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 Πρωτότυπες πηγές (αποσπάσματα από
αυθεντικά ιστορικά ντοκουμέντα),
 δευτερεύουσες πηγές οι οποίες σχετίζονται με
ιστορικές αφηγήσεις, σχόλια και ερμηνείες,
ανασυγκροτήσεις κλπ.,

 διδακτικές πηγές οι οποίες παραπέμπουν σε
ιστορικά δεδομένα και συγκεκριμένες διδακτικές
προσεγγίσεις εμπνευσμένες από την ιστορία.

 Έρευνα – δράση με στόχους:
 Μελέτη των κινήσεων κατά τον Ύστερο
Μεσαίωνα

 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων εμπνευσμένων
από την ιστορία με στόχο την εισαγωγή
πρωτοετών φοιτητών του Μαθηματικού
Τμήματος στις έννοιες του ορισμένου
ολοκληρώματος και του Θεμελιώδους
θεωρήματος του Απειροστικού Λογισμού.
 Ανάλυση της νοητικής λειτουργίας των
φοιτητών με βάση συγκεκριμένες θεωρίες
μάθησης και μεθοδολογικά εργαλεία

Η μαθηματική μελέτη των κινήσεων κατά τον
Ύστερο Μεσαίωνα (14ος αιώνας)

Ο ρόλος των γεωμετρικών
αναπαραστάσεων των κινήσεων και
της Ευκλείδειας γεωμετρίας στην
ανάδυση εννοιών του Απειροστικού
Λογισμού

Η ανάδυση της κινηματικής στο Merton College (Oxford,
1320 – 1350 μ.Χ.)
 Thomas Bradwardine (1295 – 1349).
 Calculators:
1. William Heytesbury (1313-1372),
2. Richard Swineshead (άκμασε ~ 1344-1354), και
3. John Dumbleton (άκμασε ~ 1331-1349).

Δίνουν ορισμούς των διάφορων κινήσεων, διατυπώνουν
και αποδεικνύουν θεωρήματα λεκτικά, χρησιμοποιώντας
Ευκλείδεια γεωμετρία και κυρίως τη γεωμετρική σειρά.

 Ομοιόμορφη: Ίσες αποστάσεις σε ίσα χρονικά
διαστήματα.
 Ομοιόμορφα επιταχυνόμενη: Ίσες αυξήσεις ταχύτητας
σε ίσα χρονικά διαστήματα.
 Ο ορισμός της στιγμιαίας ταχύτητας :
«Στη μη ομοιόμορφη κίνηση, η ταχύτητα σε κάθε
δεδομένη στιγμή θα μετρηθεί μέσω μιας διαδρομής η
οποία θα μπορούσε να περιγραφεί από το κινούμενο
σημείο αν, σε μια χρονική περίοδο, εκινείτο ομοιόμορφα
με την ίδια τιμή της ταχύτητας με την οποία εκινείτο σ’
αυτή τη χρονική στιγμή…».
(William Heytesbury, Regule solventi sophismata)
(Clagett, 1959, σελ. 235 - 237)

 Αναπαράσταση των ορισμών των κινήσεων που
δόθηκαν από τους Calculators, με χρήση του
γεωμετρικού μοντέλου του Oresme προσαρμοσμένο σε
Καρτεσιανούς άξονες:
Μια διακριτή προσέγγιση
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Η στιγμιαία ταχύτητα μπορεί να μετρηθεί μέσω του εμβαδού
του στοιχειώδους ορθογωνίου.
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Ομοιόμορφα
επιταχυνόμενη
κίνηση: «Σε κάθε ένα
από οποιαδήποτε ίσα
χρονικά διαστήματα η
κίνηση αποκτά μια ίση
αύξηση της ταχύτητας».

Μια διακριτή προσέγγιση μη
ομοιόμορφα
επιταχυνόμενης κίνησης:
«Η κίνηση “αποκτά” μια
μεγαλύτερη αύξηση της
ταχύτητας σε ένα χρονικό
διάστημα από ότι σ’ ένα άλλο
ίσο χρονικό διάστημα».

 Από γεωμετρικό μοντέλο του Οresme στο αλγεβρικό
πλαίσιο χρησιμοποιώντας σύγχρονο συμβολισμό:
(a) Ομοιόμορφη
(b) Ομοιόμορφα
κίνηση
επιταχυνόμενη κίνηση
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Το Θεώρημα Μέσης τιμής του Merton College



«… το κινούμενο σώμα αποκτώντας το πλάτος
(latidute) [της ταχύτητας] ομοιόμορφα κατά την διάρκεια
κάποιας καθορισμένης χρονικής περιόδου θα διανύσει
μια απόσταση ακριβώς ίση με εκείνη που θα διένυε σε
ίσο χρόνο, αν εκινείτο ομοιόμορφα με την μέση τιμή της
ταχύτητας…».

(“Regule solventi sophismata” του W. Heytesbury, στα
1335 μ.Χ.)
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 Ο Swineshead λέει στο “De motu”, (Μ. Clagett, 1959, σελ.
243):
«… Επιπλέον, οποιαδήποτε μη ομαλή κίνηση,
αντιστοιχεί σε κάποια τιμή [της ταχύτητας]…»

 Το Θεώρημα μέσης τιμής του Merton για την ομαλά
μεταβαλλόμενη κίνηση, όσο και η παρατήρηση του
Swineshead, ανοίγει το δρόμο στην ανάδυση του
Θεωρήματος Μέσης τιμής του ολοκληρωτικού
λογισμού.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

 Nicole Oresme (1323 – 1382 μ.Χ.)
Tractatus de configurationibus qualitatum
et motum (1362 μ.Χ.)
Περί σχηματισμού ποιοτήτων και κινήσεων

 Μια ποιότητα (π.χ. ταχύτητα) αναπαρίσταται από κάποιο
σχήμα.
 Έκταση: Το ευθύγραμμο τμήμα AB.
 Εντάσεις: Οι κατακόρυφες AC, EF, BD, και DE, FG, BC
 Μια ομοιόμορφη ποιότητα (ταχύτητα): ορθογώνιο ABCD
 Μια ομαλά μεταβαλλόμενη ποιότητα: ορθογώνιο τρίγωνο ABC
 CD, AC: «γραμμές των κορυφών» ή «γραμμές της
έντασης»
 Τα εμβαδά των σχημάτων αναπαριστούν τη συνολική
ποσότητα των ποιοτήτων (η ”συνολική ταχύτητα” αντιστοιχεί
στη διανυόμενη απόσταση)
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 To γεωμετρικό μοντέλο αναπαράστασης του Oresme είναι
ένα «συναρτησιακό» μοντέλο, με μεταβλητές την
έκταση, την ένταση, και την ποσότητα της ποιότητας
μέσω της από κοινού θεώρησης έντασης και έκτασης.
 Η συνάρτηση εκφράζεται λεκτικά (π.χ. μια ομοιόμορφη
ποιότητα, μια ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη ποιότητα, κλπ.)
 Η γραμμή της έντασης είναι παρεμφερής με μια
καμπύλη στη μοντέρνα αναλυτική γεωμετρία.
Γραμμή της έντασης

Το συνολικό σχήμα εκφράζει τη
ποιότητα και το εμβαδόν του
την ποσότητα της ποιότητας

Σημειακές
εντάσεις

Υποκείμενη γραμμή – έκταση της ποιότητας

 «Ζητήματα σχετικά με την Ευκλείδεια γεωμετρία»
“Questiones super geometriam Euclidis per Magistrum
Nicolaum Oresme”.
 Ζήτημα 14ο
 «… κάθε ποιότητα [ταχύτητα] μεταβαλλόμενη
ομοιόμορφα μέχρι τη μηδενική τιμή, της οποίας το
υποκείμενο θεωρείται ότι χωρίζεται σε κάποιο αριθμό ίσων
τμημάτων… και με το πιο μικρό μέρος ορισμένο ως το
πρώτο μέρος, ο λόγος των επιμέρους ποιοτήτων, δηλ. της
αμοιβαίας σχέσης τους, είναι όπως η σειρά των περιττών
αριθμών όπου ο πρώτος είναι 1, ο δεύτερος 3, ο τρίτος 5,
κλπ, όπως φαίνεται στο σχήμα».
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Galileo (ΠΟΡΙΣΜΑ στο Θ ΙΙ,
«Δυο νέες επιστήμες»):

Άρα είναι καθαρό ότι αν πάρουμε
οποιαδήποτε ίσα χρονικά
[διαδοχικά] διαστήματα,
μετρώντας από την αρχή της
κίνησης, οι αποστάσεις οι οποίες
θα διανυθούν [αντιστοίχως] θα
έχουν μεταξύ τους τον ίδιο
λόγο, όπως η σειρά των
περιττών αριθμών 1, 3, 5, 7,…
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 Galileο Galilei (1564 – 1642 μ.Χ.):
«Διάλογοι για δύο νέες επιστήμες»
 Τρίτη μέρα: Μεταβολή της θέσης [De motu locali]
 «Πρόθεσή μου είναι να εκθέσω μια εντελώς νέα επιστήμη
…… Δεν υπάρχει, στη φύση, ίσως κάτι παλιότερο από
την κίνηση… έχω ανακαλύψει μέσω πειραματισμού,
κάποιες ιδιότητές της, οι οποίες αξίζει να γίνουν γνωστές
και οι οποίες δεν έχουν μέχρι τώρα παρατηρηθεί ή
αποδειχθεί… κανείς δεν έχει επισημάνει ότι οι
διανυόμενες αποστάσεις, κατά τη διάρκεια ίσων χρονικών
διαστημάτων, από ένα σώμα που πέφτει [εκκινώντας]
από την ηρεμία, έχουν τον ίδιο λόγο μεταξύ τους όπως οι
περιττοί αριθμοί, αρχίζοντας από τη μονάδα».

 Oresme – υποθετικές κινήσεις
 Γαλιλαίος – φυσικές κινήσεις

Ο Γαλιλαίος μιλάει για μια νέα επιστήμη:
 Η δομή του Είναι και της επιστήμης είναι μαθηματική.

 Θεμελιώδες βήμα είναι η διατύπωση μαθηματικών
νόμων της Φύσης.
 Το πείραμα καθίσταται δυνατό ως αποτέλεσμα της
μαθηματικής «γλώσσας» της Φύσης
 Ο Γαλιλαίος προσεγγίζει την αναζήτηση των μαθηματικών
νόμων, που διέπουν τα φαινόμενα, σύμφωνα με το
«Ευκλείδειο» σχήμα - ορισμοί, αξιώματα, θεωρήματα και
προτάσεις - ονομάζοντας την πλήρη μέθοδό του
«argomento ex suppositione» (καθ’ υπόθεσιν επιχείρημα)
(Crombie, 1992, τόμος β, σελ. 146).

 «ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΙ. : Οι αποστάσεις που διανύονται
από ένα σώμα που πέφτει με μια ομοιόμορφα επιταχυνόμενη
κίνηση [εκκινώντας] από την ηρεμία, είναι μεταξύ τους όπως τα
τετράγωνα των χρονικών διαστημάτων που απαιτούνται
προκειμένου να διανυθούν αυτές οι αποστάσεις».
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«…Εξακολουθούμε να δοκιμάζουμε άλλες αποστάσεις,
συγκρίνοντας το χρόνο όλου του μήκους με εκείνον του
μισού μήκους, ή με εκείνον των δύο τρίτων, ή των τριών
τετάρτων, ή ακόμα για οποιοδήποτε κλάσμα. Σε τέτοια
πειράματα, επαναλαμβανόμενα τουλάχιστον εκατό φορές,
πάντα βρίσκουμε ότι οι αποστάσεις που διανύονται είναι
μεταξύ τους [έχουν λόγο], όπως τα τετράγωνα των χρόνων,
και αυτό είναι αληθές για όλες τις κλίσεις του επιπέδου, δηλ,
του καναλιού, κατά μήκος του οποίου κυλήσαμε τη σφαίρα».

 Η ερευνητική μεθοδολογία του Γαλιλαίου
Παρατήρηση: Η ταχύτητα αυξάνει κατά την πτώση
των σωμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Υπόθεση: Κατά την πτώση των σωμάτων η κίνηση είναι
ομαλά επιταχυνόμενη. Άρα σύμφωνα με τον ορισμό
της κίνησης, η ταχύτητα είναι ανάλογη του χρόνου.

Με δεδομένη την υπόθεση ως ΑΞΙΩΜΑ, κατασκευάζει
μαθηματική θεωρία και γεωμετρικό μοντέλο μελέτης της
κίνησης και καταλήγει σε μαθηματικά συμπεράσματα:
(1)
σε ίσους χρόνους.
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Κατασκευάζει πείραμα προσαρμοσμένο στα παραπάνω
μαθηματικά συμπεράσματα ώστε να τα ελέγξει εμπειρικά.
Επιβεβαιώνει μέσω μετρήσεων, σε πραγματικές συνθήκες, τα
μαθηματικά του αποτελέσματα

Συμπεραίνει: Η αρχική υπόθεση, η οποία στήριξε
τους περαιτέρω συλλογισμούς, δηλ., ο ορισμός
της κίνησης ως ομαλά επιταχυνόμενης, κατά
την πτώση, είναι αληθής.

 Ισχυρισμός: Ο Γαλιλαίος έχει προσεγγίσει
διαισθητικά το Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού

Ο σχεδιασμός της διδακτικής προσέγγισης
 Επιλέξαμε τη διδακτική προσέγγιση μέσω της οποίας η
Ιστορία εισάγεται σιωπηρά:

(ιστορικογενετική προσέγγιση)
 Ο διδακτικός σχεδιασμός δεν ακολουθεί απαραίτητα την
διαδοχικότητα των γεγονότων όπως εμφανίστηκαν στην
ιστορική διαδρομή.
 Σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε έννοιες,
σύμβολα και μεθόδους που εμφανίστηκαν αργότερα από
το υπό εξέταση αντικείμενο, διατηρώντας πάντα στο
μυαλό ότι ο τελικός διδακτικός στόχος είναι να
κατανοηθούν τα μαθηματικά στη σύγχρονη μορφή τους
(Tzanakis & Arcavi, 2000, σελ.210)



Προσδιορίσαμε τα κρίσιμα βήματα της ιστορικής
εξέλιξης (την αναπαράσταση των
χαρακτηριστικών των κινήσεων, κυρίως από τον
Oresme).



Αυτά τα κρίσιμα βήματα ανακατασκευάστηκαν
ώστε να γίνουν διδακτικά κατάλληλα για χρήση
στην αίθουσα διδασκαλίας, προσαρμόζοντας το
μοντέλο του Oresme, σε ορθογώνιους άξονες.

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων
αποσκοπούσε στην εισαγωγή
πρωτοετών φοιτητών του Μαθηματικού
Τμήματος στις έννοιες του ορισμένου
ολοκληρώματος και του Θεμελιώδους
θεωρήματος του Απειροστικού Λογισμού.

Οι διδακτικοί στόχοι:


Η μαθηματική ενασχόληση των φοιτητών μέσω της
γραφικής αναπαράστασης ταχύτητας – χρόνου σε
προβλήματα κίνησης.



Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της διανυόμενης
απόστασης και του εμβαδού χωρίων κάτω από το γράφημα
της ταχύτητας, καθώς και η αλληλεξάρτηση ταχύτητας και
διανυόμενης απόστασης στο ίδιο γράφημα ως μια πρώτη
διαισθητική επαφή με το Θεμελιώδες θεώρημα του
Λογισμού.



Η κατανόηση εννοιών, όχι μόνο ως εργαλείων για την
επίλυση προβλημάτων, αλλά και ως μαθηματικών
αντικειμένων.

Η διδακτική προσέγγιση στους φοιτητές:
 83 φοιτητές σ’ ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον σε 8
διδακτικές ώρες (Brousseau’s διδακτικές καταστάσεις).
 16 φοιτητές έδωσαν συνεντεύξεις με στόχο να
διερευνηθούν:
 Οι δυσκολίες των φοιτητών, ο βαθμός κατανόησης των
υπό διαπραγμάτευση εννοιών,
 Η συσχέτιση μεταξύ των αρχικών δραστηριοτήτων και της
τυπικής μαθηματικής γνώσης,
 Κατά πόσο βοηθήθηκαν οι φοιτητές μέσω των
δραστηριοτήτων να κατανοήσουν αφηρημένες μαθηματικές
έννοιες.

Οι στόχοι των αρχικών δραστηριοτήτων :


Η αναπαράσταση δεδομένων κινήσεων μέσω
γραφήματος ταχύτητας - χρόνου,



Η μετάβαση από ένα πίνακα ή ένα γράφημα
στον αλγεβρικό τύπο της συνάρτησης της
ταχύτητας,



Ο υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης
και η συσχέτισή της με το εμβαδόν των χωρίων
κάτω από την καμπύλη της ταχύτητας.

 4η δραστηριότητα:
 Η γραμμική συνάρτηση της ταχύτητας στην
περίπτωση της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
προσεγγίζεται μέσω κλιμακωτών συναρτήσεων.
 Οι φοιτητές απέδειξαν την ισότητα της
συνάρτησης μετατόπισης με τη συνάρτηση του
εμβαδού του χωρίου κάτω από το γράφημα της
ταχύτητας, σ’ αυτή την περίπτωση.

4η δραστηριότητα (ένα παράδειγμα):
 Έστω ότι ένα υλικό σημείο εκκινεί από την
ηρεμία και κινείται έτσι ώστε σε οποιαδήποτε ίσα
χρονικά διαστήματα αυξάνει την ταχύτητά του
κατά ίσες ποσότητες. Θεωρήστε επιπλέον ότι τα
χρονικά διαστήματα είναι απειροελάχιστα.
1. Δώστε γράφημα ταχύτητας - χρόνου,
αν t Є [0,1], και Vτελ = 2 m/s, (t σε sec).
2. Να εκφράσετε την ταχύτητα ως συνάρτηση
του χρόνου.
3. Από το γράφημα να υπολογίσετε την
απόσταση που διανύθηκε.

 Ο Πέτρος και η συνεργάτης του έγραψαν στο
φύλλο εργασίας χωρίς άλλη εξήγηση:

 Η συνέντευξη (μέρος ενός επεισοδίου)
 Ερευνητής: Γιατί σχεδιάσατε μια ευθεία γραμμή
για να αναπαραστήσετε την ταχύτητα ως προς
το χρόνο;
 Πέτρος: … επειδή η υπόθεση λέει ότι τα χρονικά
διαστήματα είναι απειροελάχιστα μπορούμε να
θεωρήσουμε ένα παρονομαστή ν, ώστε το κάθε
διάστημα να αυξάνει κατά 1/ν. Όταν το ν
μεγαλώνει το 1/ν τείνει στο μηδέν, δηλ. για πολύ
μεγάλο ν αυτό γίνεται απειροελάχιστο… έτσι
μπορούμε να υψώνουμε κάθε φορά την
ταχύτητα στον άξονα y και να την αυξάνουμε
κατά ίσο πλάτος, σύμφωνα με τον ορισμό της
κίνησης. Έτσι η κλίση, σ’ αυτά τα μικρά
τριγωνάκια που δημιουργούνται, είναι ίση.

• Ερ: Εδώ έχετε κάνει αυτό το γράφημα.
Γιατί σχεδιάσατε αυτή την καμπύλη;
• Π: Νομίζω ότι…, προσπαθούσα να

εξηγήσω στην κοπέλα κάτι, γιατί είχαμε
κάποια διαφωνία με αυτό

(δείχνει το γράφημα της κλιμακωτής στο φύλλο
εργασίας).

 Ερ: Μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση;

 Π: Με ρώτησε γιατί αυτές οι αυξήσεις της
ταχύτητας είναι ίσες. Προσπαθούσα να τις εξηγήσω
ότι σε ίσα χρονικά διαστήματα η ταχύτητα αποκτά
ίσες αυξήσεις.
 Ερ: Γιατί σχεδίασες αυτή την καμπύλη;

 Π: Εδώ δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, διότι δεν
είναι γραμμική συνάρτηση.

 Το θεώρημα Μέσης Τιμής του Merton
College:
Οι φοιτητές το απέδειξαν εύκολα
χρησιμοποιώντας προτάσεις της
Ευκλείδειας γεωμετρίας όπως ο Oresme.
 11th δραστηριότητα: Μια καθοδηγούμενη
δραστηριότητα με στόχο την κατασκευή
μιας διαδικασίας υπολογισμού του
παραβολικού χωρίου.

 12η δραστηριότητα: Η σχέση της
μετατόπισης και της διανυόμενης
απόστασης σε μια κίνηση στην οποία
αλλάζει το πρόσημο της συνάρτησης της
ταχύτητας.

 13η δραστηριότητα: Καθοδηγούμενη
δραστηριότητα με στόχο μια απόδειξη του
Θεμελιώδους Θεωρήματος χρησιμοποιώντας το
γράφημα ταχύτητας – χρόνου μιας μη αρνητικής,
συνεχούς και αύξουσας συνάρτησης της
ταχύτητας σ’ ένα πρόβλημα μη ομαλά
επιταχυνόμενης κίνησης.

 Ειδικότερα για το Θεμελιώδες θεώρημα
στόχος ήταν να εξαχθεί ένα γενικό
συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να
περιγραφεί σε γενικές γραμμές ως εξής:

 Αν μια συνάρτηση f (αύξουσα),
εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής μιας
συνάρτησης F, σ’ ένα διάστημα Δ, τότε
η συνάρτηση του εμβαδού κάτω από το
γράφημα της f ( για f > 0 στο διάστημα
αυτό), προσδιορίζει την F.

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ περιγραφών ολοτήτων και ρυθμών
βρίσκεται στην καρδιά του Θεμελιώδους θεωρήματος του
Λογισμού (Kaput, 1999).
Λέξεις

Γραφήματα

Λέξεις
Αριθμητικοί
πίνακες

Γραφήματα

ΡΥΘΜΟΙ

Αριθμητικοί
πίνακες

ΟΛΟΤΗΤΕΣ

Συμβολικοί
τύποι

Συμβολικοί
τύποι

Φαινόμενα
Φυσικά ή
Αφηρημένα

Ανακατασκευάσαμε αυτό το σχήμα της αμφίδρομης σχέσης
μεταξύ Ρυθμών και Ολοτήτων λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι τα
«ολιστικά» γραφήματα συνδέουν σε μια κοινή περιοχή ρυθμούς
και ολότητες.
Λέξεις

Λέξεις
Γραφήματα

Αριθμητικοί
πίνακες

“ολιστικά” και άλλα

ΡΥΘΜΟΙ

ΟΛΟΤΗΤΕΣ
Συμβολικοί
τύποι

Συμβολικοί
τύποι

Φαινόμενα
Φυσικά ή
Αφηρημένα

Αριθμητικοί
πίνακες

Στην περίπτωσή μας:

Λέξεις

Λέξεις
Αριθμητικοί
πίνακες

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Αριθμητικοί
πίνακες

“Ολιστικά”
γραφήματα

Συμβολικοί
τύποι

Προβλήματα
κίνησης

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ
Συμβολικοί
τύποι

Ιστορικές πηγές
Δευτερεύουσες πηγές

Πρωτότυπες πηγές

Γενετικές ‘στιγμές’ μιας έννοιας από την Ιστορία

Διδακτική μετάπλαση

εμπνευσμένη από την Ιστορία

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

Διαισθητική
προσέγγιση
μιας έννοιας
(Καταστάσεις και
προβλήματα)

Προοδευτική
μαθηματικοποίηση
Μετατόπιση από την
άτυπη στην τυπική
γνώση (models)

Ανάδυση μιας έννοιας
ως ‘εργαλείο’ και ως
μαθηματικό
‘αντικείμενο’
(Τυπική γνώση)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδικότερα, σχετικά με την έννοια του ορισμένου
ολοκληρώματος, συνδέσαμε σε ένα «σχήμα»
στοιχεία από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις
για τη μάθηση των μαθηματικών:
(1) Τους τρεις κόσμους των μαθηματικών (Tall, 2003),
(2) Τη ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση (models of –
models for) (Gravemeijer, 1994),
(3) Την αναστοχαστική αφαίρεση (Piaget, 1972),
(4) Μια μαθηματική έννοια ως «εργαλείο» και ως
«αντικείμενο», και τη σχέση τους (Douady, 1991).

Formal - axiomatic world
Ως «αντικείμενο»
(ορισμός)

Έννοια ορισμένου
ολοκληρώματος

Προοδευτική
μαθηματικοποίηση
Embodied world
Εμβαδόν χωρίου
(concept image)

(models of – models for)

U-t graph

Ως «εργαλείο» για
υπολογισμό εμβαδών

(Δράσεις σε αντικείμενα
όπως: συνάρτηση,
γράφημα, όρια)
Λειτουργίες αναστοχαστικής
αφαίρεσης

Proceptual world

Γεωμετρία
Άλγεβρα - Λογισμός

Προβλήματα κίνησης

Αξίζει τον κόπο η προσπάθεια μελέτης και
διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας των
Μαθηματικών;

Η ΙΣΤΟΡΙΑ...... ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ !

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

 Ο David Tall εισήγαγε τους όρους “embodied”,
“proceptual” και “formal” μαθηματικούς κόσμους.
 Χρησιμοποιεί τον όρο “embodiment”
(ενσάρκωση – ενσωμάτωση) εστιάζοντας
περισσότερο στην έννοια της εννοιολογικής
ενσάρκωσης, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο
που οικοδομούμε πιο εκλεπτισμένες αντιλήψεις
βασισμένες σε αισθητηριακές εμπειρίες.
 Διατυπώνοντας τον embodied κόσμο με αυτόν
τρόπο, αυτός περικλείει όχι μόνο νοητικές
αντιλήψεις αντικειμένων του πραγματικού
κόσμου, αλλά επίσης τις εσωτερικές αντιλήψεις
μας, που περιλαμβάνουν οπτικο-χωρικά σχήματα
και εικόνες.

 Ο proceptual κόσμος (εννοιολογικό-διαδικαστικός) είναι
ο κόσμος των συμβόλων που χρησιμοποιούμε για
υπολογισμούς και χειρισμούς στην αριθμητική, την
άλγεβρα και τον λογισμό. Αυτοί αρχίζουν με ενέργειες
(όπως η αρίθμηση) οι οποίες ενθυλακώνονται ως έννοιες
χρησιμοποιώντας σύμβολα που μας επιτρέπουν να
μεταβαίνουμε από διαδικασίες σε έννοιες.
 Ο formal-axiomatic κόσμος βασίζεται σε ιδιότητες
εκπεφρασμένες με όρους τυπικών ορισμών που
χρησιμοποιούνται ως αξιώματα σε συγκεκριμένες
μαθηματικές δομές. Εδώ δεν ενεργούμε με οικεία
αντικείμενα της εμπειρίας μας αλλά με αξιώματα,
ορισμούς και ιδιότητες που είναι προσεκτικά
διατυπωμένες στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθηματικών
δομών.

 Η αναστοχαστική αφαίρεση περιγράφει τη δομή
των λογικο – μαθηματικών δομών ενός ατόμου
στην πορεία της γνωσιακής ανάπτυξης.
Περιγράφεται ως γενικός συντονισμός των
ενεργειών του υποκειμένου, ο οποίος οδηγεί σε
μια κατασκευαστική λογική γενίκευσης με
αποτέλεσμα να προκύπτουν «νέες συνθέσεις όπου
συγκεκριμένοι νόμοι αποκτούν καινούργια
σημασία»

(Piaget, 1980, σελ. 89-97, Piaget & Garcia, 1989,
σελ. 299).

 O Piaget διέκρινε διάφορα είδη δόμησης της αναστοχαστικής
αφαίρεσης:
 (α) Την εσωτερίκευση (interiorization) ως διαδικασίας
ερμηνείας και κατανόησης των παρατηρούμενων φαινομένων,
μέσα σε ένα σύστημα εσωτερικευμένων λειτουργιών (Piaget,
1980, σελ. 90).
 (β) Το συντονισμό (coordination) ή σύνθεση δύο ή
περισσότερων διαδικασιών για το σχηματισμό μιας τρίτης.
 (γ) Την ενσωμάτωση (encapsulaton) ή μετατροπή μιας
(δυναμικής) διαδικασίας σ’ ένα (στατικό) αντικείμενο, με την
έννοια ότι, «… μαθηματικές οντότητες κινούνται από το ένα
επίπεδο στο άλλο, μια πράξη πάνω σε τέτοιες ‘οντότητες’
γίνεται με τη σειρά της ένα αντικείμενο της θεωρίας» (Piaget,
1972, σελ. 70).

 (δ) Τη γενίκευση (generalization) ως
αντιληπτικής ικανότητας του υποκειμένου να
εφαρμόζει ένα υπάρχον σχήμα σε μια ευρύτερη
συγκέντρωση φαινομένων ή να ενσωματώνει μια
διαδικασία σ’ ένα μαθηματικό αντικείμενο.

 Douady (1991, σελ. 115): ‘Μια έννοια είναι εργαλείο,
όταν το ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση της για την
επίλυση ενός προβλήματος. Ένα εργαλείο εμπεριέχεται
σ’ ένα ειδικό περιεχόμενο, από κάποιον, σ’ ένα δεδομένο
χρόνο’. Με αυτή τη σημασία η μαθηματική έννοια
‘ορισμένο ολοκλήρωμα’ αναδύεται ως εργαλείο εύρεσης
εμβαδών χωρίων, και εξαρτάται από το πλαίσιο (context)
– στην περίπτωσή μας, καταστάσεις και προβλήματα
κίνησης.
 Η μαθηματική έννοια νοείται στον τυπικό – αξιωματικό
(formal) μαθηματικό κόσμο ως αντικείμενο (Duady,
1991, σελ. 116): ‘Μια έννοια είναι αντικείμενο όταν νοείται
σε μια πολιτισμική διάσταση, ως ένα κομμάτι γνώσης
ανεξάρτητο από κάθε περιεχόμενο, από κάθε πρόσωπο,
κατέχοντας μια θέση στο σώμα της κοινωνικά
αναγνωρισμένης επιστημονικής γνώσης’.

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Galileo Galilei
 “Ο Γαλιλαίος παρατηρεί τις πέτρες καθώς πέφτουν από την οροφή του
πύργου της Πίζα. Ένας από τους βοηθούς του φροντίζει να αφήνει σε
ελεύθερη πτώση μια πέτρα κάθε φορά που του γνέφει ο Γαλιλαίος”.
 Έτσι ιστορεί η παράδοση τα πειράματα του Γαλιλαίου τα σχετικά με τη
μελέτη της ελεύθερης πτώσης των σωμάτων. Ας υποθέσουμε ότι
βρίσκεστε στο περιβάλλον του Γαλιλαίου και σας ζητείται να πάρετε
μέρος στις μαθηματικές επεξεργασίες μελέτης της κίνησης των
σωμάτων κατά την πτώση. Ο Γαλιλαίος ισχυρίζεται ότι η πτώση των
σωμάτων είναι ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. (Η πτώση υπό την
επίδραση του βάρους των σωμάτων, είτε ως ελεύθερη πτώση, ή ως
κάθοδος σε ένα κεκλιμένο επίπεδο υπό την επίδραση μιας σταθερής
συνιστώσας του βάρους τους. Την κίνηση αυτή την χαρακτηρίζει ως
φυσικά επιταχυνόμενη κίνηση (natural motion) ).
 Α) Ας υποθέσουμε ότι ένα σώμα πέφτει ελεύθερα υπό την επίδραση
του βάρους του. Σας ζητάει να σχεδιάσετε, με δεδομένο τον ισχυρισμό
του, το γράφημα της ταχύτητας ως προς το χρόνο για την κίνηση αυτή.
( Θεωρήστε χρονικό διάστημα [0, t] ).

 Β) Σας ζητάει να υπολογίσετε τη μετατόπιση ως συνάρτηση του t. (Από
το γράφημα να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης θέσεως του σώματος).
 Στο βιβλίο του Γαλιλαίου, «Οι δυο νέες επιστήμες», εκδόσεις Dover,
πρώτη έκδοση 1954. Σελ. 175 – 179, διαβάζουμε:
 Θεώρημα ΙΙ (Στην «φυσικά» επιταχυνόμενη κίνηση)
 Οι αποστάσεις που διανύονται από ένα σώμα που πέφτει (κατέρχεται),
[εκκινώντας] από την ηρεμία, με μια ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, είναι
μεταξύ τους όπως τα τετράγωνα των χρονικών διαστημάτων που
χρειάζονται για να διανυθούν αυτές οι αποστάσεις.
 (Δηλ. ο λόγος των αποστάσεων οι οποίες διανύονται, από την αρχή
της κίνησης, από το ίδιο σώμα το οποίο πέφτοντας εκτελεί ομαλά
επιταχυνόμενη κίνηση, ισούται με το λόγο των τετραγώνων των
χρονικών διαστημάτων που απαιτούνται προκειμένου να διανυθούν οι
αποστάσεις αυτές. Με σύγχρονο συμβολισμό ).

 Πόρισμα . Αν πάρουμε οποιαδήποτε ίσα χρονικά διαδοχικά διαστήματα,
μετρώντας από την αρχή της κίνησης, στα οποία διανύονται αντιστοίχως οι
αποστάσεις S1 , S2 , S3, S4,…, τότε (Διατύπωση σε σύγχρονη απόδοση).
 Γ) Χρησιμοποιώντας το γράφημα της ταχύτητας ως προς το χρόνο που
κατασκευάσατε παραπάνω, να αποδείξετε το Θεώρημα ΙΙ του Γαλιλαίου.
 Δ) Χρησιμοποιώντας το γράφημα ταχύτητας – χρόνου να αποδείξετε το
πόρισμά του, για τα τέσσερα πρώτα ίσα διαδοχικά χρονικά διαστήματα.
 Tο πείραμα του Γαλιλαίου. (Μετάφραση από το βιβλίο του Γαλιλαίου «Δυο
νέες επιστήμες», εκδ. Dover, σελ. 178 – 179.
 (Η ανάπτυξη της θεωρίας και τα επιχειρήματα του Γαλιλαίου περιγράφονται
στο βιβλίο του υπό μορφή διαλόγων μεταξύ τριών προσώπων, των Salviati
(παρουσιάζει τις απόψεις του Γαλιλαίου – συγγραφέα), Sagredo
(αντικειμενικός συνομιλητής) και Simplicio (δύσπιστος συνομιλητής). Στο
σημείο αυτό, του πειράματος, έχουν προηγηθεί δυο μαθηματικές αποδείξεις
του Θεωρήματος ΙΙ και του πορίσματος. Η πρώτη του συγγραφέα
(Γαλιλαίου), δυσκολεύει τον Simplicio, ενώ η δεύτερη που δίνεται από τον
Sagredo, τον πείθει….)

 « …SIMPL.: Στην πραγματικότητα βρίσκω μεγαλύτερη ικανοποίηση από
αυτόν τον απλό και καθαρό ισχυρισμό του Sagredo, παρά στην απόδειξη
του συγγραφέα, η οποία μου φαίνεται μάλλον δυσνόητη. Έτσι πείθομαι ότι
τα ζητήματα είναι όπως περιγράφηκαν, άπαξ και έχουμε δεχτεί τον ορισμό
της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. Αλλά κατά πόσο αυτή η επιτάχυνση,
είναι εκείνη που συναντά κάποιος στη φύση, στην περίπτωση της πτώσης
των σωμάτων, ακόμα αμφιβάλλω. Και μου φαίνεται, όχι μόνο για χατίρι μου,
αλλά για όλους όσοι σκέφτονται όπως εγώ, ότι την κατάλληλη στιγμή θα
πρέπει να παρουσιάσεις ένα από εκείνα τα πειράματα – και καταλαβαίνω
πως υπάρχουν πολλά τέτοια – το οποίο να περιγράφει με διάφορους
τρόπους τα συναγόμενα συμπεράσματα.

 SALV.: Το αίτημα που υποβάλλεις ως άνθρωπος της επιστήμης είναι
εύλογο. Διότι έτσι πρέπει να συμβαίνει σε εκείνες τις επιστήμες όπου οι
μαθηματικές αποδείξεις εφαρμόζονται σε φυσικά φαινόμενα, όπως φαίνεται
στην περίπτωση της αστρονομίας, της μηχανικής, της μουσικής κ. ά. , οι
αρχές των οποίων, κατ’ αρχήν θεμελιώνονται μέσω καλά επιλεγμένων
πειραμάτων, και επιτυγχάνεται η θεμελίωση όλου του εποικοδομήματος.
Ελπίζω ωστόσο, ότι δεν θα σπαταλήσω το χρόνο αν συζητήσουμε επί
μακρόν, αυτή την πρώτη και ιδιαίτερα θεμελιώδη ερώτηση από την οποία
εξαρτώνται πάμπολλες συνέπειες από τις οποίες έχουμε στο παρόν βιβλίο,
μόνο ένα μικρό αριθμό…. Έχω προσπαθήσει να βεβαιωθώ μα τον
παρακάτω τρόπο, ότι η επιτάχυνση η οποία βιώνεται στην πραγματικότητα
μέσω της πτώσης των σωμάτων, είναι αυτή που περιγράφηκε παραπάνω.
 Πήραμε ένα κομμάτι ξύλινο καλούπι ή καδρόνι, περίπου 12 πήχεις μακρύ,
μισό πήχη πλάτος, και τρία δάχτυλα πάχος. Στη μια άκρη του [κατά μήκος
του καδρονιού], σκαλίστηκε ένα αυλάκι λίγο περισσότερο από ένα δάκτυλο
πλάτος. Έχοντας κατασκευάσει αυτό το αυλάκι εντελώς ίσιο, λείο και
γυαλισμένο και έχοντάς το φοδράρει με περγαμηνή, επίσης όσο λεία και
γυαλισμένη είναι δυνατόν, αφήσαμε να κυλήσει κατά μήκος του μια σκληρή,
λεία και απολύτως σφαιρική μπρούτζινη μπάλα.

 Έχοντας τοποθετήσει αυτή τη σανίδα σε μια κεκλιμένη θέση, ανυψώνοντας
ένα από τα άκρα της ένα ή δυο πήχεις πάνω από το άλλο, κυλήσαμε τη
σφαίρα, όπως μόλις είπα, κατά μήκος του καναλιού, σημειώνοντας, με τον
τρόπο που θα περιγράψουμε σε λίγο, το χρόνο που απαιτείται για να
πραγματοποιηθεί η κάθοδος. Επαναλαμβάνουμε αυτό το πείραμα
περισσότερες από μία φορά προκειμένου να μετρήσουμε το χρόνο με μια
ακρίβεια τέτοια, ώστε η απόκλιση μεταξύ δυο παρατηρήσεων ποτέ να μη
ξεπερνάει το ένα δέκατο ενός καρδιακού παλμού. Έχοντας εκτελέσει αυτό το
πείραμα και έχοντας βεβαιωθεί για την αξιοπιστία του, τώρα κυλίουμε τη
σφαίρα μόνο στο ένα τέταρτο του μήκους του καναλιού. Μετράμε το χρόνο
καθόδου και τον βρίσκουμε ακριβώς μισό του προηγούμενου [χρόνου].
Εξακολουθούμε να δοκιμάζουμε άλλες αποστάσεις, συγκρίνοντας το χρόνο
όλου του μήκους με εκείνον του μισού μήκους, ή με εκείνον των δύο τρίτων,
ή των τριών τετάρτων, ή ακόμα για οποιοδήποτε κλάσμα. Σε τέτοια
πειράματα, επαναλαμβανόμενα τουλάχιστον εκατό φορές, πάντα βρίσκουμε
ότι οι αποστάσεις που διανύονται είναι μεταξύ τους [έχουν λόγο], όπως τα
τετράγωνα των χρόνων, και αυτό είναι αληθές για όλες τις κλίσεις του
επιπέδου, δηλ, του καναλιού, κατά μήκος του οποίου κυλήσαμε τη σφαίρα.
Επίσης παρατηρήσαμε ότι οι χρόνοι καθόδου, για διάφορες κλίσεις του
επιπέδου, έχουν μεταξύ τους ακριβώς εκείνο το λόγο τον οποίο όπως θα
δούμε αργότερα, ο συγγραφέας είχε προβλέψει και αποδείξει για αυτόν.

 Για την μέτρηση του χρόνου, χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο δοχείο
νερού τοποθετημένο σε μια ανυψωμένη θέση. Στον πυθμένα αυτού του
δοχείου ήταν συγκολλημένος ένας σωλήνας μικρής διαμέτρου ο οποίος
παρείχε ένα λεπτό πίδακα νερού, το οποίο συλλέγαμε σε ένα μικρό
ποτήρι κατά τη διάρκεια κάθε καθόδου, είτε για όλο το μήκος του
καναλιού, ή για ένα τμήμα αυτού του μήκους. Το νερό που συλλέχτηκε
μ’ αυτό τον τρόπο ζυγίστηκε μετά από κάθε κάθοδο, με ένα ζυγό
ακριβείας. Οι διαφορές και οι λόγοι αυτών των βαρών μας έδωσαν τις
διαφορές και τους λόγους των χρόνων, και αυτά με τέτοια ακρίβεια,
που μολονότι το πείραμα επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές, δεν
υπήρξε αξιόλογη απόκλιση στα αποτελέσματα.
 SIMPL.: Θα ήθελα να ήμουν παρών σ’ αυτά τα πειράματα, αλλά
δείχνοντας εμπιστοσύνη στο ενδιαφέρον με το οποίο μας τα
αναπαριστάς, και στην ακρίβεια με την οποία τα συσχετίζεις, είμαι
ικανοποιημένος και τα δέχομαι ως αληθή και έγκυρα»….

 Ερώτηση: Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με αυτό το πείραμα ο
Γαλιλαίος αποδεικνύει ότι η ελεύθερη πτώση των σωμάτων είναι ομαλά
επιταχυνόμενη κίνηση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


