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απόψεων των Gray & Tall µε τους Lakoff & Núñez. Οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι ο
αριθµός αποτελεί ένα σύµβολο της Αριθµητικής και εποµένως δεν είναι πλέον το
ενσαρκωµένο αντικείµενο από το οποίο ενδεχοµένως να προέρχεται ενώ οι δεύτεροι
υποστηρίζουν ότι όλα τα Μαθηµατικά και εποµένως και οι αριθµοί είναι ενσαρκωµένα µε
την έννοια που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα. Βέβαια όπως θα περιγράψουµε
και παρακάτω πολλές φορές η πορεία της ενσαρκωµένης προσέγγισης είναι παράλληλη µε
αυτή της συµβολικής (µε χρήση διεργασιών-εννοιών) και υπάρχουν δεσµοί µεταξύ τους οι
οποίοι θα µπορούσαν να ερµηνευτούν µέσω των εννοιολογικών µεταφορών.
2.4. Σχέση
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και

ενθυλάκωσης διεργασιών

Σύµφωνα µε τους Gray & Tall (2001), υπάρχει η παρακάτω διάκριση σχετικά µε
τους τύπους των Μαθηµατικών εννοιών:
•

Ενσαρκωµένα αντικείµενα, όπως στη γεωµετρία και στα γραφήµατα, τα οποία έχουν
ως αφετηρία τις φυσικές τους βάσεις και εξελίσσονται στην ανάπτυξη νοητικών
εικόνων µε τη βοήθεια της ιεραρχηµένης χρήσης της γλώσσας.

•

Συµβολικές έννοιες οι οποίες λειτουργούν στο συνεχές πέρασµα από την «προς
διαχείριση νοητική έννοια» στην συχνά ασυνείδητη «προς εκτέλεση διεργασία».

•

Αξιωµατικές έννοιες στη προχωρηµένη µαθηµατική σκέψη όπου τα αξιώµατα
λεκτικά και συµβολικά χρησιµοποιούνται για τη λογική δόµηση της θεωρίας.

•

Ενθηλακωµένες διεργασίες, πρόκειται για διεργασίες που έχουν ενθυλακωθεί σε µία
αυτόνοµη οντότητα. Η περίπτωση αυτή µπαίνει επιπροσθέτως στις προηγούµενες
για να διαχωρίσει τα ενσαρκωµένα αντικείµενα από τις ενθηλακωµένες διεργασίες.
(Gray & Tall, 2001)
Το άτοµο ενεργεί αρχικά πάνω στα φυσικά αντικείµενα και στη συνέχεια πάνω στα

ενσαρκωµένα αντικείµενα. Στη θεωρία APOS που περιγράψαµε παραπάνω οι ενέργειες
πάνω στα φυσικά αντικείµενα εσωτερικεύονται σε διεργασίες και αυτές µε τη σειρά τους
ενθυλακώνονται σε νοητικά αντικείµενα. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται και η
διαφοροποίηση των απόψεων των Gray & Tall σε σχέση µε αυτές της θεωρίας APOS
(Czarnocha κ.ά.. 1999) και της υποστασιοποίησης (Sfard, 1991) σχετικά µε τη µετάβαση
από τη διεργασία στο αντικείµενο. Σύµφωνα µε τον Tall τα ενθυλακωµένα αντικείµενα
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