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Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου  

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα της Βιολογίας της Β’ Λυκείου. 
Αναφέρεται στην υποενότητα «Φωτοσύνθεση» του 3ου κεφαλαίου 
(«Μεταβολισμός») του σχολικού βιβλίου της Β’ Λυκείου. Κατά τη διεξαγωγή του οι 
μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά (ομάδες των 4 ατόμων). Ακολουθείται η 
καθοδηγούμενη διερευνητική διδακτική προσέγγιση. Γίνεται χρήση PowerPoint, 
βίντεο [Φωτοσύνθεση & (ο δικός μου) Ιντιάνα Τζόουνς] και φύλλου εργασίας. 

 

Ταυτότητα Σεναρίου 

Στοχευμένο κοινό: Β΄Λυκείου 

Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία 

Αντιστοίχιση στο ΑΠΣ: Προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα στα πλαίσια 

του μαθήματος Βιολογίας Β’ Λυκείου. Πρόκειται για διδακτική ενότητα του 3ου 

Κεφαλαίου. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το συγκεκριμένο σενάριο αναφέρεται σε 

διδακτική ενότητα της Βιολογίας Β’ Λυκείου. 

Προβλεπόμενος Διδακτικός χρόνος: μία διδακτική ώρα  

 

Πλαίσιο Υλοποίησης Σεναρίου 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  

Όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν θρεπτικές ουσίες για επιβίωση τους, τις οποίες 

εξασφαλίζουν μέσω της «τροφής» τους. 

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε για τη συγγραφή του 

παρόντος διδακτικού σεναρίου, κατέστη φανερό ότι πληθώρα ερευνητικών μελετών 

έχουν καταπιαστεί με τη καταγραφή των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, των 

σχετικών με την έννοια της φωτοσύνθεσης. Οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών 

έχουν καταγραφεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: συνεντεύξεις, επιλογή 

απαντήσεων σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και ερμηνεία μίας κατάστασης (Bell, 

1985; Bell & Book, 1984; Oldham et al., 1991; Stavy et al., 1987; Ζόγκζα & 

Οικονομοπούλου, 1996; Baker, 1995 όπ. αναφ. στο Ζόγκζα, 2006). Οι περισσότεροι 

μαθητές με βάση τις έρευνες φάνηκε ότι έχουν ασαφείς και συγκεχυμένες αντιλήψεις 

για τη φωτοσύνθεση και το ρόλο που παίζει στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. 

Οι εναλλακτικές ιδέες που αποτελούσαν τα σημαντικότερα εμπόδια στην επίτευξη 
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βιολογικής κατανόησης της φωτοσύνθεσης επικεντρώθηκαν σε δύο όρους: τη 

«τροφή» και το «φως» (Bishop et al., 1986). 

 

Η ασάφεια του όρου «τροφή» 

 Ένας βασικός λόγος για αυτό είναι -μεταξύ άλλων- ότι ως όρος η «τροφή» (το 

σημαίνον) έχει διαφορετικά σημαινόμενα σε διαφορετικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, η 

λέξη «τροφή» έχει διαφορετικές σημασίες στο καθημερινό και στο επιστημονικό 

επίπεδο. Επιπλέον, δεν προσφέρονται εναλλακτικοί όροι, ώστε να μπορούν οι 

μαθητές να τους χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο, καθημερινό ή 

επιστημονικό αντίστοιχα (Χαλκιά, 2006). Φερ’ ειπείν, οι βιολόγοι χρησιμοποιούν τον 

όρο τροφή για να περιγράψουν μια τάξη χημικών ενώσεων (οργανικών), που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους οργανισμούς ως πηγή ενέργειας. Αντίθετα, 

οι μαθητές ορίζουν τη τροφή με μια ευρύτερη και πιο ασαφή έννοια (Bishop et al., 

1986). Για αυτούς τα υλικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια (υδατάνθρακες, 

λίπη, πρωτεΐνες) ταξινομούνται ως τροφή, αλλά ο ίδιος ορισμός καλύπτει και 

μέταλλα, βιταμίνες, νερό και ακατέργαστα υλικά (Barker & Carr, 1989). Δηλαδή, 

πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν τον όρο τροφή, τόσο για τη γλυκόζη, όσο και για τα 

θρεπτικά στοιχεία, ενώ άλλοι ορίζουν ως τροφή την ενέργεια (Ζόγκζα & 

Οικονομοπούλου). Έτσι, η έννοια της τροφής είναι μεταβλητή και εξαρτάται από το 

περιβάλλον (Barker 1985f όπ. αναφ. στο Barker & Carr, 1989). Επομένως, η δήλωση 

ότι "τα φυτά φτιάχνουν τη δική τους τροφή" είναι σχεδόν ακατανόητη και οι χημικοί 

τύποι που περιγράφουν τη φωτοσύνθεση θεωρούνται από τους μαθητές 

απομονωμένα γεγονότα, που πρέπει να απομνημονευθούν (Bishop et al., 1986). 

Αυτοτροφική σίτιση των φυτών 

Πολύχρονη έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές ερχόμενοι στο σχολείο μέσα 

από τη βιωματική τους εμπειρία έχουν αποδώσει έναν ετερότροφο τρόπο θρέψης 

στα φυτά, ανάλογο με αυτό των ζώων. Αυτός ο τρόπος θρέψης υποστηρίχθηκε κι από 

πολλούς επιστήμονες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ώσπου αποδείχτηκε η σημασία 

της φωτοσύνθεσης (Barker, 1995). Σχετικά με την προέλευση της τροφής των φυτών 

οι μαθητές προσδιόρισαν ως πηγές το έδαφος, τον αέρα, τον ήλιο ή το περιβάλλον 

(Ζόγκζα & Οικονομοπούλου, 1999; Barker & Carr, 1989a; Oldham et al., 1991 όπ. 

αναφ. στο Ζόγκζα, 2006 σ233). Η πιο συνηθισμένη εναλλακτική ιδέα είναι αυτή του 

εδάφους (Barker & Carr, 1989; Bell, 1985; Eisen & Stavy, 1988; Roth, Smith, & 

Anderson, 1983; Wandersee, 1983; Wood- Robinson, 1991 όπ. αναφ. στο Marmaroti 

& Galanopoulou, 2006). Για παράδειγμα, στο πρόβλημα της αύξησης του βάρους ενός 

φυτού, όταν αναζητείται η προέλευση του παραπανίσιου βάρους, οι μαθητές 

απαντούν ότι «όσο βάρος παίρνει το φυτό, τόσο χάνει το σώμα». Ακόμη αναφέρουν 

ότι το φυτό «ρουφά» την τροφή με τις ρίζες του (Ζόγκζα, 2006). Έρευνες έδειξαν ότι 

οι μαθητές, παρά τη σχολική διδασκαλία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το φυτό 

είναι σαν ένα ζώο που στηρίζεται στο έδαφος με τις ρίζες του και τρέφεται από αυτές 

(Χατζηνικήτα, 2001β όπ. αναφ. στο Μάτσα, 2007). Το ετερότροφο αυτό μοντέλο 
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θρέψης, δυστυχώς, ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό και μετά τη διδασκαλία. Σε πολλές 

μελέτες φάνηκε ότι παρόλο που μπορεί να απομνημονεύουν οι μαθητές μηχανικά τη 

φωτοσύνθεση στο σχολείο, καλούμενοι να απαντήσουν για το ποια είναι η τροφή των 

φυτών, επιμένουν να πιστεύουν ότι είναι οι «θρεπτικές ουσίες», που παίρνει το φυτό 

από το έδαφος μέσω των ριζών του (Χατζηνικήτα, 2001β όπ. αναφ. στο Μάτσα, 2007), 

ενώ ελάχιστοι κατανοούσαν ότι η τροφή παράγεται μόνο μέσω της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης (Μαυραγάνη, 2012). Ωστόσο, αν και τροφή των φυτών θεωρείται ότι 

είναι τα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από το περιβάλλον, σπάνια γίνεται 

αναφορά στα συστατικά του αέρα (Ζόγκζα, 2006), γιατί απαιτεί οι μαθητές να 

καταλάβουν και να πιστέψουν ότι ένα αέριο είναι μια ουσία που έχει μάζα (Stavy et 

al., 1987). Οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν τον θρεπτικό ρόλο των αερίων 

της ατμόσφαιρας για το φυτό, δεδομένου ότι θεωρούν πως τα αέρια (εν προκειμένω 

το διοξείδιο του άνθρακα) δεν έχουν υλική υπόσταση. Μια τέτοια αντίληψη 

επιτείνεται από το γεγονός ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό 

από τις αισθήσεις (Χαλκιά, 2006).  

Ο ρόλος του φωτός 

Οι μαθητές βρίσκονταν σε σύγχυση σχετικά με το ρόλο που παίζει το φως στην 

αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Αν και οι περισσότεροι πίστευαν ότι τα φυτά 

χρειάζονται φως για να ζήσουν και να αναπτυχθούν, πολύ λίγοι μπόρεσαν να ορίσουν 

τη λειτουργία του φωτός για τα πράσινα φυτά. Για παράδειγμα, αν και η μεγαλύτερη 

μερίδα των μαθητών γνώριζαν ότι τα φυτά πεθαίνουν όταν μένουν στο σκοτάδι, 

σκέφτονταν ως αιτία θανάτου κάποιο είδος ασθένειας που προκαλείται από την 

έλλειψη του φωτός και όχι την πείνα, η οποία προκαλείται εξαιτίας της αδυναμίας 

του φυτού να φτιάξει τη τροφή του (Bishop et al., 1986). Πιο συγκεκριμένα πίστευαν 

ότι (Bishop et al., 1986): 

▪ τα φυτά χρειάζονται φως για να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν, 

αλλά η τροφή προέρχεται τουλάχιστον εν μέρει από το εξωτερικό του 

φυτού. 

▪ το φως είναι απαραίτητο, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. 

Συχνά, οι μαθητές εμφάνιζαν μικρή κατανόηση της λειτουργίας της ηλιακής 

ενέργειας, αναφερόμενοι κυρίως στη θερμότητα του ήλιου, κι όχι στη φωτεινή 

ενέργεια (Ζόγκζα, 2006). Δεν αντιλαμβάνονταν τη μετατροπή της φωτεινής ενέργειας 

σε χημική, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης (Ζόγκζα, 2006). Υπήρχε πολύ 

συχνά η εναλλακτική άποψη ότι η ηλιακή ενέργεια καταναλώνεται αμέσως από το 

φυτό για τις ζωτικές του διαδικασίες (Ζόγκζα, 2006).  

Οργάνωση τάξης 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο ακολουθείται η τεχνική της ομαδοσυνεργατικής 

προσέγγισης. Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2000), «η ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών ομάδων για τη 

διεξαγωγή των διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια 
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συνεργατικών σχέσεων» (Ματσαγγούρας, 2000). Αποτελεί αποτελεσματικό σύστημα 

μάθησης για διάφορους διδακτικούς, ψυχολογικούς και επιστημολογικούς λόγους. 

Πιο συγκεκριμένα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία:  

▪ ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία, 

▪ προσφέρει ακριβώς εκείνο το πλαίσιο της αυθεντικής επικοινωνίας και της 

διαπραγμάτευσης του νοήματος που επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν 

μέσα από τη συνεργασία και την καθοδήγηση όχι μόνο του δασκάλου, αλλά 

και των άλλων μελών της ομάδας τους,  

▪ καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας 

και της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Οι μαθητές για τις ανάγκες της παρούσας διδασκαλίας χωρίστηκαν σε ομάδες των 

τεσσάρων ατόμων.  

 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική υποδομή:  

▪ Φύλλο εργασίας 

▪ Η/Υ &  

▪ Βιντεοπροβολέας 

Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας απαιτείται να λειτουργούν άρτια ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να έχει 

προηγηθεί έλεγχος της ορθής λειτουργίας τους. Η χρήση του βιντεοπροβολέα είναι 

απαραίτητη προκειμένου να παρουσιαστεί στους μαθητές, βίντεο και PowerPoint, 

σχετικό με τη διδακτική ενότητα. Μέσα από το PowerPoint γίνεται κοινοποίηση του 

θέματος στους μαθητές και ανακοίνωση των βασικών στόχων του μαθήματος. 

Επίσης, χρησιμοποιείται φύλλο εργασίας κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης. 

Διδακτική μεθοδολογία-προσέγγιση: Για τη διδασκαλία της ενότητας 

υιοθετήθηκε το μοντέλο της καθοδηγούμενης διερεύνησης, ακολουθώντας τις 

εκκλήσεις του National Science Education Standards όσο και το Benchmarks for 

Science Literacy, που καλούν τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια «μεθοδολογία 

διερεύνησης» για τη διδασκαλία της επιστήμης (Weinburgh, 2003). Η συγκεκριμένη 

διδακτική προσέγγιση στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού, η οποία 

υποστηρίζει πως η γνώση, που αποκτάται μέσω της ενεργού συμμετοχής κατανοείται 

βαθύτερα (Abdal-Haqq, 1998 όπ. αναφ. στο Justice et al., 2007), καθώς και ότι η 

γνώση οικοδομείται ενεργά από τον μαθητή (Zion & Mendelovici, 2012).  Κύριο 

στοιχείο του ρεύματος αυτού είναι η διαπίστωση ότι οι σημαντικότεροι περιορισμοί 

στην κατανόηση των φαινομένων των Φυσικών Επιστημών προέρχονται από τις 

αφελείς θεωρίες που έχουν ήδη διαμορφώσει οι μαθητές πριν αρχίσει η διδασκαλία 

(Carey, 1985 όπ. αναφ. στο Καριώτογλου και συν., 2012). Από πολλές μελέτες που 

διεξήχθησαν σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι η 

διερευνητική διδακτική προσέγγιση είχε θετικές επιδράσεις στην επιστημονική 
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επίδοση των μαθητών, στη γνωστική ανάπτυξη, στις εργαστηριακές δεξιότητες, και 

στην κατανόηση της επιστήμης στο σύνολό της, σε σύγκριση με τους μαθητές που 

διδάσκονται με το παραδοσιακό μοντέλο (Chang & Mao, 1998; Ertepinar & Geban, 

1996; Geban, Askar & Ozkan, 1992; Mattheis & Nakayama, 1988; Padilla, Okey & 

Garrand, 1984; Purser & Renner, 1983; Saunders & Sepandson, 1987; Schneider & 

Renner, 1980; Wollman & Lawson, 1978 όπ. αναφ. στο Gibson & Chase, 2002). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι έχει υποστηριχθεί ερευνητικά πως τα θετικά αποτελέσματα της 

διερευνητικής μάθησης έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται πια στο στάδιο της αφαιρετικής 

σκέψης που επιτρέπει λιγότερη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, χωρίς τον 

κίνδυνο αποθάρρυνσης τους (Δουκέλη, 2012). Για όλους αυτούς τους λόγους, στο 

παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική διδακτική προσέγγιση. 

Επιλέχθηκε, όμως, η καθοδηγούμενη διερεύνηση, καθώς η πλειοψηφία των ερευνών 

που έχουν πραγματοποιηθεί έδειξε ότι έχει τα μεγαλύτερα οφέλη και ως προς το 

περιεχόμενο αλλά και ως προς την ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας (Bruder & 

Prescott, 2013 όπ. αναφ. στο Κοταρίνου και συν., 2015). 

Σκοπός & Στόχοι: 

Σκοπός: Οικοδόμηση της έννοιας της Φωτοσύνθεσης 

Στόχοι: Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση:  

1. Να αναφέρουν τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται κατά τη 

φωτοσύνθεση.  

2. Να αιτιολογούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης. 

3. Να εφαρμόζουν τη φωτοσύνθεση σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής. 

 

Πορεία διδασκαλίας - Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων και 

αξιολόγησης: 
 

Α΄ μέρος: Η διαδικασία της Φωτοσύνθεσης  

 

Διδακτικές ενέργειες δασκάλου Μαθησιακές ενέργειες μαθητών 

Μοιράζεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας. 

Με ερωτήσεις προς τους μαθητές γίνεται 
έλεγχος των προαπαιτούμενων γνώσεων 
(τροφή, ενέργεια), που είναι απαραίτητες 
για την κατανόηση του νέου μαθήματος 
και ανάκληση τους. 

 
Οι μαθητές δίνουν απάντηση στην 
ερώτηση:  

➢ Πως εξασφαλίζει ο 
άνθρωπος και τα ζώα την 
τροφή τους;  
 

Γίνεται πληροφόρηση των μαθητών για 
τους στόχους του μαθήματος (τι θα είναι 
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σε θέση να «κάνουν» μετά το πέρας της 
διδασκαλίας-ποια η χρησιμότητα αυτών 
των γνώσεων) και γράφεται ένα συνοπτικό 
διάγραμμα ροής του μαθήματος στον 
πίνακα (ως προοργανωτής). 

Οι μαθητές γράφουν το 
συνοπτικό διάγραμμα ροής στο 
τετράδιο τους. 

 
 
Γίνεται ανίχνευση των εναλλακτικών 
ιδεών των μαθητών και ακολουθεί  
διέγερση της προσοχής τους, μέσω 
παρακολούθησης βίντεο. 
 
 
 
 

Οι μαθητές απαντούν στην 
ερώτηση: 

➢ Τα φυτά πως 
εξασφαλίζουν την τροφή 
τους; 

Εν συνεχεία παρακολουθούν το 
βίντεο «Η Φωτοσύνθεση και (ο 
δικό μου) Ιντιάνα Τζόουνς. 

 

Αναλυτικότερα, αρχικά, παρουσιάζεται το Powerpoint (λίγες διαφάνειες), που σκοπό 

έχει τη κοινοποίηση του θέματος στους μαθητές και την ανακοίνωση των βασικών 

στόχων του μαθήματος, ενώ παρέχεται κι ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής του 

μαθήματος ως προοργανωτής. Στη συνέχεια γίνεται αφόρμηση της διδασκαλίας 

μέσω των εξής ερωτήσεων:  

▪ Πως εξασφαλίζει ο άνθρωπος και τα ζώα την τροφή τους; [Ο εκπαιδευτικός 

συμπληρώνει στον πίνακα τις απαντήσεις των μαθητών του και οι μαθητές  

μεταφέρουν τις απαντήσεις στον δικό τους πίνακα στο φύλλο εργασίας]. 

Ακολουθεί η διατύπωση του κεντρικού ερωτήματος «Πως εξασφαλίζουν τα φυτά την 

τροφή τους;» και η διατύπωση υποθέσεων από τους μαθητές. [Ο εκπαιδευτικός 

συμπληρώνει στον πίνακα τις υποθέσεις των μαθητών του και οι μαθητές  

μεταφέρουν τις απαντήσεις στον δικό τους πίνακα στο φύλλο εργασίας]. Μέσω της 

διατύπωσης των υποθέσεων θα επιτευχθεί η ανάδειξη τυχόν παρανοήσεων των 

μαθητών, με σκοπό όχι τη «διόρθωση» τους, αλλά τη συλλογή των απόψεων τους, 

ώστε αργότερα αν αυτές αποκλίνουν από το επιστημονικά ορθό να ανατραπούν, 

μέσω της γνωστικής σύγκρουσης που θα επέλθει. 

Εν συνεχεία, γίνεται παρακολούθηση του βίντεο «Η Φωτοσύνθεση & (ο δικός μου) 

Ιντιάνα Τζόοουνς», το οποίο εξιστορεί την παρακάτω ιστορία:  

Είσαι ένας από τους ντεντέκτιβ του βασιλιά Όστιν της Ατλαντίδας. Σήμερα η 

μέρα είναι γεμάτη απρόσμενες εξελίξεις. Στην Ατλαντίδα κατέφθασε ο 

ξακουστός Ιντιάνα Τζόουνς από την Εξερευνούπολη, ο οποίος σου έδωσε 

έναν χάρτη τυπωμένο σε δέρμα ζώου. Σε αυτόν απεικονίζεται ένας 

πολύτιμος τόμος που περιγράφει ιστορικά πειράματα διάσημων ερευνητών, 

τα οποία οδήγησαν στην ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο τρέφονται τα 

φυτά. Παρατηρώντας το χάρτη, βλέπεις πως ο πολύτιμος αυτός τόμος 

βρίσκεται σε ένα μακρινό χωριό της Ατλαντίδας. Ο Ιντιάνα Τζόουνς 

προσπαθεί να πείσει το βασιλιά σου κι εσένα πως είναι ζήτημα ζωής και 
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θανάτου η εύρεση αυτού του τόμου, γιατί αποτελεί πολύτιμο κειμήλιο για 

την ερευνητική κοινότητα της Εξερευνούπολης. Φυσικά το αντίτιμο είναι 

μεγάλης αξίας, 100.000.000 λίρες! Ο βασιλιάς Όστιν τελικά πείθεται και 

επιτρέπει στον Ιντιάνα Τζόουνς την εξερεύνηση στην Ατλαντίδα. Όμως, σου 

αναθέτει να παραβρεθείς κι εσύ στη δύσκολη αυτή αποστολή με πρόσχημα 

να βοηθήσεις τον Ιντιάνα Τζόουνς. Φυσικά, απώτερος σκοπός του βασιλιά 

σου είναι η στενή παρακολούθηση του Ιντιάνα Tζόουνς, γιατί ίσως αυτός ο 

πολύτιμος τόμος περιέχει κάτι πιο συγκλονιστικό… 

Στους μαθητές δίνονται οι σελίδες του τόμου αυτού. Μέσα από τη μελέτη τους 

θα μάθουν πως πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. [*Σε αυτό το σημείο να 

τονιστεί ότι η παραγωγή γλυκόζης κατά τη φωτοσυνθετική διαδικασία επιλέχθηκε 

να αναφερθεί μέσω μετωπικής διδασκαλίας, καθότι τα αντίστοιχα πειράματα που 

οδήγησαν στην ανακάλυψη της απαιτούν περαιτέρω γνώσεις, που οι μαθητές δεν 

κατέχουν στο επίπεδο της Β’ Λυκείου.*]  

Διδακτικές ενέργειες δασκάλου Μαθησιακές ενέργειες μαθητών 

Αρχικά, οι μαθητές κατανοούν, μέσω μελέτης του πειράματος του Van Helmont, γιατί η 
υπόθεση ότι τα φυτά τρέφονται από το έδαφος  είναι εσφαλμένη. 

Ζητείται από τους μαθητές να εξάγουν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο  Van Helmont 
[«Τα φυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους από το νερό»] και να αιτιολογήσουν γιατί είναι 
λανθασμένο. 
 
 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κατανοούν, μέσω μελέτης του πειράματος του John Woodward, 
γιατί η υπόθεση ότι τα φυτά τρέφονται από το νερό  είναι εσφαλμένη. 

Ακολούθως, οι μαθητές πληροφορούνται για τα πειράματα του Joseph Priestley.  

Ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν ποιο αέριο χρειάζεται το φυτό και ποιο αέριο 
παράγει το φυτό. 
 
 

Έπειτα, μελετούν το πείραμα του Ingenhausz.  

Ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν το συμπέρασμα στο οποίο πιστεύουν πως 
κατέληξε ο Ingenhausz. 
 
 

 

Παράλληλα, συμπληρώνεται και το φύλλο εργασίας (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μαθητών 

στην ενότητα: Φωτοσύνθεση). Κάθε ομάδα καταθέτει την άποψη της και 

ακολουθεί διάλογος. Σε όποιο σημείο χρειάζεται δίνεται ανατροφοδότηση από 

τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές συγκρίνουν τις αρχικές με τις τελικές τους απόψεις.  

Ακολουθεί εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές σε μία νέα 

κατάσταση. Τέλος, ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν, στο σπίτι τους, 

την εργασία-άσκηση για το σπίτι που αναγράφεται στο φύλλο εργασίας.  
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Β΄ μέρος: Η σημασία της Φωτοσύνθεσης 
 

Ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους σχετικά με τη σημασία της 
φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της φωτοσύνθεσης, μέσω της 
μελέτης ενός απλοϊκού τροφικού πλέγματος. 
 

Ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν τις 
εξής εφαρμογές (έλεγχος βαθμού κατανόησης – 

εφαρμογή της έννοιας της φωτοσύνθεσης στην καθημερινή 

ζωή): 
 

Α) Ο Στέφανος μπήκε στο δωμάτιό του που ήταν 
γεμάτο με ωραία φυτά, όλα δώρα της γιορτής του. 
Αφού έκλεισε τη πόρτα και τα παράθυρα ξάπλωσε 
στο κρεββάτι του. Οι πόρτες και παράθυρα του 
δωματίου του ασφαλίζουν καλά και δεν 
επιτρέπουν στον αέρα να μπει μέσα. Νομίζετε ότι 
θα μπορούσε να έχει πρόβλημα με τον αέρα του 
δωματίου του, εάν μείνει κατά τη διάρκεια της 
ημέρας μαζί με τα φυτά στο κλειστό δωμάτιο; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

Β) Στην εικόνα βλέπετε έναν πυροσβέστη που 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της ανατολικής 
Μάνης. Τι συνέπειες νομίζετε ότι θα έχει η 
καταστροφή του δάσους για τη ροή ενέργειας του 
οικοσυστήματος; Αιτιολογήστε την απάντηση σας, 
λαμβάνοντας υπόψη σας τη θέση των φυτών σε ένα 
τροφικό πλέγμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές επεξεργάζονται τις 
εφαρμογές… 

 

Αναλυτικότερα, αρχικά, τίθενται το κεντρικό ερώτημα «Γιατί είναι σημαντική η 

φωτοσύνθεση;» κι ακολουθεί η διατύπωση υποθέσεων από τους μαθητές. [Ο 

εκπαιδευτικός συμπληρώνει στον πίνακα τις υποθέσεις των μαθητών του και οι 

μαθητές  καταγράφουν τις υποθέσεις τους στο πίνακα του φύλλου εργασίας].  

Εν συνεχεία, γίνεται μελέτη ενός απλοϊκού τροφικού πλέγματος. Μέσω αυτής της 

δραστηριότητας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία των φυτών για τη ροή της 

ενέργειας σε ένα οικοσύστημα. 

Τέλος, σε κλίμα συζήτησης ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τα 

συμπεράσματα τους σχετικά με το ρόλο της φωτοσύνθεσης για τη διατήρηση της 

ζωής στη γη και να τα αντιπαραβάλλουν με τις αρχικές τους υποθέσεις. 

Ακολουθεί η επίλυση εφαρμογών για τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της νέας 

γνώσης και γίνεται ενίσχυση της συγκράτησης της νέας γνώσης, με ανακεφαλαίωση 

– επισήμανση των κυριότερων σημείων του μαθήματος. Ζητείται από τους μαθητές 

να επεξεργαστούν, στο σπίτι τους, την εργασία-άσκηση για το σπίτι που αναγράφεται 

στο φύλλο εργασίας. 
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