1 .7. 2

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθνκαζεκαηηθψλ θαλφλσλ

ε κηα ηάμε φπνπ νη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίδνπλ θαη λα επηιέγνπλ κεηαμχ
πνιιψλ δειψζεσλ θαη δξάζεσλ απηέο πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ καζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ
δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο χπαξμεο πιαηζίσλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα ελεξγνχλ θαηάιιεια. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ , φπσο αλαθεξζήθακε θαη
αιινχ, είλαη λα πξνσζήζεη ηελ ζέζπηζε θνηλσληθν-καζεκαηηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη γηα
λα έρνπλ ιεηηνπξγηθή αμία πξέπεη λα είλαη αλαγθαζηηθά αιιειεπηδξαζηηθνί. Έρνπκε ήδε
δηαρσξίζεη ηνπο θνηλσληθνχο απφ ηνπο καζεκαηηθνχο θαλφλεο. Αλ θαη είλαη εχθνιν λα
θαηαλνήζεη θαλείο πσο κπνξνχλ λα εγθαζηδξπζνχλ ζε κηα ηάμε νη θνηλσληθνί θαλφλεο ζα
αλαθεξζνχκε ζχληνκα ζε δπν επεηζφδηα απφ ηηο έξεπλεο ησλ Cobb, Yackel, θαη Wood
φπσο ζπλνςίδνληαο ηηο πεξηγξάθεη ζε έλα άξζξν ηεο ε Wood ( 1993 ). ην άξζξν
παξνπζηάδνληαη επεηζφδηα απφ κηα ηάμε πνπ νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ δηεμνδηθά θαη
επεμεγνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
αλάπηπμε ηα γεληθά θνηλσληθά πξφηππα:


Η δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο γηα κάζεζε καζεκαηηθψλ θαηά ηελ πξψηε
εβδνκάδα ηνπ ζρνιείνπ,

ην επεηζφδην πεξηγξάθεηαη κε πνηνλ ηξφπν πινπνηήζεθε ε πξφζεζε ηνπ δαζθάινπ λα
θαηαζθεπάζεη έλα θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα κπνξνχλ ειεχζεξα
λα εθθξάζνπλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε ηνπο. Ο δάζθαινο έβαδε ηνπο καζεηέο ζηε ζέζε λα
πξέπεη λα πξέπεη λα παξαδέρνληαη ην ιάζνο ηνπο κπξνζηά ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. ηε
ζπλέρεηα, ν δάζθαινο μεθίλεζε ξεηέο παξαηεξήζεηο: « Αγόξηα θαη θνξίηζηα, αθόκε θαη
αλ ε απάληεζή ζαο δελ είλαη ζσζηή, κε ελδηαθέξεη πιένλ λα έρνπκε ηε γλώκε ζαο. Απηό
είλαη ην ζεκαληηθόηεξν. Δελ πξόθεηηαη λα παίξλνπκε πάληνηε ζσζηέο απαληήζεηο, αιιά
ζέινπκε λα πξνζπαζήζνπκε.» Ζ πξφζεζε ηνπ Γάζθαινπ ζε απηφ ην επεηζφδην ήηαλ λα
εγθαηαζηήζεη έλα πξφηππν
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δηαπξαγκάηεπζεο θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ζηα
επφκελα καζήκαηα ψζπνπ εγθαηαζηάζεθε έλα πξφηππν αιιειεπίδξαζεο πνπ
απνηεινχζε έλα ζπκθσλεκέλν ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηνπο.
Μέζα ζε απηήλ ηε κνξθή αιιειεπίδξαζεο πνπ γίλεηαη πξφηππφ κε ηνλ ηξφπν πνπ
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