ΔΗΑΓΧΓΖ

Ζ αλάπηπμε ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, σο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο κηα δηαξθήο δηαδηθαζία απφθηεζεο κηαο, φιν θαη βαζχηεξεο θαηαλφεζεο
ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Γλσξίδνληαο θάηη ηέηνην, θάζε θνξά, ε πξνζνρή καο
κεηαηνπίδεηαη θαηεπζπλφκελε ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα.

Καη’ αξρήλ ε εζηίαζε ηεο

έξεπλαο, ζηα καζεκαηηθά, μεθίλεζε κε ηελ αληίιεςε φηη ε γλψζε κεηαθέξεηαη εχθνια
ζηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, κεηαθηλήζεθε ζε κηα ζεψξεζε πην εμαηνκηθεπκέλε, φηη ν
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη θάζε καζεηή μερσξηζηά, ζεσξψληαο ηνλ σο
δηακεζνιαβεηή ηεο ελεξγνχο γλψζεο, ζε ζχλδεζε κε ηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν»,
κεηαβαίλνληαο ζηαδηαθά ζηελ αληίιεςε φηη ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία, είλαη
δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο, ελζσκαησκέλεο ζε θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, νξγαλσηηθά
θαη πνιηηηθά πιαίζηα (Krainer, 2003).
Ζ αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο, αλέδεημε φηη ηα πξψηα ρξφληα νη εξεπλεηέο είραλ
εζηηάζεη ηηο κειέηεο ηνπο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, δίλνληαο κηθξή πξνζνρή ζηε γλψζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μφλν ζρεηηθά πξφζθαηα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, άξρηζαλ
λα αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε ησλ
καζεηψλ. Τπάξρεη πιένλ έλαο νπζηαζηηθφο θαηάινγνο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε γλψζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γχξσ απφ ηα καζεκαηηθά, σο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηε γλψζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ζηηο πεπνηζήζεηο, ζηηο αληηιήςεηο θαη ηέινο
πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

ζηηο

Οη κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, εκθαλίδνληαη ηελ πεξίνδν 1986-1994 θαη απμάλνληαη κε εθπιεθηηθφ
ξπζκφ ηε δεθαεηία 1995-2005 (Ponte & Chapman, 2006).
Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, έρεη θαηαθηήζεη
πςειά επίπεδα θαηαλφεζεο ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ρσξίο φκσο απηήλ
ηελ θαηαλφεζε λα ζπλνδεχεη ε θαηαλφεζε αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, νη
νπνίεο, απαξαίηεηα, πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίδνπλ (Boaler, 2003). Οη ηξεηο θχξηεο γξακκέο
ηεο έξεπλαο,

ζε εθπαηδεπηηθνχο, αθνξνχλ ζηηο πεπνηζήζεηο, ζηε γλψζε θαη ζηελ

ηαπηφηεηα. Οη δπν πξψηεο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ηεο απφθηεζεο ηεο κάζεζεο σο
απφθηεζεο γλψζεο (acquisitionism), ελψ ε ηξίηε ηεο κάζεζεο σο ζπκκεηνρήο
(participationist). Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ηαπηφρξνλε εκπινθή ζε
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