2.2.1. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
Μηα καζεκαηηθή έλλνηα ζεσξείηαη πξντφλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, θπξίσο
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, νη καζεκαηηθέο έλλνηεο
αλαδεηθλχνληαη θαηά θχξην ιφγν αλάκεζα ζηα άηνκα, δελ θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζηα
άηνκα, νχηε ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ απηά. Ζ θνηλσληνινγηθή άπνςε δηαθέξεη κε ηελ
επξέσο επηθξαηνχζα άπνςε φηη έλαο κφλνο, απνκνλσκέλνο, καζεκαηηθφο ζα κπνξνχζε
λα αλαθαιχςεη ηα καζεκαηηθά σο κηα αηψληα γλψζε ή ζα κπνξνχζε λα ηα ζπκεζεί σο
κηα εγγελή, έκθπηε γλψζε (πιαησληζκφο). Φηιφζνθνη φπσο νη Lakatos θαη Wittgenstein
δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ γισζζηθψλ παηρληδηψλ
κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ, φηαλ εμεγνχλ ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ λνεκάησλ. Σν έξγν
ηνπο ππνζηεξίδεη ηελ θνηλσληνινγηθή ππφζεζε, φηη κηα καζεκαηηθή έλλνηα κπνξεί λα
κειεηεζεί σο αλαδπφκελε απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα. Κάζε αληηθείκελν
ή γεγνλφο ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο είλαη πνιπζεκαζηνινγηθφ (plurisemantic).
Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ην αληηθείκελν ή ην γεγνλφο ρξεζηκνπνηεί ην γλσζηηθφ ηνπ
ππφβαζξν θαη ζρεκαηίδεη έλα ινγηθφ πιαίζην εξκελείαο ηνπ (Voigt, 1994).
Οη ηχπνη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (patterns of social interaction) αθνξνχλ ζε
θαλνληθφηεηεο νη νπνίεο νηθνδνκνχληαη ζηαδηαθά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ
κηαο ηάμεο θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ζθφπηκεο ή αλαγλσξίζηκεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ αιιειεπίδξαζε (Υαβηάξεο, Καθνχζε, Καιαβάζεο, 2003).

Έλαο ηχπνο

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ηάμεο είλαη ν εθκαηεπηηθφο (elicitation pattern)
(Voigt, 1995), φπνπ δηαθξίλνληαη ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο: α) ν εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη
έλα αλνηρηφ καζεκαηηθφ ζέκα θαη νη καζεηέο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο θαη
ιχζεηο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο απνηηκά, β) εάλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη
αξθεηά απνθιίλνπζεο, απφ ηελ επηδησθφκελε ζσζηή ιχζε, ν εθπαηδεπηηθφο νδεγεί κε
θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηνπο καζεηέο ζηε ζσζηή απάληεζε, πηζηεχνληαο πσο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν εθκαηεχεη ηε καζεκαηηθή γλψζε, γ) ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο
αμηνινγνχλ ηε γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί. Έλαο άιινο ηχπνο αιιειεπίδξαζεο είλαη ν
δηαινγηθφο (discussion pattern). ε απηφλ ηνλ ηχπν αιιειεπίδξαζεο, ν εθπαηδεπηηθφο
δεηά απφ έλα καζεηή λα αλαθνηλψζεη ηε ιχζε ζηελ νπνία θαηάιεμε, ν καζεηήο
αλαθνηλψλεη ηε ιχζε θαη εμεγεί, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ζπκβάιιεη ζηελ εμήγεζε πνπ δίλεη
ν καζεηήο κέζα απφ εξσηήζεηο, λχμεηο, αλακνξθψζεηο θαη έηζη αλαδχεηαη σο έγθπξε κηα
θνηλά απνδεθηή ιχζε. Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο ξσηά άιινπο καζεηέο γηα δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Wood, 1995). Μηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έλα
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