αληηθείκελα, γηα ηε θαηαζθεπή εζσηεξίθεπζε ηεο λέαο γλψζεο. Ο «εγσθεληξηζκφο»
ζηνλ ιφγν ησλ παηδψλ είλαη γηα ηνλ Vygotsky ην πξψην βήκα πξνο ηελ
εζσηεξίθεπζε. Γηα ηνλ Papert ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ν ειεθηξηληθφο
ππνινγηζηήο είλαη ηα πνιηηηζκηθά εξγαιεία κε ην νπνίν κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ
θαηάιιεια πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ ζα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη
θαη καζαίλνπλ ηα παηδηά αθφκα θαη φηαλ δε βξίζθνληαη ζε επαθή κε απηά (Papert,
1980; Κπλεγφο, 2006).

2.1.4 Γελίθεπζε, αθαηξέζεηο θαη αλαζηνραζκόο
Αφαύρεςη και γενύκευςη
Ζ αθαίξεζε (abstraction) ζχκθσλα κε ηνλ Skemp (1986) είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
εκπεηξηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ην άηνκν αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ
εκπεηξηψλ ηνπ θαη απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη αλ νη λέεο εκπεηξίεο έρνπλ
νκνηφηεηεο κε θάπνηεο απφ απηέο πνπ έρεη βηψζεη (empirical abstraction – εκπεηξηθή
αθαίξεζε). Σα παηδηά απφ κηθξή ειηθία θάλνπλ αθαηξέζεηο, γηα παξάδεηγκα φηαλ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε „κπάια‟ σο θαηεγνξία γηα φιεο ηηο κπάιεο θη φρη σο
αληηθείκελν. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ λνεηηθνχ αληηθεηκέλνπ
(Greeno, 1983), κηαο „γεληθεπκέλεο κπάιαο‟. Με ηνλ φξν «έλλνηα» ν Skemp νλνκάδεη
απηφ ην γεληθεπκέλν αληηθείκελν, ην πξντφλ ηεο αθαίξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα θιάζε
αληηθεηκέλσλ κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, άιια πην θεληξηθά θη άιια δεπηεξεχνληα.
Ζ θιάζε απηή δελ παξακέλεη αλαινίσηε αιιά κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαζψο ην
άηνκν βηψλεη λέεο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα «αξηζκφο» κπνξεί λα πεξηέρεη
κφλν ηνπο ζεηηθνχο αξηζκνχο, ελψ αξγφηεξα λα δηεπξπλζεί πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο
αξλεηηθνχο, ή θιάζκαηα θαη άιινπο. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη γελίθεπζε. Ζ
βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη κε ηελ αθαίξεζε δεκηνπξγείηαη λέν λνεηηθφ
αληηθείκελν, ελψ κε ηε γελίθεπζε εκπινχηηδεηαη έλα ήδε ππάξρνλ (Mitchelmore &
White, 2000). Έηζη, θαίλεηαη φηη ε αθαίξεζε είλαη δεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζρεκάησλ,
ελψ ε γελίθεπζε αληηζηνηρεί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο.
Σν πιαίζην απηφ αθνξά ηηο έλλνηεο θαζνιηθά θη φρη κφλν ηηο καζεκαηηθέο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο ε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο θαη
ηεο γελίθεπζεο είλαη θαλεξφ φηη δελ αθνξά κφλν αληηθείκελα, αιιά θαη ζρέζεηο
κεηαμχ αληηθεηκέλσλ θαη κάιηζηα ε γελίθεπζε ελλνηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ αληηθείκελα
ζπλεπάγεηαη ηε γελίθεπζε ελλνηψλ-ζρέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα κεηά ηε γελίθεπζε ηεο
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