Η μελέτη της Χουσσερλιανής εποπτείας
θέαση ουσίας
ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών
της Αγγλικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

με χρήση της φαινομενολογικής θεωρίας
και μεθοδολογίας.
Έρευνα – παρουσίαση:
Αντώνης Ζαγοριανάκος

Θεωρητικό πλαίσιο
Το βασικότερο εργαλείο µε το οποίο µας εφοδιάζει η Χουσσερλιανή θεωρία
(φαινοµενολογία) ώστε να κατανοήσουµε το φαινόµενο της µάθησης είναι
η α̟οβλε̟τικότητα της συνείδησης.
Α̟οβλε̟τικότητα είναι η θεµελιώδης ιδιότητα της συνείδησης να αποβλέπει συνεχώς σε
κάποιο αντικείµενο, να είναι ̟άντα για κάτι.
Αυτό το κάτι, συγκροτείται από την συνείδηση ως αντικείµενο (Gegenstand),
προκειµένου να (εκ)πληρωθεί η απόβλεψή της.

Έτσι, το αντικείµενο που εξετάζει η φαινοµενολογία είναι
το α̟οβλε̟τικό αντικείµενο,
από το αισθητό έως το αφηρηµένο.
Είναι το αντικείµενο που εµφανίζεται ως η ̟λήρωση ενός ̟λέγµατος α̟οβλέψεων.

Φαινοµενολογική διάσταση της φάκας

Το τυράκι
αντιπροσωπεύει
την πρόθεση
(απόβλεψη) για
ορισμένο είδος
αντικειμένων.

Αυτό που θα πιαστεί
είναι το αντικείµενο

Αν η πιστωτική κάρτα είναι το δόλωμα
τότε το αντικείμενο μπορεί να είναι
ο πελάτης που παίρνει δάνειο.

Σήμερα θα ξετυλίξουμε μια ιστορία
Φαινομενολογίας

Μια αδρή ιστορία περιγραφικής
(descriptive) φαινομενολογίας,
μέσα από την πραγματικότητα
της ζώσας μαθησιακής εμπειρίας ενός φοιτητή,
υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών
στην αγγλική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θα επισκεφθούμε κεντρικές έννοιες της
Φαινομενολογίας, στην περιγραφή της
του κόσμου ως φαινόμενο.
Μέσα από μια εποπτεία θέασης ουσίας
(Wessenschau) ο φοιτητής ανέδειξε
ένα μοτίβο ως αποτελεσματικό
για την διερεύνησή του και τη μαθηματικοποίησή της.

Θα δούμε την ιστορία του αντικειμένου που
κατασκεύασε ο φοιτητής,
του διαγώνια συμμετρικού μοτίβου.

Θα δούμε πώς από την παραμέληση πέρασε στο
συστηματικό ενδιαφέρον, πως από την «ήττα» του να
βρει κανονικότητες και λύσεις στα τετράγωνα
πλέγματα έφτασε στην διερεύνηση ορθογωνίων
πλεγμάτων σταθερού ύψους.
Εμπιστευόμενος ως το τέλος τις εποπτείες του.

…για να ανταπεξέλθει σε όλα τα πλέγματα,
όλων των διαστάσεων.
Θα επισκεφθούμε το φαινόμενο της εξαντικειμενίκευσης,
μέσω της σπουδής της εμφάνισης του αντικειμένου
στην συνείδηση.
Του αντικειμένου που οδήγησε τον φοιτητή άμεσα
στα μαθηματικά αντικείμενα που ακολούθησαν.
Μέσα από μια εποπτεία θέασης ουσίας
(Wessenschau) ο φοιτητής ανέδειξε ένα μοτίβο
ως αποτελεσματικό για την διερεύνησή του
και την μαθηματικοποίησή της.

(Merleau-Ponty,
Φαινομενολογία της Αντίληψης, σ. xx)

αντικείμενα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
φάση αναστοχασμού

οντότητες
σαναντικείμενα

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Φάση προ του
αναστοχασμού

Λειτουργικές συνθέσεις
Συνθέσεις ταυτότητας ή/και διακρίβωσης

Πραγματικό

Ο κόσμος–της–ζωής του Χούσσερλ

“[Ο] Husserl διακρίνει μεταξύ
της απόβλεψης δράσης,
η οποία είναι αυτή των κρίσεών μας
και των περιπτώσεων όπου
θεληματικά λαμβάνουμε θέση
—η μόνη απόβλεψη που συζητείται
στην Κριτική του Καθαρού Λόγου—
και της λειτουργικής απόβλεψης
(fungierende Intentionalität),
δηλαδή αυτής που παράγει την
φυσική και προ-κατηγορική ενότητα
του κόσμου και της ζωής,
όντας έκδηλης στις επιθυμίες μας,
στις αξιολογήσεις και στο τοπίο που
βλέπουμε,
πιο καθαρά από την αντικειμενική
γνώση,
και που εφοδιάζει το κείμενο που η
γνώση μας προσπαθεί να μεταφράσει
σε ακριβή γλώσσα.”

Θεωρία
Η Χουσσερλιανή θεωρία (φαινοµενολογία) αναζητά τις α̟οβλε̟τικές ̟ηγές
του αντικειµένου, µέσα από τις οποίες εντάσσεται στην ιστορία
του υ̟οκειµένου της µάθησης και ενίοτε του αντικειµένου αυτής.

Θεωρία και ανάλυση
Στο µαθησιακό επεισόδιο που θα αναλυθεί εδώ θα διερευνηθούν
οι α̟οβλε̟τικές ̟ηγές του αντικειµένου που συγκρότησε ο φοιτητής
προκειµένου να επιλύσει την µαθηµατική δραστηριότητα
την οποία εισήγαγε ο καθηγητής στην τάξη.

Μέσα από τη διερεύνηση των α̟οβλέψεων του φοιτητή—δηλαδή των προθέσεών
του να βρει συγκεκριµένα αντικείµενα—οι οποίες τον οδήγησαν στην συγκρότηση
των µαθηµατικών αντικειµένων µε τα οποία έλυσε το πρόβληµα,
θα καταλάβουµε τα εµ̟όδια του φοιτητή και ̟ως τα ξε̟έρασε
και θα διακρίνουµε µια δοµή, στην καθοριστική του διαίσθηση:
ένα είδος ολιστικής εποπτείας,
την οποία η φαινοµενολογική θεωρία αποκαλεί θέαση ουσίας (Wessenschau),
και η οποία είναι χρήσιµη:
στην εξαγωγή διαισθητικών γενικεύσεων
και στην ανάπτυξη διδακτικών µεθόδων που ενισχύουν
τις διαισθητικές κατανοήσεις εκ µέρους των µαθητών

When Kant maintains that the "I" makes experience possible, he is working with a very
special concept of experience. By experience Kant means objective thinking, knowledge.
"Experience is an empirical knowledge," writes Kant (CPR 208 [B 218]). Hence for Kant
experience is knowledge and already involves objective categories. (Tito, 1990, p. 78)
[I]t is crucially important to emphasize that, according to Husserl, there is an actual
interface of my consciousness and reality, that reality in fact impinges directly
on my consciousness” (Hintikka, 1995, p. 83)
Σύµφωνα µε τον Husserl επενεργεί απευθείας στην συνείδησή µου η πραγµατικότητα.

Η βασική διαφορά του [Husserl] σε σχέση με τον Kant είναι πως
According to Husserl,
we can
come
to know
essences byτις
means
[σύμφωνα
με τον
Husserl]
δεν δημιουργούμε
ουσίες,of empirical
experience
by να
separating
themκαθώς
fromτιςthe
hyle in Wesensschau.
The main
απλώς
από τον αισθητηριακό
χυλό.difference
(Hintikka)
ερχόμαστε
τις γνωρίσουμε
διαχωρίζουμε
as compared with Kant is that we do not create the essences, we merely come to
know them by separating them from the sensory hyle.

Καθώς αναφέρθηκε η θέαση ουσίας (Wessenschau) καλό θα ήταν να δούµε µια
αρχική της περιγραφή, όπου αναφέρεται και µε το παρεµφερές όνοµα
ειδητική ε̟ο̟τεία—eidetic intuition
«Η θέαση της ουσίας ενός αντικειµένου αποτελεί την πηγή του νοήµατος και της
αντιληψιµότητας των συγκεκριµένων φαινοµένων. Η ειδητική ε̟ο̟τεία (Wessenschau)
αποτελεί την ενόραση που έχουµε στις ουσίες δια µέσου της εµ̟ειρίας ̟αραδειγµατικών
συγκεκριµένων ̟ερι̟τώσεων. Τέτοιες περιπτώσεις δίδονται στην αντίληψη ή στην φαντασία.»
Intuition of the essence of an object is the source of meaning and intelligibility of the particular
phenomena. Eidetic intuition (Wessenschau) is insight into essences through the experiencing of
exemplifying particulars. Such particulars may be given in either perception or imagination."
David Bidney, "Phenomenological Method and the Anthropological Science of the Cultural LifeWorld," In M. Natanson (Ed.), Phenomenology and the Social Sciences, Vol. 1, p. 57.

Μεθοδολογία

Για να ερευνήσουμε τις αποβλεπτικές ενέργειες του υποκειμένου της μάθησης,
για να πάμε δηλαδή ‘κάτω’ από τα αντικείμενα που κατασκεύασε,
‘κάτω’ από αυτά που θεωρούμε ως ‘δεδομένα’,
η Χουσσερλιανή μεθοδολογία μας εφοδιάζει με δύο βασικά εργαλεία,
την φαινομενολογική αναγωγή και την εποχή (αναστολή των δοξασιών).
Με την φαινομενολογική αναγωγή βάζουμε στο στόχαστρό μας τα αντικείμενα
και τις καταστάσεις πραγμάτων τις οποίες θέτουμε σε εξέταση,
Και με την εποχή βάζουμε σε παρένθεση όλα εκείνα που δεν σχετίζονται με ό,τι
εξετάζουμε, και αναστέλλουμε τις δοξασίες μας για αυτά που παρατηρούμε.

Η στοά που κατεβαίνει

Οι στοές της
Μεγάλης
Πυραμίδας.

Η στοά που
κατεβαίνει στο
μοναδικό
δωμάτιο όπου η
πραγματικότητα
εμφανίζεται
ανεστραμμένη.

Οι στοές της
Μεγάλης Πυραμίδας.
Η παρουσίαση στοχεύει
στην περιγραφή μιας
ανοδικής πορείας, από το
πεδίο της ανεστραμμένης
πραγματικότητας στην
παραγωγή εποπτείας
Χουσσερλιανών
προδιαγραφών.

Το περιβάλλον της δραστηριότητας ‘Αστυνοµικοί της Νέας Υόρκης’

Η εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση ενός μαθησιακού επεισοδίου, με επίκεντρο τον φοιτητή Ιβάν,
σε μια ανοικτή μαθηματική δραστηριότητα μέσα στην τάξη,
χωρίς καμία διδακτική παρέμβαση εκ μέρους του καθηγητή
αλλά με έμφαση στην διερεύνηση της δραστηριότητας εκ μέρους των φοιτητών,
οι οποίοι εργάζονταν σε ομάδες.
Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος παραχωρούσε την πλήρη λήψη πρωτοβουλιών στους
φοιτητές για τις κατευθύνσεις που επέλεγαν να ακολουθήσουν,
ενθαρρύνοντας την ομαδική και την δι-ομαδική συνεργασία.
Οι 13 φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα ήταν μέλλοντες καθηγητές Μαθηματικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Αγγλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές διερεύνησαν 20 ανοικτές μαθηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Οκτώ από τις εργασίες που ο κάθε φοιτητής ‘προχώρησε’ ικανοποιητικότερα, σύμφωνα με την
εκτίμησή του, έπρεπε να τις επιλέξει και να τις παραδώσει για βαθμολόγηση στο τέλος της χρονιάς.
Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες δικής τους επιλογής, περίπου ισοδύναμες αριθμητικά,
επιλέγοντας πάντα οι ίδιοι αν θα έμπαιναν στο ομαδικό παιγνίδι διερεύνησης (και σε ποιο βαθμό)
ή όχι, αναφορικά με την ανάπτυξη των ιδεών και των στρατηγικών τους. Ο καθηγητής όσο και
εγώ, ως φιλοξενούμενος ερευνητής, περιοριστήκαμε σε διαχειριστικές μόνο βοήθειες, καθώς ο
στόχος ήταν να καταγραφούν οι στρατηγικές των φοιτητών χωρίς τη δική μας διαμεσολάβηση.
Στην δραστηριότητα που θα εξετάσουμε οι φοιτητές σχημάτισαν 4 ομάδες των τριών ατόμων.
Η ομάδα του Ιβάν περιλάμβανε την Κέρυ και τον Ντόναλντ (ψευδώνυμα).

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την διερεύνηση της δραστηριότητας
‘Αστυνοµικοί της Νέας Υόρκης’

Η προσέγγιση της μαθησιακής εμπειρίας του φοιτητή έγινε μέσα από:
Δύο μακράς διάρκειας συνεντεύξεις του φοιτητή Ιβάν,
Αντίγραφα της εργασίας του φοιτητή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας
και από την εργασία του στο σπίτι,
Την συμμετοχή μου στην ομάδα του φοιτητή και την μελέτη της ηχογράφησης
της δραστηριότητας της ομάδας—έπειτα από συγκατάθεση όλων των φοιτητών,
Σύντομες συνεντεύξεις του Ιβάν και της Κέρυ στο μέσον της δραστηριότητας, και
Τους αναστοχασμούς του Ιβάν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και στον
τελικό φάκελο εργασιών που παρέδωσε ψηφιακά στο τέλος των μαθημάτων.

Η συνεισφορά του διδάσκοντα στην µεθοδολογία της έρευνας

Δύο ήταν τα σημαντικά κέρδη από την στάση του διδάσκοντα ως προς τις μεθοδολογικές
κατευθύνσεις της έρευνας αυτής:
Επέτρεψε την ουδετεροποίηση (neutralization—βλ. Drummond, 2007, σ. 67-68)
των στάσεών του ως διδάσκοντα.
Επέτρεψε την άντληση πολύτιμου υλικού μέσω των γραπτών αναστοχασμών των
φοιτητών, τόσο κατά την διάρκεια της δραστηριότητας στην τάξη όσο και από τον
τελικό φάκελο των εργασιών των φοιτητών.

Περιγραφή της δραστηριότητας ‘Αστυνοµικοί της Νέας Υόρκης’
Ο διδάσκων (Δ) εισήγαγε το θέμα της δραστηριότητας:
Δ: Εδώ έχουμε ένα μικρό τετράγωνο [σχεδιάζει ένα μικρό τετράγωνο στον άσπρο πίνακα] και
βασικά έχετε έναν αστυνομικό που στέκεται εδώ [προσθέτει ένα “x” κάτω δεξιά του τετραγωνιδίου]
ο οποίος είναι δυνατόν να δει [ελέγξει] δύο τετράγωνα προς κάθε κατεύθυνση [ο διδάσκων προσθέτει
τρία ακόμη τετράγωνα, σχηματίζοντας ένα ευρύτερο τετράγωνο—βλ. εικόνα] Τώρα, αυτή είναι η
Νέα Υόρκη των παλαιών ημερών όπου δεν υπήρχε τόση εγκλημαoκόpq· πόσους αστυνομικούς
χρειάζεσθε ώστε να ελεγχθεί κάθε δρόμος, σε αυτόν τον σχηματισμό; [Ο Ντόναλντ λέει «3»] Πού
λοιπόν θα τοποθετούσες τους δύο άλλους [αστυνομικούς σου] Ντόναλντ;
Ντ: Δεδομένου του τρόπου που είναι αυτή τη στιγμή
θα τοποθετούσα έναν στην απέναντι γωνία, έναν στο μέσον
και έναν στην απέναντι γωνία (βλ. εικόνα).
Το tώu και μοναδικό vέδιο uυ καwxy·
το διακεκομμένο τετράγωνο και ο κόκκινος
‘αστυνομικός’ στο μέσον σχεδιάστηκαν πρώτα.

Περιγραφή της δραστηριότητας ‘Αστυνοµικοί της Νέας Υόρκης’

Ο διδάσκων (Δ) συνεχίζει την εισαγωγή στο θέμα της δραστηριότητας:
Δ: [ο διδάσκων προσθέτει δύο ακόμη “x” σύμφωνα με τις οδηγίες του Ντόναλντ]
Έτσι δηλαδή; [βλ. εικόνα] Επομένως 3 αστυνομικοί επαρκούν για τον έλεγχο
κάθε οδού. Όμως αυτοί οι αστυνομικοί είναι σχετικώς ελαττωμένης οράσεως
[ευθύνης ελέγχου], οι οποίοι μπορούν να δουν [ελέγξουν] μόνο δύο τετράγωνα.
Έτσι, η ερώτηση είναι, καθώς τα τετράγωνα θα μεγαλώνουν [σε πλήθος] πώς θα
αυξάνεται [αντίστοιχα] ο αριθμός των αστυνομικών που απαιτούνται; Εντάξει;

Η δραστηριότητα της οµάδας του Ιβάν

Η δραστηριότητα του Ντόναλντ δεν είχε κάποια επίδραση στην ομάδα, και οι διαφορετικές
οπτικές των Ιβάν και Κέρυ παρέμειναν αγεφύρωτες ως το τέλος του μαθήματος, δημιουργώντας
όμως μια γόνιμη συζήτηση περί των κάθετων αστυνομικών (αυτών των καθέτων οδών), ιδέα που
εισήγαγε η Κέρυ, και ιδιαίτερα περί των «εσωτερικών» και των «εξωτερικών» ‘αστυνομικών’ στα
τετράγωνα ή ορθογώνια πλέγματα, ιδέα του Ιβάν, ο οποίος έδωσε έμφαση στην διαμόρφωση κατά
προτεραιότητα των δεύτερων. (βλ. εικόνα)

Οι διαφορετικές στρατηγικές για τους
εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 'αστυνομικούς',
των Ιβάν (αριστερά) και Κέρυ.

Η δραστηριότητα του Ιβάν στην τάξη

Ο Ιβάν επέμεινε ως το τέλος της δραστηριότητάς του στην τάξη στην μελέτη τετράγωνων πλεγμάτων,
χάριν της συμμετρίας των λύσεων, την οποία υπέθεσε,

Ήταν ο μόνος από την ομάδα του που έγραψε στον τελικό του αναστοχασμό στην τάξη ότι θα
έβρισκε λύση αν συνέχιζε την προσπάθεια, και ήταν ο μόνος που την συνέχισε.

Η συνέχιση της δραστηριότητας του Ιβάν στο σπίτι
Ο Ιβάν είχε ήδη βρει στην τάξη δύο περιπτώσεις τετράγωνων πλεγμάτων με ασύμμετρους σχηματισμούς,
οι οποίοι έδιναν καλύτερα αποτελέσματα από αντίστοιχες συμμετρικές, τις οποίες παρέβλεψε,
λόγω της πρόθεσής του να βρει συμμετρικές λύσεις.
Κατά την δραστηριότητά του στο σπίτι ο Ιβάν επέστρεψε στις δύο αυτές περιπτώσεις, τις οποίες παρέθεσε δίπλα σε
δύο αντίστοιχες συμμετρικές (βλ. εικόνα), οι οποίες απαιτούσαν περισσότερους ‘αστυνομικούς’.

Έτσι κατέρρευσε τελειωτικά µέσα του η ιδέα (α̟όβλεψη)
ότι η συµµετρία θα είναι συστατικό των λύσεων,
και αποφάσισε να βάλει την δραστηριότητά του σε νέα κατεύθυνση.

Η έναρξη της εποπτείας θέαση ουσίας του Ιβάν
Δοκίμασε πρώτα σε τετράγωνα πλέγματα, συγκεκριμένα στα πλέγματα 3×3, 4×4,⋯ 8×8
το διαφαινόμενο ‘ασύμμετρο’ μοτίβο των 3×3, 4×4 πλεγμάτων.
Το μοτίβο λειτούργησε, δίνοντας το ελάχιστο πλήθος ‘αστυνομικών’. Αυτό το βήμα αναφέρεται στην
βιβλιογραφία της εποπτείας θέασης ουσίας ως αυτό του αρχικού παραδείγματος.

Ο Ιβάν δεν μπόρεσε να βρει κάποιον ‘λογικό’
τρόπο ώστε να προχωρήσει, δηλαδή να
μαθηματικοποιήσει το πλήθος των αστυνομικών
που απαιτούνταν στις περιπτώσεις των
τετράγωνων πλεγμάτων (βλ. διπλανό πίνακα).

Μέγεθος

Πλήθος αστυνομικών

3×3

5

4×4

8

5×5

12

6×6

16

7×7

21

8×8

27

Έτσι, μετά την συμμετρία ξεπέρασε και την ιδέα (απόβλεψη)
ότι η λύση του προβλήματος θα ερχόταν από τα τετράγωνα πλέγματα.

1ο
βήμα
Το βήμα του
αρχικού
παραδείγματος

Αποφάσισε να στρέψει την δραστηριότητά του σε ορθογώνια πλέγματα σταθερού ‘ύψους’,
2ο
δοκιμάζοντας το μοτίβο για δεύτερη φορά, στα πλέγματα 3×3, 3×4 ⋯ 3×8.
βήμα
Το μοτίβο λειτούργησε και πάλι, δίνοντας το ελάχιστο πλήθος ‘αστυνομικών’ σε κάθε περίπτωση.
Αυτό το βήμα αναφέρεται στην βιβλιογραφία της εποπτείας θέαση ουσίας
Το βήμα της
ως το βήμα της παραλλαγής του αρχικού παραδείγματος.
παραλλαγής
του αρχικού
παραδείγματος

Η κορύφωση της εποπτείας θέαση ουσίας του Ιβάν
Με την απόβλεψή του καθαρά προσανατολισμένη από την αρχή στην εύρεση ενός μοτίβου, το οποίο θα έδινε την
απάντηση για κάθε ορθογώνια διάταξη πλεγμάτων ήταν έτοιμος πια να δει πέρα από την συμμετρία και πέρα από
τα τετράγωνα πλέγματα.

3ο
βήμα

Έτσι ήλθε για τον Ιβάν το καθοριστικό 3ο βήμα της εποπτείας θέαση ουσίας, η σύνθεση της ταυτότητας,
το οποίο ο Ιβάν περιγράφει στον αναστοχασμό του ως μια στιγμή αποκάλυψης: Το καθοριστικό
«Αυτά τα πλέγματα ήταν μια στιγμή αποκάλυψης για
μένα (a break through moment), για δύο λόγους. Ο
πρώτος λόγος ήταν ότι υπήρχε μια λογική κατάταξη στον
αριθμό των ‘αστυνομικών’ για κάθε κάθετη οδό, δηλαδή
μια ακολουθία των 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Η δεύτερη
αποκάλυψη ήταν ότι προέκυψε ένα μοτίβο ‘αστυνομικών’
που παρείχε την βέλτιστη λύση, φαινόταν ότι ο
προτιμότερος τρόπος να διατάξεις τους αστυνομικούς
ήταν σε διαγωνίους.»

βήμα της
σύνθεσης της
ταυτότητας

∆ύο αποκαλυπτικές στιγµές: ποια προηγήθηκε;
Ε: Επομένως η αποκαλυπτική στιγμή που αναφέρεις στον τελικό σου φάκελο εργασιών είναι η στιγμή που βρήκες
το αριθμητικό μοτίβο, 1, 1, 2, 1, 1, 2;
I: Το μοτίβο της διάταξης των ‘αστυνομικών’ ήρθε πρώτο, αυτή ήταν η κύρια αποκαλυπτική στιγμή, γιατί έβλεπα ότι
δούλευε, ότι μπορούσα να το εφαρμόσω. Έπειτα, κοιτώντας τις κάθετες οδούς ήταν αυτό που μου αποκάλυψε ότι
μπορούσα να πάρω αποφάσεις. Επομένως προηγήθηκε η θέαση (sight) του διαγράμματος, του σχήματος της
διάταξης των αστυνομικών, … ότι το κύριο ζήτημα ήταν ότι γέμιζε τον χώρο, ότι μπορούσες να δεις τα πάντα, και
αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτή η δραστηριότητα.
Ε: Τι ήταν αυτό που χρειάστηκες ώστε να συνειδητοποιήσεις τη σημασία αυτού του διαγράμματος, αυτού του
τρόπου διάταξης των αστυνομικών;
I: Χρειάστηκε να κάτσω και να το γράψω, αυτό είναι όλο! [γέλιο] Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι το έκανε πραγματικά
σημαντικό. Κατάλαβα πως είναι σημαντικό γιατί ανεξάρτητα από το πόσο επέκτεινα τα πλέγματα το μοτίβο
συνέχιζε να λειτουργεί! Και είναι ένα μοτίβο (pattern) αυτό που ψάχνει κάποιος στα Μαθηματικά, είναι το πως
καθορίζει κάποιος ότι συγκεκριμένα πράγματα θα συμβούν ξανά και ξανά. Ψάχνοντας για ένα μοτίβο ήταν το κύριο
ζήτημα, και μετά σκέφτηκα «Ω! Αυτό πηγαίνει 1, 1, 2, 1, 1, 2, και μπορώ να το τυποποιήσω από αυτό το σημείο!»
“Mathematics is the language and science of patterns”, Lyn Arthur Steen, 1990,

On the shoulders of giants: New approaches to numeracy

Η εποπτεία της θέασης ουσίας του ‘ασύµµετρου’ διαγώνιου µοτίβου
Το αριθμητικό μοτίβο σφράγισε την
εποπτεία του Ιβάν ως μαθηματικοποιήσιμη,
καθώς του έδωσε το έναυσμα «να το
τυποποιήσ[ει] από αυτό το σημείο».
Αλλά το μοτίβο που «ανεξάρτητα από το
πόσο επέκτεινα τα πλέγματα συνέχιζε να
λειτουργεί»,
δηλαδή η αποκάλυψη του ‘ασύμμετρου’
διαγώνιου μοτίβου ως κατάλληλο για όλα
τα πλέγματα, δεν πρέπει να συγχέεται με
την ανακάλυψη του αριθμητικού μοτίβου.

Η εποπτεία θέαση ουσίας αφορά στην αποκάλυψη του
‘ασύμμετρου’ διαγώνιου μοτίβου ως κατάλληλο για όλα
τα πλέγματα, η οποία προηγήθηκε της ανακάλυψης του
αριθμητικού μοτίβου.

Η εποπτεία της θέασης ουσίας ως στερεοσκο̟ική όραση

Δύο περιπτώσεις, το αρχικό παράδειγμα και η παραλλαγή του αρχικού παραδείγματος
δημιούργησαν ένα είδος στερεοσκοπικής όρασης, μέσω της οποίας ένα νέο αντικείμενο
γεννήθηκε, δηλαδή θεάθηκε για πρώτη φορά.

Embodied mind
Η στερεοσκοπία ή στερεοσκοπική όραση είναι η οπτική ανάμιξη δύο πανομοιότυπων αλλά όχι
ίδιων εικόνων σε μία, με αποτέλεσμα την οπτική αντίληψη της στερεότητας και του βάθους.
Wikipedia-Stereoskopiki Orasi.doc

Σύνοψη των ευρηµάτων της ανάλυσης
Μέσα από την μελέτη των στρατηγικών του Ιβάν—των αποβλέψεών του—για τη
λύση του προβλήματος παρατηρήσαμε ότι:
Μία από αυτές παρέμεινε ως το τέλος, δηλαδή η στρατηγική εύρεσης ενός μοτίβου

για όλα τα πλέγματα
Ενώ δύο άλλες κατέρρευσαν στην πορεία, δηλαδή η στρατηγική της συμμετρίας των
λύσεων και ότι η λύση του προβλήματος θα ερχόταν από τα τετράγωνα πλέγματα.

Μέσα από την μελέτη της εποπτείας θέαση ουσίας του Ιβάν παρατηρήσαμε τα τρία βήματα
που προβλέπει γι’ αυτήν η φαινομενολογική θεωρία:
Το βήμα του αρχικού παραδείγματος
Το βήμα της παραλλαγής του αρχικού παραδείγματος
Το καθοριστικό βήμα της σύνθεσης της ταυτότητας (synthesis of coincidence)

Χρήση των ευρηµάτων και της µεθοδολογίας της έρευνας στη διδασκαλία
Η φαινοµενολογική διερεύνηση των στρατηγικών των µαθητών, από τη δική τους
οπτική γωνία, ανοίγει µια νέα οπτική για την κατανόηση της µαθησιακής εµπειρίας.
Αυτή η οπτική στηρίζεται στην αποκαλούµενη ως φαινοµενολογική στάση,
δηλαδή στην εστίαση της ̟ροσοχής µας στις αποβλεπτικές κινήσεις των
µαθητών, οι οποίες οδηγούν τις επινοήσεις µαθηµατικών αντικείµενων εκ
µέρους τους.
Η φαινοµενολογική στάση πραγµατοποιείται όταν βάλουµε σε ̟αρένθεση:
τις βεβαιότητές µας για τις ε̟ινοήσεις των µαθητών, ώστε να αναδειχθούν οι προελεύσεις
των δικών τους στρατηγικών, και οι ορίζοντες µέσα στους οποίους αυτές
διαµορφώθηκαν.
τους παράγοντες που δεν αφορούν στις επινοήσεις των µαθητών καθαυτές,
τους ξένους παράγοντες ως προς αυτές τις επινοήσεις,
και ελαχιστο̟οιώντας την παρέµβασή µας ως προς τις επιλογές τους,
κατανοώντας τις α̟οβλε̟τικές τους ενέργειες και συνδράµοντάς τις.

Χρήση των ευρηµάτων και της µεθοδολογίας της έρευνας στη διδασκαλία
Η µελέτη της εποπτείας θέαση ουσίας δίνει την δυνατότητα για διδακτικές δράσεις και
στρατηγικές, καθώς:
Η διαίσθηση αυτή, µε την διαισθητική της βεβαιότητα και την ροπή της προς την
γενίκευση, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, στοχεύοντας στην
γαλουχία των διαισθήσεων των µαθητών, στις ̟ληρώσεις γνωστικών τους αναγκών και στην
καλύτερη κατανόηση της προέλευσης των αντιλήψεών τους και των εµποδίων τους.
Ο διδακτικός στόχος µιας τέτοιας διδασκαλίας είναι το καθοριστικό τρίτο
βήµα, δηλαδή αυτό της σύνθεσης της ταυτότητας (synthesis of coincidence).
Το σχήµα αρχικό ̟αράδειγµα, ̟αραλλαγή αρχικού ̟αραδείγµατος, σύνθεση ταυτότητας έχει
πολλά να δώσει ως εργαλείο, ιδιαίτερα αν αφεθεί στον αυτοσχεδιασµό των µαθητών, µέσα
σε πλαίσια συνεργασίας, επικοινωνίας, και στάσης που να αποπνέει συναδελφικότητα (peer
attitude) εκ µέρους του διδάσκοντα, για τις διερευνήσεις των µαθητών.

Σύνοψη θεωρητικού – αναλυτικού πλαισίου
Κρίση:
η γλωσσική
έκφραση του
νοήµατος

το νόηµα – sense
(η κρίση του υποκειµένου
για κάτι,
σε µια µαθηµατική
διερεύνηση)

το (γνωσιακό) υ̟οκείµενο
(που κατανοεί το νόηµα και
εκφράζει την κρίση)
(φαινοµενολογική)
σχέση
των τριών
και µελέτη αυτής της σχέσης
µέσω των εµφανίσεων
των µαθηµατικών αντικειµένων και
του νοήµατός τους για την
µαθηµατική δραστηριότητα, στην
συνείδηση του γνωσιακού
υ̟οκειµένου

το (γνωσιακό)
υποκείµενο

Παράδειγµα:
το
Ο φοιτητής λέει: αντικείµενο
«Αυτό το µοτίβο είναι
κατάλληλο για όλα
η κρίση
τα ορθογώνια
(το νόηµα)
πλέγµατα»

το αντικείµενο
(στο οποίο αφορά το
νόηµα, από το οποίο
εκπορεύεται το νόηµα)

μεθοδολογικά
εργαλεία

Σύνοψη µεθοδολογικού – θεωρητικού πλαισίου
Φαινοµενολογική
αναγωγή

θεωρητικό
εργαλείο

Βάζουμε στο στόχαστρό μας τα
αντικείμενα/καταστάσεις
πραγμάτων που θα μελετήσουμε

α̟οβλε̟τικότητα
της συνείδησης

Ε̟οχή - epoché
Αναστολή δοξασιών,
ουδετεροποίηση παρενθετοποίηση καταστάσεων
που δεν αφορούν στο ζήτημα που
εξετάζουμε

Η συνείδηση είναι πάντα
για κάτι… αναζητεί κάτι
που να εκπληρώνει τις
αποβλέψεις/προθέσεις της
και που έτσι, αυτό το ‘κάτι’
γίνεται αντικείμενο για
αυτήν και για τους άλλους.

Αντώνης Ζαγοριανάκος
matheart7@math.uoa.gr
matheart7@yahoo.com

Ευχαριστώ
για την
προσοχή σας

Σύνοψη γνωσιακών δοµών της ε̟ο̟τείας γενικότερα
και της εποπτείας θέαση ουσίας ειδικότερα

1η
δομή

Στην εποπτεία θέαση ουσίας
συγκεκριμένα:

Πλήρωση απόβλεψης

Το συγκεκριμένο, σε δύο συγκεκριμένες,
παρόμοιες αλλά όχι πανομοιότυπες περιπτώσεις
δίνει την εποπτεία της γενίκευσης.

γέμισμα βεβαιότητας

Απόβλεψη

Με αμεσότητα

Δομή κάθε
εποπτείας

Πραγματοποιείται η θέαση
της ουσίας του συγκεκριμένου,
εντός του πλαισίου της
δραστηριότητας και των
οριζόντων του μαθητή.

Αμεσότητα με την διπλή
έννοια του στιγμιαίου και
του αδιαμεσολάβητου

Η θέαση της ουσίας του
συγκεκριμένου
δημιουργεί νέο
αντικείμενο, άλλης τάξης.

Zagorianakos, A. & Shvarts, A. (2015). The role of intuition in the process of objectification of mathematical
phenomena from a Husserlian perspective: A case study. Educational Studies in Mathematics 88(1), 137-157.

Δια μέσου του αντικειμένου αυτού
ο Ιβάν βρήκε τους αλγεβρικούς
του τύπους υπολογισμού των
ελάχιστων απαιτούμενων
‘αστυνομικών’.

Αντικείμενο νέας τάξης το διαγώνιο μοτίβο που ο
Ιβάν θεώρησε κατάλληλο για όλα τα πλέγματα.

Το αντικείμενο αυτό
του επέτρεψε να
βρει κανονικότητες
στην ανάπτυξη των
αστυνομικών.

2η
δομή

Αρχικό παράδειγμα
Παραλλαγή αρχικού
παραδείγματος

Το συγκεκριμένο, σε δύο συγκεκριμένες,
παρόμοιες αλλά όχι ταυτόσημες περιπτώσεις
δίνει την εποπτεία της γενίκευσης,
μέσω της σύνθεσης ταυτότητας.

Σύνθεση ταυτότητας

Δομή κάθε
εποπτείας
θέαση ουσίας

Η σύνθεση ταυτότητας επιφέρει την
διαισθητική βεβαιότητα ότι το
αποβλεπτικό αντικείμενο έχει πληρωθεί.

Παραλλαγή και με την
έννοια της
μοντελοποίησης

Είναι το λεγόμενο
γέμισμα βεβαιότητας –
filling of certainty—
ότι έχει βρεθεί
κατάλληλο αντικείμενο
για να πληρωθεί η
εποπτεία, μέσω ακριβώς
του νέου αντικειμένου.

I realised that I could break it up into 3 sequences. Starting with a
3×2 grid, (3 up 2 along), [fig. 9] then the next grid in the sequence
was 3×5, then 3×8... which gave me a pattern of 4, 8, 12, .... This
pattern I called "when, ( +1)/3, is an integer".
I then applied this method to 3×3 (when, /3, is an integer) to
3×6,3×9... which gave me a pattern of 5, 9, 13,... and with the last
sequence (when, (n-1)/3, is an integer) which starts on 3×4, then
3×7,3×10... which gave me a pattern of 6,10,14...
This allowed me to apply so simple arithmetic sequence
knowledge where the term no. was equal to the type of sequence
that it was e.g. term 1 for the, ( +1)/3, set was worked out by using
the formula, ( +1)/3, and substituting in 2 to get the number 1
(for term 1), when you substitute in the no. 5 you get 2 (for term 2),
and so on.
I then applied the same thinking to the 4× grids, 5× grids, 6×
grids, and 7× grids [fig. 8]. I then wrote out each of the formulas
in a table, and this allowed me to see how the height can be
related to the formula (which I called ‘a’). This allowed me to
generate 9 formulas based on when: ( + )/3, is an integer; /3, is
an integer; ( −1)/3, is an integer; and when: ( +1)/3 is an integer;
/3 is an integer; and ( −1)/3 is an integer [ﬁg‘re 10].

Ο Ιβάν εκμεταλλεύεται την
διαγώνια συμμετρία του μοτίβου
προκειμένου να ολοκληρώσει την
αλγεβροποίηση και κατά πλάτος, με το
τριαδικό τέμπο που παρατήρησε στην
αλγεβροποίηση κατά μήκος, το 1, 1, 2…

«Πρέπει να ξεπεράσουμε την προκατάληψη που έχει εμφυτευθεί στην φιλοσοφία
και στην κουλτούρα μας κατά την διάρκεια των περασμένων πεντακοσίων ή εξακοσίων χρόνων.
Έχουμε οδηγηθεί να σκεφτόμαστε ότι όταν περιγράφουμε τον τρόπο που εμφανίζονται τα πράγματα
περιγράφουμε
κάτι overcome
αποκλειστικά
και μόνο bias
υποκειμενικό
και δεν
λέμε τίποτε
γιαphilosophy
τον τρόπο με τον
We must
a systematic
that has been
implanted
in our
and our culture
during
the πει
pastότι
five
or six hundred
years.
We have been
ledεπιχείρηση,
to
οποίο τα πράγματα
είναι.
Μας
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με
μια
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απλώς
think that when we describe the way things appear, we are describing
something
merely
subjective
nothing
the εξετάζουμε
way things τα
are.πράγματα.
We
ότι εξετάζουμε
απλώς
τις ιδέες
μας καιand
τις saying
εντυπώσεις
μαςabout
αλλά δεν
are told that we are engaged in a merely psychological venture, that we are
Μια θεωρίαexamining
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το ζήτημα
αυτόthings.
και να αναδείξει
φαινομενολογικής
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impressions
but not
examining
A
theory of phenomenological description must set this issue straight and bring
τις κατάλληλες
σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα και στις εμφανίσεις, θα πρέπει να αναγνωρίσει
out the proper relationship between things and appearances, it must allow us to
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of manifestation.
την θέση
στον
κόσμο
καιand
την the
δύναμη
της power
εκδήλωσης
του κόσμου.»
R. Sokolowski, The theory of phenomenological description

R. Sokolowski, The theory of phenomenological description

We must overcome a systematic bias that has been implanted in our philosophy and
our culture during the past five or six hundred years. We have been led to think that
when we describe the way things appear, we are describing something merely subjective
and saying nothing about the way things are. We are told that we are engaged in a
merely psychological venture, that we are examining just our ideas and our impressions
but not examining things. A theory of phenomenological description must set this
issue straight and bring out the proper relationship between things and appearances, it
must allow us to recognize our place in the world and the world's power of
manifestation.
R. Sokolowski, The theory of phenomenological description
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Και πάλι…

