έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο αξλεηηθνχο, γεληθεχεηαη θαη
ε έλλνηα ηεο πξφζζεζεο κεηαμχ δχν αξηζκψλ. Δπίζεο νη καζεκαηηθέο έλλνηεο,
απνθηνχλ θαη έλα ζηνηρείν θνξκαιηζκνχ, αθνχ πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο,
φπσο ζα αλθεξζεί αλαιπηηθφηεξα θαη ζε επφκελε παξάγξαθν. Οη πην ζχλζεηεο
καζεκαηηθέο έλλνηεο (π.ρ. νκάδα ή ζψκα) πξνθχπηνπλ σο γεληθεχζεηο απινχζηεξσλ
θιάζεσλ (π.ρ. αθέξαηνη αξηζκνί, ξεηνί θηι) θαη πιένλ πεξηγξάθνληαη απφ ηδηφηεηεο
θαη ζρέζεηο θαη ιηγφηεξν απφ αληηπξνζψπνπο ηεο θιάζεο-έλλνηαο.
χκθσλα κε ηνλ Piaget (1975; 1970), κεγάιε είλαη ε ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνύ
ζηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο πνπ αθνξά καζεκαηηθέο έλλνηεο. Καηά ηνλ
αθαηξεηηθό αλαζηνραζηό, ε αθαίξεζε δελ πεγάδεη απφ ην αληηθείκελν ησλ
ελεξγεηψλ, αιιά απφ ηηο ίδηεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη κηα θαηαζθεπαζηηθή
δηαδηθαζία λνεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη δνκψλ πνπ νξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ.
Εγκαθιδρυμϋνεσ αφαιρϋςεισ
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ε κάζεζε μεθηλά φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα
ιχζνπλ πξνβιήκαηα. Ο φξνο ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο εηζήρζε απφ ηελ Jean
Lave (1988) θαη είλαη ε κάζεζε πνπ γελληέηαη κέζα απφ αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο,
φπσο ε θνηλσληθφηεηα, νη πξνζέζεηο, νη αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ θαζελφο θαη ε
ρξήζε ησλ ελλνηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Κπλεγφο, 2006).
χκθσλα κε ηνπο Lave θαη Wenger ε κάζεζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ
αθεξεκέλε γλψζε, έμσ απφ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, αιιά ζαλ κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ
αηφκνπ, πιαηζηνζεηεκέλε απφ ζπγθεθξηκέλν πεξηθείκελν θαη εκβαπηηζκέλε ζην
ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ην άηνκν δξα.
Με ηελ αληίιεςε ηνπ Papert φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ καζεκαηηθέο
αθαηξέζεηο, αλ έξζνπλ ζε επαθή κε θαηάιιεια καζεζηαθά πεξηβάιινληα,
ζπκθσλνχλ νη Noss θαη Hoyles (1996) πνπ ηνλίδνπλ φηη νη αθαηξέζεηο απηέο δελ είλαη
θαζνιηθέο, αιιά αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα
ζην νπνίν αλαδχνληαη. Γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία αθαίξεζεο θαη γελίθεπζεο
ελλνηψλ ππφ απηφ ην πξίζκα, δηαηχπσζαλ ην ζεσξεηηθφ κνληέισλ ησλ
εγθαζηδξπκέλσλ αθαηξέζεσλ, ππνδειψλνληαο πψο αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο
εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επθξηλή δήισζε, κηα πεπνίζεζε ηνπ
καζεηή, αιιά θαη κηα εμειηζζφκελε δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνχ ηαπηφρξνλα, πνπ ε
κνξθή ηεο εμαξηάηαη απφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ελεξγεί ν καζεηήο. Ζ
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