικούς τρόπους με
τους οποίους οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται το
μέλλον.
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Σκέψου αυτό: Όταν ακούς τη λέξη «Μέλλον», τι σου
έρχεται στο μυαλό; Τι πρόκειται να συμβεί στο επόμενο λεπτό, ημέρα, εβδομάδα, έτος, δέκα χρόνια ή
500 χρόνια από τώρα; Το μέλλον είναι όλα αυτά!
Μαζί, θα συλλογιστούμε το μέλλον, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τι μπορεί να συμβεί, πώς να
προετοιμαστούμε γι’ αυτό, καθώς και πώς ο καθένας μας θα μπορούσε να το επηρεάσει.

18

Όρισε / Ματιές στο Μέλλον

Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μέσα σε μια
χρονομηχανή 20 χρόνια στο μέλλον. Τι
βλέπεις; Δεν υπάρχει λάθος απάντηση.
Το μέλλον δεν υπάρχει ακόμα, συνεπώς
δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι λάθος
και τι σωστό. Ωστόσο, σκέψου τι μπορεί
να συμβεί με βάση τι συμβαίνει στον
κόσμο σήμερα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #

1

Βρες τον δικό σου τρόπο να δείξεις
πώς θεωρείς ότι θα είναι το μέλλον στο σχολείο
σου, στη γειτονιά σου, στην πόλη σου ή σε ένα
ιδιαίτερο μέρος όπως ένα νοσοκομείο,
εργοστάσιο, αεροδρόμιο ή ένα αθλητικό στάδιο.
Σχεδίασε μια εικόνα. Φτιάξε ένα κολάζ. Γράψε
μια ιστορία, τραγούδι ή ακόμα και ποίημα. Με
τι θα ασχολούνται οι άνθρωποι τότε; Πόσο
διαφορετικά θα είναι τα πράγματα; Τι άλλες
αλλαγές φαντάζεσαι;

Σχεδίασε:

10

Λεπτά
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Γράψε:

Σύγκρινε αυτό που έχεις
δημιουργήσει με το σχέδιο ή την
ιστορία ενός συμμαθητή σου.
Τι ομοιότητες ή σημαντικές
διαφορές εντοπίζεις στον τρόπο
που αντιλαμβάνεστε το μέλλον;

5

Λεπτά

Ματιές στο Μέλλον
Όπως ανακαλύψαμε, ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το μέλλον διαφορετικά. Αυτό είναι θετικό, ακόμα
και χρήσιμο, γιατί έτσι έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από τους άλλους και τις ιδέες τους ώστε να
σκεφτόμαστε με καινούργιους τρόπους. Όλοι κάνουμε παραδοχές, βάσει των οποίων αντιλαμβανόμαστε το
μέλλον. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο αναλύοντας την άποψή σου γι’ αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #

5

Λεπτά

2

X

Δες τις παρακάτω δηλώσεις.
Σημείωσε το τετράγωνο δίπλα στη δήλωση που σε εκφράζει
περισσότερο. Θυμήσου πως δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση.

Το μέλλον είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένο
και θα συνεχιστεί στην ίδια πορεία. (A)
Το μέλλον επιφυλάσσει πολλές ευκαιρίες και δεν
είναι προκαθορισμένο (B)

21

Δεν διαθέτουμε σημαντική επιρροή σε ατομικό
επίπεδο στη διαμόρφωση του μέλλοντος. (Γ)
Διαθέτουμε σημαντική επιρροή σε ατομικό επίπεδο
στη διαμόρφωση του μέλλοντος. (Δ)

5

Λεπτά

Αφού επιλέξεις τις δύο δηλώσεις που σε εκφράζουν περισσότερο, πάρε τα
γράμματα από κάθε μια και συνδύασέ τα. Στις επόμενες σελίδες θα βρεις τους
συνδυασμούς των γραμμάτων που περιγράφουν καλύτερα την άποψή σου για
το μέλλον.

AΓ

AΔ

BΓ

BΔ
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Όρισε / Ματιές στο Μέλλον

AΓ

Ο Παρατηρητής
Οι παρατηρητές
παρακολουθούν τι συμβαίνει
γύρω τους και προσπαθούν
να καταλάβουν πώς όλες
οι πληροφορίες συνδέονται
μεταξύ τους ώστε να
προετοιμαστούν για το
μέλλον. Οι άνθρωποι με αυτήν
την μέλλοντο-προσωπικότητα
πιστεύουν πως μπορούμε
να καταλάβουμε τι θα
συμβεί αν απλώς δώσουμε
προσοχή. Πιστεύουν επίσης
πως ο ρόλος τους είναι
να παρακολουθούν πώς
διαμορφώνεται το μέλλον,
αλλά όχι απαραίτητα να
συνεισφέρουν σε αυτήν τη
διαδικασία.
Οι παρατηρητές μπορούν
καλύτερα από όλους να
δουν τι συμβαίνει γύρω
τους και είναι πρόθυμοι να
ακολουθήσουν τον συρμό.

AΔ
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Ο Πλοηγός
Οι πλοηγοί γνωρίζουν πού
κατευθύνεται το καράβι,
αλλά πιστεύουν πως ο
καθένας από εμάς πρέπει
να αναλάβει δράση, ώστε το
ταξίδι να εξελιχθεί ομαλά.
Οι άνθρωποι με αυτήν την
μέλλοντο-προσωπικότητα
πιστεύουν πως είμαστε σε
συγκεκριμένο δρόμο που
οδηγεί στο μέλλον, αλλά οι
πράξεις και οι αποφάσεις
μας θα καθορίσουν τον
τρόπο που θα φτάσουμε
εκεί.
Οι πλοηγοί είναι συνήθως
σίγουροι και αποφασιστικοί
και θέλουν να περιορίζουν
την αβεβαιότητα σε κάθε
κατάσταση.

24

Όρισε / Ματιές στο Μέλλον

BΓ

Ο Εξερευνητής
Οι εξερευνητές βλέπουν το
μεγάλο εύρος δυνατοτήτων
μπροστά τους και είναι
πρόθυμοι να δεχθούν τα
πράγματα όπως έρχονται.
Οι άνθρωποι με αυτήν την
μέλλοντο-προσωπικότητα
πιστεύουν πως το μέλλον δεν
είναι προκαθορισμένο και ότι
θα ξεδιπλωθεί από μόνο του.
Οι πράξεις μας σε ατομικό
επίπεδο δεν έχουν ιδιαίτερο
αντίκτυπο στον τρόπο που το
μέλλον θα εξελιχθεί.
Οι εξερευνητές είναι συχνά
ονειροπόλοι και μπορούν
να αναγνωρίσουν τα θετικά
σημεία σε διάφορες
περιστάσεις.

25

BΔ

Ο Κυβερνήτης
Οι κυβερνήτες έχουν μπροστά τους όλον τον
ωκεανό και αποφασίζουν για τη ρότα τού
πλοίου. Άνθρωποι με αυτήν την
προσωπικότητα πιστεύουν πως το
μέλλον είναι διάπλατα ανοικτό και
γεμάτο δυνατότητες, καθώς
και ότι οι πράξεις και οι
αποφάσεις μας επηρεάζουν
τον τρόπο που αυτό θα εξελιχθεί.
Οι κυβερνήτες είναι συνήθως
δημιουργικοί, αισιόδοξοι,
ισχυροί ηγέτες και έτοιμοι
να αναλάβουν την ευθύνη.

26

Όρισε / Ποια είναι η άποψή σου για το μέλλον;

3

Λεπτά

5

Λεπτά

Συλλογίσου την οπτική που έχεις για το μέλλον και σύγκρινέ τη με την οπτική των άλλων. Είναι
σημαντικό να θυμάσαι πως υπάρχουν τόσες πολλές αντιλήψεις για το μέλλον και κανένας δεν
θα συμφωνεί απόλυτα μαζί σου. Όπως κάποιοι άνθρωποι είναι πιο εξωστρεφείς ενώ άλλοι πιο
ντροπαλοί, κάποιοι είναι αστείοι ενώ άλλοι πιο σοβαροί, έτσι, όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις
για το μέλλον.

Εξέτασε πώς η οπτική σου για το μέλλον
μπορεί να σου χρησιμεύσει καθώς μεγαλώνεις
και λαμβάνεις αποφάσεις. Ποιο στοιχείο της
άποψης που έχεις θα σου ήταν χρήσιμο;
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5

Λεπτά

Διάλεξε μια οπτική διαφορετική από τη δική
σου. Αιτιολόγησε πώς αυτή η οπτική θα μπορούσε
να σε βοηθήσει όταν θα συλλογίζεσαι το μέλλον.

Πρόκληση Ένα

Παιχνίδι

Όρισε

02 Ματιές
στο Παρελθόν
Στο
παιχνίδι αυτό θα
κάνεις αναδρομή στο
παρελθόν και θα σκεφτείς
με ποιον τρόπο η ζωή είναι
διαφορετική σήμερα

29

Δεν είναι πάντα εύκολο να συλλογιζόμαστε
πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το μέλλον
από το παρόν! Με δεδομένο πως είμαστε
αρκετά συνηθισμένοι στον σημερινό τρόπο
ζωής, συχνά είναι δύσκολο να πιστέψουμε
ότι τα πραγμάτα θα μπορούσαν να αλλάξουν
πολύ.
Θα ήταν χρήσιμο να γυρίσεις πίσω στον
χρόνο όταν οι παππούδες σου ή ακόμα πιο
ηλικιωμένοι άνθρωποι ήταν στην ηλικία σου
και να συνειδητοποιήσεις πόσα πράγματα
έχουν αλλάξει από τότε.

ΘΑ Χ ΡΕΙΑ Σ Τ ΕΊΣ

Γραφική Ύλη
Χαρτί σχεδιασμού ή άσπρο πίνακα
διαιρεμένο σε πέντε γραμμές που
θα φέρουν αντίστοιχα τις ονομασίες
Κοινωνία, Τεχνολογία, Οικονομία,
Περιβάλλον, Πολιτική. (βλ. σελ. 30-31).
Αυτοκόλλητα χαρτάκια

Mατιές στο παρελθόν
Αυτές οι φωτογραφίες από το παρελθόν μάς δίνουν στοιχεία για
το πώς ήταν κάποτε η ζωή. Χρησιμοποίησέ τες για να καταλάβεις
τι έχει αλλάξει από τότε
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #

15

Λεπτά

3

Παρατήρησε τις διαφορές μεταξύ της ζωής τότε και τώρα.
Γράψε πέντε αλλαγές σε ξεχωριστό αυτοκόλλητο χαρτάκι.

Πώς έχουν
αλλάξει οι
μεταφορές;
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Πώς έχουν αλλάξει τα νοσοκομεία και η υγεία;

Πώς έχουν αλλάξει τα αθλήματα;

Πώς έχουν
αλλάξει
τα σχολεία;
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Συγκέντρωσε / Τι έχει αλλάξει;

Τι έχει αλλάξει περισσότερο;
Για να αναλογιστούμε καλύτερα τι άλλαξε στο παρελθόν αλλά
και τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, χρησιμοποιούμε μια λίστα
ελέγχου, ώστε να βεβαιωθούμε πως δε θα παραλείψουμε κάτι.
Ονομάζεται ΚΤΟΠΠ. Είναι ακρωνύμιο των λέξεων Κοινωνία,
Τεχνολογία, Οικονομία, Περιβάλλον και Πολιτική.
Αυτές οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τομείς στη ζωή μας που
έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές και αναμένεται να αλλάξουν
αρκετά και στο μέλλον. Με τη λίστα ΚΤΟΠΠ, εξασφαλίζουμε
ότι θα λάβουμε υπόψη όλα τα διαφορετικά είδη αλλαγών που
μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Πριν αναλογιστούμε τι έχει
αλλάξει σε κάθε κατηγορία, ας εξετάσουμε τους τομείς που
συνθέτουν την κάθε μία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #

4

5

Λεπτά
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Αντιστοίχισε τις λέξεις στο
κάδρο με την κατηγορία που
ταιριάζουν.

Κοινωνία

Τεχνολογία

Οικονομία

Κοινωνία
Τεχνολογία
Οικονομία
Περιβάλλον
Πολιτική

Περιβάλλον

Πολιτική

Εργασία

Κλιματική αλλαγή

Εκλογές

Παράδοση

Εφευρέσεις

Κάποιες λέξεις ενδέχεται να ταιριάζουν σε περισσότερες από
μία κατηγορίες.

5

Λεπτά

Κοίταξε πίσω στις σημειώσεις σου στα αυτοκόλλητα χαρτάκια.
Οργάνωσε τις σημειώσεις μαζί με τον συνεργάτη σου και κατόπιν
τοποθέτησέ τες στον σχετικό πίνακα ΚΤΟΠΠ. Είναι λογικό πως κάποιες
μπορεί να ταιριάζουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Διάλεξε την
κατηγορία που σου φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα.

Ο
αθλη
άλλα τισμός
ξε

Κοινωνία
Tεχνολογία
Οικονομία
Περιβάλλον
Πολιτική

Η υγεία
άλλαξε..

10

Λεπτά

35
Παρατήρησε πού έχεις τοποθετήσει τα αυτοκόλλητα χαρτάκια εσύ και οι άλλοι. Απάντησε στις
ακόλουθες ερωτήσεις και κατόπιν συζήτησε με την ομάδα.
Σε ποια κατηγορία ΚΤΟΠΠ τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει περισσότερο;

Λιγότερο;

Μπορείς να σκεφτείς άλλες αλλαγές σε κάποια από τις κατηγορίες ΚΤΟΠΠ που συγκέντρωσαν τα
λιγότερα αυτοκόλλητα χαρτάκια;

Με βάση αυτά που γνωρίζεις σήμερα, ποιες κατηγορίες ΚΤΟΠΠ αναμένεται να αλλάξουν δραστικά
τα επόμενα δέκα χρόνια;

Πρόκληση Ένα

Παιχνίδι

Όρισε

03 Φαντάσου:
Το Παιχνίδι
Στο
παιχνίδι αυτό θα
δημιουργήσεις μια ιστορία
για το μέλλον!
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Συχνά, είναι δύσκολο να συλλογιζόμαστε το μέλλον, γιατί
δεν είναι πάντα εύκολο να φανταζόμαστε πράγματα που

ΘΑ Χ ΡΕΙΑ Σ Τ ΕΙΣ

δεν έχουν ακόμα συμβεί. Για να βοηθηθούμε τόσο εμείς

Κάρτες ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (διαθέσιμες
στο ftplaybook.com & futures.gr)

όσο και οι άλλοι, δημιουργούμε σενάρια ή ιστορίες, ώστε

Χαρτί ριγέ

να μπορέσουμε όλοι να φανταστούμε ευκρινέστερα τι θα
μπορούσε να συμβεί, απ’ ό,τι αν προσπαθούσαμε απλώς να
σκεφτούμε. Χρησιμοποιώντας το Βιβλίο Δραστηριοτήτων
θα έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις διάφορα σενάρια
αρχίζοντας τώρα.
Το παιχνίδι αυτό θα μας βοηθήσει να πλάσουμε ευφάνταστες
ιστορίες για το μέλλον και θα σου δώσει την ευκαιρία να
εξασκηθείς για να γράψεις παρόμοιες ιστορίες για ένα θέμα που
θα επιλέξεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ #

5

Γραφική ύλη
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Όρισε / Φαντάσου: Tο Παιχνίδι

8

Λεπτά

Κατανόησε το παιχνίδι. Έχεις έξι τύπους καρτών:
Κάρτες Κατηγορίας - Υποδεικνύει τι είδους ιστορία θα δημιουργήσεις, π.χ. αν
θα φτιάξεις μια ιστορία που θα είναι αστεία, τρομακτική ή μία που είναι πολύ
πιθανόν να συμβεί.
Χρονικές Κάρτες - Υποδεικνύει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα λάβει χώρα
η ιστορία σου, π.χ. αν η ιστορία σου θα αναφέρεται στο έτος 2025 ή στο 2050.
Κάρτες ΚΤΟΠΠ - Υποδεικνύει την κατηγορία της καθημερινής ζωής που θα
πρέπει να εντάξεις στην ιστορία σου, π.χ. αν θα αφορά στην κοινωνία και
στους ανθρώπους, στην τεχνολογία, οικονομία, περιβάλλον ή στην πολιτική.
Κάρτες Αλλαγών - Υποδεικνύει μια αλλαγή η οποία επηρεάζει την ιστορία
σου για το μέλλον. Για παράδειγμα, τι θα συμβεί αν «η χρήση της εικονικής
πραγματικότητας αυξάνεται συνεχώς;» ή «τι θα γίνει αν συγκεκριμένα είδη
ζώων εξαφανιστούν;»
Κάρτες Ανθρώπων ή Τοποθεσιών - Υποδεικνύει ανθρώπους ή μέρη για να
εντάξεις στην ιστορία σου, όπως π.χ. στρατιώτες ή τον πλανήτη Άρη.
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01

Για να αρχίσεις, άπλωσε τις κάρτες και διάλεξε έναν
Διαιτητή. Ο Διαιτητής θα επιλέξει τον Νικητή του
γύρου.

02

Οι κάρτες υποδεικνύουν την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σύμφωνα
με την οποία θα φτιαχτεί η ιστορία, το ΈΤΟΣ στο
οποίο θα συμβεί, την κατηγορία ΚΤΟΠΠ που θα
συμπεριληφθεί, την ΑΛΛΑΓΗ που θα συμβεί για να
διαμορφώσει το μέλλον και τον ΑΝΘΡΩΠΟ ή την
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ που θα είναι το επίκεντρο της ιστορίας.

03

Οι παίκτες θα γράψουν την ιστορία τους σε χαρτί
ριγέ, χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία από τις

03

κάρτες.

04

Οι παίκτες διαβάζουν τις ιστορίες που δημιούργησαν
και ο Διαιτητής αποφασίζει ποια από όλες ταιριάζει
καλύτερα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του συγκεκριμένου
γύρου και ανακηρύσσει τον Νικητή.

05

Ο Νικητής αναλαμβάνει τον ρόλο τού Διαιτητή και ο
επόμενος γύρος αρχίζει.
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Όρισε / Φαντάσου: Tο παιχνίδι

Υποδείγματα Ιστοριών
Είναι το 2027 και η πολιτική έχει αλλάξει αρκετά σε
σχέση με το παρελθόν. Ποτέ δεν καταλάβαμε ότι η
κυβέρνηση και οι εταιρίες τεχνολογίας προσπαθούσαν
να φτιάξουν ρομπότ για να αντικαταστήσουν τους
ανθρώπους στον στρατό. Από τη μία, λιγότεροι άνθρωποι
τραυματίζονται στους πολέμους, αλλά από την άλλη και
τα ρομπότ έχουν χακαριστεί, ενώ άνθρωποι έχουν χάσει

Χρονική Κάρτα:
2027
Κάρτα ΚΤΟΠΠ:
Πολιτική
Κάρτα Αλλαγής:
Τι θα συμβεί αν τα ρομπότ
αντικαθιστούσαν τους
ανθρώπους στον στρατό;

τις δουλειές τους και αναγκάστηκαν να δουλεύουν σε
εργοστάσια. Οι άνθρωποι συζητούν δημόσια αν πρέπει να
συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Κάρτα Ανθρώπων ή
Τοποθεσιών:
Εργοστάσια

Στο έτος 2020 η γιόγκα είναι δημοφιλής στις κοινωνίες
Χρονική Κάρτα:
2020

σε όλον τον κόσμο. Τα σχολεία έχουν διαπιστώσει πως

Κάρτα ΚΤΟΠΠ:
Κοινωνία

πλέον απαιτείται καθημερινά. Στην αρχή, εισήγαγαν τη

συμβάλλει στη συγκέντρωση των μαθητών, οπότε

γιόγκα στα σχολεία, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές
να είναι ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, αλλά σύντομα

Κάρτα Αλλαγής:
Τι θα συμβεί αν η γιόγκα
εξασκούνταν συστηματικά
στα σχολεία;

κατάλαβαν πως αυτό έκανε τους μαθητές να μην
ασχολούνται με τις συσκευές επικοινωνίας τους και
να στρέφονται σε άλλες πηγές ψυχαγωγίας. Μέχρι που

Κάρτα Ανθρώπων ή
Τοποθεσιών:
Συσκευές επικοινωνίας

διοργάνωσαν κιόλας μια “Διεθνή Ημέρα Headstand”
(στήριξη στην κορυφή/στο κεφάλι) με άλλα σχολεία
στον κόσμο!

45

Λεπτά

Προχώρα! Έλα και μπες μέσα
στο παιχνίδι!!

