2.2. Ζ επηθνηλσλία
Σν λα κειεηά θάπνηνο ηε γιψζζα, ηελ επηθνηλσλία θαη ην λφεκα, είλαη ζα λα
πλίγεηαη ζε έλα βαζχ έινο. (…) ηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ ππάξρεη άιιε
επηινγή. Οπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά είηε ζηε δηδαζθαιία, είηε ζηε κάζεζε, εκπεξηέρεη
πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. Δάλ ηα καζεκαηηθά είλαη ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο, ε
γιψζζα αλαδεηθλχεηαη σο πξφβιεκα. Γηα λα δηδάμεηο έλα παηδί πψο λα θάεη, πψο λα
πεξπαηήζεη ή πψο λα κάζεη πνδήιαην, ε γιψζζα δελ είλαη απαξαίηεηε. Απιά θαζνδεγείο
ην ζψκα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ δείρλεηο ηη λα θάλεη. Αιιά ηε καζεκαηηθή ζθέςε δελ
κπνξείο λα ηελ εθθξάζεηο απεπζείαο θαη δελ κπνξείο λα θαζνδεγήζεηο θάπνηνλ ζσκαηηθά
ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ επηθνηλσλία είλαη ππνρξεσηηθά έκκεζε θαη
δηακεζνιαβείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη πςειά εμεηδηθεπκέλεο
ζπλζεηηθέο γιψζζεο, θαζψο θαη απφ ζπζηήκαηα ζεκείσλ (sign systems). Καη δελ ππάξρεη
άκεζνο ηξφπνο πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ην λφεκα δε ράλεηαη ζηε δηακεζνιάβεζε
(Sierpinska, 2005).
Χο επηθνηλσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία φπνπ νη
ζπκκεηέρνληεο αιιειεπηδξνχλ, ζπλεηζθέξνληαο πιεξνθνξίεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο, ππνρξεψλνληαη ζηελ ακνηβαία αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ επηθνηλσλία δελ αθνξά κφλν
ζην αλνκνηνγελέο ζχλνιν ησλ δηαδξαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά αθνξά ζην γεληθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ, αθνξά ζηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη θαη ζηηο νπνίεο
δίλεηαη έκθαζε, θαζψο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα (Yackel & Cobb, 1996).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηθνηλσλία έρεη ηχρεη αμηνζεκείσηεο πξνζνρήο, σο έλα
«νπζηψδεο θνκκάηη»

(NCTM, 2000) ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπκε απνθνκίζεη απφ ηα

καζεκαηηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλαο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηφρνο ηεο
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πεξηβάιινληα κάζεζεο, κέζα ζηελ ηάμε, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην λα θάλνπκε
καζεκαηηθά θαη λα κηιάκε γηα ηα καζεκαηηθά. (NCTM, 2000) Χζηφζν γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηα πεξηβάιινληα απαηηείηαη κηα ζχλζεηε
πξνζπάζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, δηαθαίλνληαη δπν ηάζεηο θιεηδηά.
Απφ ηε κηα πεξηκέλνπκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα
κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηδέεο σο βάζε ζπδήηεζεο,
ελψ απφ ηελ άιιε νη εθπαηδεπηηθνί ππνηίζεηαη φηη δηαζθαιίδνπλ πσο απηέο νη ζπδεηήζεηο
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