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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Ενότητα: «Φωτοσύνθεση» 

Τάξη: B΄Λυκείου 

 

1) ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ 

1α) Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης και τη 

σημασία της για τη ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα. 

1β) Στόχοι:  

Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση: 

1. Να αναφέρουν τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται κατά τη 

φωτοσυνθετική διαδικασία. 

2. Να αιτιολογούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης. 

3. Να εφαρμόζουν τη φωτοσύνθεση σε φαινόμενα της καθημερινής 

ζωής. 

 

2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΥΛΙΚΑ 

 Φύλλο εργασίας 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 Projector 

 Βίντεο («Η Φωτοσύνθεση και (ο δικός μου) Ιντιάνα Τζόουνς) 

 

3) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ (7 min) 

 

Διδακτικές ενέργειες δασκάλου Μαθησιακές ενέργειες μαθητών Χρόνος 

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;  
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Γίνεται πληροφόρηση των μαθητών για 
τους στόχους του μαθήματος (τι θα είναι 
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. 

 

 

Β)  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ νέου μαθήματος1 (27 min) 

 

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 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. 
 
 

                                                           
Εναλλακτικές ιδέες – παρανοήσεις των μαθητών: 1 Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το περιβάλλον 

τους, ειδικότερα από το έδαφος και το νερό.  
2 Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη διδασκαλία είναι η καθοδηγούμενη διερεύνηση με 
μελέτη ιστορικών πειραμάτων και φύλλο εργασίας. Κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης οι μαθητές 

εργάζονται ομαδοσυνεργατικά (ομάδες των 4 ατόμων). 
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Τέλος, αναφέρουμε στους μαθητές τη τρέχουσα γνώση για τη φωτοσυνθετική διαδικασία 
και τους παρουσιάζουμε το χημικό τύπο της. 
 

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… 

 

Γ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ (6 min) 

 

1) Γίνεται ενίσχυση της συγκράτησης της νέας γνώσης, με ανακεφαλαίωση – 

επισήμανση των κυριότερων σημείων του μαθήματος. 

.................................................................................................................................................................... 

2) Ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν, στο σπίτι τους, την εργασία-άσκηση 

για το σπίτι που αναγράφεται στο φύλλο εργασίας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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