επαγωγικι επιχειρθματολογία απζχει ςθμαντικά από τθ δομι μιασ παραγωγικισ
απόδειξθσ κακϊσ μια ςφνδεςθ μεταξφ τουσ επιτυγχάνεται μόνο όταν θ
επιχειρθματολογία περιζχει τθν «γενικι περίπτωςθ». Οι Harel & Sowder (αναφορά
ςτθ Mariotti, 2006) αναγνωρίηουν δφο είδθ επιχειρθμάτων που ςχετίηονται με τον
επαγωγικό ςυλλογιςμό και περιγράφονται ωσ εξισ:
 Θ γενίκευςθ επιτυγχάνεται όταν αναγνωρίηεται ζνα γενικό μοτίβο που
διζπει αυτό κακ’ αυτό το αποτζλεςμα (result pattern generalization). Για
παράδειγμα, μζςα από μια ςειρά από αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ
αναγνωρίηεται θ κανονικότθτα του αποτελζςματοσ.
 Θ γενίκευςθ πθγάηει από τθν ίδια τθ διαδικαςία που οδθγεί ςτο
αποτζλεςμα (process pattern generalization). Για παράδειγμα, μπορεί
κανείσ να παρατθριςει τθν κανονικότθτα τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτο
αποτζλεςμα ι μια αλυςίδα βθμάτων που ςυςχετίηουν το αποτζλεςμα.
Στο πλαίςιο αυτό, όταν μια εικαςία προκφπτει από τθ γενίκευςθ του αποτελζςματοσ
απαιτείται από τον μακθτι να γεφυρϊςει το δομικό κενό των δφο ςυλλογιςμϊν και
να πραγματοποιιςει μια ςχεδόν αυκαίρετθ μετάβαςθ από τθν επαγωγικι
επιχειρθματολογία ςτθν παραγωγικι απόδειξθ. Αντικζτωσ, ζνασ ςυλλογιςμόσ που
υποςτθρίηει τθ γενίκευςθ τθσ διαδικαςίασ είναι δυνατόν να προςφζρει τθν
παραγωγικι βάςθ πάνω ςτθν οποία κα οικοδομθκεί μία απόδειξθ.
Ρροκειμζνου να ερμθνευτοφν οι πικανζσ αιτίεσ για τθν φπαρξθ ι μθ τθσ
γνωςτικισ ενότθτασ, οι Boero et al (2010) πρόςφατα ενςωμάτωςαν τθν ανάλυςθ
του Habermas για τθν ορκολογικι ςυμπεριφορά (rational behavior) ςτισ λογικζσ
πρακτικζσ μιασ απόδειξθσ. Ο Habermas διακρίνει τρεισ αλλθλζνδετεσ ςυνιςτϊςεσ
μιασ εκλογικευμζνθσ ςυμπεριφοράσ: τθν επιςτθμικι (epistemic), τθν τελεολογικι
(teleological) και τθν επικοινωνιακι (communicative). Στο πλαίςιο αυτό οι Boero et
al διζκριναν ςτισ πρακτικζσ μιασ απόδειξθσ τθν επιςτθμικι πτυχι θ οποία
ςυνίςταται ςτθν ςυνειδθτι επικφρωςθ των επιχειρθμάτων ςφμφωνα με κοινά
αποδεικτοφσ και νόμιμουσ τρόπουσ ςυλλογιςμοφ, τθν τελεολογικι πτυχι
ςυνυφαςμζνθ ςτον χαρακτιρα τθσ απόδειξθσ ωσ επίλυςθ γεωμετρικοφ
προβλιματοσ και αφορά όλεσ τισ ςυνειδθτζσ επιλογζσ του λφτθ προκειμζνου να
επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα και τζλοσ τθν επικοινωνιακι πτυχι θ οποία
ςυνίςταται ςτθν ςυνειδθτι τιρθςθ των κανόνων που διαςφαλίηουν τόςο τθν
επικοινωνία όλων των ςυλλογιςτικϊν επιπζδων όςο και τθ ςυμμόρφωςθ των
τελικϊν αποδείξεων με τα δεδομζνα τθσ μακθματικισ κουλτοφρασ.
Οι Arzarello & Sabena (2011) αντιλαμβάνονται το μοντζλο των Boero et al ωσ
ζνα μοντζλο που περιγράφει τουσ ςυνειδθτοφσ περιοριςμοφσ ςχετικά με τισ τρεισ
ςυνιςτϊςεσ τθσ εκλογικευμζνθσ ςυμπεριφοράσ και αναγνωρίηει δφο επίπεδα
επιχειρθματολογίασ: το βαςικό επίπεδο (ground level) ζμφυτο ςτθν ιδιαίτερθ φφςθ
των τριϊν πτυχϊν που αναγνωρίηονται ςτισ πρακτικζσ μιασ απόδειξθσ και το μεταεπίπεδο (meta-level) ζμφυτο ςτθν επίγνωςθ των περιοριςμϊν που διζπουν τισ τρεισ
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