Παξ’ φια απηά θαη νη καζεηέο έρνπλ ην δηθφ ηνπο κεξίδην ζπλεηζθνξάο ζηελ εμέιημε ησλ
θνηλσληθψλ λνξκψλ. Οη καζεηέο αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπο, ζην ξφιν ησλ άιισλ θαη γεληθά ζηε θχζε ηεο καζεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαζνδεγψληαο ηε ζέζπηζε ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ
κέζα ζε κηα ηάμε, ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο.
Σειηθά ε αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ δελ πξνθαιεί, απφ κφλε ηεο, ηελ αιιαγή ζηηο
πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ, νχηε θαη αληίζηξνθα. Αληίζεηα νη θνηλσληθέο λφξκεο θαη νη
πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζπλεμειίζζνληαη, κε απνηέιεζκα λα
βιέπνπκε φηη ηίπνηα δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην άιιν (Cobb, 2001). Δθηφο απφ ηνλ
Cobb θαη ηελ νκάδα ηνπ,

ε Boaler (2003), επίζεο, πεξηέγξαςε σο πξαθηηθέο

ηηο

επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λφξκεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε, κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. Ζ
θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζε δηαθνξεηηθέο
ηάμεηο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηάμεο, ζηηο
νπνίεο εκπιέθνληαη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. ε κηα παξαδνζηαθή ηάμε νη πξαθηηθέο
πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε επαλάιεςε κηαο δηαδηθαζίαο θαη κέζνδνη βαζηζκέλνη ζε
δηάθνξα «θφιπα», ελψ ζηηο άιιεο ππάξρεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ νη νπνίεο αληαλαθινχλ
θαιχηεξα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ
κέζα θαη δηα κέζνπ ηεο πξαθηηθήο.
Σα NCTM Standards (1991), πξνσζνχλ πξαθηηθέο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί
εγθαηαιείπνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηνλ πιήξε έιεγρν πάλσ ζηηο καζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ εηζάγνληαο ηηο δηθέο
ηνπο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη λα θαηαπηάλνληαη κε ηηο αληηθάζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ (Stipek et al., 2001).

1.2.

Ζ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε δξαζηεξηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ απαηηνχληαη δπν θχξηεο
θαηαζθεπέο (constructs), ε γλψζε θαη ε πξαθηηθή ηνπ. Απηέο νη θαηαζθεπέο δελ είλαη
αλεμάξηεηεο. Χο πξαθηηθή, ζεσξείηαη ε εξγαζία πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο φηαλ
εθηειεί ηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. Γηα παξάδεηγκα, σο πξαθηηθέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηε θχζε ηνπ ιφγνπ
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