
 

Future Classroom Scenario 

Τίτλος σεναρίου 

Προσεγγίζοντας την έννοια των ορίων των συναρτήσεων 

  

Όνομα συγγραφέα  

Παναγιώτα Αργύρη 

  

Σχετική Τάση/εις (Relevant Trend/s)  

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

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

o Η ψηφιακή μάθηση στα μαθηματικά θεωρείται όλο και πιο δημοφιλής, και ανοίγει τους 

ορίζοντες σε έναν κόσμο μαθηματικών που είναι διασκεδαστικός/ευχάριστος και 

συναρπαστικός. 

o Ψηφιακός γραμματισμός 

o Η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών ψηφιακής παιδείας μπορεί να βασιστεί στα 

αναπτυξιακά στάδια των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τους 

κινδύνους/περιορισμούς όσο και την πληθώρα των ευκαιριών μάθησης που μπορεί να 

προσφέρει η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τάξη. 

o Ανεστραμμένη Τάξη ( Flipped Classroom) 

o Η ανεστραμμένη τάξη είναι μια στρατηγική διδασκαλίας και ένα είδος μικτής μάθησης 

που «αντιστρέφει» το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον παρέχοντας εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο έξω από την τάξη. Σε μια «ανεστραμμένη» αίθουσα διδασκαλίας, οι 

μαθητές παρακολουθούν online διαλέξεις, συνεργάζονται και διεξάγουν έρευνες στο 

σπίτι, ενώ μελετούν τις μαθηματικές έννοιες μέσα στην σχολική τάξη μέσω παιχνιδιών. 

o Μάθηση μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

   

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; 

 

Οι στόχοι και η μεθοδολογία αυτού του σεναρίου ακολουθούν την έμπνευση των χώρων του 

εργαστηρίου Future Classroom Lab 

Ερευνώ 

❖ Εκμάθηση βασισμένη στην έρευνα/διερεύνηση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης των μαθητών. 

❖ Οι μαθητές είναι ενεργοί ερευνητές: έρευνα με ποικίλα μέσα (κείμενο, βίντεο, ήχος, εικόνες, 

αριθμοί κ.λπ.) 

❖ Μάθηση με διερεύνηση: οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν μοντέλα, να δοκιμάσουν 

ιδέες και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα. 

 



 

Δημιουργώ 

❖ Να δοθεί στους μαθητές ανεξαρτησία και υπευθυνότητα για τη μάθησή τους: να ενισχυθεί η 

ανεξαρτησία των μαθητών στην μάθηση, ώστε να συμβάλει στην προώθηση της αίσθησης 

προσωπικής ευθύνης. 

❖ Μάθηση μέσα από την δημιουργία περιεχομένου: οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά 

στην παραγωγή και δημιουργία του περιεχομένου των μαθηματικών γνώσεων. Αυτό επιτρέπει 

στους μαθητές να ασκούν τη φαντασία τους και να καινοτομούν. 

Παρουσιάζω  

❖ Η μάθηση με διαμοιρασμό/ανταλλαγή και επικοινωνία: εξίσου σημαντική με τη διεξαγωγή 

της ενδιαφέρουσας εργασίας/δραστηριότητας είναι η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων. 

Αλληλεπιδρώ 

❖ Αναδιάταξη του φυσικού χώρου για προσωπική μάθηση 

Ανταλλαγή 

❖ Μάθηση μέσα από το παιχνίδι: Το παιχνίδι είναι κοινό σε όλα τα παιδιά. Τα ψηφιακά 

παιχνίδια και οι προσομοιώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή της 

πλαισιωμένης μάθησης. 

Αναπτύσσω 

❖ Δημιουργία άτυπου περιβάλλοντος: ο χώρος της άτυπης μάθησης στο σχολείο μπορεί να 

είναι ένα περιβάλλον περισσότερο οικείο, επιτρέποντας έναν πιο χαλαρό και μη κατευθυνόμενο 

χώρο/πλαίσιο. 

Στόχοι μάθησης που καλύπτονται: 

»» Λαμβάνοντας υπόψη το γράφημα μιας συνάρτησης, οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την έννοια του ορίου της συνάρτησης καθώς το x προσεγγίζει μια δεδομένη τιμή. 

  

Ρόλος του εκπαιδευόμενου  

 

Σε ποιες δραστηριότητες θα συμμετάσχει ο εκπαιδευόμενος;  

➔ Οι μαθητές ως παίκτες σε μαθηματικά παιχνίδια για την μάθηση των μαθηματικών γνώσεων. 

➔ Οι μαθητές παίζουν παιχνίδια, διερευνούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα ως ενεργοί 

συμμετέχοντες και όχι ως παθητικοί ακροατές. 

➔ Οι δάσκαλοι παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω των αναλύσεων του παιχνιδιού που 

παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των 

μαθητών. 

  

Πόροι και Πηγές  

 

Ποιοι πόροι, ιδίως οι τεχνολογίες, θα απαιτηθούν;  

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

 

Ηλεκτρονικές πηγές  

● Online Course 1 by https://www.khanacademy.org/ 

 

● https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-limits-

numerically/v/approximating-limit-from-table 

 

 https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-one-sided-

https://triseum.com/variant-limits/
https://triseum.com/variant-limits/
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-limits-graphically/v/introduction-to-limits-hd
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-limits-numerically/v/approximating-limit-from-table
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-limits-numerically/v/approximating-limit-from-table
https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-continuity/ab-one-sided-limits/v/one-sided-limits-from-graphs


 

limits/v/one-sided-limits-from-graphs 

 

  

Xώρος εκμάθησης 

 

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

ένα διαδικτυακό χώρο; 

Εκτος της σχολικής αίθουσας (στους ατομικούς /προσωπικούς υπολογιστές των μαθητών) 

 

  

Μελλοντικής Τάξης Σενάριο  

Περιγράψτε τις βασικές ιδέες του σεναρίου 

Αυτό το σενάριο αναφέρεται στη Ζώνη 1 του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Triseum Variant Limits 

και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης αίθουσας διδασκαλίας για την μάθηση 

της έννοιας των ορίων των συναρτήσεων. Τα στάδια της μάθησης στο παιχνίδι υποστηρίζουν 

πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πόροι (βίντεο).  

Για αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιούνται κουίζ/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από 

εκπαιδευτικούς ιστότοπους των μαθηματικών. Στην τάξη οι μαθητές παρουσιάζουν τις γνώσεις 

τους και το επίπεδο κατανόησης τους προκειμένου να λάβουν προτάσεις και σχόλια για 

βελτίωση των επιδόσεων τους. 

 

  

Δραστηριότητες Μάθησης  

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

(http://learningdesigner.org) 

https://v.gd/JhXGJc 

 

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 .. 

 

 

 

Αναφορές 
 
Learning Zones Future Classroom Lab, European SchoolNet 2016 
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