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εγκέφαλο και εξαρτάται από την γνωστική δοµή του ατόµου , που και αυτή µε τη σειρά της
εξαρτάται από την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου . Ο Tall αναφέρεται στην διαίσθηση
που µπορεί να αναπτυχθεί στον απειροστικό λογισµό µε την χρήση της τεχνολογίας των Η/Υ.
Συγκεκριµένα στο άρθρο του ‘”Intuition and rigour : the role of visualization in the calculus
(1991 σελ.8 ) αναφέρει ότι : Αν θέλουµε να καλύψουµε το χάσµα που προκύπτει κατά την
κατανόηση του λογισµού από τους µαθητές , πρέπει να βρούµε έναν τρόπο που να είναι
γνωστικά ελκυστικός για τον µαθητή την στιγµή που αρχίζει η µελέτη της έννοιας και
ταυτόχρονα φέρει τους σπόρους για την κατανόηση των τυπικών εννοιών που εµφανίζονται
αργότερα . Η ανάλυση µου είναι ότι δεν θα το επιτύχουµε µε το να καταστήσουµε τις
έννοιες απλούστερες . Η εναλλακτική λύση είναι να καταστούν πιο περίπλοκες . ….Η
απάντηση βρίσκεται στην αποτελεσµατική χρήση της νοερής οπτικής αναπαράστασης για
να δοθεί η κατάλληλη διαίσθηση για την τυπική απόδειξη .Και στη συνέχεια :
Οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν µε την βοήθεια κατάλληλου λογισµικού την οπτική
διαίσθηση που είναι απαραίτητη για ισχυρή τυπική ενόραση . Η διαίσθηση και η
αυστηρότητα εποµένως δεν είναι απαραίτητο να συγκρούονται Η διαίσθηση οδηγεί
φυσιολογικά στην αυστηρότητα της τυπικής απόδειξης .
Λαµβάνοντας υπόψη το υπογραµµισµένο θεωρητικό πλαίσιο οδηγούµαστε στο συµπέρασµα
ότι υπάρχει ανάγκη µιας µακροπρόθεσµης κατασκευής της έννοιας του ορίου που αρχίζει
από τις προγενέστερες εµπειρίες και τη διαίσθηση των µαθητών.
Εποµένως συµπεραίνουµε ότι είναι απαραίτητο να ερευνήσουµε
ποια είδη διαισθητικών ιδεών είναι παρόντα στους µαθητές των διαφορετικών σχολικών
επιπέδων
πώς η διαδικασία της διδασκαλίας µπορεί να υποστηρίξει ή να εµποδίσει την ανάπτυξή
τους.
Υπάρχουν ευνοϊκές διαισθήσεις για την προσέγγιση, οι οποίες παραµελούνται
παράκαιρα από τη συχνή διδακτική πρακτική και πως µπορούν να έρθουν στη επιφάνεια ,
ώστε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα
Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη σηµασία τέτοιων εννοιών, µήπως θα
πρέπει να επανεξετάσουµε µια βαθµιαία προσέγγιση, επιδιώκοντας να αναπτύξουµε µια
κατανόηση από τα πρώτα έτη στο σχολείο
Σε ποιο βαθµό ο Η/Υ αυξάνει την οπτική διαίσθηση και εποµένως την τυπική ενόραση
2.4 ∆υσκολίες συνδεδεµένες µε την έννοια του ορίου
Ο προσδιορισµός από πολλούς ερευνητές ποικίλων διαφορετικών δυσκολιών και εµποδίων
για τη διαδικασία της κατασκευής της έννοιας του ορίου είναι ευρέως γνωστός:
H
M.Artigue (1998 ) επισηµαίνει στο “Teaching and Learning Elementary Analysis : What can
we learn from didactical research and curriculum evolution ? ”την ύπαρξη ισχυρών
δυσκολιών που συνδέονται µε την µαθηµατική πολυπλοκότητα των βασικών αντικειµένων
των πραγµατικών αριθµών ,των ακολουθιών ,των συναρτήσεων , δυσκολίες στον πυρήνα
του τοµέα που συνδέονται µε τον τυπικό ορισµό της έννοιας του ορίου κα την πρακτική και
τεχνική δυσκολία της εφαρµογής του. Σηµαντικές δυσκολίες στην κατανόηση του ορίου
εντοπίζονται από τους διάφορους ερευνητές που µοιάζουν να συµφωνούν στα εξής σηµεία .
Η κοινή έννοια της λέξεως όριο που εµπεριέχει την έννοια του τελευταίου όρου µιας
διαδικασίας ,την µη δυνατότητα γενίκευσης των πεπερασµένων διεργασιών στις άπειρες (
υπέρ-απλούστευση των ιδιοτήτων) , τη γεωµετρία των σχηµάτων που αποτρέπει τον σαφή
προσδιορισµό των µορφών που εµπλέκονται στην διαδικασία του ορίου ( Μ.Artigue
(Teaching and learning elementary analysis )στην µετάβαση από το πεπερασµένο στο άπειρο
και τι συµβαίνει πέρα από το άπειρο Ακόµα σηµαντικές δυσκολίες ενσωµατώνονται στη
γλώσσα. Έννοιες όπως τείνει , προσεγγίζει , όριο , όσο µικρό θέλουµε είναι έννοιες που
συγκρούονται µε τις τυπικές έννοιες . Οι λέξεις αυτές έχουν µια σηµασία για τους µαθητές
πριν αρχίσουν οποιαδήποτε µαθήµατα και οι µαθητές συνεχίζουν να βασίζονται σ ‘ αυτές
ακόµα και να έχει δοθεί ένα τυπικός ορισµός.
Η διαδικασία του ορίου δεν µπορεί να εκτελεστεί µε κανόνες της άλγεβρας και οι αυθαίρετα
µικρές µεταβλητές ποσότητες δηµιουργούν σύγχυση και δυσκολία κατανόησης των
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