
 

Future Classroom Scenario 

Τίτλος σεναρίου 

Νόμοι των Ορίων (στις πράξεις συναρτήσεων) 

  

Όνομα συγγραφέα  

Παναγιώτα Αργύρη 

  

Σχετική Τάση/Τάσεις (Relevant Trend/s)  

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

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

 Μάθηση με βάση το παιχνίδι 

Τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά εργαλεία επειδή η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα 

ουσιαστικό πλαίσιο. Το θέμα σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνουν οι μαθητές 

/ παίκτες. Ως εκ τούτου, η γνώση που αποκτήθηκε δεν είναι μόνο σχετική, αλλά εφαρμόζεται 

και ασκείται στο πλαίσιο αυτό (Richard Van Eck, 2006) 

Η μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι περιλαμβάνει τη χρήση παιχνιδιών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και βιντεοπαιχνιδιών ειδικά σχεδιασμένων για την παραγωγή μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Είναι σχεδιασμένη για να ισορροπήσει το θέμα με το παιχνίδι, και αργότερα 

αξιολογεί την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να διατηρήσει και να εφαρμόσει την αποκτηθείσα 

γνώση σε σενάρια πραγματικού κόσμου. 

 Μάθηση με διασκεδαστικό/ευχάριστο τρόπο.  

Τα παιχνίδια αποτελούν ένα εύχαριστο μέσο μάθησης που βελτιώνουν τις μαθησιακές 

επιδόσεις. Όταν οι μαθητές βιώνουν την μαθηση με ευχάριστο τρόπο, η πίεση εκμάθησης 

διαχέεται, επιτρέποντάς τους να καθορίζουν ελεύθερα και να τροποποιούν τις στρατηγικές τους 

σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο στόχο. 

 Μάθηση σε αλληλεπίδραση με άλλους: οι μαθητές μαθαίνουν από τους συμμαθητές 

τους και δίνουν ανάδραση/ανατροφοδότηση. 

 Μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή: οι μαθητές και οι ανάγκες τους βρίσκονται στο 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

 Οπτική/Εικονική αναζήτηση & Μάθηση (Visual Search & Learning) : οι εικόνες και τα 

πολυμέσα είναι πιο ισχυρά από τα λεκτικά ερεθίσματα. 

 Ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom).  

   

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; 

 



 

Κύριοι στόχοι: 

● Αύξηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στην μάθηση των μαθηματικών 

● Αλλαγή συμπεριφοράς/στάσης απένταντι στην μάθηση των μαθηματικών 

● Απόκτηση/Καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων 

● Μάθηση/Απόκτηση νέων γνώσεων 

 

Ανάπτυξη των «μαλακών δεξιοτήτων» των μαθητών: οι μαθητές αναπτύσσουν τις “μαλακές 

δεξιότητές” τους μέσα από εργασίες/δραστηριότητες που βασίζονται στην αυτενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης, του σχεδιασμού και της ομαδικής εργασίας. Δίνεται 

στους μαθητές ανεξαρτησία και υπευθυνότητα για τη μάθησή τους, ώστε να ενισχυθεί η 

εμπλοκή των μαθητών για το έργο/την δραστηριότητα και να προωθηθεί η καλλιέργεια της 

αίσθησης της προσωπικής ευθύνης. 

Παίζοντας τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι μαθητές καλλιεργούν βασικές δεξιότητες που 

απαιτούνται στα επαγγέλματα STEM (επίλυση προβλημάτων, αναλυτική και κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα, πνεύμα έρευνας, εξερεύνηση, αυτό-κινητοποίηση κ.λπ.) για την προσέγγιση 

μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας STEM. 

Οι μαθητές επιδεικνύουν/παρουσιάζουν τη μαθηματική γνώση στην τάξη που έχουν μελετήσει 

μέσω του Triseum Variant Limit στους άλλους μαθητές, συζητούν μαζί τους για ανώτερη  

γνώση (υψηλότερου επιπέδου), δημιουργούν γραφήματα συναρτήσεων και ερωτήσεις προς 

συζήτηση που βασίζονται στο παιχνίδι, συνεργάζονται με τους άλλους μαθητές για να 

παρέχουν εξηγήσεις. 

Ο δάσκαλος κρατά σημειώσεις και αξιολογεί την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διερευνητική 

διαδικασία μάθησης. Τέλος, οι συνεντεύξεις με όλη την τάξη είναι μια μέθοδος για την 

αξιολόγηση των στάσων μέσα από την εφαρμογή των παιχνιδιών.  

Φόρμα αξιολόγησης_Αυτοναφορά 

 

  

Ρόλος του εκπαιδευόμενου  

 

Σε ποιες δραστηριότητες θα συμμετάσχει ο εκπαιδευόμενος;  

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει εργαστεί (εκτός σχολικών 

ωρών) στα Puzzles και Zones του Triseum Variant Limits. Η δεύτερη ομάδα δεν έχει εμπειρία 

στην μάθηση και τη γνώση που περιλαμβάνεται στο Triseum, αναφερόμενη στα όρια των 

συναρτήσεων. Στην τάξη, η πρώτη ομάδα παίρνει το ρόλο του μέντορα για το δεύτερη και 

παρουσιάζουν τις μαθηματικές γνώσεις μέσω της οθόνης του παιχνιδιού Triseum. Και οι δύο 

ομάδες συνεργάζονται, συζητούν και παίρνουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική προσέγγιση για 

την εκμάθηση των συμμαθητών τους στους νόμους των ορίων στις πράξεις μεταξύ 

συναρτήσεων. Η διαδικασία υποστηρίζεται από τον δάσκαλο στην τάξη, ο οποίος δίνει οδηγίες 

για την εμπέδωση/κατανόηση των βασικών αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων στους 

νόμους των ορίων. Σε αυτό το σενάριο οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι του Triseum Variant: 

Limits: διερευνούν για να μάθουν μαθηματική γνώση, αναζητούν περαιτέρω ασκήσεις και 

θεωρία, δίνουν εξηγήσεις, επαναλαμβάνουν τα αποτελέσματα και παίρνουν το ρόλο του 

μέντορα για τους συμμαθητές τους. (Φωτογραφίες των μαθητών ως μέντορες στους 

συμμαθητές τους) 

  

Πόροι και Πηγές  

 

Ποιοι πόροι, ιδίως οι τεχνολογίες, θα απαιτηθούν;  

https://docs.google.com/document/d/1d3O-asMJ2omNUck9L8ddMovw7K-sUUa5CEBk3r90tig/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d3O-asMJ2omNUck9L8ddMovw7K-sUUa5CEBk3r90tig/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JgIiAgu2HzkfYce2zrkTIj0lG9L1Nc59?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JgIiAgu2HzkfYce2zrkTIj0lG9L1Nc59?usp=sharing


 

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

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

● Βιντεοπροβολέας 

● Σχολικό εγχειρίδιο  

● Περισσότερες ασκήσεις στους νόμους των ορίων 

  

Xώρος εκμάθησης 

 

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

ένα διαδικτυακό χώρο; 

● Η σχολική τάξη ως χώρος για εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης  

● Εργαστήριο υπολογιστών ή συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών για εργασία εκτός 

σχολείου. 

  

  

Μελλοντικής Τάξης Σενάριο  

Περιγράψτε τις βασικές ιδέες του σεναρίου 

Το κύριο μαθηματικό θέμα αυτού του σεναρίου είναι οι βασικοί νόμοι των ορίων στην 

πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των 

συναρτήσεων (Ζώνη 2). Χρησιμοποιώντας την στρατηγική «μάθηση από/με άλλους» 

επικεντρώνονται σε μια τάξη καινοτομίας, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν πολλές από τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο των μέντορα για να 

παρουσιάσουν και να μοιραστούν τις μαθηματικές γνώσεις που έχουν μελετήσει και έχουν 

αποκτήσει μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Triseum Variant Limits. Ο δάσκαλος ελέγχει τα 

βήματα/στάδια της εξέλιξης, επηρεάζοντας την εκμάθηση δημιουργώντας προκλητικά και 

ενδιαφέροντα ερωτήματα. Ο δάσκαλος θέτει ερωτήματα που όχι μόνο διεγείρουν την έμφυτη 

περιέργεια των μαθητών, αλλά τους ενθαρρύνουν να διερευνήσουν περαιτέρω. Με αυτόν τον 

τρόπο ο δάσκαλος προτρέπει τους μαθητές να σκεφτούν σε βάθος τις μαθηματικές γνώσεις, 

τους ενθαρρύνει να εξηγήσουν την διερεύνηση τους, τους παρακινεί να εξηγήσουν γιατί 

επέλεξαν την συγκεκριμένη μέθοδο επίλυσης. Τα φύλλα εργασίας με επιπλέον ασκήσεις 

χρησιμοποιούνται για πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό λογισμικό geogebra χρησιμοποιείται 

για τη γραφική αναπαράσταση μετασχηματισμού σε αλγεβρική και τη δημιουργία 

συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων.  

  

Δραστηριότητες Μάθησης  

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

(http://learningdesigner.org) 

https://v.gd/RIKm1C 

 

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). 

 

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://v.gd/RIKm1C
http://fcl.eun.org/toolkit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

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