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Part 1: The world we want and the world we don’t want
DISCUSSION: How does the world we want, the world we don’t want look like?
Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ζητήθηκε από τα Πουλιά να απεικονίσουν σε μία
ζωγραφιά τον κόσμο όπως θέλουν να είναι και όπως δε θέλουν να είναι. Στις ζωγραφιές
τους, επικεντρώθηκαν κυρίως στο φυσικό περιβάλλον.
Σημ.: Επισυνάπτονται κάποιες από τις ζωγραφιές των Πουλιών.
DISCUSSION: Μy future self
Τα Πουλιά, χωρισμένα σε Φωλιές, κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις,
σχετικά με το πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε 30-40 χρόνια από σήμερα.
1) Τι εκπαίδευση θα έχεις; Πώς θα είναι το σχολείο;
Τα περισσότερα Πουλιά απάντησαν πως το σχολείο σε εκείνη την εποχή θα είναι
καλύτερο από το σημερινό, μεγαλύτερο και πιο καθαρό, ενώ τα μαθήματα θα γίνονται
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Αρκετά από τα Πουλιά ανέφεραν πως θα έχουν σπουδάσει, θα έχουν κάποιο πτυχίο ή τη
δική τους δουλειά.
2) Τι δουλειά θα κάνεις; Ποια θα είναι τα καλύτερα επαγγέλματα;
Οι απαντήσεις των Πουλιών, όσον αφορά το μελλοντικό τους επάγγελμα, ποικίλουν.
Ανάμεσα στα επαγγέλματα που έχουν αναφερθεί είναι ο κτηνίατρος, τραπεζικός
υπάλληλος, ζωγράφος, δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός, ναύτης, δασκάλα, εκπαιδεύτρια
ζώων, μοντέλο, τραγουδίστρια, φαρμακοποιός, αεροπόρος, κομμώτρια και γυμνάστρια,
ενώ ένα από τα Πουλιά απάντησε πως θα εργάζεται για την UNICEF.
Όσον αφορά τα καλύτερα επαγγέλματα του μέλλοντος, κάποια από τα Πουλιά
απάντησαν πως αυτά θα είναι ο στρατιωτικός, οι αρτοποιοί, οι παντοπώλες, οι
τραγουδιστές και τα μοντέλα.
3) Τι θα κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Τι θα κάνεις όταν είσαι μόνος σου και
όταν είσαι με τους φίλους σου;
Τα Πουλιά απάντησαν κυρίως πως στον ελεύθερο χρόνο τους στο μέλλον θα
συναντιούνται με φίλους τους και θα συζητούν. Κάποια από αυτά θα ασχολούνται με
τον αθλητισμό, με την ανάγνωση βιβλίων, ενώ υπάρχουν και Πουλιά που απάντησαν
πως μπορεί να μην έχουν ελεύθερο χρόνο στο μέλλον.

4) Πώς θα είναι η οικογένειά σου; Θα είσαι παντρεμένος; Θα έχεις παιδιά;
Όλα σχεδόν τα Πουλιά απάντησαν πως θα είναι παντρεμένα με παιδιά και η οικογένειά
τους θα είναι ευτυχισμένη. Φυσικά και εδώ υπάρχουν οι εξαιρέσεις, όπου μερικά από
τα Πουλιά ανέφεραν πως δεν πρόκειται να παντρευτούν.
5) Πώς θα μετακινείσαι; Με τα πόδια; Θα χρησιμοποιείς αυτοκίνητο, λεωφορείο
ή άλλο μέσο;
Τα περισσότερα Πουλιά απάντησαν πως θα μετακινούνται με αυτοκίνητο, ενώ κάποια
από αυτά ανέφεραν πως θα χρησιμοποιούν ως μέσο μετακίνησης τα λεωφορεία και τα
ποδήλατα. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες «εξαιρέσεις» στον τρόπο μετακίνησης, όπως
μηχανές, ελικόπτερα, ιπτάμενα αυτοκίνητα και… UFO!!!
6) Πώς θα επικοινωνείς με όσους ζουν μακριά σου;
Σχεδόν όλα τα Πουλιά απάντησαν πως η επικοινωνία με όσους βρίσκονται μακριά τους
θα γίνεται με το κινητό τηλέφωνο, με μηνύματα και με τον υπολογιστή (Facebook,
Skype), ενώ ένα μόνο ανέφερε την επικοινωνία με γράμματα. Επίσης, ένα από τα
Πουλιά ανέφερε πως θα προσπαθεί να τους συναντά από κοντά.

Part 2: Together we can change the world
DISCUSSION: How the MDGs help us to build the world we want for our future?
Which three MDGs are most important to improve our future?
Οι απαντήσεις δόθηκαν ανά Φωλιά. Συγκεκριμένα, για τα Περιστέρια είναι σημαντικοί
ο 1ος, ο 6ος και ο 7ος Αναπτυξιακός Στόχος, για τα Χελιδόνια είναι ο 1ος, ο 2ος και ο 7ος
και για τα Αηδόνια ο 1ος, ο 5ος και ο 6ος. Αλλά κατέληξαν ότι οι τρεις πιο σημαντικοί
είναι ο 1ος, ο 6ος και ο 7ος – τονίζοντας όμως ότι ήταν δύσκολο να επιλέξουν, καθώς και
οι οκτώ είναι σημαντικοί.
Why?
- Για τον 1ο Αναπτυξιακό Στόχο και οι τρεις Φωλιές συμφώνησαν ότι καλύτερος
κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει εάν υπάρχει φτώχεια και πείνα.
- Για τον 6ο Αναπτυξιακό Στόχο τα Πουλιά συμφώνησαν ότι στον κόσμο έτσι όπως
ονειρεύονται να είναι ο κόσμος στο μέλλον δεν θέλουν να υπάρχουν ασθένειες και
μάλιστα όταν γίνονται πρόοδοι στην τεχνολογία και οι γιατροί βρίσκουν συνεχώς
καινούρια φάρμακα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε και να σταματήσουμε τη
μετάδοση ασθενειών, όπως το AIDS και άλλες ασθένειες.
- Για τον 7ο Αναπτυξιακό Στόχο τα Πουλιά συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει
καλύτερος κόσμος αν δεν σώσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Συγκεκριμένα,
πιστεύουν ότι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον κάνοντας μικρά
καθημερινά πράγματα και μαθαίνοντας και στους γύρω μας να τα κάνουν έτσι ώστε να
διαφυλάξουμε τις πηγές ενέργειας και για τις επόμενες γενιές.
Which of the MDGs are most relevant for girls and young women?
Which are more relevant for boys and young men?
Τα Πουλιά μετά από συζήτηση παρουσίασαν την άποψή τους ότι μόνο ο 5ος
Αναπτυξιακός Στόχος σχετίζεται άμεσα με τα κορίτσια και τις γυναίκες, ενώ όλοι οι
υπόλοιποι στόχοι αφορούν ισόβαθμα και τις γυναίκες και τους άντρες.

Which of the MDGs are more important for the future of people living in developed
countries?
Τα Πουλιά συμφώνησαν ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι που σχετίζονται περισσότερο με το
μέλλον των ανθρώπων που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες είναι ο 7ος και ο 8ος. Πρέπει
σε αυτές τις χώρες να δώσουν βάση σε αυτούς τους δύο στόχους.
Which are more relevant for the future of people living in developing countries?
Από την άλλη, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα Πουλιά πιστεύουν ότι πρέπει να
δώσουμε βάση και στους οκτώ στόχους.
DISCUSSION: What is missing in this picture?
Is there something is missing? What areas that are important for our future are not
covered by the MDGs? What needs to be improved but isn’t on the cards?
Κοιτάζοντας προσεκτικά τις κάρτες και αναλύοντας τους τομείς που καλύπτουν οι
Αναπτυξιακοί Στόχοι, τα Πουλιά επεσήμαναν το ότι οι στόχοι δεν αναφέρονται στα
επαγγέλματα, αλλά από μόνα τους τα Πουλιά συμφώνησαν ότι αν και οι οκτώ στόχοι
γίνουν πραγματικότητα τότε δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Part 3: We are living in a changing world
DISCUSSION: Can you see the climate changing?
What effects of climate change can you see or have you heard about?
Have you noticed any changes to the environment around you? If yes, what?
Have you heard about changes to the environment in other places? If yes, what?
Τα Πουλιά ανέφεραν κυρίως πως παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά των
ανθρώπων, οι οποίοι δε σέβονται το περιβάλλον και το μολύνουν συνεχώς, ακόμα και
με πράξεις στην καθημερινή τους ζωή.
Απάντησαν πως έχουν ακούσει για το λιώσιμο των παγετώνων και την εξαφάνιση
σπάνιων ειδών, ενώ ανέφεραν και τη συσχέτιση ανάμεσα στην καταστροφή των δασών
λόγω πυρκαγιών και τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων μηνών στη χώρα
μας.
DISCUSSION: What do we need to protect most?
List the sequence or top three that the group decided needs to be protect the most.
Τα Πουλιά χωρίστηκαν σε Φωλιές και σε κάθε Φωλιά δόθηκαν οι εξής καρτέλες:
- Ωκεανοί
- Δάση
- Άνθρωποι
- Ζώα
- Είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
- Παιδιά
- Ποτάμια, λίμνες
- Έντομα

- Υγεία
- Λουλούδια
- Παγετώνες
- Δημοκρατία

Ζητήθηκε από τα Πουλιά να βάλουν τις καρτέλες σε σειρά, ανάλογα με το τι πιστεύουν
ότι είναι πιο σημαντικό να προστατεύσουμε.
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
1) Δάση

1) Υγεία

1) Ποτάμια, λίμνες

2) Υγεία

2) Παιδιά

3) Άνθρωποι

3) Ποτάμια, λίμνες

2) Είδη που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν

4) Παιδιά

4) Άνθρωποι

3) Ζώα

5) Είδη που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν

5) Ζώα

4) Υγεία

6) Είδη που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν

5) Δάση

6) Ζώα
7) Έντομα

7) Έντομα

7) Λουλούδια

8) Ποτάμια, λίμνες

8) Δάση

8) Παιδιά

9) Παγετώνες

9) Λουλούδια

9) Άνθρωποι

10) Ωκεανοί

10) Ωκεανοί

10) Ωκεανοί

11) Λουλούδια

11) Παγετώνες

11) Παγετώνες

12) Δημοκρατία

12) Δημοκρατία

12) Δημοκρατία

6) Έντομα

Ωστόσο, μετά από τη συζήτηση που ακολούθησε, τα Πουλιά ανέφεραν πως ήταν αρκετά
δύσκολο να βάλουν σε σειρά τις καρτέλες, καθώς όλα είναι σημαντικά και όλα πρέπει
να προστατεύονται.

