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1.1.

Ζ κειέηε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ

Οη Potari θαη Jaworski (2002), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα κηαο ηάμεο,
εηζήγαγαλ ηνλ φξν ηεο «δηδαθηηθήο ηξηάδαο», σο ελφο κέζνπ απνηειεζκαηηθήο κειέηεο
ηεο δηδαζθαιίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά, ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ζην καζεηή. Ζ δηδαθηηθή ηξηάδα ζπκπεξηιακβάλεη: (i) ηε δηαρείξηζε
ηεο κάζεζεο, πνπ πεξηγξάθεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο
κάζεζεο κέζα ζηελ ηάμε, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη ην
ρσξηζκφ ζε νκάδεο, ην ζρεδηαζκφ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαζηέξσζε
λνξκψλ, (ii) ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο καζεηέο, πνπ αθνξά ζηε γλψζε ησλ
καζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο αιιειεπηδξά κε ηνπο καζεηέο θαη θαζνδεγεί ηηο νκαδηθέο
εξγαζίεο θαη (iii) ηε καζεκαηηθή πξφθιεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα παξάγνπλ καζεκαηηθή ζθέςε θαη δξαζηεξηφηεηα
θαη πεξηιακβάλεη κηα νκάδα εξγαζηψλ θαη εξσηήζεσλ κε έκθαζε ζηηο κεηαγλσζηηθέο
δηαδηθαζίεο. Σα ηξία απηά πεδία δηαζπλδένληαη ζηελά, είλαη αιιεινεμαξηψκελα θαη κε ηε
βνήζεηά ηνπο, εηθάδνπκε φηη ε δηδαζθαιία είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ απηά ηα ηξία
βξίζθνληαη ζε αξκνλία (Potari & Jaworski, 2002).
χκθσλα κε ηνπο Ponte θαη Chapman (2006), απνηειεζκαηηθφο ζεσξείηαη θάπνηνο
εθπαηδεπηηθφο φηαλ (i) ελζαξξχλεη ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, (ii)
δεκηνπξγεί πςειέο πξνζδνθίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ, (iii) νη καζεηέο θαζίζηαληαη επηδέμηνη
ζην λα αληηιακβάλνληαη καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη (iv) ζέηνπλ απαηηεηηθέο
εξσηήζεηο, πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο εξγαιεία κάζεζεο.
Τπάξρεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε, θνηλή, αληίιεςε φηη νη θαινί εθπαηδεπηηθνί, απιά,
ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ θαιά ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Αιιά ε δηδαζθαιία δελ έρεη σο
βάζε ηε γλψζε, είλαη κηα ελέξγεηα, θαη ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ρξήζηκε, κφλν
ζηελ έθηαζε πνπ αιιειεπηδξά παξαγσγηθά κε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο ηεο
δηδαζθαιίαο. Ζ γλψζε ηνπ ζέκαηνο πνπ δηδάζθεη, ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή
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