ζέζεηο ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο
πεξηερφκελν. Σέηνηεο επξχηεξεο θνηλσληθέο δνκέο επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κέζα
απφ άδεια κελχκαηα γηα ην πνηεο είλαη νη ζεκηηέο θνηλσληθνκαζεκαηηθέο λφξκεο κέζα
ζηελ ηάμε θαη πνηεο νη νκάδεο πνπ ηηο θαηέρνπλ (Planas & Gorgorio, 2004). Σα άηνκα
ζεσξείηαη φηη αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθά λνήκαηα θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλερή
δηαπξαγκάηεπζε ησλ θαλφλσλ (norms) ηεο ηάμεο (Yackel, 2001). Γειαδή, πνιιέο θνξέο
νη λφξκεο πνπ ηίζεληαη κέζα ζε κηα ηάμε δελ είλαη απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Οη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην πνηθίινπλ. Ίζσο νη καζεηέο
είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο
ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αλ νη καζεηέο έρνπλ ζπλεζίζεη λα δνπιεχνπλ κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δνπιεηάο θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη άιιεο
λφξκεο είλαη δχζθνιν λα πξνζαξκνζηνχλ γηαηί είλαη θάηη έμσ απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο.
Δπίζεο πηζαλφλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα κελ επλνεί ηελ
εθαξκνγή θάπνησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη κέζα ζηελ ηάμε. ιεο απηέο νη δπζθνιίεο
εκπνδίδνπλ ηειηθά ηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ.

2.2.3. Ζ καζεκαηηθή επηθνηλσλία - Ο ιόγνο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ
Αληηιακβαλφκαζηε

σο

«ιφγν» (discourse)

κηα

ζεηξά

απφ

πξάμεηο

θαη

αιιειεπηδξάζεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα γεληθφ πιαίζην θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη
επηδξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ λνεκάησλ
(Planas & Gorgorio, 2004). Ο ιφγνο (discourse) νδεγεί ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο
επεξεάδνληαο ηε ζθέςε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, αιιάδεη ηελ
θνηλή ηνπο ηνπνζέηεζε, θαη θαηαιήγεη λα είλαη πην κεζηφο ζε θαλφλεο θαη λνήκαηα. ηελ
πεξίπησζε ηνπ καζεκαηηθνχ ιφγνπ (mathematical discourse) κηα αιιειεπίδξαζε ζα
ζεσξεζεί εθπαηδεπηηθά απνδνηηθή, φηαλ έρεη κηα δηαξθή θαη επηζπκεηή επίδξαζε ζηε
κειινληηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (Sfard & Kieran, 2001).
Ο «ιφγνο» κέζα ζηελ ηάμε έρεη λα θάλεη κε ην λα κνηξαδφκαζηε λνήκαηα θαη
ηξφπνπο κεηάθξαζεο ηνπ πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ηελ θάζε ζηηγκή. Δπίζεο έρεη
λα θάλεη κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο φπσο π.ρ. πνηνο ππνηίζεηαη φηη δεηά πιεξνθνξίεο,
πνηνο θάλεη ή δέρεηαη ππνδείμεηο, πνηνο είλαη ζηε δηάζεζε πνηνπ, πνηνο πξέπεη λα δεηάεη
άδεηα, πνηνο ηε δίλεη θαη πνηνο ηελ αξλείηαη, πνηνο ιέεη ηη είλαη θάπνηνο ππνρξεσκέλνο λα
θάλεη ή φρη, πνηνο θαζνξίδεη πφηε είλαη απαξαίηεηo λα δεηήζεη θάπνηνο ζπγγλψκε, ή
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