κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο είλαη επίζεο ε δηαπξαγκάηεπζε ηαπηνηήησλ. Πξνρσξψληαο,
ζηε ζπλέρεηα, κε απηέο ηηο ηδέεο, ελλνηνινγηθά, ζεσξεί ηε κάζεζε σο κηα εμειηζζφκελε
ηαπηφηεηα, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο. Ζ κάζεζε
παξνπζηάδεηαη σο κηα «δηαδηθαζία ηνπ γίγλεζζαη». (“process of becoming”), ελψ
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «’ απηή ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο, είλαη πνπ ε κάζεζε
κπνξεί λα γίλεη κηα πεγή, γεκάηε ζεκαζία, θαη πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ελέξγεηαο.»
(ζ. 215)

«Γηα λα εκπιαθνχκε κε ηδέεο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επηθνηλσληαθή

πξαθηηθή, αλαπηχζζνπκε εθείλεο ηηο ηδέεο, πνπ εμαζθνχλ ηε θαληαζία θαη καο βνεζνχλ
λα επζπγξακκηζηνχκε κε κηα επξεία θαη πινχζηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ.» (ζ. 218)
Ζ ηαπηφηεηα γεληθά ζεσξείηαη ξεπζηή, θαη πάληνηε ππφ θαηαζθεπή, φπσο αθξηβψο
είλαη ε ηζηνξία ηεο χπαξμεο θαη δεκηνπξγείηαη θαζψο έρεη ζρέζε κε ηελ ηαπηφρξνλε
εκπινθή ζε πνιιαπιέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Με απηήλ ηελ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη σο
κηα ιηγφηεξν ζηαζεξή θαηαζθεπή απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε γλψζε θαη πάληα ζε ζρέζε
κε ην ρξφλν θαη πιαίζην (Skott, 2011). Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζην ηη θαη ζην πψο
νη καζεηέο δηαπιάζνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη δηαπιάζνληαη κέζα ζε απηέο ζε ζρέζε κε
ηηο δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο (Lave, 1996).

Ο καζεηήο είλαη ζπκκέηνρνο κε ηνλ

εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη κηα
ηαπηφηεηα, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Σν λφεκα πνπ απνδίδνπλ
ζηηο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δπλαηφηεηεο
πνπ παξέρνπλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, είλαη θξίζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά (Ponte & Chapman, 2006).

1.3.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο
1.3.1. Γλσζηηθή Θεώξεζε (individual perspective)
Πξνζεγγίδνληαο ηε δηδαζθαιία, απφ κηα γλσζηηθή αληίιεςε, δηαθξίλνπκε 3

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαθηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε γλψζε, ηηο
πεπνηζήζεηο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί.
ε ζρέζε κε ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο,
αμηνπνηψληαο ηελ εξεπλεηηθή δνπιεηά ηνπ Shulman (1986), κειεηνχλ ηελ εηδηθή γλψζε
πνπ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη θαη ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ζηε δηδαζθαιία.
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