2.1.5. Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαδεηγκάησλ
Ζ γέλεζε ή επηινγή παξαδεηγκάησλ απνηειεί ζεκειηψδεο θνκκάηη ηεο θαηαζθεπήο
κηαο θαιήο εμήγεζεο … Γηα λα ζπκβεί κάζεζε απαηηνχληαη αξθεηά παξαδείγκαηα φρη
κφλνλ έλα. Σα παξαδείγκαηα απαηηείηαη λα έρνπλ ελζσκαηψζεη έλα εχξνο θξίζηκσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ έλα παξάδεηγκα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν
(Leinhardt, 2001).
Ζ γέλεζε απζφξκεησλ παξαδεηγκάησλ ζπκβαίλεη φηαλ νη καζεηέο εθθξάδνπλ
θάπνηεο απνξίεο ή ππαηλίζζνληαη θάηη. Δλίνηε νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε
λα δψζνπλ επηπιένλ ή δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα αλ δηαπηζηψζνπλ φηη νη καζεηέο δελ
έρνπλ ζπιιάβεη ηελ θχξηα ηδέα ηνπ καζήκαηνο ή φηη δελ έρεη επηηεπρζεί ν βαζηθφο ζηφρνο
ηνπ. Σα πην απζφξκεηα παξαδείγκαηα παξέρνπλ ηδέεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ
ηε βάζε ηεο γέλεζήο ηνπο, ελψ ηα πξνζρεδηαζκέλα ρξεζηκεχνπλ σο ηειηθά πξντφληα ηεο
ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Zodik & Zaslavsky, 2007).
Πξφζθαηα θάπνηνη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελφο παξαδείγκαηνο, σο έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ "αλνίγεη
έλα παξάζπξν ζην κπαιφ θάπνηνπ πνπ ζέιεη λα κάζεη", πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζεηηθά θαη λα απνθαιχςεη ζεκαληηθέο απφςεηο πεξί ελλνηνιφγεζεο (Zazkis &
Leikin, 2007, ζ. 15). Ζ αθνινπζία ησλ παξαδεηγκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κπνξεί λα
δηαθέξεη θαηά έλα ζηνηρείν θάζε θνξά ή ζηαδηαθά λα απμάλεη ην επίπεδν
πνιππινθφηεηαο θαη δπζθνιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ παξαδείγκαηα
ζχκθσλα κε ηα ζπλήζε ιάζε πνπ μέξνπλ φηη θάλνπλ νη καζεηέο ή ηηο δπζθνιίεο πνπ
ζπλαληνχλ (Zodik & Zaslavsky, 2008).
Δλψ ηα βηβιία εμππεξεηνχλ θπξίσο ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, νη ρψξνη ησλ
παξαδεηγκάησλ ρξεζηκεχνπλ ηφζν ζην ζρεδηαζκφ, φζν θαη ζηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο
ζην κάζεκα. Ζ ηξέρνπζα επηινγή θαζνδεγείηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηηο πξνζσπηθέο θιίζεηο θαη θξίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
ζρεδηαζκνχ αθνξά ζηελ επηινγή θαη γέλεζε ησλ παξαδεηγκάησλ (Zodik & Zaslavsky,
2008).
ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε, ζπρλά, έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηηο θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο,
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