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Σύμφωνα με τον Nelsen, οι «Αποδείξεις χωρίς Οι «Αποδείξεις χωρίς λόγια» δεν είναι στην Οι «Αποδείξεις χωρίς λόγια»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ: ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ...

Οι αποδείξεις χωρίς λόγια χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια από μαθηματικούς ανά τον κόσμο για να διεγείρουν το ενδιαφέρον, την περιέργεια και τη μαθηματική σκέψη των
μαθητών τους. Έχοντας μπροστά τους μια εικόνα μόνο, οι μαθητές ανακαλύπτουν με ευκολία μια μαθηματική σχέση, τη διατηρούν για μεγαλύτερο διάστημα στη μνήμη τους και
κυριότερα, καταλαβαίνουν γιατί ισχύει η σχέση αυτή. Στην περίπτωση μάλιστα των αποδείξεων για φυσικούς αριθμούς, η οπτικοποίηση γίνεται με απλές… τελείες!

Στην εργασία αυτή οι μαθητές ανακαλύπτουν, πάνω στο ταμπλό ενός παιχνιδιού, τρεις σχέσεις που αφορούν αθροίσματα φυσικών και στη συνέχεια τις αποδεικνύουν
χρησιμοποιώντας πρώτα τη μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής και εν συνεχεία τον τύπο του αθροίσματος ν-όρων αριθμητικής προόδου.

Σύμφωνα με τον Nelsen, οι «Αποδείξεις χωρίς
λόγια» άρχισαν να εμφανίζονται στο Mathematics
Magazine γύρω στο 1975. Μερικά χρόνια νωρίτερα ο
Μartin Gardner στη δημοφιλή του στήλη «Μαθητικά
Παιχνίδια» στο τεύχος του Οκτωβρίου 1973 του
περιοδικού Scientific American, όταν αναφερόταν
στις «Αποδείξεις χωρίς λόγια», τις αποκαλούσε «look-
see» διαγράμματα και σημείωνε ότι «σε πολλές
περιπτώσεις μια βαρετή απόδειξη μπορεί να
συμπληρωθεί από ένα γεωμετρικό ανάλογο, τόσο
απλό και όμορφο, ώστε η αλήθεια ενός θεωρήματος
να είναι ορατή με μια ματιά».
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ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Οι «Αποδείξεις χωρίς λόγια» δεν είναι στην
πραγματικότητα αποδείξεις. Μερικοί θεωρούν ότι οι
οπτικοποιήσεις έχουν μικρή αξία, ότι υπάρχει ένας
και μόνο ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε με τα
Μαθηματικά και ότι οι «Αποδείξεις χωρίς λόγια» δεν
είναι αποδεκτές. Αντικρούοντας, ο Paul Halmos
δήλωνε ότι «έβλεπε τα μαθηματικά όχι ως λογική,
αλλά ως εικόνες». Μιλώντας για το τι χρειάζεται για
να γίνει κάποιος μαθηματικός, σημείωνε: «Για να
γίνεις ένας σοφός μαθηματικός πρέπει να έχεις
γεννηθεί με την ικανότητα να οπτικοποιείς.»

Οι «Αποδείξεις χωρίς λόγια»
είναι εικόνες ή διαγράμματα
που βοηθούν τον παρατηρητή
να καταλάβει γιατί ένας
συγκεκριμένος ισχυρισμός
μπορεί να είναι αληθής και
επίσης να διακρίνει την πορεία
που μπορεί να ακολουθήσει
για να αποδείξει ότι είναι
αληθής.

1 + 2 + 3 + ⋯ + � =
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