2.2.2. Οη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθνκαζεκαηηθέο λόξκεο
Ζ αιιειεπίδξαζε κέζα ζηελ ηάμε θαζνξίδεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο
απηνί πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ ηα κέιε κηα θνηλφηεηαο, είλαη νη
λφξκεο.
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θνηλσληθνκαζεκαηηθέο λφξκεο. Με ηε ζεσξία ηνπο (emergent theory) επηρεηξνχλ λα
ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θαη ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο πξνζέγγηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε κέζα ζηελ ηάμε (Υαβηάξεο, Καθνχζε, Καιαβάζεο, 2003). χκθσλα κε
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο νη λφξκεο, φπσο ηηο νξίδνπλ, ραξαθηεξίδνπλ
θαλνληθφηεηεο (regularities) ζε ζπλεξγαηηθέο ή νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο
νξίδνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο, σο κειψλ ηεο θνηλφηεηαο
ηεο ηάμεο. Ζ έλλνηα ηεο λφξκαο έρεη βαζηέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο, φρη κφλνλ γηαηί
πεξηιακβάλεη φ,ηη είλαη απνδεθηφ, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αμίεο πνπ επηθξαηνχλ
κέζα ζηελ ηάμε θαζψο θαη φ,ηη αμηνπνηείηαη κέζα ζε απηή. Μηα εηδηθή κεηάθξαζε κηαο
λφξκαο κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξε ή θαηάιιειε, ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ελψ
κπνξεί λα κελ ππάξρεη θαζνιηθή θαηαλφεζε γηα ην πψο απηή ε λφξκα ζάπξεπε λα
εξκελεπηεί (Planas & Gorgorio, 2004). Νφξκα είλαη κηα θνηλσληνινγηθή θαηαζθεπή πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία πνπ γίλεηαη θαλνληζηηθή θαη ζεσξείηαη
θνηλή ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Έηζη ε λφξκα δελ είλαη αηνκηθή, αιιά ζπιινγηθή έλλνηα.
Έλαο ηξφπνο γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο λφξκεο ηεο ηάμεο, είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηηο
πξνζδνθίεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε.
Με ηνλ φξν θνηλσληθέο λφξκεο (social norms), ζεσξνχλ, έλα ζχλνιν
ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ ζπλχπαξμεο θαη ζπλδηαιιαγήο ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο, πνπ
επηηειεί έλα θνηλφ ζθνπφ.

Οη θνηλσληθέο λφξκεο θαζνδεγνχλ ηελ θνηλσληθή

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο ηάμεο θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε, ελψ εγθαζηδξχνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
ησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζην πιαίζην ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηδεψλ ηνπο.
Χο θνηλσληθέο λφξκεο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε: ηελ επεμήγεζε θαη δηθαηνιφγεζε
ιχζεσλ, ην λα αθνχλ θαη λα βγάδνπλ λφεκα απφ ηηο ιχζεηο πνπ δίλεη ν έλαο ζηνλ άιιν,
λα δειψλνπλ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο, λα ζέηνπλ μεθάζαξεο εξσηήζεηο φηαλ θάπνηνο δελ
θαηαιαβαίλεη θαη λα εμεγνχλ γηαηί δελ θάλνπλ δεθηέο εμεγήζεηο, φηαλ ηηο ζεσξνχλ
άθπξεο (Herbel-Eisenmann, 2003).

Δπεηδή ε απφδεημε θαη ε δηθαηνιφγεζε είλαη

θεληξηθά δεηήκαηα ζηνλ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ, απηή ε λφξκα είλαη ηδηαίηεξα
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