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Relevant Trend/s  

Γράψτε τις τάσεις ή τις τάσεις που το Σενάριο πρόκειται να ανταποκριθεί. 

π.χ. http://www.allourideas.org/trendiez/results  

Παιχνίδια και παιχνιώδης μάθηση είναι μια από τις σημαντικές εξελίξεις στην Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια μπορούν να βελτιώσουν την μάθηση 

των μαθητών (Ebner & Holzinger, 2007) και να αυξήσουν τα ενδογενή τους κίνητρα, πράγμα 

που βελτιώνει τις μαθησιακές επιδόσεις χωρίς την εμφάνιση και επίδραση εξωτερικών 

παραγόντων (Deci & Ryan, 1980:) 

Η ψηφιακή μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι (Digital Game Based Learning) είναι μια 

«προκλητική» δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές κινητοποιούνται και θέτουν 

εκπαιδευτικούς στόχους, που αποσκοπεί στην προώθηση της απόκτησης γνώσεων (Erhel & 

Jamet, 2013). Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει τη θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου των 

κινήτρων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων με το μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο στο 

ψηφιακό παιχνίδι (Liu, Horton, Olmanson & Toprac, 2011). 

Η μάθηση βάση παιχνιδιών (Game Based Learning) έχει γίνει μια αποτελεσματική μέθοδος 

κατάρτισης και μάθησης που τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν να είναι 

μέρος αυτών. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί βοηθούν τους μαθητές σε όλο 

τον κόσμο να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βιώσουν από 

την εκπαίδευση ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων (Clark, M.) 

Οι ζώνες (Zones) του Triseum Variant Limits βασίζονται στην ταξινόμηση των εκπαιδευτικών 

στόχων του Bloom. Με την ταξινόμηση του Bloom, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε μια 

κλίμακα διαδοχικών σταδιών για να εκφράσουν το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που 

απαιτείται για την επίτευξη κάθε μετρήσιμου μαθησιακού αποτελέσματος. Η οργάνωση 

μετρήσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει να επιλέξουν 

κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης στην τάξη για το μάθημα. 

Οι διαδραστικές οπτικές αναπαραστάσεις παρέχουν στοιχεία, όπου οι λέξεις και οι εξισώσεις 

δεν το κάνουν. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να διαβάσουν, να 

αφομοιώσουν, να ερμηνεύσουν και να χαρτογραφήσουν ένα πρόβλημα λέξεων. Με τις 

γραφικές παραστάσεις μπορούν γρήγορα να εξαχθούν συμπεράσματα. Τα γραφήματα 

παρουσιάζουν τις τάσεις, τα κενά και τις συστοιχίες και συγκρίνουν ταυτόχρονα πολλά σύνολα 

δεδομένων, προσαρμόζοντας συχνά και μεγάλα σύνολα δεδομένων. Είναι εύκολο για τους 

επιστήμονες και τους μαθητές να σχηματίσουν υποθέσεις και να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα. 



 

Τέλος, το Triseum Variant Limits θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία με την 

μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης ( Flipped Classroom). Οι μαθητές εργάζονται και παίζουν 

παιχνίδια ως εργασία (εκτός του σχολικού προγράμματος), ενώ μέσα στην τάξη οι καθηγητές 

μέσω κατάλληλων φύλλων μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους για τα επίπεδα 

γνώσεων τους. Είναι ένας συνδυασμός της άμεσης διδασκαλίας και της εποικοδομητικής 

μάθησης, όπου ο δάσκαλος δεν είναι ο "σοφός στη σκηνή", αλλά ο "βοηθός στη σκηνή" και 

"οδηγός" στους φοιτητές που ενδεχόμενα απουσιάζουν από κάποιο μάθημα λόγω ασθένειας 

ή λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων , όπως ο αθλητισμός, και έχουν μείνει πίσω στην 

σχολική ύλη. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση με εξατομικευμένη 

εκπαιδευτική μέθοδο. Αποτελεί ένα εργαλείο για την αύξηση της αλληλεπίδρασης και του 

προσωποποιημένου χρόνου επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ένα 

περιβάλλον όπου οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση. 

Συνοπτικά, οι τάσεις στις οποίες ανταποκρίνεται αυτό το σενάριο είναι: 

➢ Ανεστραμμένη τάξη: οι μαθητές αποκτούν τις βασικές έννοιες στο σπίτι. Ο χρόνος που 

δαπανάται στην τάξη χρησιμοποιείται για προβληματισμό, συζήτηση και ανάπτυξη του 

θέματος. 

➢ Εκμάθηση με βάση το παιχνίδι & Παιχνιώδη Μάθηση: η μάθηση αναμιγνύεται με παιχνίδια 

ή με μηχανισμό παιχνιδιών. 

➢ STEM Μάθηση: Αύξηση της εστίασης στα μαθήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικών, 

Μαθηματικών στο πρόγραμμα σπουδών 

➢ Εκπαίδευση: παιχνιώδη μάθηση. Μάθηση με ευχάριστο τρόπο. 

➢ Το περιβάλλον προσωπικής μάθησης: το περιβάλλον εκμάθησης είναι προσαρμοσμένο στις 

προσωπικές σας ανάγκες του κάθε μαθητή. 

➢ Τα κοινωνικά μέσα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, 

παρουσιάζουν ιδέες, πληροφορίες και επικοινωνούν. 

➢ Διαδραστική αναζήτηση & μάθηση : οι εικόνες και τα πολυμέσα είναι πιο ισχυρά από τα 

λεκτικά ερεθίσματα. 

➢ Εξωτερική Εκπαίδευση: Εκμάθηση έξω από το σχολικό κτίριο σε "πραγματικό" περιβάλλον. 

➢ Μάθηση με άλλους : οι μαθητές μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους και δίνουν την 

κατάλληλη ανάδραση και ανατροφοδότηση. 

➢ Εικονικός Βοηθός Εκμάθησης: Στους μαθητές παρέχεται ηλεκτρονική βοήθεια όταν 

χρειάζεται. 

   

Στόχοι και αξιολόγηση της μάθησης 

 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι; Ποιες δεξιότητες θα αναπτύξει και θα επιδείξει ο μαθητής στο σενάριο; 

(π.χ. δεξιότητες του 21ου αιώνα). Πώς θα αξιολογηθεί η πρόοδος στο επίτευγμα, διασφαλίζοντας 



 

ότι ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό του ώστε να 

βελτιωθεί; 

 

1. Ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων σκέψης για να αναζητήσουν μοτίβα (σχέσεις) 

στα δεδομένα, προσπαθώντας να προσδιορίσουν τι σημαίνουν αυτά τα μοτίβα και, στη 

συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να υποστηρίξουν μία πρόταση 

(αξιωματική θεμελίωση κανόνα). (Οι μαθητές χρειάζονται την ικανότητα να σκέφτονται 

αναλυτικά, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα για την σύγκριση, την αντίθεση, την 

αξιολόγηση, τη σύνθεση και την εφαρμογή χωρίς συγκεμριμένες οδηγίες ή επίβλεψη). 

2. Ευελιξία 

3. Γνωστικοί στόχοι 

➔ Προσδιορισμός των ιδιοτήτων (συμπεριφοράς) της συνάρτησης όταν το χ αυξάνεται ή 

ελαττώνεται απεριόριστα. 

 ➔ Προσδιορισμός των οριζόντιων και  κάθετων ασύμπτωτων ευθειών για την ερμηνεία των 

ιδιοτήτων (συμπεριφοράς) των συναρτήσεων. 

● Με την επίλυση ασκήσεων οι μαθητές, αυτοαξιολογούν τις γνώσεις τους.  

  

Ρόλος του εκπαιδευόμενου  

 

Σε ποιες δραστηριότητες θα συμμετάσχει ο εκπαιδευόμενος;  

Προαπαιτούμενες Γνώσεις / Απαιτήσεις: Οι έννοιες των ορίων, εμπειρικός προσέγγιση των 

ορίων μέσω γραφημάτων των συναρτήσεων. 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ακολουθώντας τη διερευνητική διαδικασία μάθησης 

μέσω των ερωτήσεων καθώς επιλύουν Puzzle of Zone 4. 

Επιλύουν ασκήσεις χρησιμοποιώντας την αλγεβρική αναπαράσταση συναρτήσεων. 

  

Πόροι και Πηγές  

 

Ποιοι πόροι, ιδίως οι τεχνολογίες, θα απαιτηθούν;  

● Λήψη λογισμικού Variant Limits of Triseum https://triseum.com/variant-limits/ 

● Λήψη του λογισμικού geogebra (www.geogebra.org) 

● Εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας  padlet (www.padlet.com) ή wikispaces 

(www.wikispaces.com) 

➔ Βίντεο: Τι είναι το παράδοξο της διχοτόμησης του Ζήνωνα; - Colm Kelleher.  

Δείτε το πλήρες μάθημα: http://ed.ted.com/lessons/what-is-zen... 

➔ Πρόβλημα στο geogebra: Γεωμετρική προσέγγιση του ορίου στο άπειρο 

     Επίλυση 

➔ Geogebra για το όριο ακολουθίας στο άπειρο 

➔ Φύλλο εργασίας για την επίλυση ασκήσεων 

● Κατεβάστε το λογισμικό Variant Limits of Triseum https://triseum.com/variant-limits/ 

● Κατεβάστε το λογισμικό geogebra (www.geogebra.org)  

● Βιντεοπροβολέας 

● Σχολικό εγχειρίδιο  

● Φύλλο εργασίας για την επίλυση ασκήσεων. 

  

Xώρος εκμάθησης 

 

https://drive.google.com/file/d/1HDr7KCzuaPrcwZNLonwDMliOZiPdnARl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uyRq8QlBLiKLQQ9IaSvkBMUvjX3OjdlD?usp=sharing
https://triseum.com/variant-limits/
https://triseum.com/variant-limits/
http://www.geogebra.org/
http://www.padlet.com/
http://www.wikispaces.com/
http://ed.ted.com/lessons/what-is-zen
https://ggbm.at/p7nqrtpn
https://ggbm.at/YkjDtH7Z
https://ggbm.at/pqwxjyee
https://triseum.com/variant-limits/
https://triseum.com/variant-limits/
http://www.geogebra.org/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C105/492/3194,12953/
https://drive.google.com/file/d/1HDr7KCzuaPrcwZNLonwDMliOZiPdnARl/view?usp=sharing


 

Πού θα λάβει χώρα η εκμάθηση π.χ. σχολική τάξη, τοπική βιβλιοθήκη, μουσείο, σε εξωτερικούς χώρους, σε 

ένα διαδικτυακό χώρο; 

To εργαστήρια υπολογιστών στο σχολείο και συσκευές προσωπικών υπολογιστών για την 

εργασία εκτός σχολικής τάξης.   

  

  

Μελλοντικής Τάξης Σενάριο  

Περιγράψτε τις βασικές ιδέες του σεναρίου 

Αυτό το σενάριο βασίζεται στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών μέσω των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Το εκπαιδευτικό λογισμικό της Variant Limits Triseum 

https://triseum.com/variant-limits/ είναι μια διαδραστική μαθησιακή διαδικασία στα 

Μαθηματικά. Περιλαμβάνει μια συλλογή παιχνιδιών (τέσσερις ζώνες με διαφορετικά παζλ, 4 

Zones with Puzzles) με στοχευμένους μαθησιακούς στόχους. Η δομή των ζωνών στη 

διαδικασία εκμάθησης παρουσιάζεται εδώ. 

Αυτό το σενάριο αναφέρεται στην (Ζώνη 4, Zone 4) έννοια του άπειρου στα μαθηματικά. 

Χρησιμοποιώντας τις γραφικές αναπαραστάσεις συναρτήσεων στα παζλς (Puzzles) του 

παιχνιδιού για τον υπολογισμό των ορίων στο άπειρο, οι μαθητές χειρίζονται αντικείμενα μέσα 

στο 3D διαδραστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας αρχές και θεωρίες λογισμού. Οι παίκτες 

εμπνέονται μέσα σε ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει μια ελκυστική αφηγηματική, κρυμμένη 

ιστορία και μια περιπέτεια υψηλού επιπέδου. Η διαισθητική ανατροφοδότηση και η 

αλληλεπίδραση μέσω των παιχνιδιών επιτρέπουν στους παίκτες να παίζουν και να εξερευνούν 

με το δικό τους ρυθμό. Οι έξυπνες αναλύσεις του παιχνιδιού επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να 

παρακολουθούν τη δραστηριότητα των μαθητών και τους παρέχουν πληροφορίες για την 

πρόοδο των σπουδαστών. Η διαδικασία μάθησης μέσω της διερεύνησης είναι: 1) Εισαγωγή 

ενός γεωμετρικού προβλήματος. Οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια του απείρου στα 

μαθηματικά. 2) Εξερευνούν και διερευνούν μέσα από τα Puzzle των παιχνιδιών, και αναζητούν 

τα όρια των συναρτήσεων στο άπειρο 3) Κάνουν υποθέσεις για τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα με βάση την σύνδεση της γραφικής παράστασης με την αλγεβρική μορφή, με 

την βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού geogebra, ανακεφαλαιώνοντας την εξέλιξη της 

διαδικασίας με την επίλυση ασκήσεων. 

 

  

Δραστηριότητες Μάθησης  

Σύνδεση με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν με τη σχεδίαση της εκμάθησης 

(http://learningdesigner.org) 

https://v.gd/sOj8ep 

 

Αυτό το σενάριο μελλοντικής τάξης έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου Triseum. 
Βρείτε περισσότερα μελλοντικά σενάρια τάξεων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου Future 
Classroom Lab (http://fcl.eun.org/directory) και μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά 
σας σενάρια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Future Classroom Toolkit (http://fcl.eun.org/toolkit) 
 

 
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια 
Διανομή 4.0 Διεθνές .. 

https://www.mindomo.com/mindmap/triseum_variant-limits_-scenarios-98689338ca8242bc814b59d1ad8db7d1
https://v.gd/sOj8ep
http://fcl.eun.org/toolkit
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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