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Περίληυη
Σην άξζξν απηό, ηζρπξηδόκαζηε όηη ε ζεωξία ηεο εννοιολογικής αλλαγής κπνξεί λα
εξκελεύζεη νξηζκέλεο από ηηο παξαλνήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο όηαλ
κεηαβαίλνπλ από ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ θύθινπ θαη ηωλ θωληθώλ ηνκώλ ζηελ
εθαπηνκέλε κηαο νπνηαζδήπνηε θακπύιεο. Από πηινηηθή έξεπλα πξνθύπηεη όηη απόθνηηνη
ηνπ Λπθείνπ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο», ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεηωπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαπηνκέλε θακπύιεο,
είηε παξακέλνπλ ζηελ εικόνα πνπ έρνπλ από ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θύθινπ ή
δεκηνπξγνύλ ιαλζαζκέλα σσνθετικά μοντέλα, θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ ηδηόηεηεο ηεο
εθαπηνκέλεο θύθινπ πνπ δελ ηζρύνπλ γεληθά.
Θεφρηηικό σπόβαθρο – Ο ζηότος ηης μελέηης
Η ζεωξία ηεο εννοιολογικής αλλαγής κειεηάεη ηε δηαδηθαζία απόθηεζεο ηεο γλώζεο θαη
εηδηθόηεξα όηαλ ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε λέα. Σηελ πεξίπηωζε απηή,
ζπρλά παξαηεξνύληαη ιάζε πνπ νθείινληαη ζε ζπζηεκαηηθέο παξαλνήζεηο (Vosniadou,
1994). Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηελ πεξίπηωζε
καζεκαηηθώλ ελλνηώλ (e.g. Merenluoto & Lehtinen, 2002; Stafilidou & Vosniadou, in press;
Vamvakoussi & Vosniadou, 2002). Σηε κειέηε απηή, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα από κηα
πηινηηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο από ηε
ζθνπηά ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Σπγθεθξηκέλα, ε κειέηε απηή αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα
ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγώγνπ.
Η εθαπηνκέλε επζεία παξνπζηάδεηαη ζε ηξία ζηάδηα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο
Μέζεο Εθπαίδεπζεο. Σην πξώην ζηάδην, ζηελ Επθιείδεηα Γεωκεηξία, δηδάζθεηαη ε
εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ ωο ε επζεία πνπ έρεη έλα αθξηβώο θνηλό ζεκείν κε ηνλ θύθιν. Μηα,
δηαηζζεηηθά πξνθαλήο, ηδηόηεηα απηήο ηεο επζείαο είλαη όηη ρωξίδεη ην επίπεδν ζε δύν
εκηεπίπεδα έλα εθ ηωλ νπνίωλ πεξηέρεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν. Αξγόηεξα, ζηελ Αλαιπηηθή
Γεωκεηξία όπνπ νη καζεηέο/καζήηξηεο δηδάζθνληαη ηηο θωληθέο ηνκέο, ν νξηζκόο ηεο
εθαπηνκέλεο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη πην πνιύπινθνο. Η ηδηόηεηα ηνπ «αθξηβώο ελόο θνηλνύ
ζεκείνπ» παξακέλεη αιεζήο θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ θωληθώλ ηνκώλ, όκωο δελ είλαη αξθεηή
γηα λα νξίζεη ηελ εθαπηνκέλε. Όζνλ αθνξά ζηελ ηδηόηεηα ηεο «δηαηήξεζεο ζην ίδην
εκηεπίπεδν», αλ θαη δελ αιεζεύεη ζηελ πεξίπηωζε ηεο ππεξβνιήο, ηζρύεη ζε θάζε θιάδν ηεο
ρωξηζηά. Σπλεπώο, γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο δελ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αιιαγήο ηωλ
πξνεγνύκελωλ εηθόλωλ ηνπο. Τέινο, ζηελ εηζαγωγή ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηελ
Μαζεκαηηθή Αλάιπζε, νη καζεηέο/καζήηξηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ εθαπηνκέλε ζε
ζεκείν θακπύιεο. Σηελ πεξίπηωζε απηή θακηά από ηηο παξαπάλω ηδηόηεηεο δελ ηζρύεη
γεληθά. Υπάξρνπλ θακπύιεο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα θνηλά ζεκεία κε ηελ
εθαπηνκέλε, θαζώο θαη θακπύιεο πνπ βξίζθνληαη θαη ζηα δπν εκηεπίπεδα πνπ νξίδεη ε
εθαπηνκέλε ηνπο ζε έλα ζεκείν (ζρήκα Β1). Σην ζηάδην απηό, ε εθαπηνκέλε θακπύιεο
νξίδεηαη κέζω ηεο έλλνηαο ηεο παξαγώγνπ. Ωζηόζν, νη καζεηέο/καζήηξηεο ζπρλά
*

Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζ’ απηό ην άξζξν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (EΛΚΕ).

ζρεκαηίδνπλ εικόνες ηεο έλλνηαο (concept images) ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο παξόκνηεο κε
απηέο πνπ είραλ γηα ηνλ θύθιν (Vinner, 1991).
Με όξνπο ηεο ζεωξίαο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο πνπ πξνηείλεη ε Βνζληάδνπ (1994),
ηζρπξηδόκαζηε όηη νη εηθόλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θύθινπ είλαη
προϋποθέσεις, πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο εκπόδην ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο
εθαπηνκέλεο θακπύιεο. Σπρλά νη καζεηέο/καζήηξηεο δεκηνπξγνύλ σσνθετικά μοντέλα, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκόζνπλ ηε λέα γλώζε, πνπ αθνξά ζηελ εθαπηνκέλε θακπύιεο,
ζηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο γηα ηνλ θύθιν θαη ηηο θωληθέο ηνκέο.
Μεθοδολογία
Σηελ παξνύζα πηινηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 19 πξωηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ
Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, δηαθνξεηηθώλ επηδόζεωλ. Οη
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο απάληεζαλ ζε έλα εξωηεκαηνιόγην θαη ζηε ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε θάζε έλαλ από απηνύο/απηέο ζηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ
νη απαληήζεηο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όινη/όιεο νη
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο είραλ δηδαρζεί ζην Λύθεην έλα εηζαγωγηθό κάζεκα Μαζεκαηηθήο
Αλάιπζεο, ελώ όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν
παλεπηζηεκηαθό κάζεκα.
Αποηελέζμαηα
Σην θνκκάηη ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύζε ζηελ εθαπηνκέλε θακπύιεο, νη
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηεο από ηηο επζείεο ζην θάζε έλα από ηα
παξαθάηω ζρήκαηα είλαη εθαπηόκελεο ηεο θακπύιεο ζην ζεκείν κε ηεηκεκέλε κεδέλ.

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξωηεκαηνιόγην θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο, νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρωξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, αλάινγα κε ην βαζκό πνπ νη

ηδηόηεηεο ηνπ «αθξηβώο ελόο θνηλνύ ζεκείνπ» θαη ηεο «δηαηήξεζεο ζην ίδην εκηεπίπεδν»
επεξεάδνπλ ηελ εικόνα ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. Σηελ πξώηε νκάδα (5 άηνκα)
νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζεωξνύλ όηη απηέο νη ηδηόηεηεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθαπηνκέλε.
Απνξξίπηνπλ ωο ιαλζαζκέλεο νξηζκέλεο επζείεο πνπ είλαη εθαπηνκέλεο, όπωο απηέο ζηα
ζρήκαηα Β2 θαη Β6, ελώ δέρνληαη ωο ζωζηέο άιιεο πνπ δελ είλαη, όπωο εθείλεο ζηα ζρήκαηα
Β3 θαη Β5. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηεο δεύηεξεο νκάδαο (7 άηνκα) έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα
πην ζύλζεηε εικόνα γηα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο, εμεηάδνληαο ηνπηθά ηελ ηζρύ ή κε ηωλ
δπν παξαπάλω ηδηνηήηωλ. Καη’ απηνύο/απηέο κηα επζεία είλαη εθαπηνκέλε θακπύιεο ζε έλα
ζεκείν, εάλ ππάξρεη κηα πεξηνρή γύξω από απηό ην ζεκείν, ζηελ νπνία ε ζρέζε θακπύιεο –
επζείαο «κνηάδεη» κε ηελ πεξίπηωζε ηνπ θύθινπ. Γηα ηα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο ε ε είλαη
εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο ζην Β2, ελώ ε ε1 ζην Β4 θαη Β6 δελ είλαη. Σηελ πεξίπηωζε απηή,
νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απαληήζνπλ ζηα εξωηήκαηα,
θαηαζθεύαζαλ έλα ιαλζαζκέλν σσνθετικό μοντέλο ηεο εθαπηνκέλεο, πξνζαξκόδνληαο ηηο
ηδηόηεηεο ηεο πεξίπηωζεο ηνπ θύθινπ ζηελ πεξίπηωζε ηεο θακπύιεο. Τέινο, ζηελ ηξίηε
νκάδα αλήθνπλ επηά θνηηεηέο/θνηηήηξηεο νη νπνίνη/νπνίεο αλαγλωξίδνπλ ζωζηά ηελ
εθαπηνκέλε θακπύιεο ζηα δνζέληα ζρήκαηα.
Σσμπεράζμαηα
Παξόιν πνπ ε παξαπάλω κειέηε είλαη πηινηηθή, πηζηεύνπκε όηη πξνζθέξεη ζνβαξέο
ελδείμεηο όηη ε κεηάβαζε από ηελ εθαπηνκέλε θύθινπ θαη θωληθώλ ηνκώλ ζηελ εθαπηνκέλε
θακπύιεο εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εξκελεύνληαη κε ηελ ζεωξία ηεο ελλνηνινγηθήο
αιιαγήο. Οη ηδηόηεηεο ηνπ «αθξηβώο ελόο θνηλνύ ζεκείνπ» θαη ηεο «δηαηήξεζεο ζην ίδην
εκηεπίπεδν», θαίλεηαη λα απνηεινύλ προϋποθέσεις γηα ηηο εικόνες πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο γηα ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θακπύιεο. Απηέο νη ηδηόηεηεο, πνπ
πξνέξρνληαη από ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο ηωλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ γηα ηνλ θύθιν,
απνηεινύλ εκπόδην ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζε κηα γεληθεπκέλε κνξθή ηεο έλλνηαο ηεο
εθαπηνκέλεο.
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