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Μαθηματικά και γλώσσα
Μαθηματικά ως επιστήμη

Μαθηματικϊ και επικοινωνύα
Γιατύ κεύμενα που αφορούν την ύδια «εξω-γλωςςικό»
οντότητα να ποικύλουν ςε τϋτοιο βαθμό;


1η απϊντηςη: ημαύνον (ερμηνεύα)  ςημαινόμενο
(γλωςςικό περιγραφό).



Σι περιλαμβϊνει η ερμηνεύα;
◦ Καταγραφό των εννοιών
◦ Αποδόμηςη αντικειμϋνου (ποια εύναι τα βαςικϊ ςυςτατικϊ;)
◦ Ιδιότητεσ αντικειμϋνου (ποςοτικϋσ – ποιοτικϋσ)
◦ Καταγραφό των ςχϋςεων μεταξύ των εννοιών (τομϋσ, κοινϊ ςημεύα,
αποςτϊςεισ, μεγϋθη, ομοιότητεσ)
◦ Κατηγοριοπούηςη των ςχϋςεων (ποιεσ εύναι πιο ςημαντικϋσ, ποιεσ
θεωρούνται δεδομϋνεσ)
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Μαθηματικϊ και επικοινωνύα
Γιατύ κεύμενα που αφορούν την ύδια «εξω-γλωςςικό»
οντότητα να ποικύλουν ςε τϋτοιο βαθμό;


1η απϊντηςη: ημαύνον (ερμηνεύα)  ςημαινόμενο
(γλωςςικό περιγραφό).



Από τι επηρεϊζεται η ερμηνεύα;
◦ Τπϊρχουςεσ γνώςεισ (οριςμού)
◦ Εμπειρύα
◦ Ικανότητα αποδόμηςησ αντικειμϋνου

Μαθηματικϊ και επικοινωνύα
Γιατύ κεύμενα που αφορούν την ύδια «εξω-γλωςςικό»
οντότητα να ποικύλουν ςε μεγϊλο βαθμό;


1η απϊντηςη: ημαύνον (ερμηνεύα)  ςημαινόμενο
(γλωςςικό περιγραφό).



Από τι επηρεϊζεται η γλωςςικό περιγραφό;
◦ Ικανότητα επιλογόσ των εννοιών και των ςχϋςεων που επαρκούν για την
ακριβό περιγραφό
◦ Γνώςη των ικανοτότων του ακροατό και των γλωςςικών περιοριςμών
◦ Χρονικού περιοριςμού
◦ Διαθϋςιμα μϋςα-εργαλεύα
◦ Γλωςςικϋσ ικανότητεσ
◦ Περικεύμενο (πλαύςιο) του κειμϋνου (ςε ποιον απευθύνεται και ποιο ςκοπό
εξυπηρετεύ)
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Μαθηματικϊ και επικοινωνύα

Επιςτημονικϊ κεύμενα

Γιατύ κεύμενα που αφορούν την ύδια «εξω-γλωςςικό»
οντότητα να ποικύλουν ςε τϋτοιο βαθμό;

(Πρϋπει να) πληρούν 7 κριτόρια:
 υνοχό
 υνεκτικότητα
 Προθετικότητα
 Αποδεκτότητα
 Πληροφορικότητα
 Καταςταςιακότητα
 Διακειμενικότητα



2η απϊντηςη: Η ύδια η γλώςςα μορφοποιεύ τισ
οντότητεσ που περιγρϊφει.
◦ ο όροσ «εξω-γλωςςικό οντότητα» εύναι παραπλανητικόσ!

υνοχό

υνοχό

Οι τρόποι με τουσ οπούουσ τα ςτοιχεύα
του κειμϋνου ςυνδϋονται αμοιβαύα ςε
μια ακολουθύα, εξαρτώμενα μεταξύ
τουσ ςύμφωνα με τουσ γραμματικούσ
τύπουσ και τισ ςυμβϊςεισ. (π.χ. ςύνταξη)
 Πώσ εμφανύζεται;



Επανϊληψη



Αντικαταςτατικϊ ςτοιχεύα



Έλλειψη



Ρηματικού χρόνοι



Σύποι προτϊςεων



ύνδεςη



◦ Όταν η ερμηνεύα ενόσ ςτοιχεύου
προώποθϋτει την ύπαρξη ενόσ ϊλλου.
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υνοχό – Επανϊληψη


Λεξικό επανϊληψη



Μερικό επανϊληψη



Παραλληλιςμόσ



Παρϊφραςη



Γενικϊ ονόματα



Τπερώνυμα

υνοχό – Επανϊληψη
Α. Επανϊληψη
 Ακριβόσ επανεμφϊνιςη ςτοιχεύων ό
ςχημϊτων. Προςδύδει ϋμφαςη, εύναι
χαρακτηριςτικό του προφορικού λόγου.
◦ Λεξικό επανϊληψη
 Αποφυγό ςύγχυςησ
 Ειςαγωγό νϋων πληροφοριών
 Διδακτικού ςκοπού
Ορθογώνιο ονομϊζεται το παραλληλόγραμμο που ϋχει 4
γωνύεσ ορθϋσ. Οι διαγώνιεσ του ορθογωνύου εύναι ύςεσ.

υνοχό – Επανϊληψη


Μερικό επανϊληψη: (αλλαγό μϋρουσ
του λόγου)
Χημικόσ αντιδραςτόρασ εύναι ο χώροσ που
διεξϊγεται μια χημικό αντύδραςη

υνοχό – Επανϊληψη


Παραλληλιςμόσ
(επαναχρηςιμοπούηςη όμοιων
επιφανειακών ςχημϊτων)
Κατηγοριοπούηςη, ταξινόμηςη,
διϊκριςη αντύθετων φαινομϋνων
Το ιςόπλευρο τρύγωνο ϋχει όλεσ τισ πλευρϋσ
του ύςεσ ενώ το ιςοςκελϋσ τρύγωνο ϋχει τισ
δύο πλευρϋσ του ύςεσ.
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υνοχό – Επανϊληψη


Παρϊφραςη (επανϊληψη
περιεχομϋνου με ταυτόχρονη αλλαγό
τησ ϋκφραςησ)
◦ Αποφυγό λεξικόσ επανϊληψησ
◦ Επεξόγηςη

υνοχό – Επανϊληψη


Γενικϊ ονόματα
Απρόςωπη χροιϊ

Στο Σχ.1 φαύνονται τα βόματα του τρόπου
παραςκευόσ τησ κινοξαλύνησ-υδραζόνησ. Η
ϋνωςη τόκεται ςτουσ 182ο C.

Ο κύκλοσ με την ευθεύα ϋχουν δύο κοινϊ
ςημεύα (ςημεύα τομόσ).

υνοχό – Επανϊληψη


Υπερώνυμα (λεξικϊ ςτοιχεύα που
κυριαρχούν ςτα ςτοιχεύα που
προηγούνται ό που ακολουθούν)
Οι ηλιακϋσ εκλϊμψεισ ϋχουν μεγϊλη
επύδραςη ςτη Γη. Οι ακτύνεσ Χ και η
υπεριώδησ ακτινοβολύα φτϊνουν ςτη Γη
μϋςα ςε 8 λεπτϊ και αυξϊνουν τον ιονιςμό
τησ ανώτερησ ατμόςφαιρασ τησ Γησ.

υνοχό – Αντικαταςτατικϊ
ςτοιχεύα
Β. Αντικαταςτατικϊ ςτοιχεύα
Λϋξεισ
χωρύσλοιπόν
δικό τουσ
ςυγκεκριμϋνο
περιεχόμενο,
οι
Βρύςκουμε
ότι x=0.
Αυτό εύναι και
η λύςη
οπούεσ
αντικαθιςτούν ϊλλεσ εκφρϊςεισ.
τησ
εξύςωςησ.
 Δεικτικϋσ αντωνυμύεσ
Υπολογύζω τη διακρύνουςα… Αυτό η διαδικαςύα
μασ επιτρϋπει να γνωρύζουμε τον αριθμό των
λύςεων τησ εξύςωςησ.
Με τη βοόθεια του απ’ ευθεύασ γινομϋνου μπορεύ
να βρεθεύ το κατϊ πόςο ϋνα ολοκλόρωμα
γινομϋνου ςυναρτόςεων ϋχει μηδενικό τιμό.
Αποδεικνύεται ότι ϋνα τϋτοιο ολοκλόρωμα εύναι μη
μηδενικό μόνο αν..
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υνοχό – Αντικαταςτατικϊ
ςτοιχεύα







υνοχό – ϋλλειψη

Προςωπικϋσ αντωνυμύεσ
Αναφορϊ ςτο ςυντϊκτη του κειμϋνου,
αλλϊ και ςτουσ αναγνώςτεσ (διδακτικού
ςκοπού):

Γ. Έλλειψη
 υναντϊται ςε ςόματα, αγγελύεσ,
εςωτερικούσ μονόλογουσ (αλλϊ όχι
μόνο!)

Στο μοντϋλο του Sun θεωρεύται για απλότητα ότι το
κρύςιμο ρεύμα Ιc εύναι ςταθερό. Στην περύπτωςό
μασ όμωσ…

Τετρϊγωνο
Ιδιότητεσ: 4 πλευρϋσ και 4 γωνύεσ ύςεσ

Αντικαταςτατικού προςδιοριςμού
από τα προηγούμενα, και ςε αυτό την
περύπτωςη, ϋτςι, τότε, ωσ εξόσ

υνοχό – ρηματικού χρόνοι

υνοχό – ρηματικού χρόνοι

Δ. Ρηματικού χρόνοι
Ενεςτώτασ



◦ Οριςμού
Οι λύςεισ τισ εξύςωςησ βρύςκονται πϊνω ςε μια ευθεύα
◦ Ιςτορικόσ ενεςτώτασ
Η απόδειξη που ϋδωςε ο Einstein βαςύζεται ςτη…
◦ υμφωνύα ςυντϊκτη
Κϊποιεσ παρατηρόςεισ πριν από 10 χρόνια αποκϊλυψαν
τον εξελικτικό παρϊγοντα που απομακρύνει το αϋριο
και τη ςκόνη γύρω από τον πρωτοαςτϋρα…

Αόριςτοσ (ςυγκεκριμϋνο ςημεύο του
παρελθόντοσ)

Η ϋρευνϊ μασ πραγματοποιόθηκε το Μϊρτιο του 2011.



Παρακεύμενοσ
◦ Ενϋργειεσ που ϋχουν προηγηθεύ αλλϊ τα επακόλουθϊ τουσ
ϋχουν παροντικό ςημαςύα για τουσ ςυντϊκτεσ:

Η ηλιακό κοκκύαςη ϋχει παρατηρηθεύ από πολύ παλιϊ και
ϋχει μελετηθεύ με διϊφορεσ μεθόδουσ..



Μϋλλοντασ
Θα δεύξουμε ότι..
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υνοχό – τύποι προτϊςεων

υνοχό – ςύνδεςη



Αποφαντικϋσ



Προςθετικό ςύνδεςη



Ερωτηματικϋσ



Διϊζευξη



Προςταγόσ – παρϊκληςησ



Αντιθετικό ςύνδεςη



υμπεραςματικό ςύνδεςη



Επιφωνηματικϋσ



υνδετικϊ χρόνου και τόπου



Επεξηγηματικό ςύνδεςη

υνοχό – ςύνδεςη


Προςθετικό ςύνδεςη

υνοχό – ςύνδεςη


◦ και, επιπλϋον, επύςησ, επιπρόςθετα, μϊλιςτα
◦ Επιδοτικόσ χαρακτόρασ (τελευταύο επιχεύρημα μιασ
επιχειρηματολογύασ):
Πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα, η ύπαρξη ϊλλων ουςιών
μειώνει τη ςυνεκτικότητα του υλικού.
Ακόμα, πρϋπει να τονιςτεύ ότι πολλϋσ φορϋσ ςτην
πρϊξη δεν μασ ενδιαφϋρει η πυκνότητα κϊθε
ςωματιδύου…

Διϊζευξη
(δεν εύναι ςυνόθησ, λόγω τησ αυξημϋνησ
προςπϊθειασ που απαιτεύ από τον αναγνώςτη
για τη ςυγκρϊτηςη δύο όρων)
Με την πυρόλυςη επιτυγχϊνεται εύτε η δημιουργύα
ιςομερούσ εύτε η περαιτϋρω αφαύρεςη υδρογόνου.



Για την αποφυγό τησ χρόςησ τησ διϊζευξησ
χρηςιμοποιεύται η αρύθμηςη:
Υπϊρχουν δύο τρόποι επύλυςησ του προβλόματοσ:
α)… β)…
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υνοχό – ςύνδεςη


Αντιθετικό ςύνδεςη
Μπορεύ να δηλώνει: λογικό αντύθεςη,
αντύθεςη με τα προλεχθϋντα, εναλλακτικό
προοπτικό, οριςτικό προοπτικό

υνοχό – ςύνδεςη


Αςτϋρεσ με μϊζα μικρότερη από 0,08 Μο δεν
μπορούν ποτϋ να θερμανθούν αρκετϊ για να κϊψουν
υδρογόνο. Έτςι, οι αςτϋρεσ αυτού δεν φτϊνουν ποτϋ
ςτην κύρια ακολουθύα..

αλλϊ, όμωσ, ωςτόςο, αντύθετα, ςε αντύθεςη,
πλην όμωσ, από την ϊλλη μεριϊ, εν τούτοισ, παρ’
όλα αυτϊ, διαφορετικϊ

υνοχό – ςύνδεςη


υνδετικϊ χρόνου και τόπου
Εξωτερικό: ςυνδϋει γεγονότα – καταςτϊςεισ του
κειμενικού κόςμου
Εςωτερικό: ςυντελεύ ςτη διϊρθρωςη του ύδιου του
κειμϋνου
τώρα, μετϊ, αφού, καθώσ, ϋπειτα, τότε, μϋχρι τώρα, ςτη
ςυνϋχεια, όδη, αργότερα, ςτη ςυνϋχεια, ακολούθωσ, ςτα
επόμενα, ςτο μεταξύ, ςυνόθωσ, τϋλοσ, επιτϋλουσ,
τελικϊ..
Στη
ςυνϋχεια θα εξετϊςουμε τη ςυμπεριφορϊ τησ ςυνϊρτηςησ

υμπεραςματικό ςύνδεςη
λοιπόν, ϊρα, ϋτςι, ςυνεπώσ, κατϊ ςυνϋπεια,
οπότε, γι’ αυτό, ωσ εκ τούτου, ςυμπεραςματικϊ

υνοχό – ςύνδεςη


Επεξηγηματικό ςύνδεςη
δηλαδό, με ϊλλα λόγια, πιο αναλυτικϊ, για παρϊδειγμα,
ςαν παρϊδειγμα, π.χ., ςυγκεκριμϋνα, ειδικότερα,
γενικϊ, επιγραμματικϊ…

για πολύ μεγϊλεσ τιμϋσ του x.
Αν Α, Β εύναι δύο μη κενϊ ςύνολα, τότε ονομϊζουμε τομό των Α,
Β το ςύνολο…
Ασ ςημειωθεύ εδώ ότι η εξύςωςη (2.71) για την περύθλαςη
κύματοσ (ό ιςοδύναμα για την ανϊκλαςη Bragg όπωσ θα δούμε
πιο κϊτω) εύναι…
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υνοχό – ςύνδεςη

υνοχό – ςύνδεςη

Άλλεσ κατηγορύεσ ςυνδετικών
 Επιρρόματα και επιρρηματικού προςδιοριςμού που
δηλώνουν την προςωπικό ςτϊςη του ςυντϊκτη του
κειμϋνου απϋναντι ςτο κεύμενό του.

Άλλεσ κατηγορύεσ ςυνδετικών
 Δόλωςη αποδεικτικότητασ, δηλαδό τησ ςτϊςησ του
ςυντϊκτη ωσ προσ την αξιοπιςτύα και την εγκυρότητα
τησ πληροφορύασ:
◦ πϊντωσ (παραχωρητικόσ δεύκτησ που χρηςιμοποιεύται για να
«κλεύςει ϋνα θϋμα»)
◦ προφανώσ (επιβεβαύωςη των προλεχθϋντων προςδύδοντασ
μεγϊλο βαθμό αξιοπιςτύασ)

Δυςτυχώσ, οι θεωρητικού υπολογιςμού δεύχνουν
ότι όταν το υλικό αυτό φτϊςει ςτην αςτρικό
επιφϊνεια…

◦ ςτην πραγματικότητα (αντιθετικό, επανορθωτικό λειτουργύα)
◦ πρϊγματι, βϋβαια, οπωςδόποτε (ενύςχυςη τησ βεβαιότητασ του
ςυντϊκτη).
Μϋχρι εδώ ϋχουμε εξετϊςει τον Ήλιο ςαν να όταν ϋνα ςτατικό,
αμετϊβλητο ςώμα. Στην πραγματικότητα όμωσ, ο Ήλιοσ εύναι ϋνα
μεταβλητό αντικεύμενο, του οπούου η επιφϊνεια αλλϊζει ςυνεχώσ.

Επύλυςη εξύςωςησ

Μαθηματικϊ ωσ επιςτόμη



 x2

Άλγεβρα – Επύλυςη εξιςώςεων.
Al-Khwarizmi (825 μ.Χ.)
◦ Πϋρςησ μαθηματικόσ, αςτρονόμοσ και γεωγρϊφοσ. το βιβλύο του
ςχετικϊ με τουσ υπολογιςμούσ Κιταμπ Αλ-γκιαμπρ παρουςύαςε για
πρώτη φορϊ την ςυςτηματικό λύςη τησ γραμμικόσ και
δευτεροβϊθμιασ εξύςωςησ.
◦ Θεωρεύται ο «πατϋρασ» τησ ϊλγεβρασ, τιμό την οπούα μοιρϊζεται με
τον Διόφαντο. τον δωδϋκατο αιώνα, οι λατινικϋσ μεταφρϊςεισ του
ϋργου του ςτουσ Ινδικούσ αριθμούσ παρουςύαςαν το δεκαδικό
θεςιακό ςύςτημα αρύθμηςησ ςτον Δυτικό Κόςμο.
◦ Οι ςυνειςφορϋσ του εύχαν μεγϊλο αντύκτυπο, αφού
η λϋξη «Άλγεβρα» προϋρχεται από το Αλ-γκιαμπρ
μια από τισ δύο πρϊξεισ που χρηςιμοποιούςε για την
επύλυςη δευτεροβϊθμιων εξιςώςεων.
Ο όροσ Αλγόριθμοσ προϋρχεται από το Algoritmi,
το Λατινικό του όνομα.
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Τέλος Ενότητας

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

Σημειώματα

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1108.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων :
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης. «Ειδικά Θέματα
Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την
έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσαςά». Έκδοση: 1.0.
Ιωάννινα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή
διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1108.

Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας
χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή
μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

