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Περίληψη: Στη µελέτη αυτή επιχειρούµε µια έρευνα της κατανόησης της έννοιας του διανύσµατος, καθώς και την ευχέρεια 
στην χρήση διάφορων µορφών αναπαράστασης του από αποφοίτους λυκείων Εξετάζονται η λεκτική, αλγεβρική, γεωµετρική 
και η των πολικών συντεταγµένων αναπαραστάσεις του διανύσµατος. Οι µαθηµατικές εξωτερικές αναπαραστάσεις µιας 
έννοιας αποτελούν εργαλεία επεξεργασίας της έννοιας (B. Janvier 1987). Εξάλλου, η κατανόηση και η χρήση µιας 
µαθηµατικής έννοιας εµπλουτίζεται όταν οι µαθητές είναι σε θέση να µεταφράζουν µεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων 
µιας έννοιας (Greeno και Hall 1997). Εξετάζεται η υπόθεση της συσχέτισης ανάµεσα στο βαθµό αντίληψης της έννοιας του 
διανύσµατος και στη χρήση διαφορετικών µορφών αναπαράστασης του. Η µελέτη έγινε σε πανεπιστηµιακούς φοιτητές που 
δεν έτυχαν περαιτέρω ενασχόλησης µε την έννοια του διανύσµατος πέρα από το λύκειο και σε µαθητές τρίτης τάξης Λ.Ε.Μ. 
µε ενισχυµένες επιλογές σε µαθηµατικά και φυσική. 
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Abstract: In this study we are researching on student anticipation of vectors along with their aptitude in using various forms 
of vector external representations. In particular, we examine the verbal, algebraic, geometric and numerical, as length and 
angle (polar coordinates), representations of vectors. As representations are tools for treating a concept one hopes that, as the 
learner perceives various representations of the same concept he/she will be able to use them appropriately in problem 
solving (B. Janvier et al, 1987). On the other hand, the understanding and usage of a concept is enhanced when the students 
can convey understanding among different representations of the same idea. Thus students need to develop and use a variety 
of representations (Greeno and Hall 1987). We examine the hypothesis of correlation among the understanding of the concept 
of vector and the aptitude of students to make use of different representations of vectors. Also, we are studying the role of 
source representation in understanding and solving a science problem, involving vector quantities. The research was 
conducted on university students who have not taken any physics or math lessons involving vectors beyond lyceum and on 
secondary school senior pupils following the science section curriculum. 
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Εισαγωγή  
Η έρευνα στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών έχει καταδείξει πως οι µαθητές δεν είναι άδεια δοχεία που 
αναµένουν να γεµίσουν µε γνώση. Αντίθετα, στον κάθε µαθητή προϋπάρχει κάποια γνώση την οποία η 
εκπαίδευση καλείται να αναπλάσει και να συµπληρώσει (Strike & Posner, 1985). Η θεωρία του 
µετασχηµατισµού της αντίληψης (conceptual change) συµπληρώνει τη θεωρία του οικοδοµισµού που θέλει τους 
µαθητές να οικοδοµούν ενεργητικά τη γνώση µέσα από την αλληλεπίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης και των 
καινούριων εµπειριών τους. 

Μια από τις σοβαρές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών προέρχεται από τη 
σθεναρή αντίσταση που έχουν οι µαθητές στο να µεταβάλουν τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. Οι δικές τους 
αντιλήψεις έρχονται πολλές φορές σε αντίθεση µε τις τυπικές µαθηµατικές ή φυσικές δοµές. Επί παραδείγµατι, 
οι µαθητές αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό την έννοια του διανύσµατος. Είναι εξοικειωµένοι µε το σώµα των 
πραγµατικών αριθµών και δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι τα διανύσµατα αποτελούν ξεχωριστά µαθηµατικά 
αντικείµενα για τα οποία ισχύουν ξεχωριστές ιδιότητες αθροίσµατος ή γινοµένου. Οι λανθασµένες 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών σε σχέση µε την έννοια του διανύσµατος είναι υπεύθυνες για µια σειρά 
από λάθη όπως: 

(α) το άθροισµα δύο δυνάµεων είναι πάντοτε “µεγαλύτερο” από τις συνιστώσες δυνάµεις, 
(β) το άθροισµα δύο διανυσµάτων είναι το άθροισµα των µέτρων τους, 
(γ) η γωνία δύο διανυσµάτων που έχουν την ίδια διεύθυνση είναι µηδέν µοίρες, 
(δ) η γωνία δυο διανυσµάτων µε αντίθετη φορά είναι µηδέν µοίρες.  

Είναι λοιπόν επιβεβληµένη η αναζήτηση διδακτικών προσεγγίσεων ικανών να βοηθήσουν τους µαθητές να 
επιλύσουν τις νοητικές συγκρούσεις ανάµεσα στις λανθασµένες προϋπάρχουσες αντιλήψεις που έχουν και στις 
ορθές µαθηµατικές και φυσικές δοµές που διέπουν την έννοια του διανύσµατος. 
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 Ο Ρόλος των Εξωτερικών Αναπαραστάσεων  
Οι διάφορες εξωτερικές αναπαραστάσεις κωδικοποιούν τις ίδιες δοµές µιας έννοιας µε ξεχωριστό τρόπο. Η 
αναγνώριση των δοµών αυτών ανάµεσα στις διαφορετικές αναπαραστάσεις µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές 
στην κατανόηση της έννοιας. Ο Duval (1987) υποστηρίζει ότι κάθε πεδίο αναπαράστασης χαρακτηρίζεται από 
διαφορετικές δυνατότητες. Η φύση ενός σηµειωτικού πεδίου που επιλέγεται για την αναπαράσταση ενός 
περιεχοµένου - αντικείµένο, έννοια, προβληµατική κατάσταση-προβάλλει ιδιαίτερες πληροφορίες και στοιχεία 
του περιεχοµένου που αναπαριστά. Για παράδειγµα, τα γραφήµατα αποκαλύπτουν τη µεταβολή που κρύβεται 
µέσα σε µια εξίσωση. Οι πίνακες διευκολύνουν το χρήστη στην αναγνώριση µοτίβων (Cox & Brna 1995, Kaput 
1989). Η χρήση διαγραµµάτων διευκολύνει τις διεργασίες αναζήτησης και αναγνώρισης, µειώνοντας το 
απαιτούµενο µνηµονικό φορτίο και βοηθώντας το χρήστη να επικεντρώνεται περισσότερο στα αντικείµενα και 
τις σχέσεις τους (Larkin & Simon 1987). 
Ωστόσο, η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση µιας έννοιας βασίζεται στο συνδυασµό δύο τουλάχιστον 
πεδίων αναπαράστασης. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η διαδικασία µετάφρασης από ένα πεδίο αναπαράστασης σε 
άλλο βοηθά το µαθητή στο να αναγνωρίσει διάφορες πτυχές της έννοιας, να αποβάλει την εξάρτηση του από 
συγκεκριµένους φορµαλισµούς, να αντιµετωπίζει ευχερέστερα προβληµατικές καταστάσεις. Για παράδειγµα, η 
παράλληλη χρήση της γεωµετρικής και της των πολικών συντεταγµένων αναπαράστασης του διανύσµατος 
επαυξάνει την ικανότητα διάκρισης των στοιχείων του διανύσµατος σε µέτρο, διεύθυνση και φορά. 

Στο σχεδιασµό των εθνικών επιπέδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης για τα µαθηµατικά στην Αµερική (NCTM 
2000), αναγνωρίζεται η µεγάλη σηµασία των αναπαραστάσεων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το αναλυτικό 
πρόγραµµα θα πρέπει να καλλιεργεί στους µαθητές την ικανότητα: 

(α) να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις µε στόχο να οργανώνουν, να κωδικοποιούν 
και να επικοινωνούν τις µαθηµατικές τους ιδέες, 
(β) να επιλέγουν, να εφαρµόζουν και να µεταφράζουν ανάµεσα σε διαφορετικές αναπαραστάσεις µε 
στόχο τη κατανόηση και επίλυση µιας προβληµατικής κατάστασης, 
(γ) να χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις στη µοντελοποίηση και ερµηνεία φυσικών, κοινωνικών και 
µαθηµατικών φαινοµένων.  

 
Ειδικά στη διδασκαλία του διανύσµατος γίνεται εισήγηση για χρήση από τους διδάσκοντες ενός δυναµικού 
µοντέλου προσοµοίωσης όπου γίνεται σύζευξη πολικών συντεταγµένων διανύσµατος και γεωµετρικής 
αναπαράστασής του. Μέσα από το µοντέλο ο µαθητής καλείται να πειραµατιστεί πάνω σε µεταβολές που 
επιφέρει στην κίνηση ενός αυτοκινήτου ή ενός αεροπλάνου το διάνυσµα της κίνησης του ή η συνισταµένη του 
διανύσµατος κίνησης του αντίστοιχα. Στόχος είναι η διδασκαλία των βασικών ιδιοτήτων του διανύσµατος 
(µέτρο, διεύθυνση, φορά) καθώς και των βασικών µετασχηµατισµών του, όπως, παράλληλη µετατόπιση, 
βαθµωτός πολλαπλασιασµός, άθροισµα και διαφορά. 

Το ∆ιάνυσµα στα Αναλυτικά Προγράµµατα της Κύπρου  
Η έννοια του διανύσµατος στην Κύπρο διδάσκεται σποραδικά µέσα από το µάθηµα της φυσικής από την Γ’τάξη 
του γυµνασιακού κύκλου µέχρι και τη Γ′ τάξη του λυκείου. Συστηµατική µελέτη της έννοιας του διανύσµατος 
µέσα από το µάθηµα των µαθηµατικών γίνεται µόνο στην Β′ και Γ′ λυκείου. Στις τάξεις αυτές γνωρίζουν για 
πρώτη φορά τόσο το γεωµετρικό όσο και τον αλγεβρικό χαρακτήρα της έννοιας του διανύσµατος. Καλούνται να 
λύσουν γεωµετρικά προβλήµατα µε χρήση διανυσµάτων καθώς και να αποδείξουν στοιχειώδη θεωρήµατα της 
ευκλείδειας γεωµετρίας µε τη βοήθεια του διανύσµατος. Στη Γ′ λυκείου διδάσκεται το εξωτερικό γινόµενο, η 
διανυσµατική εξίσωση ευθείας και επιπέδου στον χώρο. Στο µάθηµα της αναλυτικής γεωµετρίας, σε ξεχωριστό 
κεφάλαιο, διδάσκονται οι πολικές συντεταγµένες στο επίπεδο. 
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Η σχετικά καθυστερηµένη επαφή των µαθητών µε την έννοια του διανύσµατος δηµιουργεί ισχυρούς δεσµούς µε 
λανθασµένες αντιλήψεις για την έννοια που αναπτύχθηκαν και εδραιώθηκαν µέσα από προσωπικές εµπειρίες 
προηγούµενων ετών. Για παράδειγµα, η επί µακρόν ενασχόληση των µαθητών µε τεχνικές της ευκλείδειας 
γεωµετρίας έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή των µαθητών στη χρήση τεχνικών µε διανύσµατα για την λύση 
γεωµετρικών προβληµάτων (∆ηµητριάδου & Γαγάτσης 1994, 1995). Στη µελέτη µας, επιβεβαιώνεται η 
προτίµηση στη χρήση της αλγεβρικής αναπαράστασης έναντι της γεωµετρικής. Θεωρούµε ότι, όπως και στην 
περίπτωση της ευκλείδειας γεωµετρίας, τούτο οφείλεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του λυκείου όπου δίνεται 
έµφαση στη µελέτη της αναλυτικής γεωµετρίας. 

Η έρευνα  
Έχοντας παρουσιάσει, σε αδρές γραµµές, το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του διανύσµατος στα γυµνάσια 
και λύκεια της Κύπρου, γίνεται φανερό ότι από τη µια η διδασκαλία της έννοιας του διανύσµατος είναι 
περιορισµένη και, από την άλλη, δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια των διάφορων µορφών 
αναπαράστασής του. Τέλος δε γίνεται καµιά προσπάθεια µετάφρασης ανάµεσα στις αναπαραστάσεις. Με βάση 
το πιο πάνω πλαίσιο προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε την κατανόηση της έννοιας του διανύσµατος σε 
αποφοίτους και τελειόφοιτους λυκείων καθώς και την ευχέρειά τους στη χρήση των διάφορων µορφών 
αναπαράστασής του. Επιπλέον, εξετάζεται ο ρόλος του πεδίου αναπαράστασης πηγής στην κατανόηση και λύση 
µιας προβληµατικής κατάστασης διανυσµατικών µεγεθών. 
(α) Το δείγµα. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δυο δείγµατα υποκειµένων. Το πρώτο 
αποτελούσαν 70 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου που δεν έχουν διδαχθεί την έννοια του διανύσµατος πέρα 
από το γυµνάσιο και το λύκειο. Το δεύτερο περιελάµβανε 49 τελειόφοιτους µαθητές της τρίτης λυκείου 
(Λ.Ε.Μ.) µε ενισχυµένες επιλογές στα µαθηµατικά και τη φυσική. Το πρώτο δείγµα χρησιµοποιήθηκε στο να 
εξάγουµε συµπεράσµατα ως προς την κατανόηση, τα λάθη και τις παρανοήσεις γύρω από την έννοια του 
διανύσµατος. Το δείγµα κρίνεται ως αντιπροσωπευτικό για τις ανάγκες της έρευνας αφού αποτελείται από 
άτοµα που έχουν ολοκληρώσει τις γυµνασιακές και λυκειακές τους σπουδές και εποµένως έχουν διδαχθεί το 
σύνολο των µαθηµάτων που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε την διδασκαλία της έννοιας του διανύσµατος. 
Επιπλέον, τα άτοµα αυτά προέρχονται από τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς συνδυασµούς στο λύκειο και 
εκφράζουν περίπου όλο το φάσµα των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης στη Κύπρο. Τέλος, η εισδοχή τους στο 
πανεπιστήµιο µετά από εισαγωγικές εξετάσεις µπορεί να τους προσδώσει το χαρακτηρισµό των επιµελών 
µαθητών. Το δεύτερο δείγµα χρησιµοποιήθηκε κύρια στη διερεύνηση της ευχέρειας χρήσης πολλαπλών 
σηµειωτικών αναπαραστάσεων καθώς και του ρόλου των αναπαραστάσεων στη κατανόηση και επίλυση 
προβληµατικών διανυσµατικών καταστάσεων. Τα υποκείµενα του δεύτερου δείγµατος θεωρούνται 
εξοικειωµένα µε τα διανυσµατικά µεγέθη αφού κατά τα πλείστον αφορούν υποψήφιους φοιτητές των 
φυσικοµαθηµατικών και πολυτεχνικών σχολών Α.Ε.Ι. 

(β) Το ερωτηµατολόγιο. Από τα υποκείµενα του πρώτου δείγµατος ζητήθηκε να απαντήσουν σε ένα 
ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από δύο µέρη (Παράρτηµα 1). Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει πέντε ερωτήσεις 
που στόχο έχουν να εξετάσουν την κατανόηση της έννοιας του εφαρµοστού και ελεύθερου διανύσµατος, το 
διάνυσµα µετατόπισης, το άθροισµα, διαφορά και βαθµωτό πολλαπλασιασµό διανύσµατος που περιγράφονται 
γεωµετρικά, αλγεβρικά και µε πολικές συντεταγµένες. Στο δεύτερο µέρος δίνονται τέσσερα απλά προβλήµατα 
φυσικής. Σε όλα τα προβλήµατα δίνονται δύο διανυσµατικά µεγέθη (δύναµη, ταχύτητα, διάνυσµα µετατόπισης) 
και ζητείται η συνισταµένη τους. Η περιγραφή της προβληµατικής κατάστασης γίνεται σε διαφορετικό πεδίο 
αναπαράστασης κάθε φορά (λεκτικό, αλγεβρικό, γεωµετρικό, πολικών συντεταγµένων). Τα υποκείµενα 
καλούνται να περιγράψουν τη λύση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας τα άλλα τρία πεδία αναπαράστασης που 
εξετάζονται, εκτός του λεκτικού. Η λεκτική, περιγραφική αναπαράσταση εξετάζεται µόνο ως πεδίο 
αναπαράστασης πηγής λόγω της αδυναµίας του πεδίου αυτού να περιγράψει µε σαφήνεια τη λύση ενός 
διανυσµατικού προβλήµατος. 

(γ) Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων χωρίζεται σε δύο 
µέρη. Στο πρώτο µέρος καταγράφονται λάθη και παρανοήσεις των υποκειµένων στην έννοια του διανύσµατος – 
δείγµα Α. Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται και αναλύονται οι επιτυχίες των υποκειµένων στη µετάφραση 
ανάµεσα στα διάφορα πεδία αναπαράστασης – δείγµα Β. 

(i) Λάθη και παρανοήσεις. 
1. Το άθροισµα δύο διανυσµάτων είναι το άθροισµα των µέτρων τους. 

Σε αρκετά αντικείµενα, αλλά ιδιαίτερα στο ερώτηµα 1 του πρώτου µέρους ποσοστό 47% των υποκειµένων 
πρόσθεσε το µέτρο των συνιστωσών διανυσµάτων και το εξέλαβε ως το άθροισµα των διανυσµάτων. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το ποσοστό των αποδεκτών απαντήσεων στο ίδιο ερώτηµα που 
ανέρχεται µόλις στο 47%. Στο εν λόγω ερώτηµα ζητείται η γεωµετρική (κανόνας τριγώνου ή 
παραλληλογράµµου) παράσταση του αθροίσµατος δύο διανυσµάτων. 

1. Απόδοση κλασµατικών ιδιοτήτων στις αλγεβρικές συντεταγµένες διανύσµατος. 

Η επιτυχία ήταν σαφώς µεγαλύτερη στο άθροισµα και βαθµωτό πολλαπλασιασµό διανυσµάτων όταν 
αυτά δόθηκαν σε αλγεβρική µορφή και ανήλθε στο 82.8% και 80% αντίστοιχα. Εντούτοις, 12 
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υποκείµενα ή ποσοστό 17% έδειξαν να παρανοούν την αλγεβρική παράσταση σε συντεταγµένες του 
διανύσµατος και να τις αποδίδουν ιδιότητες κλάσµατος. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 
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Παρόµοιες παρανοήσεις σε σχέση µε το συµβολισµό έχουν γενικότερα παρατηρηθεί στις φυσικές 
επιστήµες και χαρακτηρίζονται ως «οµογλυφισµός» (E. Redish, R. Steinberg & J. Saul, 1996). 

2. Προβλήµατα µε το ελεύθερο διάνυσµα 

Μερικά υποκείµενα αδυνατούν να διακρίνουν ανάµεσα στο ελεύθερο και εφαρµοστό διάνυσµα. Για 
παράδειγµα, θεωρούν τις συντεταγµένες του πέρατος ενός ελεύθερου διανύσµατος ως τις 
συντεταγµένες του διανύσµατος (7%). Συγχέουν δηλαδή, το ελεύθερο µε το εφαρµοστό στην αρχή 
των αξόνων διάνυσµα. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις τα υποκείµενα συνέδεσαν την αρχή του ενός 
διανύσµατος µε το πέρας του άλλου χωρίς να κάνουν παράλληλη µετατόπιση. Χαρακτηριστικό είναι 
το εξής σχόλιο σε ένα δοκίµιο: «Γνωρίζω ότι θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να µεταφέρω το διάνυσµα, 
αλλά δεν ξέρω αν το κάνω ορθά». Παρόµοια προβλήµατα έχουν επισηµανθεί και στη µελέτη των 
∆ηµητριάδου και Γαγάτση (1994), όταν µελετούσαν τη διάκριση ανάµεσα στο διάνυσµα και το 
διανυσµατικό µέγεθος. Στο µυαλό των µαθητών το σηµείο εφαρµογής ή η αρχή αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος ενός διανύσµατος. 

3. Το άθροισµα δύο διανυσµάτων είναι πάντοτε µεγαλύτερο από τα συνιστώσα διανύσµατα. 

Σε ποσοστό 14% οι µαθητές πιστεύουν ότι το άθροισµα δύο 
διανυσµάτων θα είναι πάντοτε µεγαλύτερο από τα 
συνιστώτα διανύσµατα. Το πιο πάνω ποσοστό 
παρατηρήθηκε στο ερώτηµα 3 του Β’ µέρους όπου ζητείται 
η συνισταµένη της ταχύτητας του αέρα και ενός 
αεροπλάνου. 

4. Το διάνυσµα δείχνεται γεωµετρικά µόνο πάνω σε 
άξονες. 

Οι µαθητές φαίνεται να αγνοούν ότι το διάνυσµα έχει αφ’ 
εαυτού γεωµετρική οντότητα και προσπαθούν να το 
παραστήσουν χρησιµοποιώντας άξονες. Ασφαλώς για να 
περιγράψει κάποιος τη διεύθυνση ενός διανύσµατος είναι 
αναγκαία η αναφορά σε κάποια ευθεία γραµµή. Πλην όµως, η αναφορά σε άξονες παραπέµπει 
περισσότερο στη βάση ενός διανυσµατικού χώρου, κάτι που δεν είναι απαραίτητο για την περιγραφή 
ενός διανύσµατος.  

5. Αποτυχία φυσικής ερµηνείας αρνητικού προσήµου. 

Στα ερωτήµατα 2 και 3 του Β′ µέρους τα υποκείµενα απέτυχαν να δώσουν ικανοποιητική απάντηση 
σε ποσοστό 7% και 21% αντίστοιχα, λόγω του ότι εκτίµησαν λανθασµένα τη φυσική σηµασία του 
αρνητικού προσήµου. Στη περίπτωση του ερωτήµατος 3, όπου το ποσοστό είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερο, θεωρήθηκε ότι η ταχύτητα του αέρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη κίνηση του 
αεροπλάνου και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αφαιρεθεί από το διάνυσµα της ταχύτητας του 
αεροπλάνου. Χαρακτηριστική είναι η εξής λεκτική περιγραφή της απάντησης του εν λόγω 
ερωτήµατος: 

« Είναι η ταχύτητα που έχει το αεροπλάνο όταν αφαιρεθεί η δύναµη που ασκείται σε αυτό λόγω 
τριβής µε το αεροπλάνο.» 

(ii) Αναπαραστάσεις και µεταφράσεις. 

Η επιτυχία στα έργα επιβεβαίωσε την προτίµηση των µαθητών στις αλγεβρικές διαδικασίες. Έτσι, στο 
σύνολο των έργων ο µέσος όρος επιτυχιών σε ερωτήσεις που απαιτούσαν αλγεβρική αναπαράσταση 
ανήλθε στο 48,5%. Ακολουθούν τα έργα διατυπωµένα σε πολικές συντεταγµένες µε ποσοστό 46,8%, και 
τελευταία τα έργα σε γεωµετρική αναπαράσταση, µε ποσοστό 45,7%. 

 Αλγεβρική Γεωµετρική Πολικών Συντ.  

Επιτυχία 
Μ.Ο. (%) 48,5 45,7 46,8 
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Παρατηρείται η προτίµηση των υποκειµένων στη χρήση συµβολικών µορφών αναπαράστασης ενός 
φυσικού προβλήµατος, όπως είναι ο αλγεβρικός σε αντίθεση µε αισθητικές µορφές αναπαράστασης, όπως 
είναι η γεωµετρική. Η περίπτωση των πολικών συντεταγµένων θα πρέπει, κατά την άποψη µας, να 
εξεταστεί ξεχωριστά αφού σε αυτές συνυπάρχει η συµβολική και η αισθητική µορφή αναπαράστασης.  

Όσο αφορά στις µεταφράσεις ανάµεσα στις αναπαραστάσεις σηµειώνεται η προτίµηση στη µετάφραση από 
γεωµετρική σε αλγεβρική µορφή (88,8%). Τη µικρότερη επιτυχία είχε η µετάφραση από πολικές συντεταγµένες 
σε αλγεβρική (26,5%) και σε γεωµετρική µορφή (27,6%). Το πεδίο των πολικών συντεταγµένων φαίνεται να 
αποτελεί το δυσκολότερο πεδίο πηγή, αλλά και ένα αρκετά δύσκολο υποδοχέα αφού οι επιτυχείς µεταφράσεις σε 
αυτό περιορίστηκαν στο 42,9% και στο 45,9% από αλγεβρικό και γεωµετρικό πεδίο αντίστοιχα. Όσον αφορά 
στη σηµασία της λεκτικής αναπαράστασης ως πηγής αποδεικνύεται να είναι µάλλον περιορισµένη, αφού οι 
επιτυχίες µετάφρασης στα άλλα πεδία - αλγεβρικό, πολικών συντεταγµένων και γεωµετρικό - ανήλθαν στο 
30.1%, 51,5% και 58,7% αντίστοιχα. Παρατηρείται δηλαδή, η σηµασία της αναπαράστασης πηγή που για τα 
διανύσµατα φαίνεται να κατέχει την πρώτη θέση η γεωµετρική αναπαράσταση.  

Γεωµετρική Αλγεβρική 

51% 

42,9% 
45,9% 

27,5% 26,5% 

Πολικές Σ. 

88,8% 

 
Συνεπαγωγική ανάλυση Gras. Τα δεδοµένα της έρευνας, όσον αφορά στις µεταφράσεις ανάµεσα στις 
αναπαραστάσεις του διανύσµατος, αναλύθηκαν σύµφωνα µε τη συνεπαγωγική µέθοδο του Gras. Η µέθοδος 
αυτή δίνει τρία διαγράµµατα στην ανάλυση των αποτελεσµάτων: (α) το συνεπαγωγικό, (β) της οµοιότητας και 
(γ) το ιεραρχικό. Το συνεπαγωγικό διάγραµµα παρουσιάζει µια ακολουθία ισχυρισµών του τύπου «εάν ο 
µαθητής απαντά στο έργο Α ορθά, τότε απαντά και στο έργο Β ορθά», ή αντίστροφα, αποτυχία στο έργο Β 
συνεπάγεται την αποτυχία στο έργο Α. Το διάγραµµα οµοιότητας δείχνει τις οµαδοποιήσεις των έργων σύµφωνα 
µε κάποιες σχέσεις οµοιότητας ανάµεσα στα διάφορα έργα. Τέλος, το ιεραρχικό δενδροδιάγραµµα παρουσιάζει 
τις σχέσεις συνεπαγωγής που υπάρχουν ανάµεσα σε όλες τις µεταβλητές, κατά σειρά προτεραιότητας. 
Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων µετάφρασης χρησιµοποιήσαµε τις µεταβλητές: 

i. VA, µετάφραση από λεκτική σε αλγεβρική αναπαράσταση 
ii. VG, µετάφραση από λεκτική σε γραφική αναπαράσταση 
iii. VP, µετάφραση από λεκτική σε πολικών συντεταγµένων αναπαράσταση 
iv. AG, µετάφραση από αλγεβρική σε γραφική αναπαράσταση 
v. AP, µετάφραση από αλγεβρική σε πολικών συντεταγµένων αναπαράσταση 
vi. GA, µετάφραση από γραφική σε αλγεβρική αναπαράσταση 
vii. GP, µετάφραση από γραφική σε πολικών συντεταγµένων αναπαράσταση 
viii. PA, µετάφραση από πολικών συντεταγµένων σε αλγεβρική αναπαράσταση 
ix. PG, µετάφραση από πολικών συντεταγµένων σε γραφική αναπαράσταση 

Στο συνεπαγωγικό διάγραµµα παρουσιάζονται τέσσερεις συνεπαγωγικές αλυσίδες (PA PG AP GP GA), (PA PG 
AP GP AG), (VA AP GP GA), (VA AP GP AG), καθώς και δύο έργα µετάφρασης που δεν συνδέονται 
συνεπαγωγικά µε άλλα έργα., (VG, VP). Οι αλυσίδες (PA PG AP GP GA) και (PA PG AP GP AG), που είναι 
και οι µεγαλύτερες, έχουν στην κορυφή το έργο µετάφρασης PA, και διαφέρουν µόνο ως προς την απόληξή τους 
που στην πρώτη είναι το έργο GA ενώ στη δεύτερη το έργο AG. Έτσι, όταν οι µαθητές απαντούν ορθά σε έργα 
µετάφρασης από πολική σε αλγεβρική µορφή, τότε θα απαντούν ορθά και στα υπόλοιπα έργα µετάφρασης της 
αλυσίδας. Εποµένως, φαίνεται καθαρά ότι οι µαθητές που πετυχαίνουν σε έργα µετάφρασης από και προς 
πολικές συντεταγµένες, µπορούν να πετύχουν και σε έργα µετάφρασης που αφορούν αλγεβρική ή γραφική 
µορφή. Επίσης, όσα υποκείµενα πετυχαίνουν σε έργα µετάφρασης από γραφική σε αλγεβρική µορφή (GA), δεν 
είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν και σε έργα µετάφρασης από αλγεβρική σε γραφική µορφή (AG). Τούτο γίνεται 
φανερό τόσο από τον συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα στα δύο έργα (r = 0.18) που δεν είναι στατιστικά 
σηµαντικός, όσο και από τον αντίστοιχο δείκτη συνεπαγωγής του Gras που είναι µηδενικός. Ταυτόχρονα, όπως 
µπορούµε να δούµε από το συνεπαγωγικό διάγραµµα, οι µαθητές που πετυχαίνουν στο έργο GP, δηλαδή από 
γραφική σε πολική µορφή, µπορούν να πετύχουν και στα δύο έργα GA και AG. Αναδεικνύεται έτσι η σηµασία 
που έχουν οι πολικές συντεταγµένες στην κατανόηση τόσο των αλγεβρικών όσο και των γραφικών 
αναπαραστάσεων του διανύσµατος. Εξάλλου, όπως µπορούµε να δούµε από το ιεραρχικό δενδροδιάγραµµα, η 
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επιτυχία στο έργο AP εξασφαλίζει την επιτυχία και στο έργο AG αλλά αδυνατεί να την εξασφαλίσει για το έργο 
GA. Εποµένως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η µετάφραση από γραφική µορφή σε µορφή πολικών 
συντεταγµένων προσφέρει περισσότερο στην κατανόηση διανυσµατικών προβληµάτων από ότι η µετάφραση 
από αλγεβρική σε πολική µορφή. Οι δυο µικρότερες αλυσίδες, (VA AP GP GA) και (VA AP GP AG), έχουν 
στη κορυφή το έργο VA, µετάφραση από λεκτική σε αλγεβρική µορφή, και απολήξεις τα έργα GA και AG 
αντίστοιχα. Από το ιεραρχικό δενδροδιάγραµµα παρατηρούµε ότι η επιτυχία στο έργο VA εξασφαλίζει την 
επιτυχία στο έργο AG, αλλά όχι και στο GA. Όπως και προηγουµένως, συνδετικός κρίκος στην επιτυχία και των 
δύο έργων αποτελεί το έργο GP. ∆εν είναι όµως σίγουρο πως τα υποκείµενα που επιτυγχάνουν στο έργο VA θα 
πετύχουν και στο έργο GP. Καθώς φαίνεται στο συνεπαγωγικό διάγραµµα, οι µαθητές που πετυχαίνουν στο 
έργο VA και στο έργο AP, πετυχαίνουν και στο έργο GP. Αποδεικνύεται, έτσι η σπουδαιότητα των έργων 
µετάφρασης από γραφική και αλγεβρική µορφή σε πολικές συντεταγµένες. Εξάλλου, από το διάγραµµα 
οµοιότητας βλέπουµε ότι τα έργα AP και GP παρουσιάζουν ασθενή επίπεδο οµοιότητας, στοιχείο που 
καταδεικνύει τη σηµασία της διδασκαλίας και των δυο αυτών έργων ξεχωριστά. Τέλος, τα έργα µετάφρασης από 
λεκτική σε γραφική µορφή (VG) και από λεκτική µορφή σε πολικές συντεταγµένες (VP), δε συνδέονται 
συνεπαγωγικά µε αλλά έργα µετάφρασης. Το φαινόµενο αυτό δεν µπορεί να αποδοθεί ούτε στο επίπεδο 
δυσκολίας τους, αλλά και ούτε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων αυτών αφού όπως και τα άλλα έργα 
αφορούν την εύρεση της συνισταµένης δύο διανυσµατικών µεγεθών. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από το 
διάγραµµα οµοιότητας, τα δυο αυτά έργα αποτελούν µια ξεχωριστή κλάση προβληµάτων των οποίων η επιτυχία 
δε φαίνεται να εµπλουτίζει ιδιαίτερα την κατανόηση των προβληµατικών καταστάσεων που αφορούν 
διανύσµατα. Το γιατί συµβαίνει αυτό θα πρέπει µάλλον να αναζητηθεί στη φύση του διανύσµατος. 

Συµπεράσµατα  
Γίνεται φανερό ότι η αποσπασµατική διδασκαλία της έννοιας του διανύσµατος στην Κύπρο και η σαφής 
προτίµηση στις αλγεβρικές αναπαραστάσεις της αναλυτικής γεωµετρίας είναι υπεύθυνες για την ελλιπή και 
µονοµερή γνώση που αποκτούν οι µαθητές µας. Η αδυναµία τους να αντιληφθούν το διάνυσµα ως ένα 
γεωµετρικό µαθηµατικό αντικείµενο δηµιουργεί µια σειρά από παρανοήσεις και λάθη. Η παράλληλη διδασκαλία 
των διάφορων µορφών αναπαράστασης του διανύσµατος θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαφοροποίηση των 
λανθασµένων αντιλήψεων (conceptual change) της έννοιας του διανύσµατος. Η αναπαράσταση των πολικών 
συντεταγµένων συµβάλλει καθοριστικά στη κατανόηση και επίλυση προβληµατικών καταστάσεων µε 
διανυσµατικά µεγέθη. Επιπλέον, η παρατηρούµενη και σε άλλες έννοιες διαφοροποίηση ανάµεσα στις 
συµβολικές, όπως η αλγεβρική και λεκτική µορφή, και στις αισθητικές αναπαραστάσεις, όπως η γεωµετρική, 
αµβλύνεται µε τη διδασκαλία των πολικών συντεταγµένων. Η γεωµετρική αναπαράσταση του διανύσµατος 
αναδεικνύεται ως η ιδανικότερη να περιγράψει διανυσµατικά µεγέθη και τούτο φαίνεται διαυγέστατα από το 
βαθµό επιτυχίας στη λύση προβλήµατος όταν αυτή αποτελεί την αναπαράσταση «πηγή». Από την άλλη, η 
σηµασία αυτή µειώνεται στη περίπτωση των πολικών συντεταγµένων λόγω ακριβώς της «διπλής φύσης» της 
αναπαράστασης που συνδέεται µε αυτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
 
 
 GA GP VA AP AG PA PG   
GA 0 0 0 0 0 0 0    
GP 94 0 0 0 85 0 0    
VA 35 85 0 90 91 0 0    
AP 78 94 0 0 90 0 0    
AG 77 0 0 0 0 0 0    
PA 43 74 0 91 71 0 99   
PG 65 89 0 97 90 0 0   
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 1: Συνεπαγωγικό διάγραµµα και δείκτες 

GA   VA  AG   GP   AP    PA   PG   VG   VP 

 
∆ιάγραµµα 2: Οµοιότητες  ανάµεσα στα έργα µετάφρασης 

 

VG   GP   GA    PA   PG   AP   VA  AG   VP 

 
∆ιάγραµµα 3: Ιεραρχικό δενδροδιάγραµµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΡΟΣ Α  

1. Να βρεθεί το άθροισµα των διανυσµάτων ,   ,   ΟΑ ΑΒ ΒΓ
uuur uuur uuur

 
του επόµενου διαγράµµατος. 

 
 
 
 
 

Β 

Α

Γ 

Ο

2. ∆ίνονται τα διανύσµατα και 
2
3

α = ⎜
ur ⎛ ⎞

⎟
⎝ ⎠

4
7

β
−⎛ ⎞

⎟
⎝ ⎠

= ⎜
ur

. Να 

υπολογίσετε το διάνυσµα γ α β= +
r ur ur

 και 3δ α=
ur ur

.  
 

β
ur

 

α
ur

 

3. Να υπολογί συντεταγµένες του 
διανύσµατος 

σετε τις 
γ α β= +
r ur ur

 και να το παραστήσετε 
γραφικά στο διάγραµµα. 

 
 
 
 
 
 

4. Το σηµείο Α(2,3) µετατοπίζεται στο σηµείο 
Β(10,7). Να βρεθεί το διάνυσµα µετατόπισης. 

 
 
 
 
 
 

B   * 

A   * 

5. Ένα καράβι έχει κατεύθυνση µε απόκλιση 30ο 
από τον βορρά και κινείται µε ταχύτητα 40 
km/h. Πιο κάτω δίνεται το διανυσµατικό διάγραµµα  της κίνησης του στο επίπεδο. Να βρεθεί η 
βόρεια συντεταγµένη της ταχύτητας του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

1. Στο σώµα Α ασκούνται οι δυνάµεις α
ur
και β

ur
 

όπως φαίνονται στο διάγραµµα. 
(α ιγράψετε ) Να περ αλγεβρικά το διάνυσµα 
γ α β= +
r ur ur

. 
(β) Να περιγράψετε µε πολικές συντεταγµένες το 
διάνυσµα γ α β= +

r ur ur
. 

(γ) Να περιγράψετε λεκτικά το διάνυσµα γ
r

 
 

Β 

30ο

 β
u

ur
 r

2. Μια ψαρόβαρκα διασχίζει το ποτάµι µε ταχύτητα 10km/h 
Το νερό στο ποτάµι έχει ροή 2km/h µε κάθετη διεύθυνση 
ως προς την κίνηση της βάρκας και φορά προς την 
ανατολή.   
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(α) Να περιγραφεί γραφικά η συνισταµένη ταχύτητα της βάρκας. 
(β) Να περιγραφεί µε πολικές συντεταγµένες η συνισταµένη της ταχύτητας της βάρκας. 
(γ) Να περιγραφεί αλγεβρικά η συνισταµένη της ταχύτητας της βάρκας. 

 

3. Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει µε σταθερή ταχύτητα που δίνεται από το διάνυσµα . Η 

ταχύτητα του αέρα έχει διάνυσµα 

400
300

α
⎛ ⎞

= ⎜
⎝ ⎠

ur
⎟

8
3

β
−⎛ ⎞

= ⎜
⎝ ⎠

ur
⎟ . Αν υποθέσουµε ότι δεν ασκούνται άλλες δυνάµεις 

στο αεροπλάνο, να βρεθεί η ταχύτητα του αεροπλάνου σε σχέση µε το έδαφος. 
 

(α) Να περιγραφεί η ως άνω ταχύτητα µε πολικές συντεταγµένες. 
(β) Να περιγραφεί η ως άνω ταχύτητα µε γραφικά.
(γ)  Να περιγραφεί η ως άνω ταχύτητα µε λεκτικά. 

 
4. Το διάγραµµα παρουσιάζει τις σχετικές θέσεις Λ1, Λ2 και Λ3 ενός καραβιού που ξεκινά από το 

λιµάνι Λ1 και αφού περάσει από το λιµάνι Λ2 καταλήγει στο 
λιµάνι Λ3. Το κατακόρυφο βέλος δείχνει την κατεύθυνση του 
βορρά.  

 
(α) Να περιγραφεί το διάνυσµα µετατόπισης του καραβιού από τη 
θέση Λ1 από στο λιµάνι Λ3 λεκτικά. 
 
(β) Να περιγραφεί το διάνυσµα µετατόπισης του καραβιού από τη 
θέση Λ1 από στο λιµάνι Λ3 αλγεβρικά.
 
(γ) Να περιγραφεί το διάνυσµα µετατόπισης του καραβιού από τη 
θέση Λ1 από στο λιµάνι Λ3 γραφικά. 

 
 

Β 

100 km 
Λ2 

80 km 

80ο

30ο
Λ3 

Β 

Λ1 
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