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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  έχει  στραφεί  στη 

διερεύνηση  των  αντιλήψεων  των  μαθητών  γύρω  από  έννοιες  των  φυσικών 

επιστημών.  Στα πλαίσια  αυτής  της  ερευνητικής  προσπάθειας,  η  παρούσα εργασία 

αποτελεί  μια  προσπάθεια  ανίχνευσης,  καταγραφής  και  ανάλυσης  των  αντιλήψεων 

μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων του Διδυμοτείχου, σχετικά 

με το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου φαινόμενου έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι, η 

φωτοσύνθεση αποτελεί μια βασική διαδικασία στη διδασκαλία της Βιολογίας, αλλά 

ταυτόχρονα  και  ένα  πολύπλοκο  φαινόμενο.  Η  φωτοσύνθεση  είναι  μια  διαδικασία 

μέσω  της  οποίας  οι  αυτότροφοι  οργανισμοί  παράγουν  την  τροφή  τους  με  τη 

μεσολάβηση  της  φωτεινής  ενέργειας  και  της  χλωροφύλλης,  που  βρίσκεται  στα 

πράσινα τμήματα του φυτού. Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια χημική μετατροπή, μέσω 

της οποίας,  ανόργανες ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα και  νερό)  μετατρέπονται  σε 

οργανικές (γλυκόζη) με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

Για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  εργασίας  έγινε  διάκριση  τεσσάρων 

διαστάσεων  της  διαδικασίας  της  φωτοσύνθεσης,  της  φυσιολογικής,  ενεργειακής, 

βιοχημικής και οικολογικής, καθώς και η διερεύνηση αυτών. Η έρευνα διενεργήθηκε 

με τη χρήση ερωτηματολογίου βασισμένου σε αυτό της έρευνας των Μαρμαρότη & 

Γαλανοπούλου  (2006).  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  99  μαθητές  της  Β΄ 

Γυμνασίου και 63 μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Τα  αποτελέσματα  αναλύθηκαν  ποσοτικά  και  ποιοτικά.  Παράλληλα,  έγινε 

σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  με  αντίστοιχα,  που  υπάρχουν  στη 

βιβλιογραφία και φαίνεται να συμφωνούν με αυτά. Τα ευρήματα και της παρούσας 

έρευνας θα πρέπει να μας προβληματίσουν σχετικά με τη αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας μας, με τις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε και με το πόσο 

καλά γνωρίζουμε αυτά που αντιλαμβάνονται οι μαθητές.
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ABSTRACT
Lately,  researches  have  focused  on  student’s  conceptions  about  natural 

sciences’ concepts. On this basis, the present study attempts to research, record and 

analyse  students’  conceptions  about  photosynthesis.  The  students  of  the  present 

research study in secondary schools of Didymoteicho.

Photosynthesis  was  chosen  because  of  the  fact  that  it’s  a  basic  process  in 

biological  education,  as  far  as  complicated.  Through  this  process  organisms  with 

autotrophic nutrition manufacture their food, with the intervention of light energy and 

chlorophyll  from  the  green  parts  of  the  plant.  Furthermore,  photosynthesis  is  a 

chemical  reaction  in  which  inorganic  substances  (carbon  dioxide  and  water)  are 

converted to organic (glucose) releasing at the same time oxygen.

In this study, for the sake of convenience the physiological, the biochemical, 

the ecological and the energy-related aspect was regarded and investigated. The data 

were collected by using questionnaire based on that of Marmaroti & Galanopoluou’s 

research (2006). The sample was created by 99 students of the Second Class of Junior 

High School and 63 students of the Third Class of Senior High School. 

Results were analysed both quantitatively and qualitatively. They were also 

compared with the ones of bibliography and found to be in accordance to them. The 

findings  of  the  present  study should  make  us  reconsider  the  effectiveness  of  our 

teaching, our teaching strategies and how well we know children’s conceptions.

4



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα  διπλωματική  εργασία  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  της  Θεματικής 

ενότητας «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της 

εργασίας είναι:  «Οι αντιλήψεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με τη φωτοσύνθεση».

 Στόχος  της  διδακτικής  των  φυσικών  επιστημών  είναι  οι  μαθητές  να 

αποκτήσουν μια επιστημονική οπτική θεώρησης των φαινόμενων (Κουλαΐδης, 2001). 

Το αντικείμενο όμως των φυσικών επιστημών περιλαμβάνει έννοιες οι οποίες στην 

πλειονότητά τους έχουν σχέση με την πρακτικο-βιωματική γνώση των παιδιών. Όπως 

αναφέρει  η  Driver, τα παιδιά ερχόμενα στο σχολείο έχουν ήδη κάποια γνώση για 

θέματα  των  φυσικών  επιστημών,  διότι  τα  περισσότερα  από  αυτά  τα  φαινόμενα 

περιλαμβάνουν έννοιες  και διαδικασίες που σχετίζονται  με τη βιωματική εμπειρία 

τους  (Driver et al,  1996).  Η σχολική  γνώση επεξεργάζεται  αυτές  τις  πολύπλοκες 

έννοιες με έναν διαφορετικό  τρόπο, ενώ παράλληλα τις συσχετίζει με καινούργιες 

έννοιες και μηχανισμούς. Αυτή η διαδικασία  έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται 

συχνά σύγκρουση της προς κατάκτηση γνώσης με την υπάρχουσα και να εγείρονται 

εννοιολογικά εμπόδια τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστούν από τους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αφομοιωθεί από τα παιδιά η καινούρια επιστημονική 

– σχολική γνώση (Χατζηνικήτα, 2001α).

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών, λοιπόν,  σχετικά με έννοιες των 

φυσικών επιστημών, αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα τομέα της διδακτικής των 

φυσικών  επιστημών  στον  οποίο  έχει  δοθεί  ιδιαίτερη  βαρύτητα.  Σχετικά  με  τις 

αντιλήψεις  των  μαθητών  υπάρχει  πληθώρα  ξένων  βιβλιογραφικών  ερευνών.  Η 

πρακτικο - βιωματική σκέψη των παιδιών, όπως δείχνουν οι έρευνες, έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά,  όπως  το  ότι  κυριαρχείται  από  αντιληπτικά  δεδομένα,  έχει 

περιορισμένη  εστίαση,  χρησιμοποιεί  αδιάκριτα  τις  έννοιες  και  ακολουθεί  έναν 

γραμμικό  αιτιατό  συλλογισμό  (Χατζηνικήτα  &  Χρηστίδου,  2001α).  Αυτά  τα 

χαρακτηριστικά  εμποδίζουν  πολλές  φορές  την  επιζητούμενη  αλλαγή  οπτικής  από 

τους μαθητές. Επομένως, ένας καλός εκπαιδευτικός δεν αρκεί να κατέχει επαρκώς 

την σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης, που πρέπει να διδάξει, αλλά και να 

γνωρίζει  ποιες είναι οι αντιλήψεις που έχουν ήδη οι μαθητές γι’ αυτές τις έννοιες 

(Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001β). Αυτή η πρακτικο-βιωματική γνώση οδηγεί στη 
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δημιουργία νοητικών μοντέλων, τα οποία συγκρούονται με τη σχολική εκδοχή της 

επιστημονικής  γνώσης  και  παρουσιάζονται  ιδιαίτερα  ανθεκτικά  στη  διδασκαλία 

(Χατζηνικήτα,  2001α).  Οι  έρευνες  σε  αυτόν  τον  τομέα  επικεντρώνονται  στον 

εντοπισμό  εκείνων  των  γνωστικών  εμποδίων,  που  δυσκολεύουν  τη  μαθησιακή 

διαδικασία  παρεμβαίνοντας  στην  κατανόηση  επιστημονικών  εννοιών  και 

διαδικασιών.

Ειδικότερα,  όσων  αφορά  τη  διαδικασία  της  φωτοσύνθεσης,  έχουν  γίνει 

αρκετές  μελέτες  οι  οποίες  αποδεικνύουν  ότι  η  φωτοσύνθεση  είναι  ένα  ιδιαίτερα 

δύσκολο θέμα για τους μαθητές. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε αρκετούς λόγους. Από 

τη μια πλευρά, το φαινόμενο σχετίζεται με τη θρέψη των φυτών για την οποία τα 

παιδιά  έχουν  ήδη  διαμορφώσει  κάποιες  συγκεκριμένες  αντιλήψεις,  από  την 

καθημερινή  εμπειρία  τους.  Από  την  άλλη,  το  συγκεκριμένο  θέμα  είναι  ιδιαίτερα 

πολύπλοκο  και  διαθεματικό  με  την  έννοια,  ότι  σχετίζεται  με  επιστημονικές 

διαδικασίες  άλλων  μαθημάτων  των  φυσικών  επιστημών,  όπως  η  Φυσική  και  η 

Χημεία,  οι  οποίες  είναι  εξίσου  δύσκολες  στη  μάθηση.  Είναι  δύσκολο  π.χ.  να 

καταλάβουν οι μαθητές ότι το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί πρώτη ύλη της τροφής 

του φυτού (Χατζηνικήτα, 2001β). Για το τελευταίο συντελεί βέβαια το γεγονός ότι 

δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος οι μαθητές, από το μάθημα της Χημείας, την υλική 

υπόσταση των αερίων.

Στόχος,  λοιπόν,  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  να  διερευνηθούν  οι 

αντιλήψεις  των  μαθητών  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σχετικά  με  τη 

φωτοσύνθεση. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν μαθητές από τη Β΄ Γυμνασίου, εξαιτίας 

του  γεγονότος  ότι  έχουν  ήδη  διδαχτεί  τη  σχολική  εκδοχή  του  φαινόμενου  στην 

Α΄ Γυμνασίου. Επιπλέον, επιλέχτηκαν μαθητές και από τη Γ΄ Λυκείου, επειδή αυτή 

είναι  η καταληκτική  τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  έχει  προηγηθεί  η 

διδασκαλία του φαινόμενου επιπρόσθετα στην Γ΄ Γυμνασίου, στην Β΄ Λυκείου και 

Γ΄  Λυκείου,  είτε  σε  ωριαία  μαθήματα,  είτε  στο  πλαίσιο  ευρύτερων  θεματικών 

ενοτήτων. 

Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία διαιρούνται σε υποενότητες. 

Ειδικότερα, στα κεφάλαια της Διπλωματικής Εργασίας παρουσιάζονται τα εξής: 

●  Στο  1ο Κεφάλαιο  αναλύεται  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  της  εργασίας. 

Συγκεκριμένα  καταγράφεται  σε  συντομία  η  επιστημονική  άποψη  σχετικά  με  τη 

φωτοσύνθεση και γίνεται ανάλυση της φυσιολογικής, ενεργειακής, οικολογικής και 

βιοχημικής πτυχής της φωτοσύνθεσης. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή του  τρόπου 
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παρουσίασης  του  θέματος  από  τα  σχολικά  εγχειρίδια  και  τέλος  παρουσιάζονται 

κάποια από τα πορίσματα ξένων και ελληνικών μελετών σχετικά με τις αντιλήψεις 

των μαθητών γύρω από το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης.

● Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην 

συγκεκριμένη έρευνα. Συγκεκριμένα περιγράφεται το δείγμα που επιλέχτηκε για την 

έρευνα, η μέθοδος συλλογής δεδομένων, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα 

οποία βασίστηκε η έρευνα και η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 

● Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται ποσοτικά. Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων  ανάμεσα  στις  δύο  τάξεις  και  σύγκριση  με  τα  ευρήματα  της 

βιβλιογραφίας.  Παράλληλα,  συσχετίζονται  κάποιες  από  τις  παρανοήσεις  μαθητών 

που διαφαίνονται στην έρευνα με τον τρόπο παρουσίασης της φωτοσύνθεσης από τα 

σχολικά εγχειρίδια, αλλά και με τη δομή του Αναλυτικού Προγράμματος.

●  Στο  4ο Κεφάλαιο  συνοψίζονται  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  στις  δύο 

τάξεις. 

●  Στο  5ο Κεφάλαιο  διατυπώνονται  προτάσεις  ενδεχόμενων  αλλαγών  και 

διδακτικών πρακτικών προσέγγισης του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  . 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.1  Η  φωτοσύνθεση  και  οι  διάφορες  πτυχές  της  σύμφωνα  με  την 

επιστημονική σκοπιά.

Η φωτοσύνθεση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιολογικές διαδικασίες, 

εξαιτίας  κυρίως  του  γεγονότος  ότι,  με  αυτή  τη  διαδικασία  τα  φυτά  παράγουν 

πρωτογενώς  την  τροφή  τους,  συνιστούν  τη  βάση  της  τροφικής  αλυσίδας  και 

ταυτόχρονα  την  πύλη  εισόδου  ενέργειας  στα  οικοσυστήματα. Η  φωτοσύνθεση 

αποτελεί μεταξύ των άλλων μια διαδικασία, η οποία συνδέει τους αβιοτικούς με τους 

βιοτικούς  παράγοντες  ενός  οικοσυστήματος  και  δείχνει  τις  αλληλεξαρτήσεις  που 

υπάρχουν στο οικοσύστημα (Waheed & Lucas, 1992).

Η  φωτοσύνθεση  αποτελεί  παράλληλα  μια  πολύπλοκη  διαδικασία  από 

επιστημονική  σκοπιά,  στην  οποία  θα   μπορούσαμε  να  αποδώσουμε  τέσσερις 

διαστάσεις,  τη  φυσιολογική,  την  ενεργειακή,  την  βιοχημική  και  την  οικολογική 

(Ζόγκζα & Οικονομοπούλου, 1999). Ειδικότερα:

α) η φυσιολογική διάσταση της φωτοσύνθεσης περιγράφει  συγκεκριμένες 

δομές του φυτού, οι οποίες συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση, ενώ ταυτόχρονα συνδέει 

το φαινόμενο με εξωγενείς παράγοντες που ρυθμίζουν τη φωτοσύνθεση (π.χ. ύπαρξη 

φωτός τεχνητού ή φυσικού).

 β) η ενεργειακή διάσταση της φωτοσύνθεσης αναφέρεται στη σημασία της 

φωτεινής  ενέργειας  προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η φωτοσύνθεση.  Η ενέργεια 

αυτή  δεσμεύεται  κατά  τη  διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης,  μετατρέπεται  σε  χημική 

ενέργεια και μέσω της τροφικής αλυσίδας μεταφέρεται σε όλους τους οργανισμούς 

προκειμένου να επιβιώσουν.

γ)  η  βιοχημική  διάσταση της  φωτοσύνθεσης  αναφέρεται  στη  χημική 

αντίδραση  που  συμβαίνει  κατά  τη  διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης  κατά  την  οποία 

κάποιες χημικές ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα και νερό) μετατρέπονται σε κάποιες 

άλλες (γλυκόζη και οξυγόνο). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή, 

είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του μορίου της χλωροφύλλης.

δ)  η  οικολογική  διάσταση περιγράφει  την  έννοια  της  αυτοτροφίας  (την 

πρωτογενή  παραγωγή  της  τροφής  από  τα  φυτά)  και  την  εν  γένει  σημασία  της 

φωτοσύνθεσης  για  το  οικοσύστημα,  μια  και  μέσω  αυτής  της  διαδικασίας  γίνεται 

εισαγωγή συστατικών, αλλά και εισαγωγή ενέργειας στο οικοσύστημα.
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Η διαίρεση σε αυτές τις τέσσερις διαστάσεις όχι μόνο δεν είναι απόλυτη, αλλά 

επιπρόσθετα  υπάρχει  λειτουργική  και  εννοιολογική  σύνδεση  μεταξύ  τους, 

ανεξαρτήτως από τις όποιες διακριτές διαστάσεις θεωρήσει κανείς. Η συσχέτιση αυτή 

των  διαφόρων  πτυχών  της  φωτοσύνθεσης,  την  καθιστά  ένα  ιδιαίτερα  σύνθετο 

φαινόμενο. Η κατανόηση αυτών των οπτικών θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική διότι 

αποτελεί τη βάση για την κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και του 

τρόπου  με  τον  οποίο  η  φωτοσύνθεση  λειτουργεί  ως  γέφυρα  μεταξύ  των  άβιων 

αντικειμένων και των ζωντανών οργανισμών.

1.2 Η φωτοσύνθεση στη σχολική διδασκαλία

Η φωτοσύνθεση  αποτελεί  για  τους  παραπάνω λόγους  μια  πολύ σημαντική 

ενότητα  της  σχολικής  διδασκαλίας.  Κατανοώντας  οι  μαθητές  αυτή  τη  θεμελιώδη 

λειτουργία  θα  είναι  σε  θέση  να  εμπεδώσουν  στη  συνέχεια  ευρύτερες  ζωτικές 

λειτουργίες,  τις  τροφικές  αλυσίδες  και  τη ροή ενέργειας.  Η ανάλυση του τρόπου 

παρουσίασης του θέματος από τα παιδαγωγικά κείμενα είναι πολύ σημαντική, διότι 

βοηθάει  να αξιολογήσουμε αν κατασκευάζεται  επιτυχώς το μήνυμα- επιστημονική 

γνώση, ανάμεσα στο σχολικό εγχειρίδιο και στον αναγνώστη – μαθητή (Τσατσαρώνη 

& Κουλαΐδης, 2001) . 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης περιγράφεται 

σε  ανεξάρτητα  κεφάλαια  με  αντικείμενο  την  θρέψη  των  φυτών.  Η  έννοια  της 

αυτοτροφίας των φυτών, της δέσμευσης της ενέργειας, επανέρχεται όμως συνέχεια 

και  σε  ενότητες  που  πραγματεύονται  την  περιγραφή  και  λειτουργία  των 

οικοσυστημάτων,  σε  κεφάλαια  Οικολογίας,  αλλά  και  σε  ενότητες  Βιολογίας 

Κυττάρου,  που  ασχολούνται  με  την  περιγραφή  κυτταρικών  οργανιδίων  και 

συγκεκριμένα των χλωροπλαστών.

Επισημαίνεται, ότι το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται μόνο στην Α΄ και Γ΄ 

τάξη στο Γυμνάσιο και στη Β΄ και Γ΄ τάξη στο Λύκειο.

1.2.1  Η  παρουσίαση  της  φωτοσύνθεσης  στα  σχολικά  εγχειρίδια  του 

Γυμνασίου

Τα παιδιά ερχόμενα στο Γυμνάσιο έχουν μια πρακτικο - βιωματική γνώση της 

καλλιέργειας και φροντίδας των φυτών, ενώ παράλληλα έχουν διδαχτεί στο Δημοτικό 

Σχολείο  αρκετά  για  τη  φωτοσύνθεση.  Στο  βιβλίο  της  Α΄  Γυμνασίου  μια  πρώτη 
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αναφορά του θέματος της φωτοσύνθεσης γίνεται στην εισαγωγή, κατά την περιγραφή 

των  λειτουργιών  των  ζωντανών  οργανισμών,  όπου  για  πρώτη  φορά  γίνεται  η 

διάκριση  ανάμεσα  στον  τρόπο  πρόσληψης  της  τροφής  από  τα  φυτά  (μέσω  της 

φωτοσύνθεσης)  και  από  τα  ζώα.  Επίσης,  αναφέρεται  ότι  την  ενέργεια  την  οποία 

χρειάζονται όλοι οι οργανισμοί για να ζήσουν την εξασφαλίζουν από την τροφή. Σε 

άλλη ενότητα κατά την περιγραφή των κυτταρικών οργανιδίων,  γίνεται  λόγος  για 

τους χλωροπλάστες, για τα «μικρά πράσινα οργανίδια» των φυτικών κυττάρων, που 

περιέχουν χλωροφύλλη και βοηθούν τα φυτά να φωτοσυνθέσουν.

Η  έννοια  της  «αυτοτροφίας»  εισάγεται  στο  κεφάλαιο  για  τη  θρέψη  των 

οργανισμών,  όπου  αποδίδεται  στα  φυτά  ο  όρος  «αυτότροφοι»  οργανισμοί  ή 

«παραγωγοί»,  λόγω  του  γεγονότος  ότι  μπορούν  να  συνθέσουν  την  τροφή  τους 

χρησιμοποιώντας απλές ουσίες και γίνεται η διάκριση για μία ακόμη φορά με τους 

«ετερότροφους» οργανισμούς (ζώα και μικροοργανισμούς), που τρέφονται με άλλους 

οργανισμούς.  Προκειμένου  να  διδαχτεί  η  φωτοσύνθεση  ως  ζωτική  λειτουργία,  το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα  προβλέπει ένα ωριαίο μάθημα. Στις αντίστοιχες σελίδες του 

σχολικού  εγχειριδίου  περιγράφεται  η  δέσμευση  της  ηλιακής  ενέργειας  στους 

χλωροπλάστες για να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση, η οποία δίνεται ως χημική 

αντίδραση  με  την  χρήση  λέξεων  και  όχι  μοριακών  τύπων,  αφού  δεν  τους  έχουν 

διδαχτεί  ακόμη  τα  παιδιά.  Ακολούθως,  δίνεται  και  σχηματικά  η  διαδικασία  της 

φωτοσύνθεσης  περιγράφοντας  το  φύλλο  ως  μικρογραφία  εργοστασίου  παραγωγής 

γλυκόζης.  Τέλος,  στο  κεφάλαιο  της  αναπνοής  γίνεται  πάλι  αναφορά  στη 

φωτοσύνθεση  για  να  τονιστεί  ότι  τα  φυτά  με  τη  φωτοσύνθεση  παράγουν  πολύ 

περισσότερο οξυγόνο, από ότι καταναλώνουν με τη διαδικασία της αναπνοής.

Στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου δεν εξετάζεται εκτενώς η λειτουργία 

της  φωτοσύνθεσης.  Δεν  υπάρχει  ξεχωριστή  ενότητα  αφιερωμένη  ειδικά  στη 

φωτοσύνθεση,  όπως  στην  Α΄  Γυμνασίου,  παρά  υπάρχουν  κάποιες  αναφορές  για 

αυτήν  μέσα  σε  ευρύτερες  θεματικές  ενότητες.  Μια  πρώτη  αναφορά  για  τη 

φωτοσύνθεση  γίνεται  στο  πρώτο  κεφάλαιο  κατά  την  περιγραφή  των  κυτταρικών 

οργανιδίων, όπου επισημαίνεται, ότι στα φυτικά κύτταρα υπάρχουν οι χλωροπλάστες, 

οι  οποίοι  περιέχουν  την  χλωροφύλλη,  την  πράσινη  χρωστική  ουσία,  που  είναι 

υπεύθυνη  για  τη  λειτουργία  της  φωτοσύνθεσης.  Στη  συνέχεια  στο  κεφάλαιο  της 

Οικολογίας, όπως συμβαίνει και στην Α΄ Γυμνασίου, γίνεται διάκριση ανάμεσα στους 

αυτότροφους  οργανισμούς  ή  παραγωγούς  και  στους  ετερότροφους  οργανισμούς. 

Δίνεται  πάλι  η χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης με τη χρήση λέξεων και  όχι 
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μοριακών τύπων και σημειώνεται η σημασία της ύπαρξης της ηλιακής ακτινοβολίας 

και της χλωροφύλλης για να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση. Συνοψίζοντας:

Στο Γυμνάσιο κατά τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης δίνεται περισσότερη 

βαρύτητα  στην  οικολογική πτυχή  του  φαινομένου  και  κυρίως  στο  θέμα  της 

αυτοτροφίας  των  φυτών.  Τονίζεται  συνεχώς  και  στις  δύο  τάξεις  ότι  τα  φυτά 

φτιάχνουν  μόνα  τους  την  τροφή  τους,  τη  γλυκόζη,  μέσω  της  διαδικασίας  της 

φωτοσύνθεσης, σε αντίθεση με τα ζώα που την παίρνουν έτοιμη από το περιβάλλον. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν τονίζεται στα σχολικά εγχειρίδια η σημασία της 

φωτοσύνθεσης για τα οικοσυστήματα, με την εισαγωγής ύλης και ενέργειας σε αυτά. 

Αυτή η επισήμανση, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντική και θα έπρεπε να 

γίνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι διδάσκονται, περιληπτικά βέβαια, 

τη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Σχετικά  με  την  φυσιολογική πτυχή  του  φαινομένου,  τονίζεται  στην  Α΄ 

Γυμνασίου  ότι  η  φωτοσύνθεση  γίνεται  με  τη  βοήθεια  της  χλωροφύλλης  στους 

χλωροπλάστες των φυτών, αλλά όπως προαναφέρθηκε οι χλωροπλάστες συνδέονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο με τα φύλλα κυρίως των φυτών. Όσων αφορά το πότε γίνεται 

η φωτοσύνθεση, τεκμαίρεται ότι γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού παντού 

τονίζεται ότι απαιτείται για την πραγματοποίησή της «ηλιακή» ενέργεια. 

Έτσι, ερχόμαστε και στην ενεργειακή διάσταση της φωτοσύνθεσης που στο 

Γυμνάσιο έχει να κάνει αποκλειστικά με τη χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας για 

τη  φωτοσύνθεση,  χωρίς  να  γίνεται  καμία  αναφορά  στη  φωτεινή  ενέργεια  ή  στη 

χημική ενέργεια της τροφής, στη μετατροπή ενέργειας και στη ροή ενέργειας μέσω 

τροφικών αλυσίδων. Οι αναφορές αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν στη Γ΄ 

Γυμνασίου, αφού οι μαθητές έχουν διδαχτεί ήδη για τις μορφές και τις μετατροπές 

ενέργειας στο μάθημα της Φυσικής. 

Τέλος,  η  βιοχημική διάσταση  της  φωτοσύνθεσης  προσεγγίζεται  πολύ 

επιφανειακά  τόσο  στη  Α΄  όσο  και  στη  Γ΄  τάξη,  χωρίς  να  τονίζεται  η  χημική 

μετατροπή ανόργανων ουσιών σε οργανικές, αφού άλλωστε η διάκριση σε αυτές τις 

δύο κατηγορίες χημικών ουσιών γίνεται στα μαθήματα Χημείας του Λυκείου και όχι 

του Γυμνασίου.
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1.2.2  Η  παρουσίαση  της  φωτοσύνθεσης  στα  σχολικά  εγχειρίδια  του 

Λυκείου

Στο  Λύκειο  αφιερώνονται  δύο  ωριαία  μαθήματα  για  τη  διδασκαλία  της 

φωτοσύνθεσης και της θρέψης των φυτών. Αναφορά όμως για τη διαδικασία αυτή 

γίνεται και σε άλλες ενότητες. Στη Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας συγκεκριμένα στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των χλωροπλαστών σε σχέση με 

αυτή  του Γυμνασίου.  Σε  αυτή  την  περιγραφή επισημαίνεται  ότι  οι  χλωροπλάστες 

βρίσκονται στα πράσινα μέρη των φυτικών κυττάρων, όπου υπάρχουν τα grana που 

περιέχουν την χλωροφύλλη. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο μελετάται η έννοια του 

μεταβολισμού και της ενέργειας, διδάσκεται σε ξεχωριστή ενότητα η φωτοσύνθεση 

και γίνεται λόγος για τη σημασία της φωτοσύνθεσης για όλους τους οργανισμούς. 

Παράλληλα,  εντοπίζεται  το  φύλλο  ως  κύριο,  αλλά  όχι  μοναδικό,  όργανο 

φωτοσύνθεσης των φυτών και ακολούθως γίνεται αναλυτική περιγραφή των σταδίων 

της  φωτοσύνθεσης  (σκοτεινή  –  φωτεινή  φάση),  ενώ  στη  συνέχεια  μελετώνται  οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της φωτοσύνθεσης. Σχηματικά η πορεία της 

φωτοσύνθεσης,  όπως  παρουσιάζεται  από  το  σχολικό  εγχειρίδιο  της  Β΄  Λυκείου, 

φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Στη  Γ΄  Λυκείου  Γενικής  Παιδείας  επανέρχεται  η  διαδικασία  της 

φωτοσύνθεσης στο κεφάλαιο της Οικολογίας. Γίνεται ξανά λόγος για παραγωγούς και 

καταναλωτές  και  για  τη  διάκριση  ανάμεσα  σε  αυτότροφα  και  ετερότροφα 

οικοσυστήματα  αυτή  τη  φορά.  Εισάγονται  καινούριες  έννοιες,  όπως  η 

παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων, πρωτογενής και δευτερογενής, καθώς και οι 

πυραμίδες ενέργειας  και βιομάζας. Επιπρόσθετα, το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρεται 

εκτενώς στην ύπαρξη τροφικών αλυσίδων και πλεγμάτων, καθώς και στη ροή ύλης 

και ενέργειας μέσω αυτών. Τέλος, κατά την περιγραφή των κύκλων του άνθρακα και 

νερού, επανέρχεται η έννοια της φωτοσύνθεσης.
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Εικόνα 1: Η σχηματική παρουσίαση της φωτοσύνθεσης από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου.

Παρατηρούμε,  λοιπόν,  ότι  η  θρέψη  των  φυτών  με  τη  διαδικασία  της 

φωτοσύνθεσης αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα θέματα που διδάσκονται στο Λύκειο. 

Στο Λύκειο, μάλιστα, η μελέτη και διδασκαλία του φαινομένου της φωτοσύνθεσης 

είναι  σαφώς  πιο  ολοκληρωμένη  από  ότι  στο  Γυμνάσιο  και  προσεγγίζονται 

ικανοποιητικά και οι τέσσερις διαστάσεις του φαινομένου. Συνοψίζοντας:

Στη Β΄ Λυκείου, όσων αφορά τη φυσιολογική διάσταση της φωτοσύνθεσης 

τονίζεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι χλωροπλάστες που περιέχουν τη χλωροφύλλη 

και που είναι υπεύθυνοι για τη φωτοσύνθεση, βρίσκονται σε όλα τα πράσινα μέρη 

των φυτικών κυττάρων. Αναφέρεται μάλιστα στην ενότητα της φωτοσύνθεσης, ότι 

για  να  πραγματοποιηθεί  η  φωτοσύνθεση  χρειάζεται  «φωτεινή»  ενέργεια  και  όχι 

«ηλιακή», όπως ανέφεραν οι αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του Γυμνασίου. Γίνεται 
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μάλιστα εκτενής αναφορά στα είδη της φωτεινής ακτινοβολίας, που χρειάζονται για 

την  πραγματοποίηση  της  φωτοσύνθεσης.  Παράλληλα  στις  σελίδες  101-  102,  του 

σχολικού εγχειριδίου αναφέρονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση 

της φωτοσύνθεσης, θερμοκρασία, ένταση φωτός, διοξείδιο του άνθρακα, νερό, αλλά 

και ανόργανα άλατα, τα οποία επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση 

του μορίου της χλωροφύλλης και όχι ως θρεπτικά συστατικά του φυτού.

Η  ενεργειακή διάσταση  της  φωτοσύνθεσης  στο  Λύκειο  αναπτύσσεται 

πλήρως, διότι  πέρα από τη σημασία της φωτεινής ενέργειας  για τη φωτοσύνθεση, 

τονίζεται σε πολλά σημεία η μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική ενέργεια 

της τροφής, αλλά και η ροή της μέσω της τροφικής αλυσίδας. 

Επιπλέον,  και  η  βιοχημική διάσταση  της  φωτοσύνθεσης  περιγράφεται 

ικανοποιητικά, τόσο στη Β΄ όσο και στη Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 93 

του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Λυκείου αναφέρεται:

«Με τη βοήθειά τους, οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί συνθέτουν υδατάνθρακες  

(γλυκόζη), χρησιμοποιώντας απλές ανόργανες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του άνθρακα  

και το νερό, που βρίσκουν άφθονες στο περιβάλλον τους.

Ενώ, στη Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, κατά την αναφορά του κύκλου του 

άνθρακα στη σελίδα 84 επισημαίνεται:

«Ο άνθρακας εισέρχεται στα οικοσυστήματα με τη μορφή του διοξειδίου του 

άνθρακα,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  ατμόσφαιρα.  Το  διοξείδιο  του  άνθρακα 

παραλαμβάνεται από τους παραγωγούς προκειμένου να  μετατραπεί, με τη διαδικασία  

της φωτοσύνθεσης, σε γλυκόζη».

Επισημαίνεται, ότι η χημική μετατροπή της φωτοσύνθεσης δίνεται για πρώτη 

φορά με χρήση χημικών τύπων στη Βιολογία της Β΄ Λυκείου (σελ. 98).

Τέλος,  η  οικολογική πτυχή  της  φωτοσύνθεσης  καλύπτεται  εκτενώς  στο 

Λύκειο. Πέρα από την αυτοτροφία των φυτών, η οποία αναφέρεται σε πολλά σημεία 

των σχολικών εγχειριδίων (όπως άλλωστε συμβαίνει και στο Γυμνάσιο), αναφέρεται 

σε πολλά σημεία η σημασία της φωτοσύνθεσης για τα οικοσυστήματα και τη ζωή 

γενικότερα. Αναφέρεται στη Β΄ Λυκείου η σημασία του ενεργειακού περιεχομένου 

της τροφής για τη ζωή και επισημαίνεται ότι, η ενέργεια εισέρχεται στο οικοσύστημα 

μέσω  της  διαδικασίας  της  φωτοσύνθεσης,  η  οποία  επιτελείται  από  τα  φυτά. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι (σελ. 93):
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«Όλοι  σχεδόν  οι  οργανισμοί  πάνω  στον  πλανήτη  μας  εξαρτώνται  άμεσα  ή  

έμμεσα από τη φωτοσύνθεση. Οι σύνθετες οργανικές ουσίες που παράγονται από τους 

φωτοσυνθετικούς  οργανισμούς  αποτελούν,  μέσω  των  τροφικών  αλυσίδων,  πηγές  

θρεπτικών ουσιών για τους ετερότροφους οργανισμούς.»

Αλλά, και στη Γ΄ Λυκείου, όπως προαναφέρθηκε, καλύπτεται ξανά το θέμα 

της  ροής  ύλης  και  ενέργειας  μέσω  των  τροφικών  αλυσίδων  και  η  σημασία  της 

φωτοσύνθεσης για τα οικοσυστήματα.

1.3  Οι  ιδέες  των  μαθητών  για  τη  φωτοσύνθεση  σύμφωνα  με  τη 

βιβλιογραφία

Λόγω της σημασίας και της πολυπλοκότητας  του θέματος  της θρέψης των 

φυτών  και  της  φωτοσύνθεσης,  έχουν  διεξαχθεί  πολυάριθμες  έρευνες,  όπως 

προαναφέρθηκε,  προκειμένου  να  ανιχνευτούν  οι  αντιλήψεις  των  μαθητών,  να 

εντοπιστούν  τυχόν  παρανοήσεις  και  να  σχεδιαστούν  κατάλληλες  στρατηγικές 

διδασκαλίας για να βοηθήσουν στην κατανόηση του θέματος από τους μαθητές. 

Η έρευνα δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά ερχόμενα 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 βέβαια υποστηριζόταν από 

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

της φωτοσύνθεσης για τη θρέψη των φυτών (Barker,1995). Όπως φαίνεται όμως τα 

παιδιά, παρά τη διδασκαλία στο σχολείο, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το φυτό 

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

(Χατζηνικήτα, 2001β). Το προηγούμενο ετερότροφο μοντέλο θρέψης, δυστυχώς όπως 

δείχνουν οι έρευνες,  είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και μετά τη διδασκαλία. Αν και σε 

πολλές  μελέτες  φαίνεται  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). Αυτό το 

γεγονός  δείχνει  στην  καλύτερη  περίπτωση  μια  συνύπαρξη  αυτότροφου  και 

ετρότροφου τρόπου θρέψης των φυτών στο μυαλό των παιδιών.  Παράλληλα, ενώ 

μπορεί να γνωρίζουν ότι χρειάζεται η χλωροφύλλη για να γίνει η φωτοσύνθεση, δεν 

φαίνεται να γνωρίζουν ότι αυτή βρίσκεται σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού.
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Σχετικά επίσης με τη φυσιολογική πτυχή της φωτοσύνθεσης φαίνεται ότι η 

πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ως όργανα θρέψης του φυτού τις ρίζες και όχι τα 

φύλλα και τα άλλα πράσινα μέρη του φυτού, σε αντιστοιχία πάλι με το αναλογικό 

μοντέλο του ετερότροφου τρόπου θρέψης των ζώων. Αυτή η παρανόηση είναι πολύ 

πιθανό  να  οφείλεται  στο  ανιμιστικό  και  ανθρωπομορφικό  τρόπο  σκέψης  που 

παρουσιάζουν τα παιδιά,  αλλά και πολύ συχνά και οι  ενήλικες (Watts &  Bentley, 

1994; Ζόγκζα & Οικονομοπούλου, 1999). 

Μια από τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι και το γεγονός ότι 

δεν μπορούν να συνδέσουν την φωτοσύνθεση με την έννοια της χημικής αντίδρασης. 

Αδυνατούν να  καταλάβουν ότι  κατά τη φωτοσύνθεση γίνεται  μετατροπή χημικών 

ενώσεων σε κάποιες άλλες και στην ουσία πραγματοποιείται καθήλωση του άνθρακα 

που  υπάρχει  σε  απλές  ανόργανες  ενώσεις,  όπως  το  διοξείδιο  του  άνθρακα,  σε 

οργανικές ενώσεις, όπως η γλυκόζη. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεν μπορούν να 

κατανοήσουν στη συνέχεια και άλλες πολύπλοκες βιοχημικές διαδικασίες, όπως π.χ. 

ο κύκλος του άνθρακα και του νερού στη φύση.  

Ειδικά για τη ροή ενέργειας μέσω των τροφικών αλυσίδων έχουν γίνει πολλές 

έρευνες  σε  διάφορα  μέρη  του  κόσμου,  οι  οποίες  αποδεικνύουν  ότι  οι  μαθητές 

ελάχιστα καταλαβαίνουν τη διαδικασία αυτή, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και το 

κλειδί για την κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων (Υu, 2003). Όσων 

αφορά την ενεργειακή διάσταση της φωτοσύνθεσης, η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές 

συχνά  αδυνατούν  να  κατανοήσουν  τη  δέσμευση  της  φωτεινής  ενέργειας  και  την 

μετατροπή της σε χημική ενέργεια της τροφής. Σε ερωτήματα σχετικά με την σχέση 

φωτεινής ή ηλιακής ενέργειας με την ύπαρξη ζωής, οι μαθητές συχνά φαίνεται να μην 

αντιλαμβάνονται την ουσιαστική σύνδεση που υπάρχει. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια βασική παρανόηση που εμφανίζεται στους μαθητές 

κυρίως  μικρότερων  τάξεων  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ότι  οι  οργανισμοί 

διαθέτουν άλλες πηγές από τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν ενέργεια, εκτός της 

φωτοσύνθεσης (για τα φυτά) ή της πρόσληψης τροφής (για τα ζώα). Η παρανόηση 

αυτή παρατηρείται ακόμη και σε πρωτοετείς  φοιτητές των θετικών επιστημών και 

μπορεί να βασίζεται και στο γεγονός ότι  δεν γνωρίζουν τη σημασία της πρόσληψης 

τροφής  για  προμήθεια  ενέργειας  και  τη  συγχέουν  με  την  πρόσληψη  άλλων 

συστατικών, τα οποία είναι βέβαια απαραίτητα για τη ζωή, αλλά δεν προμηθεύουν 

τους οργανισμούς με ενέργεια (Boyes & Stanisstreet, 1991).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές έρευνες μελετούν παράλληλα τις ιδέες των 

μαθητών για τη φωτοσύνθεση και για την αναπνοή, καθώς αποτελούν δύο ζωτικές 

λειτουργίες  των  οργανισμών  που  σχετίζονται  μεταξύ  τους  (στην  ουσία  η  μια 

διαδικασία είναι αντίστροφη της άλλης). Τα πορίσματα τέτοιων ερευνών δείχνουν για 

μια ακόμη φορά τη σύγχυση που επικρατεί στους μαθητές και την ελλιπή κατανόηση 

ή παρερμηνεία των όσων μαθαίνουν στο σχολείο (Canal, 1999).

Οι διάφορες διαστάσεις της φωτοσύνθεσης, ανεξάρτητα με το ποιες διακρίνει 

ο κάθε ερευνητής, αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους. Η έρευνα που υπάρχει σε αυτόν 

τον τομέα, δηλαδή της κατανόησης της φωτοσύνθεσης από τους μαθητές ως ένα θέμα 

αλληλεξαρτώμενων πτυχών,  είναι  σχετικά  περιορισμένη.  Κάποιοι  ερευνητές  έχουν 

ασχοληθεί  με  τις  ιδέες  των  μαθητών  σχετικά  με  τη  φωτοσύνθεση  και  αναπνοή, 

εξετάζοντας τη βιοχημική και φυσιολογική πλευρά τους. Μια εκτενέστερη έρευνα, 

όμως,  των  Waheed &  Lucas (1992)  που  ασχολήθηκε  με  την  αλληλοσύνδεση 

περισσοτέρων πτυχών της φωτοσύνθεσης, απέδειξε ότι αν και μπορεί να γνωρίζουν οι 

μαθητές  κάποιες  μεμονωμένες  πτυχές  της  φωτοσύνθεσης  π.χ.  ενεργειακή, 

οικολογική, ένα πολύ μικρό ποσοστό (30%) φαίνεται να είναι σε θέση να τις συνδέσει 

μεταξύ  τους  όταν  καλείται  να  περιγράψει  φαινόμενα  που  σχετίζονται  με  τη 

φωτοσύνθεση. 

Από  την  άλλη  μεριά,  άλλο  σημαντικό  πόρισμα  έρευνας  σε  αμερικάνικα 

κολέγια, έδειξε ότι η διδασκαλία πολλών ωρών βιολογικών μαθημάτων δεν φαίνεται 

να βοηθά στην καλύτερη επίδοση πρωτοετών σπουδαστών της Βιολογίας (Johnson & 

Lawson, 1998). Το γεγονός αυτό το αποδίδουν οι ερευνητές στο ότι μπορεί η σχολική 

ύλη να καλύπτει μεγάλη έκταση βιολογικών θεμάτων, αλλά προφανώς τα προσεγγίζει 

επιφανειακά με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να καταλάβουν σε βάθος 

βασικές διαδικασίες  της Βιολογίας, όπως η φωτοσύνθεση. 

Τα πορίσματα των ερευνών αξιοποιήθηκαν από τους ερευνητές προκειμένου 

να  σχεδιαστούν  κατάλληλες  μέθοδοι  διδασκαλίας,  ικανές  να  προκαλέσουν 

εννοιολογική αλλαγή στους μαθητές.  Έχουν προταθεί  διάφοροι τρόποι πρόκλησης 

εννοιολογικής  αλλαγής.  Προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  αυτά  τα  εμπόδια  έχουν 

προταθεί από επιστήμονες ερευνητές διάφορες τεχνικές, όπως το να επεκτείνουν τις 

υπάρχουσες ιδέες των παιδιών και να τις εφαρμόσουν σε καινούριες καταστάσεις, να 

προκαλέσουν σύγκρουση της επιστημονικής γνώσης με την υπάρχουσα βιωματική 

οδηγώντας στην αντικατάσταση της δεύτερης,  ή ακόμη και να μεταλαμπαδεύσουν 
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την επιστημονική γνώση, η οποία μπορεί να συνυπάρχει παράλληλα με τη βιωματική 

γνώση των παιδιών (Scott et al,  1991).

H διαδικασία της μάθησης δεν είναι, όπως επισημαίνεται, απλά μια μετάδοση 

γνώσεων,  αλλά  μια  διαδικασία  σταδιακής  αναζήτησης  στο  πλαίσιο  των 

αλληλλεπιδράσεων στη τάξη (Driver et al, 1994;  Leach &  Scott, 2002). Όπως στη 

διδασκαλία  και  των  άλλων  μαθημάτων  των  Φυσικών  Επιστημών,  έτσι  και  στη 

διδασκαλία  της  φωτοσύνθεσης,  οι  ερευνητές  υποδεικνύουν  ότι,  πρέπει  να 

ενθαρρύνονται  οι  μαθητές  να  συμμετέχουν  στο  μάθημα,  να  αναδεικνύονται  οι 

αντιλήψεις που ήδη έχουν για το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης και με αφετηρία αυτές 

να γίνεται  το πέρασμα από την καθημερινή,  στη σχολική γνώση (Barker &  Carr, 

1989a; 1989b).       ,   ,Η μάθηση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης μέσα από διάδραση  

      ,    συνεργασία ακόμη και διαφωνία είναι πιο αποτελεσματική όπως συμπέραναν και οι 

Lumpe &  Staver (1995)        μετά από πειραματική διδασκαλία της φωτοσύνθεσης σε 

 .        ομάδες μαθητών Οι ίδιοι επιστήμονες απέδωσαν τις λανθασμένες αντιλήψεις 

    ,     μαθητών και στο γεγονός ότι διδάσκονται πληθώρα επιστημονικών εννοιών 

,          .επιφανειακά από το να διδαχτούνκάποιες βασικές επιστημονικές έννοιες σε βάθος  

         Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν πάντως ότι οι μαθητές δεν αρκεί απλά 

     ,      να ενημερωθούν για την επιστημονική γνώση αλλά να πειστούν για την αξιοπιστία 

 (της Andersson, 1986;  Chinn & Brewer, 1998). Στα πλαίσια αυτά έχουν δοκιμαστεί 

διάφορες τακτικές, όπως ενδεικτικά αυτή που αναφέρεται στην έρευνα των Yenilmez 

&  Tekkaya (2006).  Οι  συγκεκριμένοι  ερευνητές  στηριζόμενοι  στην άποψη ότι  οι 

μαθητές πρέπει να «δυσαρεστηθούν» από τις λανθασμένες αντιλήψεις που έχουν ήδη 

για τη φωτοσύνθεση, εφάρμοσαν ένα σχέδιο διδασκαλίας που οδηγεί σε εννοιολογική 

σύγκρουση και αλλαγή. Σύμφωνα με αυτό, προσέφεραν στους μαθητές μια καινούρια 

επιστημονική  γνώση,  η  οποία  μπόρεσε  να  δώσει  απάντηση στα  προβλήματά  που 

τίθονταν στην έρευνα, την στιγμή που η δική τους γνώση δεν μπορούσε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟ  ΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

2.1 Αντικείμενο έρευνας

Ο βασικός κορμός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι  να  αναδείξει  αντιλήψεις  των  μαθητών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

σχετικά με τη φωτοσύνθεση.

Συγκεκριμένα η έρευνα κινείται στους εξής άξονες:

  Καταγραφή  των  αντιλήψεων  των  μαθητών  της  Β΄  Γυμνασίου  και  Γ΄ 

Λυκείου  Διδυμοτείχου,  σχετικά  με  το  φαινόμενο  της  φωτοσύνθεσης  και 

συγκεκριμένα  σχετικά  με  τη  φυσιολογική,  ενεργειακή,  βιοχημική  και  οικολογική 

πτυχή του φαινόμενου.  

  Ανάδειξη  πιθανής  εξέλιξης  των  αντιλήψεων  από  τη  Β΄  Γυμνασίου  στη 

Γ΄ Λυκείου.

  Ανάδειξη  ενδεχομένων  παρανοήσεων  σχετικά  με  τη  διαδικασία  της 

φωτοσύνθεσης.

  Διερεύνηση της πιθανής ενίσχυσης αυτών των παρανοήσεων από τον τρόπο 

παρουσίασης του θέματος από τα σχολικά εγχειρίδια και από τον τρόπο δομής του 

Αναλυτικού Προγράμματος.

  Σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με βιβλιογραφικά πορίσματα.

2.2 Δείγμα

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις  των μαθητών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με τη φωτοσύνθεση, επιλέχτηκε η μέθοδος της επισκόπησης. Η 

επισκόπηση  άλλωστε  αποτελεί  τη  συνηθέστερη  χρησιμοποιούμενη  περιγραφική 

μέθοδο στην εκπαιδευτική έρευνα (Cohen & Manion, 1994).

Ο  πληθυσμός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  οι  μαθητές  της  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και το δείγμα της έρευνας, που είναι ένα υποσύνολο του συνολικά προς 

μελέτη πληθυσμού,  το αποτελούν 99 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και 63 μαθητές της 

Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί προέρχονται από το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου 

και από το Γενικό Λύκειο Διδυμοτείχου (Πίνακας 1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

       ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΔΙΔ/ΧΟΥ

35 20 55

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΔΙΔ/ΧΟΥ

26 18 44

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΔΙΔ/ΧΟΥ

19 44 63

ΣΥΝΟΛΟ 80 82 162

Επειδή  πρόκειται  για  επισκόπηση  μικρής  κλίμακας,  επιλέχτηκε  μέθοδος 

δειγματοληψίας  μη  πιθανοτήτων  και  συγκεκριμένα  δειγματοληψία  σκοπιμότητας. 

Συμπεριλήφθηκαν  στο  δείγμα  οι  μαθητές  της  Β΄  Γυμνασίου  και  Γ΄  Λυκείου 

Διδυμοτείχου για τη μελέτη των αντιλήψεων μαθητών σχετικά με τη φωτοσύνθεση, 

επειδή  οι  περιπτώσεις  τους  κρίθηκαν  ως  τυπικές:  προέρχονται  από  τον  μαθητικό 

πληθυσμό,  αποτελούν  δείγμα  αρχικής  και  τελικής  τάξης  της  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  και  έχουν  ήδη  διδαχτεί  τη  φωτοσύνθεση  σε  ανάλογες  τάξεις. 

Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου διδάχτηκαν για 

τη φωτοσύνθεση στην Α΄ τάξη, ενώ οι μαθητές της Γ΄  Λυκείου διδάχτηκαν εκτενώς 

για τη φωτοσύνθεση στη Β΄ Λυκείου, αλλά και στη Γ΄ Λυκείου.

Αν και  δεν υπάρχει  «σωστή» απάντηση στην ερώτηση «ποιο είναι  το ικανό 

μέγεθος ενός δείγματος;», είναι αναμενόμενο τα πορίσματα της παρούσας έρευνας να 

σχετίζονται  με  το  δείγμα  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  έρευνα.  Σε  μια  ευρύτερης 

κλίμακας επισκόπηση τα ευρήματα και η γνώση που αποκομίζεται είναι σαφώς πιο 

αντιπροσωπευτικά  του  συνολικού  μελετώμενου  πληθυσμού  (Cohen &  Manion, 

1994).

2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Στις επισκοπήσεις υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων, 

οι  οποίες  χρησιμοποιούνται:  συνεντεύξεις,  ερωτηματολόγια,  σταθμισμένα τεστ και 

κλίμακες στάσεων. Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε η χρήση ερωτηματολογίου. 
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Οι ερωτήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι ανοιχτού τύπου, κλειστού 

ή και μεικτές. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που ζητούν ερμηνείες και αξιολογήσεις 

παρουσιάζουν βέβαια το πλεονέκτημα ότι αποκαλύπτουν μεγάλο μέρος της γνώσης 

των μαθητών,  επειδή οι μαθητές  είναι  ελεύθεροι  να εκφραστούν όπως επιθυμούν, 

αλλά  κρύβουν  τον  κίνδυνο  να  επιφέρουν  απαντήσεις  που  να  μην  μπορούν  να 

ενταχτούν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία (Χατζηνικήτα & Χρηστίδου 2001γ). 

Αντιθέτως,  οι  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  περιορίζουν της  ελεύθερη  έκφραση  των 

μαθητών, αλλά αποφέρουν απαντήσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν πιο 

εύκολα από τους ερευνητές. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών 

που  χρησιμοποιούνται  ευρέως,  καλύπτουν  μεγάλη  γκάμα  θεμάτων,  δεν  είναι 

υποκειμενικά στις βαθμολογήσεις των απαντήσεων και γι’ αυτό είναι και αξιόπιστα 

στις μετρήσεις τους. Φέρουν άμεσα, μετρήσιμα αποτελέσματα και διευκολύνουν τους 

μαθητές,  οι  οποίοι  μπορεί  δυσκολεύονται  στην  έκφραση,  ενώ  κατέχουν  ένα 

συγκεκριμένο θέμα (Tamir, 1991).

Από  την  άλλη  πλευρά,  η  διερεύνηση  των  αντιλήψεων  των  παιδιών  για  τη 

φωτοσύνθεση αποτελεί ένα θέμα το οποίο έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους 

επιστήμονες, και ως εκ τούτου έχουν σχεδιαστεί αρκετά ερευνητικά εργαλεία. Από τα 

πιο γνωστά εργαλεία έρευνας για τη φωτοσύνθεση είναι αυτά που περιλαμβάνουν μια 

σειρά  ερωτήσεων  που  ανιχνεύουν  την  γνώση  που  κατέχουν  οι  μαθητές,  ενώ  μια 

δεύτερη σειρά ερωτήσεων ζητά την αιτιολόγηση στις προηγούμενες απαντήσεις (τα 

λεγόμενα  two  tier  diagnostic  tests)  (Treagust,  1988).  Κάποιοι  ερευνητές,  δεν 

αποκρύπτουν βέβαια τον προβληματισμό τους, για το εύρος της αξιοπιστίας τέτοιου 

είδους ερευνητικών εργαλείων (Griffard & Wandersee, 2001; Cavalo et al, 2003).

Επιπρόσθετα,  επειδή  η  έρευνα  στον  τομέα  της  θρέψης  των  φυτών  και  της 

φωτοσύνθεσης είναι  εκτεταμένη,  έχουν αναδειχτεί  πλέον οι κυριότερες αντιλήψεις 

και οι κυριότερες παρανοήσεις, που έχουν τα παιδιά σχετικά με τη φωτοσύνθεση. 

Πολλά,  λοιπόν,  από τα ερευνητικά εργαλεία  έχουν σχεδιαστεί  στη βάση των ήδη 

γνωστών  παρανοήσεων των  μαθητών  για  τη  φωτοσύνθεση,  όπως  προέκυψαν  από 

προηγούμενες έρευνες. Σε μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες που διεξάχθηκε από 

Ελληνίδες  ερευνήτριες,  τις  Μαρμαρότη  και  Γαλανοπούλου,  χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο  κλειστού  τύπου  με  ερωτήσεις  κυρίως  πολλαπλής  επιλογής  και 

σωστού - λάθους σε μικρότερο βαθμό, βασισμένο σε ερευνητική δουλειά του Tamir, 

στην οποία χρησιμοποιήθηκαν γνωστές παρανοήσεις μαθητών ως καθοδηγητές για το 

σχεδιασμό της έρευνας (Marmaroti & Galanopoulou, 2006).
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 Η παρούσα εργασία χρησιμοποίησε, λοιπόν, ως βάση το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας  των  Μαρμαρότη  και  Γαλανοπούλου  με  κάποιες  διαφοροποιήσεις. 

Συγκεκριμένα  στην  παρούσα  έρευνα  στην  οικολογική  πτυχή  της  φωτοσύνθεσης 

περιλαμβάνεται  και  το  θέμα  της  αυτοτροφίας  των  φυτών,  ενώ  στην  έρευνα  των 

Μαρμαρότη  &  Γαλανοπούλου  εξετάζεται  χωριστά.  Επιπρόσθετα,  στο  ερώτημα 

πολλαπλής επιλογής «γιατί λέγονται αυτότροφοι οργανισμοί τα φυτά» προστέθηκαν 

και οι επιλογές «αέρας», «νερό», «έδαφος», διότι από άλλες έρευνες αποδείχτηκε ότι 

οι μαθητές έχουν συχνά την αντίληψη ότι η προέλευση της τροφής των φυτών είναι 

το  έδαφος  και  κρίθηκε  σκόπιμο  να  διερευνηθεί  αν  και  οι  μαθητές  στη  παρούσα 

μελέτη  έχουν  την  ίδια  αντίληψη.  Επιπρόσθετα,  στην  συγκεκριμένη  εργασία  δεν 

εξετάζεται  η  σχέση  της  αναπνοής  με  τη  φωτοσύνθεση,  όπως  στην  εργασία  των 

Μαρμαρότη & Γαλανοπούλου.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, έγινε διότι, αφενός πρόκειται 

για  ερωτηματολόγιο  κλειστού  τύπου,  το  οποίο  παρέχει  άμεσα  και  μετρήσιμα 

αποτελέσματα  και  αφετέρου  έχει  βασιστεί  σε  δοκιμασμένες  ερωτήσεις  ξένων 

ερευνών,  που  έλαβαν  υπόψη  τους  τις  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις,  αλλά  και 

παρανοήσεις  των  μαθητών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  σχετικά  με  τη 

φωτοσύνθεση. Εκτός αυτού, η έρευνα των Μαρμαρότη και Γαλανοπούλου, όπως και 

η  παρούσα,  προσπάθησε  να  διερευνήσει  τις  αντιλήψεις  των  μαθητών  για  τη 

φωτοσύνθεση σφαιρικά, καλύπτοντας με ερωτήσεις, διάφορες πτυχές του φαινομένου 

(ενεργειακή,  οικολογική,  βιοχημική,  διάσταση φυσιολογίας).  Επισημαίνεται,  ότι  οι 

περισσότερες  ερευνητικές  προσπάθειες,  που  έχουν  γίνει  κατά  καιρούς, 

επικεντρώθηκαν σε μία ή το πολύ δύο πτυχές του φαινομένου.

Επιπρόσθετα,  το  ερωτηματολόγιο  των  Μαρμαρότη  και  Γαλανοπούλου, 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι, σχεδιάστηκε με βάση τους στόχους του ελληνικού 

Αναλυτικού Προγράμματος, επειδή εφαρμόστηκε σε μαθητές ελληνικών σχολείων. 

Τόσο σε εκείνη την έρευνα, όσο και στην παρούσα, το δείγμα το αποτελούν μαθητές, 

που έχουν ήδη διδαχτεί το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης στο σχολείο. Στην έρευνα 

των  Μαρμαρότη  και  Γαλανοπούλου  το  ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  σε  μαθητές 

μόνο της Α΄ Γυμνασίου, μετά από διδασκαλία της φωτοσύνθεσης, ενώ στην παρούσα 

έρευνα διανεμήθηκε σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου (που έχουν ήδη διδαχτεί για το 

φαινόμενο της φωτοσύνθεσης στην Α΄ τάξη, αλλά επιπλέον διδάχτηκαν και συναφείς 

έννοιες  Φυσικής  και  Χημείας  στη  Β΄  Γυμνασίου).  Επιπρόσθετα,  στην  παρούσα 
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έρευνα  διανεμήθηκε  και  σε μαθητές  της  Γ΄  Λυκείου,  για  να  διαπιστωθεί  πιθανόν 

εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών. 

Το  ερωτηματολόγιο  της  παρούσας  έρευνας  αποτελείται,  λοιπόν,  από  13 

ερωτήσεις  με  απαντήσεις  πολλαπλής  επιλογής  (επισημαίνεται  ότι  ζητείται  η 

καλύτερη απάντηση) και τρεις ερωτήσεις με απαντήσεις τύπου «σωστού-λάθους». Οι 

ερωτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε τέσσερις πτυχές του φαινόμενου της φωτοσύνθεσης 

στην φυσιολογική, στην ενεργειακή, στη βιοχημική, και στην οικολογική. Αυτές οι 

πτυχές βέβαια της φωτοσύνθεσης δεν είναι ανεξάρτητες, παρά υπάρχει μια δυναμική 

σύνδεση μεταξύ τους. Για αυτό το λόγο και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι 

τέτοιες  ώστε  να  συμπληρώνουν  η  μία  την  άλλη,  ενώ ο  βαθμός  κατανόησης  των 

πτυχών  της  φωτοσύνθεσης  να  προκύπτει  από  την  αλληλοδιασταύρωση  των 

απαντήσεων (Marmaroti & Galanopoulou, 2006).

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις προσπαθούν να ανιχνεύσουν αν οι μαθητές:

1) γνωρίζουν ότι η φωτοσύνθεση γίνεται σε όλα τα πράσινα τμήματα του φυτού, στα 

οποία υπάρχει η χλωροφύλλη και ότι για να γίνει η φωτοσύνθεση χρειάζεται φωτεινή 

ενέργεια  (φυσιολογική  πτυχή  της  φωτοσύνθεσης,  ερωτήσεις  1,  2  και  3  του 

ερωτηματολογίου).

2) γνωρίζουν ότι ο ήλιος παρέχει φωτεινή ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη για να 

γίνει η φωτοσύνθεση, ότι αυτή η ενέργεια δεσμεύεται από τα φυτά και μετατρέπεται 

σε άλλη μορφή (ενεργειακή πτυχή της φωτοσύνθεσης ερωτήσεις 4, 5, 6 και 16 του 

ερωτηματολογίου).

3) γνωρίζουν ότι  η φωτοσύνθεση είναι μια χημική αντίδραση στην οποία κάποιες 

ουσίες μετατρέπονται σε κάποιες άλλες και ότι ενώ η χλωροφύλλη είναι απαραίτητη, 

δεν είναι  ούτε αντιδρών ούτε  προϊόν της αντίδρασης αυτής  (βιοχημική  πτυχή της 

φωτοσύνθεσης ερωτήσεις 7, 8 και 9 του ερωτηματολογίου).

4) γνωρίζουν ότι τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισμοί επειδή παράγουν μόνα τους 

την  τροφή  τους  και  τι  είναι  αυτό  που  προσφέρει  η  τροφή  στα  φυτά.  Επίσης 

διερευνάται,  αν  γνωρίζουν  ότι  τα  φυτά  αποτελούν  τη  βάση των  οικοσυστημάτων 

επειδή  μπορούν  να  φωτοσυνθέσουν  και  με  αυτό  τον  τρόπο  να  εγκλωβίσουν  την 

ενέργεια  που  είναι  απαραίτητη  για  τη  ζωή,  παράγοντας  ταυτόχρονα  οξυγόνο 

(οικολογική  πτυχή  της  φωτοσύνθεσης  ερωτήσεις  10,  11,  12,  13,  14  και  15   του 

ερωτηματολογίου).
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2.4  Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Προκειμένου  να  γίνει  η  διανομή  των  ερωτηματολογίων  της  παρούσας 

ερευνητικής προσπάθειας στα σχολεία του Διδυμοτείχου, ζητήθηκε και δόθηκε άδεια 

από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Έβρου.

Το  ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  στους  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια  του 

μαθήματος από τους καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη και τους διευκρινίστηκε ότι 

είναι  ανώνυμο  και   ότι  ο  σκοπός  του  είναι  να  χρησιμεύσει  στη  βελτίωση  των 

μαθημάτων και όχι στην εξέτασή τους και στη διαμόρφωση του βαθμού τους. Λόγω 

του γεγονότος ότι η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και ανώνυμη, όλοι οι 

μαθητές έδειξαν προθυμία να συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία. 

Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 6 μαθητές της 

Γ΄  Γυμνασίου  του  1ου Γυμνασίου  Διδυμοτείχου  στις  7/2/2007  και  μετά  από 

επισήμανση των μαθητών προστέθηκε  και  η  επιλογή «δεν γνωρίζω» στις  πιθανές 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Η κυρίως έρευνα πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη 

και τρίτη βδομάδα του Φεβρουαρίου 2007. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

τελικά στην κυρίως έρευνα παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

2.5 Περιγραφική στατιστική ανάλυση

Δύο  είναι  οι  βασικές  κατηγορίες  μέθοδοι  ανάλυσης  δεδομένων,  που 

χρησιμοποιεί  η  στατιστική  επιστήμη:  η  επαγωγική  στατιστική  και  η  περιγραφική 

στατιστική. Προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα της παρούσας έρευνας και να 

αποτυπωθεί  εικόνα  των  αντιλήψεων  των  μαθητών  του  δείγματος  για  τη 

φωτοσύνθεση,  επιλέχτηκε  η  μέθοδος  της  περιγραφικής  στατιστικής  ανάλυσης.  Η 

περιγραφική στατιστική ανάλυση αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά μετρήσεων 

που αναφέρονται σε ένα μέγεθος ή στη σχέση δύο μεγεθών. Τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης αναφέρονται μόνο στην ομάδα στην οποία έχει 

γίνει  η  έρευνα  και  οι  μετρήσεις.  Η  μέθοδος  αυτή  δεν  αποβλέπει,  λοιπόν,  σε 

γενικεύσεις ή προβλέψεις (Δρακάτος, 1983). 

Στην  παρούσα  έρευνα  τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  με  τη  μορφή 

στατιστικών  πινάκων  στους  οποίους  διαχωρίζονται  οι  μαθητές  στις  δύο  τάξεις, 

ανάλογα με  τις  απαντήσεις  που έδωσαν  στο  ερωτηματολόγιο.  Για  να  έχουμε  μια 

πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των αντιλήψεων των μαθητών χρησιμοποιείται η 
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παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με χρήση ποσοστών επί τις εκατό (%) 

των μαθητών της κάθε τάξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.1 Ποσοτική ανάλυση αποτελεσμάτων

3.1.1 Αποτελέσματα σχετικά με τη φυσιολογική πτυχή της

         φωτοσύνθεσης

  Ερευνητικά  ερωτήματα  σχετικά  με  τη  φυσιολογική  διάσταση  της 

φωτοσύνθεσης:

●  Σε ποιο μέρος του φυτού γίνεται η φωτοσύνθεση;  (Ερωτ. 1 του 

ερωτηματολογίου).

● Που βρίσκεται η χλωροφύλλη; (Ερωτ. 2 του ερωτηματολογίου).

● Πότε συμβαίνει η φωτοσύνθεση; (Ερωτ. 3 του ερωτηματολογίου).

Τα αποτελέσματα της έρευνας στη Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου σχετικά με 

το που γίνεται  η φωτοσύνθεση και που βρίσκεται  η χλωροφύλλη,  φαίνονται  στον 

πίνακα 2Α και 2Β αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  2Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
στα φύλλα 84,85 στα φύλλα 53,54

σε όλο το φυτό 7,07 στα πράσινα μέρη 

του φυτού

31,31

στα πράσινα μέρη του 

φυτού

5,05 στις ρίζες 8,08

στις ρίζες 2,02 σε όλο το φυτό 

 6,06

6,06

δεν γνωρίζω 1,01 δεν γνωρίζω 1,01
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η 

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
στα φύλλα 61,9 στα πράσινα μέρη 

του φυτού

60,32

στα πράσινα μέρη του 

φυτού

30,16 στα φύλλα 22,22

σε όλο το φυτό 4,76 σε όλο το φυτό 6,35
δεν γνωρίζω 3,17         δεν γνωρίζω

 6,06

6,35

Στις ρίζες 4,76

Οι μαθητές του Γυμνασίου, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, στη συντριπτική 

πλειοψηφία (84,85%) απάντησαν ότι η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα, ενώ πολύ 

μικρό  ποσοστό  (5,05%)  ήξερε  τη  σωστή  απάντηση,  ότι  δηλαδή  η  φωτοσύνθεση 

συμβαίνει σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. Στη Γ΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι το 

61,9% πιστεύει  ότι  γίνεται  στα φύλλα,  ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό από ότι  στο 

Γυμνάσιο, συγκεκριμένα το 30,16% ξέρει τη σωστή απάντηση «στα πράσινα μέρη 

του φυτού». 

Στην ερώτηση, «που βρίσκεται η χλωροφύλλη;» οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου 

απαντούν στην πλειοψηφία  τους  (53,54%),  ότι  βρίσκεται  στα φύλλα,  ενώ στη Γ΄ 

Λυκείου  ένα  μεγάλο  ποσοστό  (60,32%)  τοποθετεί  σωστά  την  χλωροφύλλη  στα 

πράσινα μέρη του φυτού.

Προκειμένου όμως να υπάρξει μια σαφέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα 

των  αντιλήψεων  των  μαθητών  στα  παραπάνω  ερωτήματα  έγινε  διασταυρούμενη 

ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών σε αυτά. Ερευνήθηκε δηλαδή, ο συνδυασμός 

των απαντήσεων των μαθητών σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Από τις απαντήσεις έγινε 

προσπάθεια να διαπιστωθεί  αν γνωρίζουν πραγματικά οι μαθητές  τη σημασία της 

χλωροφύλλης  στη  φωτοσύνθεση.  Τα  αποτελέσματα  φαίνονται  αντίστοιχα  στους 

Πίνακα 3Α και 3Β. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  1  &  2  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στα φύλλα

42,42

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

29,29

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στις ρίζες

8,08

Η φωτοσύνθεση γίνεται σε όλο το φυτό και η 

χλωροφύλλη

βρίσκεται στα φύλλα

7,07

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται σε όλο το φυτό

4,04

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού 

και

η χλωροφύλλη βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

2,02

Η φωτοσύνθεση γίνεται στις ρίζες και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στα φύλλα

2,02

Η φωτοσύνθεση δεν γνωρίζω που γίνεται και η 

χλωροφύλλη

βρίσκεται στα φύλλα

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

δεν γνωρίζω που βρίσκεται

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού 

και

η χλωροφύλλη βρίσκεται στα φύλλα

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού 

και

η χλωροφύλλη βρίσκεται σε όλο το φυτό

1,01

ΠΙΝΑΚΑΣ  3Β.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ   Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ   ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  1  &  2  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
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Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

36,51

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού και

η χλωροφύλλη βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

19,05

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

βρίσκεται στα φύλλα

14,29

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού και

η χλωροφύλλη βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

7,94

Η φωτοσύνθεση γίνεται σε όλο το φυτό και η 

χλωροφύλλη

βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού

4,76

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και

η χλωροφύλλη βρίσκεται σε όλο το φυτό

4,76

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη 

βρίσκεται σε όλο το φυτό

4,76

Δεν γνωρίζω που γίνεται η φωτοσύνθεση και που 

βρίσκεται η χλωροφύλλη

3,17

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα φύλλα και η χλωροφύλλη

δεν γνωρίζω που βρίσκεται

1,59

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού και

η χλωροφύλλη βρίσκεται σε όλο το φυτό

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού και

η χλωροφύλλη βρίσκεται σε όλο το φυτό

1,59

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού και

η χλωροφύλλη βρίσκεται στις ρίζες

1,59

 Παρατηρούμε ότι στη Β΄ Γυμνασίου ένα μεγάλο ποσοστό 42,42% φαίνεται 

να  συνδέει  τη  φωτοσύνθεση  με  την  ύπαρξη  της  χλωροφύλλης,  παρόλο  που στην 

πλειοψηφία του, τοποθετεί λανθασμένα και τη φωτοσύνθεση και την χλωροφύλλη, 

μόνο  στα  φύλλα.  Παράλληλα,  μόνο  το  2,02% απαντά  σωστά  ότι  η  χλωροφύλλη 

βρίσκεται  στα  πράσινα  μέρη  του  φυτού,  όπου  γίνεται  και  η  φωτοσύνθεση.   Στο 

Λύκειο ένα μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (19,05%) σε σχέση με το Γυμνάσιο 

βρίσκει τη σωστή απάντηση, ότι δηλαδή η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη 

του  φυτού  όπου  υπάρχει  και  η  χλωροφύλλη.  Όμως  και  εδώ  η  πλειονότητα  των 
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μαθητών  απαντά  λανθασμένα.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  γεγονός  ότι  και  στις  δύο 

τάξεις υπάρχει μεγάλη διασπορά των απαντήσεων.

Όσων  αφορά  την  ερώτηση  για  το  πότε  συμβαίνει  η  φωτοσύνθεση  οι 

απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 4Α και 4Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  4Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Όσων αφορά την Β΄ Γυμνασίου στην ερώτηση  για το πότε πραγματοποιείται 

η  φωτοσύνθεση,  οι  μαθητές  απαντούν  στην πλειοψηφία  τους,  ότι  λαμβάνει  χώρα 

κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  (58,59%),  απάντηση  που  δεν  είναι  εντελώς  λάθος 

βέβαια.  Όμως,  το  33,33%  των  μαθητών  γνωρίζει  πράγματι  ότι  η  φωτοσύνθεση 

μπορεί να συμβεί όποτε υπάρχει, φως ανεξάρτητα από το αν είναι φυσικό ή τεχνητό. 

Παράλληλα, το 8,08% των μαθητών απαντά εντελώς λανθασμένα ότι η φωτοσύνθεση 

συμβαίνει συνεχώς ή τη νύχτα. Στο Λύκειο το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η απάντηση 

ότι η φωτοσύνθεση συμβαίνει την ημέρα, αλλά και πάλι ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

(44,44%) σε σχέση με το Γυμνάσιο δίνει τη σωστή απάντηση.

3.1.2. Αποτελέσματα σχετικά με την ενεργειακή πτυχή της φωτοσύνθεσης

ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Την ημέρα 58,59
Όταν υπάρχει φως 33,33

Συνεχώς 4,04
Τη νύχτα 4,04

ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Την ημέρα 47,62
Όταν υπάρχει φως 44,44

Συνεχώς 6,35
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  Ερευνητικά  ερωτήματα  σχετικά  με  την  ενεργειακή  διάσταση  της 

φωτοσύνθεσης:

●  Ποιος είναι ο ρόλος το ήλιου στη φωτοσύνθεση; (Ερώτηση 4 του 

ερωτηματολογίου).

●  Ποια  μορφή  ενέργειας  είναι  απαραίτητη  για  τη  φωτοσύνθεση; 

(Ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου).

● Συμβαίνει ενεργειακή μεταφορά και ενεργειακή μετατροπή κατά τη 

διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης;  (Ερώτηση  6  και  16  του 

ερωτηματολογίου).

Οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με το ρόλο του ήλιου στην φωτοσύνθεση 

φαίνονται στον Πίνακα 5Α και 5Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  5Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Β.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Το 59,6% στο Γυμνάσιο  γνωρίζει  ότι  ο  ήλιος  προμηθεύει  το φυτό  με  την 

απαραίτητη ενέργεια. Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό 28,28% πιστεύει λανθασμένα ότι 

ο ήλιος προμηθεύει με τροφή το φυτό, αν και η ενέργεια που παρέχει ο ήλιος για τη 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Προμηθεύει το φυτό με ενέργεια   απαραίτητη για τη 

φωτοσύνθεση

59,6

Προμηθεύει με τροφή το φυτό 28,28
Παρέχει θερμότητα στο φυτό 8,08

Δεν γνωρίζω 4,04

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Προμηθεύει το φυτό με ενέργεια   απαραίτητη για τη 

φωτοσύνθεση

92,06

Προμηθεύει με τροφή το φυτό 4,76
Παρέχει θερμότητα στο φυτό 1,59

Δεν γνωρίζω 1,59
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φωτοσύνθεση χρησιμοποιείται για την σύνθεση της γλυκόζης, της τροφής του φυτού. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι στο Λύκειο η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (το 

92,06%) γνωρίζει τη σωστή απάντηση, ότι δηλαδή ο ήλιος προσφέρει ενέργεια για τη 

φωτοσύνθεση.

 Προκειμένου, όμως να γίνει σαφές αν οι μαθητές οι ίδιοι που γνωρίζουν το 

ρόλο  του  ήλιου,  γνωρίζουν  ότι  η  φωτοσύνθεση  γίνεται  παρουσία  φωτός,  έγινε 

διασταυρούμενη  ανάλυση  των  απαντήσεων  στα  ερωτήματα  3  και  4  του 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους  Πίνακες 6Α και 6Β.

Το 22,22% στο Γυμνάσιο δίνουν το σωστό συνδυασμό ότι η φωτοσύνθεση 

γίνεται  όταν  υπάρχει  φως  και  ο  ήλιος  προμηθεύει  το  φυτό  με  την  απαραίτητη 

ενέργεια για τη φωτοσύνθεση. Όμως ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό 56,56% γνωρίζει 

ότι  ο  ήλιος  προμηθεύει  το  φυτό  με  την  ενέργεια  για  να  γίνει  η  φωτοσύνθεση 

παρουσία του ήλιου, ή οποιασδήποτε άλλης φωτεινής πηγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ  6Α. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  3  &  4  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση

34,34

Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση

22,22

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με τροφή

20,20

Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με τροφή

5,05

Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ο ήλιος παρέχει

στο φυτό θερμότητα

4,04

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος παρέχει

στο φυτό θερμότητα

3,03

Η φωτοσύνθεση γίνεται τη νύχτα  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με τροφή

2,02

Η φωτοσύνθεση γίνεται  συνεχώς και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση

2,02
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Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ήλιος παρέχει

στο φυτό θερμότητα

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ήλιος δεν γνωρίζω

τι παρέχει στο φυτό

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ήλιος δεν γνωρίζω

τι παρέχει στο φυτό

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται συνεχώς  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό τροφή

1,01

Η φωτοσύνθεση γίνεται συνεχώς  και  ο ήλιος δεν γνωρίζω

τι παρέχει στο φυτό

1,01

ΠΙΝΑΚΑΣ  6Β. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  3  &  4  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Η φωτοσύνθεση γίνεται όταν υπάρχει φως  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση 

44,44

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση

39,68

Η φωτοσύνθεση γίνεται  συνεχώς και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια, απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση

6,35

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με τροφή

4,76

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα  και ο ήλιος παρέχει

στο φυτό θερμότητα

1,59

Η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα και  ο ήλιος δεν γνωρίζω

τι παρέχει στο φυτό

1,59

Δεν γνωρίζω πότε γίνεται η φωτοσύνθεση και ο ήλιος προμηθεύει

το φυτό με ενέργεια

1,59

Στη  Γ΄  Λυκείου  οι  μαθητές  δίνουν  στην  πλειοψηφία  τους  το  σωστό 

συνδυασμό των απαντήσεων σε αντίθεση με τους μαθητές  της Β΄ Γυμνασίου.  Το 

44,44% έχει τη σωστή αντίληψη, ενώ ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό (39,68%) αν και 
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πιστεύει   σωστά  ότι  ο  ήλιος  παρέχει  ενέργεια  στα  φυτά  για  τη  φωτοσύνθεση, 

τοποθετεί λανθασμένα την φωτοσύνθεση μόνο την ημέρα.

Σχετικά με την μορφή ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση οι 

απαντήσεις των μαθητών φαίνονται στους Πίνακες 7Α και 7Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  7Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Ηλιακή ενέργεια 70,70
Θερμότητα και ηλιακή ενέργεια 20,20

Δεν γνωρίζω 5,05
Θερμότητα 3,03

Καμιά από αυτές τις μορφές 1,01

ΠΙΝΑΚΑΣ  7Β.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Ηλιακή ενέργεια 65,08
Θερμότητα και ηλιακή ενέργεια 33,33

Καμιά από αυτές τις μορφές 1,59

Οι μαθητές τόσο στη Β΄ Γυμνασίου όσο και στη Γ΄ Λυκείου αντιλαμβάνονται 

στην πλειοψηφία τους σωστά ότι η φωτοσύνθεση χρειάζεται ηλιακή ενέργεια για να 

γίνει  (αφού αυτή είναι  η  καλύτερη  διαθέσιμη  απάντηση).  Όμως παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με τη θερμότητα αφού ένα αξιόλογο ποσοστό, ιδίως 

για  το  Λύκειο  (33,33%  στο  Λύκειο  και  20,20%  στο  Γυμνάσιο),  πιστεύει  ότι  η 

φωτοσύνθεση για να γίνει χρειάζεται ηλιακή ενέργεια, αλλά και θερμότητα.

34



Όσων αφορά  την  μεταφορά  ενέργειας  κα  τις  ενεργειακές  μετατροπές  που 

συμβαίνουν κατά τη φωτοσύνθεση, τέθηκαν τα ερωτήματα 6 και 16. Οι απαντήσεις 

στην ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στους Πίνακες 8Α και 8Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  8Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 6 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Παράγεται ενέργεια από το φυτό 51,51
Παγιδεύεται ενέργεια στο φυτό 27,27

Δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω 15,15
Χάνεται ενέργεια 3,03

Δεν γνωρίζω

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 6 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Παγιδεύεται ενέργεια στο φυτό 34,92
Παράγεται ενέργεια από το φυτό 31,75

Δεν γνωρίζω 19,05
Δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω 9,52

Χάνεται ενέργεια 4,76

Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  8Α,  οι  μαθητές  στο  Γυμνάσιο  απαντούν 

λανθασμένα στην πλειοψηφία τους (51,51%) ότι η ενέργεια παράγεται από το φυτό 

κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, ενώ μόνο το 27,27% γνωρίζει ότι η ενέργεια 

παγιδεύεται στο φυτό. Στο Λύκειο η σωστή απάντηση επιλέγεται από το 34,92% των 

μαθητών,  όμως  και  εδώ  ένα  μεγάλο  σχετικά  ποσοστό,  το  31,75% των  μαθητών 

πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης υπάρχει παραγωγή ενέργειας.

Προκειμένου  να  διερευνηθεί  εκτενέστερα  η  κατανόηση  των  ενεργειακών 

μεταφορών και μετατροπών και τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης τέθηκε το ερώτημα 

«Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την καύση του ξύλου προέρχεται από τον 

ήλιο;» με τη μορφή σωστού- λάθους. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών του 

Γυμνασίου, ήτοι το 76,77%, απάντησε λανθασμένα, ότι είναι λάθος η πρόταση αυτή. 

Στο Λύκειο απαντά επίσης λανθασμένα με ποσοστό μάλιστα 84,13%.
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3.1.3 Αποτελέσματα σχετικά με τη βιοχημική πτυχή της φωτοσύνθεσης

  Ερευνητικά  ερωτήματα  σχετικά  με  την  βιοχημική  διάσταση  της 

φωτοσύνθεσης:

●  Ποιες  ουσίες  αντιδρούν  κατά  τη  διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης; 

(Ερώτηση 7 του ερωτηματολόγιου).

●  Ποιες ουσίες παράγονται κατά τη φωτοσύνθεση; (Ερώτηση 8 του 

ερωτηματολόγιου).

●  Ποια  είναι  η  σχέση  της  χλωροφύλλης  με  την  αντίδραση 

φωτοσύνθεσης; (Ερώτηση 9 του ερωτηματολόγιου).

Τα ερωτήματα τα οποία διερευνούν την βιοχημική διάσταση του φαινόμενου 

ήταν άμεσα, και τα αποτελέσματα των δύο πρώτων παρουσιάζονται στους Πίνακες 

9Α και  9Β. Συγκεκριμένα,  παρατηρούμε ότι  οι  σωστές απαντήσεις  στο Γυμνάσιο, 

δηλαδή  ότι  ουσίες  που  αντιδρούν  κατά  τη  διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης  είναι  το 

διοξείδιο του άνθρακα και το νερό και οι ουσίες που παράγονται είναι η γλυκόζη και 

το  οξυγόνο,  συγκέντρωσαν  αντίστοιχα  το  39,39%  και  το  50,50%.  Παρατηρούμε 

επίσης ότι οι τρεις κυρίαρχες αντιλήψεις των μαθητών του Γυμνασίου περιλαμβάνουν 

του οξυγόνο. 

Οι  μαθητές  της  Γ΄  Λυκείου  σε  ποσοστό  44,44% απαντούν  σωστά  ότι  τα 

αντιδρώντα  στη  φωτοσύνθεση  είναι  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  και  το  νερό,  ενώ 

παρατηρείται  μεγάλη  διασπορά  και  σε  άλλες  απαντήσεις.  Όσον  αφορά  τα 

αντιδρώντα, το 46,03% πιστεύει ότι είναι η γλυκόζη και το οξυγόνο, ενώ επίσης στις 

τρεις κυρίαρχες απαντήσεις περιλαμβάνεται το οξυγόνο με κάποια άλλη ουσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ  9Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Προκειμένου  να  υπάρξει  μια  σαφέστερη  εικόνα  για  την  κατανόηση  της 

χημικής πτυχής της φωτοσύνθεσης, έγινε διασταυρούμενη ανάλυση των απαντήσεων 

πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 10Α 

και 10Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10Α. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  7  &  8  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΟΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;

ΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Διοξείδιο του άνθρακα & 

νερό

39,39 Γλυκόζη & οξυγόνο 50,50

Γλυκόζη & οξυγόνο 18,18 Οξυγόνο & νερό 20,20
Γλυκόζη & διοξ. του 

άνθρακα

17,17 Διοξ του άνθρακα 

&οξυγόνο

9,09

Οξυγόνο & νερό 11,11 Γλυκόζη & διοξ. του 

άνθρακα

8,08

Δεν γνωρίζω 11,11 Διοξείδιο του άνθρακα & 

νερό

7,07

Διοξ του άνθρακα &οξυγόνο 5,05 Δεν γνωρίζω 5,05

ΠΟΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;

ΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Διοξείδιο του άνθρακα & 

νερό

44,44 Γλυκόζη & οξυγόνο 46,03

Γλυκόζη & διοξ. του 

άνθρακα 

15,87 Διοξ του άνθρακα 

&οξυγόνο 

14,29

Διοξ του άνθρακα &οξυγόνο 14,29 Οξυγόνο & νερό 11,11
Γλυκόζη & οξυγόνο 11,11 Γλυκόζη & διοξ. του 

άνθρακα

11,11

Δεν γνωρίζω 7,94 Διοξείδιο του άνθρακα & 

νερό

9,52

Οξυγόνο & νερό 6,35 Δεν γνωρίζω 7,94
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10Β. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  7  &  8  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ  (%)
Αντιδρούν: δ. του άνθρακα & νερό

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

21,21

Αντιδρούν: δ. του άνθρακα & οξυγόνο

Παράγονται: οξυγόνο & νερό

11,11

Αντιδρούν: γλυκόζη & δ. του άνθρακα

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο:

8,08

Αντιδρούν: οξυγόνο & νερό

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

6,06

Αντιδρούν: γλυκόζη & οξυγόνο

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

6,06

Αντιδρούν: γλυκόζη & οξυγόνο

Παράγονται: γλυκόζη και δ. του άνθρακα

5,05

Αντιδρούν:  δ. του άνθρακα & οξυγόνο

Παράγονται:  γλυκόζη & οξυγόνο

3,03

Αντιδρούν:  δ. του άνθρακα & νερό 

Παράγονται:  δ. του άνθρακα & νερό

3,03

Αντιδρούν:  γλυκόζη & οξυγόνο

Παράγονται:  οξυγόνο & νερό

3,03

Αντιδρούν:  δ. του άνθρακα & νερό

Παράγονται:  δ. του άνθρακα & οξυγόνο

3,03

Αντιδρούν:  γλυκόζη & οξυγόνο

Παράγονται: δεν γνωρίζω

3,03

Αντιδρούν:  δεν γνωρίζω

Παράγονται:  δ. του άνθρακα & οξυγόνο

3,03

Λοιποί συνδυασμοί (16) 24,25
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Παρατηρούμε  ότι  το  21,21% των μαθητών στο Γυμνάσιο  γνωρίζει  και  τις 

ουσίες που αντιδρούν και αυτές που παράγονται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. 

Το  αξιοσημείωτο  είναι  ότι  υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία  απαντήσεων,  27  συνδυασμοί 

απαντήσεων.  Κάτι  αντίστοιχο  παρατηρείται  και  στις  αντιλήψεις  των μαθητών του 

Λυκείου.  Το  36,51% δίνει  το  σωστό  συνδυασμό  απαντήσεων,  ενώ  παρατηρείται 

επίσης μεγάλη ποικιλία στις  υπόλοιπες απαντήσεις (συνολικά 25 συνδυασμοί).  Το 

μόνο που θα μπορούσαμε να σημειώσουμε είναι ότι η δεύτερη συχνότερη αντίληψη 

(ποσοστό  6,35%)  στο  Λύκειο  απέχει  πολύ  από  την  πρώτη,  σε  αντίθεση  με  το 

Γυμνάσιο όπου η δεύτερη συχνότερη αντίληψη συγκεντρώνει το 11,11%.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ  (%)
Αντιδρούν: δ. του άνθρακα & νερό

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

36,51

Αντιδρούν: γλυκόζη & δ. του άνθρακα

Παράγονται: δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

6,35

Αντιδρούν:  δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

4,76

Αντιδρούν:  δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

Παράγονται:  δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

4,76

Αντιδρούν: γλυκόζη &  δ. του άνθρακα  

Παράγονται: γλυκόζη & οξυγόνο

4,76

Αντιδρούν:  γλυκόζη και δ. του άνθρακα

Παράγονται:  οξυγόνο & νερό

4,76

Αντιδρούν:  δεν γνωρίζω

Παράγονται:  δεν γνωρίζω

4,76

Αντιδρούν:   δ. του άνθρακα & νερό

Παράγονται:   δ. του άνθρακα & νερό

3,17

Αντιδρούν:   γλυκόζη & οξυγόνο

Παράγονται:   γλυκόζη και δ. του άνθρακα

3,17

Αντιδρούν:  δεν γνωρίζω

Παράγονται:   δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

3,17

Αντιδρούν:   δ. του άνθρακα  & οξυγόνο

Παράγονται:   δ. του άνθρακα & νερό

1,59

Αντιδρούν:   οξυγόνο & νερό

Παράγονται:   γλυκόζη και δ. του άνθρακα

1,59

Λοιποί συνδυασμοί (13) 20,65
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Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  σχετικά  με  το  ρόλο  της  χλωροφύλλης  στην 

αντίδραση της φωτοσύνθεσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 11Α και 11Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  11Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση 56,57
Δεν έχει σχέση με τη φωτοσύνθεση 21,21
Σχηματίζεται κατά τη φωτοσύνθεση 9,09

Καταναλώνεται κατά τη φωτοσύνθεση 9,09
Δεν γνωρίζω 4,04

ΠΙΝΑΚΑΣ 11Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση 63,50
Σχηματίζεται κατά τη φωτοσύνθεση 19,05

Καταναλώνεται κατά τη φωτοσύνθεση 7,94
Δεν γνωρίζω 6,35

Δεν έχει σχέση με τη φωτοσύνθεση 3,17

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών στη Β΄ Γυμνασίου (56,57%) συνδέει τη 

χλωροφύλλη με τη φωτοσύνθεση και τη θεωρεί απαραίτητη,  το 21,21% θεωρεί ότι 

δεν  έχει  καμία  σχέση  αυτή  η  ουσία  με  τη  φωτοσύνθεση  και  το  18,18% θεωρεί 

λανθασμένα, ότι αυτή η ουσία λαμβάνει χώρα σε αυτήν τη χημική μετατροπή. Στο 

Λύκειο επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό (63,50%) απαντάει σωστά, ενώ το 19,05% 

θεωρεί ότι η χλωροφύλλη είναι προϊόν της φωτοσύνθεσης και το 7,94% θεωρεί ότι η 

χλωροφύλλη είναι αντιδρών της φωτοσύνθεσης.

3.1.4 Αποτελέσματα σχετικά με την οικολογική πτυχή  της φωτοσύνθεσης 

  Ερευνητικά  ερωτήματα  σχετικά  με  την  οικολογική  διάσταση  της 

φωτοσύνθεσης:

●  Γιατί τα φυτά λέγονται αυτότροφοι οργανισμοί; (Ερώτηση 10 του 

ερωτηματολόγιου).
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● Ποια είναι η προέλευση της τροφής των φυτών; (Ερώτηση 11 του 

ερωτηματολόγιου).

● Τι  προσφέρει  η  τροφή  στα  φυτά;  (Ερώτηση  12  του 

ερωτηματολόγιου).

● Τι προσφέρουν τα φυτά στα ζώα και στον άνθρωπο; (Ερώτηση 13 

του ερωτηματολόγιου).

●  Ο  άνθρωπος  θα  μπορούσε  να  ζήσει  σε  ένα  κόσμο  χωρίς  φυτά; 

(Ερώτηση 14 του ερωτηματολόγιου).

●  Παρόλο  που  το  οξυγόνο  καταναλώνεται  συνεχώς  από  τους 

ζωντανούς οργανισμούς δεν εξαντλείται ποτέ, λόγω της ύπαρξης των 

φυτών; (Ερώτηση 15 του ερωτηματολόγιου).

Οι απαντήσεις των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου στα δύο 

πρώτα ερωτήματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 12Α και 12Β αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  12Α.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 10 & 11 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΤΑ ΦΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΙΔΗ:

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Παράγουν μόνα τους 

την τροφή τους

53,54 Το έδαφος 34,34

Βρίσκουν μόνα τους 

την τροφή τους

17,17 Τα φυτά παράγουν 

μόνα τους την τροφή 

από νερό & δ. του 

άνθρακα

28,28

Παράγουν μόνα τους 

ενέργεια

16,16 Το νερό 17,17

Δεν έχουν ανάγκη τον 7,07 Τα φυτά παράγουν 16,16
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άνθρωπο μόνα τους την τροφή 

από νερό & οξυγόνο
Πολ/νται μόνα τους 4,04 Δεν γνωρίζω 3,03

Δεν γνωρίζω 2,02 Ο αέρας 1,01

Σχετικά με τον όρο αυτοτροφία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό (53,54%) 

γνωρίζει ότι τα φυτά λέγονται αυτότροφοι οργανισμοί διότι παράγουν μόνα τους την 

τροφή τους. Όμως, όταν τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν ποια είναι η προέλευση 

της  τροφής  των  φυτών  μόνο  ένα  28,28%  δίνει  τη  σωστή  απάντηση,  ενώ  ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό (34,34%) θεωρεί λανθασμένα ότι το φυτό παίρνει τα θρεπτικά 

του συστατικά από το έδαφος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  12Β.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 10 & 11 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΤΑ ΦΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΙΔΗ:

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Παράγουν μόνα τους 

την τροφή τους

79,37 Τα φυτά παράγουν 

μόνα τους την τροφή 

από νερό & δ. του 

άνθρακα 

52,38

Παράγουν μόνα τους 

ενέργεια 

12,70 Τα φυτά παράγουν 

μόνα τους την τροφή 

από νερό & οξυγόνο

23,81

Βρίσκουν μόνα τους 

την τροφή τους

6,35 Το έδαφος 17,46

Δεν γνωρίζω 1,59 Δεν γνωρίζω 4,76
Ο αέρας 1,59
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Οι  σωστές  απαντήσεις  των  μαθητών  της  Γ΄  Λυκείου  στο  ζήτημα  της 

αυτοτροφίας  των  φυτών  είναι  περισσότερες  (79,37%)  σε  σχέση  με  αυτές  των 

μαθητών του Γυμνασίου.  Στο ερώτημα της προέλευσης της τροφής των φυτών οι 

μαθητές του Λυκείου, σε αντίθεση με τους μαθητές του Γυμνασίου αντιλαμβάνονται 

σωστά σε ποσοστό 52,38%, ότι «τα φυτά παράγουν μόνα τους την τροφή από νερό & 

δ.  του  άνθρακα».  Στη  συνέχεια  ένα  ποσοστό  23,81% συγχέει  τα  αντιδρώντα  της 

φωτοσύνθεσης και απαντά ότι «τα φυτά παράγουν μόνα τους την τροφή από νερό & 

οξυγόνο». Τέλος, το 17,46% πιστεύει ότι η προέλευση της τροφής των φυτών είναι το 

έδαφος.

Η διασταυρούμενη ανάλυση σε αυτά τα δύο ερωτήματα δίνει μια σαφέστερη 

εικόνα των αντιλήψεων των μαθητών περί αυτοτροφίας. Αυτή παρουσιάζεται στους 

Πίνακες 13Α και 13Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ   Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  10  &  11  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και δ. του άνθρακα

21,21

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

& η προέλευση της τροφής είναι το 

έδαφος

18,18

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

8,08

Παράγουν μόνα τους ενέργεια

& η προέλευση της τροφής είναι το 

έδαφος

7,07

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

& η προέλευση της τροφής είναι το νερό

5,05

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους

& η προέλευση της τροφής είναι το 

έδαφος

4,04

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους

& παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

4,04

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους

& η προέλευση της τροφής είναι το νερό

4,04
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Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους

παράγουν μόνα τους την τροφή από νερό 

& δ. του άνθρακα

4,04

Παράγουν μόνα τους ενέργεια & η 

προέλευση της τροφής είναι το νερό

4,04

Λοιποί συνδυασμοί (13) 20,21

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  10  &  11  ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και δ. του άνθρακα

46,03

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο 

20,63

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

& η προέλευση της τροφής είναι το έδαφος

11,11

Παράγουν μόνα τους ενέργεια

& η προέλευση της τροφής είναι το έδαφος

6,35

Παράγουν μόνα τους ενέργεια

& παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

3,17

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους & 

παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και δ. του άνθρακα

3,17

Παράγουν μόνα τους την τροφή τους

& δεν γνωρίζω την προέλευση της τροφής

1,59

Παράγουν μόνα τους ενέργεια & παράγουν 

μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

1,59

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους & 

παράγουν μόνα τους την τροφή τους

χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

1,59

Παράγουν μόνα τους ενέργεια &  η 

προέλευση της τροφής είναι ο αέρας

1,59

Βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους &  & 

δεν γνωρίζω την προέλευση της τροφής

1,59
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Δεν γνωρίζω 1,59

Οι μαθητές του Γυμνασίου μόλις σε ποσοστό 21,21% απαντούν σωστά και 

στις δύο ερωτήσεις. Το 18,18% έχει την παράδοξη αντίληψη ότι τα φυτά «παράγουν 

μόνα τους την τροφή τους,  αλλά η προέλευση της τροφής είναι  το έδαφος», ενώ 

παρατηρούμε  μεγάλη  ποικιλία  στις  απαντήσεις  από  εκεί  και  πέρα  (συνολικά  23 

συνδυασμοί).  Στο  Λύκειο  οι  μαθητές  απαντούν  σωστά  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό 

(46,03%)  από  ότι  στο  Γυμνάσιο,  ενώ  το  20,63% γνωρίζει  ότι  τα  φυτά  λέγονται 

αυτότροφοι  οργανισμοί  επειδή  συνθέτουν  μόνα  τους  την  τροφή  τους,  αλλά  δεν 

γνωρίζουν από ποιες ουσίες την συνθέτουν.

Στην ερώτηση που αφορά «τι προσφέρει τη τροφή στα φυτά», παρατηρήθηκε 

μεγάλη ποικιλία στις απαντήσεις, όπως φαίνεται στους Πίνακες  14Α και 14Β.

  ΠΙΝΑΚΑΣ  14Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Η ΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΑ ΦΥΤΑ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Ενέργεια 37,37
Όλα τα παραπάνω 30,30

Συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση άλλων 16,16
Συστατικά που χρησιμοποιούνται άμεσα από το φυτό 9,09

Δεν γνωρίζω 7,07

  ΠΙΝΑΚΑΣ  14Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Η ΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΑ ΦΥΤΑ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Όλα τα παραπάνω 65,08
Ενέργεια 14,29

Συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 

σύνθεση άλλων

9,52

Δεν γνωρίζω 6,35
Συστατικά που χρησιμοποιούνται άμεσα από 

το φυτό 

4,76

Στο  Γυμνάσιο  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  37,37%  πιστεύει  ότι  η  καλύτερη 

απάντηση είναι ότι η τροφή προσφέρει μόνο ενέργεια, ενώ το 30,30% γνωρίζει την 

ορθή  απάντηση,  ότι  δηλαδή  η  τροφή  προσφέρει  στα  φυτά  όλα  τα  προηγούμενα. 
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Αντίθετα στο Λύκειο η πλειοψηφία των μαθητών έχει τη σωστή αντίληψη (ποσοστό 

65,08%), ενώ η αμέσως επόμενη επιλογή (14,29%) είναι ότι η τροφή προσφέρει στα 

φυτά μόνο ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, οι αντιλήψεις των μαθητών για το τι προσφέρουν τα 

φυτά στον άνθρωπο και στα ζώα καταγράφονται στους Πίνακες 15Α και 15Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ  15Α.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 13 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Οξυγόνο 43,43
Ενέργεια , τροφή, οξυγόνο 39,39

Τροφή 11,11
Ενέργεια 5,05

Δεν γνωρίζω 1,01

ΠΙΝΑΚΑΣ  15Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 13 ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Ενέργεια , τροφή, οξυγόνο 76,19
Οξυγόνο 17,46
Τροφή 4,76

Δεν γνωρίζω 1,59

Στο Γυμνάσιο η κυρίαρχη αντίληψη με ποσοστό 43,43% είναι ότι  τα φυτά 

προσφέρουν  μόνο  οξυγόνο  στον  άνθρωπο  και  στα  ζώα,  ενώ  ένα  εξίσου  μεγάλο 

ποσοστό 39,39% πιστεύουν ορθά ότι τα φυτά προσφέρουν όχι μόνο οξυγόνο, αλλά 

και  τροφή  και  ενέργεια.  Αντιθέτως,  η  κυρίαρχη  αντίληψη  στο  Λύκειο  είναι  πιο 

ξεκάθαρη. Σε ποσοστό 76,19% έχουν τη σωστή άποψη, ενώ το 17,46% πιστεύει ότι 

τα φυτά προσφέρουν μόνο οξυγόνο. 

Τα ερωτήματα  14  και  15  του  ερωτηματολογίου  είναι  της  μορφής  σωστού 

λάθους. Οι μαθητές στην ερώτηση «αν θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο 

χωρίς φυτά» απαντούν σωστά στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τόσο στο Γυμνάσιο 

(94,95%) όσο και στο Λύκειο (92,06%) ότι δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε ένα 

κόσμο χωρίς φυτά.  Στο επόμενο ερώτημα που αφορά τη μη εξάντληση του οξυγόνου 

και τείνει να διερευνήσει περαιτέρω τις αντιλήψεις των μαθητών για την οικολογική 

πτυχή  της  φωτοσύνθεσης,  οι  μαθητές  βρίσκουν  επίσης  τη  σωστή  απάντηση.  Στο 
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Γυμνάσιο σε ποσοστό  (89,90%) απαντούν σωστά ότι οφείλεται στην ύπαρξη των 

φυτών, όπως επίσης και στο Λύκειο σε ποσοστό 92,06%.

 

3.2. Συζήτηση των αποτελεσμάτων

3.2.1. Αποτελέσματα σχετικά με τη φυσιολογική πτυχή της φωτοσύνθεσης

Η  φωτοσύνθεση  από  φυσιολογική  σκοπιά,  σύμφωνα  με  την  επιστημονική 

άποψη της γνώσης,  συμβαίνει όχι μόνο στα φύλλα, αλλά και σε όλα τα πράσινα μέρη 

του  φυτού.  Στα  πράσινα  μέρη του  φυτού  βρίσκονται  οι  χλωροπλάστες,  οι  οποίοι 

περιέχουν τη χλωροφύλλη, ουσία απαραίτητη για να γίνει η φωτοσύνθεση. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η μελέτη της βιβλιογραφίας κατέδειξε, 

ότι οι έρευνες δεν έχουν επικεντρωθεί στις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το 

«πότε» και «που» συμβαίνει η φωτοσύνθεση, ίσως γιατί λίγο ή πολύ η πλειοψηφία 

των αντιλήψεων των μαθητών φαίνεται να μην απέχει από την επιστημονική γνώση 

Προκειμένου όμως να έχουμε μια σφαιρική  εικόνα των αντιλήψεων των μαθητών 

της  παρούσας  έρευνας,  κρίθηκε  σκόπιμο  να  εξεταστεί  και  αυτή  η  διάσταση  της 

διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. 

Παρατηρούμε  ότι  κυρίως  στο  Γυμνάσιο  οι  μαθητές  τοποθετούν  τη 

φωτοσύνθεση αποκλειστικά στα φύλλα. Σε αυτή την παρανόηση συμβάλλει ίσως και 

η εικόνα τα σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου στη σελίδα 80 (Εικόνα 2), που 

περιγράφει  τη φωτοσύνθεση ως διαδικασία που συμβαίνει  στο φύλλο ενός φυτού. 

Παρομοιάζεται  μάλιστα  το  φύλλο  του  φυτού  με  ένα  εργοστάσιο  παραγωγής 

γλυκόζης. Επισημαίνεται ότι αυτές οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των μαθητών δεν 

είναι απολύτως λάθος, αφού όντως η φωτοσύνθεση και η χλωροφύλλη συνδέονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό με τα φύλλα των φυτών. 
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Εικόνα 2:Η σχηματική παρουσίαση της φωτοσύνθεσης στο βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου

Επίσης  στο κεφάλαιο  της  κυκλοφορίας  ουσιών στα φυτά  στη  σελίδα 148, 

εμμέσως  τεκμαίρεται  η  παραγωγή  της  γλυκόζης  αποκλειστικά  στα  φύλλα,  αφού 

αναφέρεται ότι:

«Με το φλοίωμα μεταφέρονται η γλυκόζη και άλλες ουσίες διαλυμένες σε νερό 

από τα φύλλα σε άλλα μέρη του φυτού».       

Η  σχηματική  αναπαράσταση  που  χρησιμοποιεί  το  σχολικό  εγχειρίδιο, 

φαίνεται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3: Κυκλοφορία ουσιών στα φυτά από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου

 Στο Λύκειο όμως έστω και σε μικρό ποσοστό υπάρχει μια μεταστροφή αυτής 

της  αντίληψης  αφού  μεγαλύτερο  ποσοστό  (30,16%),  (που  δεν  αποτελεί  όμως  τη 

πλειοψηφία),  τοποθετεί  τη  φωτοσύνθεση  στα  πράσινα  μέρη  του  φυτού.  Σε  αυτό 

συμβάλλουν  και  τα  σχολικά  εγχειρίδια  που  αναφέρουν  συνεχώς,  όπως 

προαναφέρθηκε,  το  γεγονός  ότι  η  φωτοσύνθεση  γίνεται  στους  χλωροπλάστες  που 

βρίσκονται  σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού,  π.χ.  τονίζεται  στη σελίδα 94 της 

Βιολογίας της Β΄ Λυκείου ότι:

«Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη των φυτών, που είναι κυρίως τα 

φύλλα και συχνά ο βλαστός τους.»

 Σε  αυτήν την  τάξη  παρατηρείται  και  μια  άλλη σαφής  διαφοροποίηση σε 

σχέση με τη Β΄ Γυμνασίου, αφού αντιλαμβάνονται πλέον τα παιδιά ότι η χλωροφύλλη 

βρίσκεται στα πράσινα μέρη του φυτού.

Η διασταυρούμενη ανάλυση που επιχειρήθηκε προσπάθησε να αναδείξει σε 

ένα  δεύτερο  επίπεδο,  αν  οι  μαθητές  γνωρίζουν  τον  ρόλο  της  χλωροφύλλης  στη 

φωτοσύνθεση. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται αυτόν τον ρόλο στην περίπτωση βέβαια 

που τοποθετούν τη φωτοσύνθεση στο σημείο του φυτού που υπάρχει χλωροφύλλη. 

Επομένως, το 44,44% των  μαθητών στο Γυμνάσιο φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη 
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σημασία της χλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση.  Ενώ στο Λύκειο,  το ποσοστό είναι 

μικρότερο, διότι από τη μια υπάρχει η εμμένουσα αντίληψη από μικρότερες ηλικίες 

για τη φωτοσύνθεση που πραγματοποιείται στο φύλλο του φυτού και από την άλλη η 

σχολική γνώση που τοποθετεί τη χλωροφύλλη στα πράσινα μέρη του φυτού.

Σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, η φωτοσύνθεση συμβαίνει παρουσία 

φωτός, τεχνητού ή φυσικού. Η φωτεινή πηγή, η οποία βέβαια συνήθως είναι ο ήλιος, 

παρέχει  στο  φυτό  την  απαραίτητη  ενέργεια  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η 

αντίδραση της φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο 

αντιλαμβάνονται στην πλειοψηφία τους, ότι η φωτοσύνθεση γίνεται την ημέρα. Όσων 

αφορά το Γυμνάσιο, το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, αφού στα 

βιβλία  δεν  αναφέρεται  ότι  για  τη  φωτοσύνθεση  χρειάζεται  η  φωτεινή  ενέργεια 

συγκεκριμένων ακτινοβολιών του ορατού φωτός, το οποίο αποτελεί ένα μόνο μέρος 

της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 

τεχνητό φως, αντί για φυσικό, που να περιέχει όμως τις κατάλληλες ακτινοβολίες, 

προκειμένου να γίνει η φωτοσύνθεση. Στο Λύκειο όμως, όπως επισημάνθηκε στην 

παράγραφο  1.2.2,  αναφέρεται  η  σημασία  της  «φωτεινής»  και  όχι  της  «ηλιακής» 

ενέργειας προκειμένου να γίνει η φωτοσύνθεση. 

Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  έρευνας  σχετικά  με  τη  φυσιολογική  πτυχή  του 

φαινόμενου της φωτοσύνθεσης συμφωνούν με αυτά της έρευνας των Μαρμαρότη κα 

Γαλανοπούλου (2006), όπου μόνο το 35% των μαθητών,  είχε την αντίληψη ότι η 

φωτοσύνθεση γίνεται σε όλα τα πράσινα μέρη του φυτού, ενώ επίσης μόνο το 25% 

των  μαθητών  γνώριζε  ότι  η  φωτοσύνθεση  γίνεται  παρουσία  φωτός.  Πρέπει  να 

επισημανθεί ότι σε έρευνα των Waheed & Lucas (1992), που πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 14 ετών της Αγγλίας,  βρέθηκε ότι  το 56% 

περίπου κατανοούσαν την φυσιολογική πτυχή του φαινομένου της φωτοσύνθεσης, αν 

και  εκείνη  έρευνα  επικεντρώθηκε  στους  παράγοντες,  που  ρυθμίζουν  τη 

φωτοσύνθεση.

3.2.2. Αποτελέσματα σχετικά με την ενεργειακή πτυχή της φωτοσύνθεσης

Η ενεργειακή  άποψη της  φωτοσύνθεσης,  υπό το  επιστημονικό  πρίσμα της 

γνώσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αντίδραση αυτή απαιτεί ενέργεια από μια 

φωτεινή  πηγή,  την  οποία  και  παγιδεύει  το  φυτό.  Εν  συνεχεία,  αυτή  η  ενέργεια 

μεταφέρεται μέσω της τροφικής αλυσίδας στους υπόλοιπους οργανισμούς.
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Οι αντιλήψεις των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου σχετικά με τον 

ρόλος του ήλιου στην πορεία της φωτοσύνθεσης είναι ξεκάθαρες.   Η συντριπτική 

πλειοψηφία των μαθητών γνωρίζει ότι ο ήλιος παρέχει ενέργεια προκειμένου να γίνει 

η φωτοσύνθεση, αν και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό απαντά λανθασμένα ότι ο ήλιος 

παρέχει και θερμότητα στα φυτά που είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση, όπως 

φαίνεται  στον  σχετικό  Πίνακα.  Αυτή  η  παρανόηση  σχετικά  με  τη  σημασία  της 

θερμότητας για τα φυτά έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες (Waheed & Lucas, 

1992; Özay & Öztas, 2003; Marmaroti & Galanopoulou, 2006).

Στη Β΄ Γυμνασίου, όμως, οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει ακόμα σε βάθος 

την αρχή διατήρησης της ενέργειας, καθώς και την έννοια της μεταφοράς ενέργειας, 

γι’ αυτό και δεν γνωρίζουν ότι η ενέργεια του ήλιου παγιδεύεται – δεσμεύεται στο 

φυτό. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο ποσοστό (51,51%), που απαντά λανθασμένα ότι, 

η ενέργεια δημιουργείται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Η μεταφορά ενέργειας 

είναι όπως φαίνεται πιο οικεία στους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι γνωρίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό, ότι η ενέργεια κατά της διάρκεια της φωτοσύνθεσης παγιδεύεται 

στο  φυτό.  Οι  μαθητές  αυτοί  όμως  έχουν  περισσότερη  επαφή  από  τα  μαθήματα 

Φυσικής της Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου με την μεταφορά ενέργειας από ένα σώμα σε ένα 

άλλο. 

Παρόλα’  αυτά στην ερώτηση 16 που προσπαθεί  να  αναλύσει  σε δεύτερο 

επίπεδο τις αντιλήψεις γύρω από το θέμα της μεταφοράς, αλλά και της μετατροπής 

ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη, τόσο οι μαθητές του Λυκείου, όσο και του 

Γυμνασίου,  απαντούν λάθος, αφού δεν αντιλαμβάνονται  ότι όντως η ενέργεια που 

απελευθερώνεται κατά την καύση του ξύλου προέρχεται από τον ήλιο. Στο Γυμνάσιο 

δεν αναφέρεται στα σχολικά εγχειρίδια ούτε της Α΄ τάξης, ούτε της Γ΄ τάξης, ότι στο 

φυτό μέσω της φωτοσύνθεσης η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια 

των  δεσμών  των  χημικών  ενώσεων.  Από  την  άλλη  πλευρά  όμως,  στο  Λύκειο 

διευκρινίζεται  ξεκάθαρα,  αφού  π.χ.  στη  σελίδα  93  του  σχολικού  βιβλίου  της  Β΄ 

Λυκείου, στην εισαγωγή της ενότητας για τη φωτοσύνθεση, αναφέρεται ότι:

«Η ζωή στον πλανήτη μας εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια,  στηρίζεται στην  

ενέργεια του ήλιου. Από την ενέργεια αυτή, που εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας,  

ένα πολύ μικρό μέρος παγιδεύεται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Η φωτεινή  

ενέργεια που παγιδεύεται μετατρέπεται σε χημική και αποθηκεύεται σε οργανικά μόρια,  

τα οποία  παράγουν  οι  οργανισμοί  αυτοί  μέσα από μια  διαδικασία που ονομάζουμε  

φωτοσύνθεση».

51



Το παραπάνω απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο, περικλείει πολύ σημαντικές 

πληροφορίες για την ενεργειακή διάσταση της φωτοσύνθεσης. Αυτές οι πληροφορίες 

αναλύονται  εκτενέστερα  στη  συνέχεια στο  εγχειρίδιο,  στην ενότητα  όπου  γίνεται 

αναλυτική περιγραφή της φωτοσύνθεσης. Επιπρόσθετα, στην ενότητα της κυτταρικής 

αναπνοής περιγράφεται η αντίστροφη πορεία απελευθέρωσης της χημικής ενέργειας 

των δεσμών των οργανικών ενώσεων μέσω της οξείδωσης. Εκ του αποτελέσματος, 

όμως,  συμπεραίνουμε ότι η διδασκαλία δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

εξαιτίας ίσως της δυσκολίας να αντιληφθούν ουσιαστικά οι μαθητές της αφηρημένη 

έννοια της ενέργειας, τις ενεργειακές μετατροπές και την αρχή διατήρησής της. Σε 

αυτό μπορεί να ευθύνεται και ο τρόπος που είναι δομημένο το ελληνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα με βάση την παραδοσιακή αντίληψη, η οποία περιλαμβάνει τη διασπορά 

των εννοιών και την εφαρμογή διαφορετικών κάθε φορά εννοιολογικών πλαισίων για 

την  έννοια  της  ενέργειας,  που  πιθανότατα  οδηγεί  σε  σύγχυση  τους  μαθητές 

(Κολιόπουλος, 2001).

 Η αδυναμία κατανόησης του γεγονότος ότι ο ήλιος είναι η αρχή της ζωής και 

αποτελεί την πηγή εισόδου της ενέργειας στο οικοσύστημα, έχει επισημανθεί και από 

άλλες έρευνες (Hogan & Fisherkeller, 1996;  Carlsson 2002a;  Carlsson 2002b). Μια 

σημαντική έρευνα των που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ σε μαθητές 13-15 ετών 

από τους ερευνητές Stavy, Eisen και Yaakobi (1987), απέδειξε ότι μόνο το 10% των 

μαθητών,  γνώριζε ότι  ο ήλιος είναι  πηγή ζωής λόγω της μετατροπής της ηλιακής 

ενέργειας σε χημικής της τροφής και την επακόλουθη ροή αυτής της ενέργειας μέσω 

της τροφικής αλυσίδας.

Η  ενεργειακή  διάσταση  της  φωτοσύνθεσης,  όπως  φαίνεται  και  σε  άλλες 

έρευνες, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές. Στην έρευνα των 

Waheed &  Lucas,  (1992)  βρέθηκε  ότι  μόνο  το  20%  των  14χρονων  μαθητών 

κατανοούσαν την ενεργειακή πτυχή του φαινομένου της φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές 

του  δείγματος  παρουσίαζαν  αδυναμίες  στην  κατανόηση  των  μετατροπών  της 

ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη. Επίσης σε έρευνα του Υu (2003), πολύ λίγοι 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν την πεποίθηση ότι η ενέργεια «ρέει» 

ανάμεσα στα μέρη ενός οικοσυστήματος.

Όπως  επισημαίνουν  οι  ερευνητές,  η  δυσκολία  που  παρατηρείται  στην 

ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές  της έννοιας  της ενέργειας,  οφείλεται  εν 

μέρει στο γεγονός ότι τα παιδιά από μικρά έχουν ήδη σχηματίσει κάποιες εικόνες για 

την ενέργεια από την καθημερινότητά τους, που τα εμποδίζει να αντιληφθούν και να 
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δεχτούν το επιστημονικό περιεχόμενο της έννοιας (Watts, 1983;  Jenisson &  Reiss,

1991).  Επιπλέον,  η  ενέργεια  είναι  μια  αφηρημένη  έννοια,  η  οποία  συνδέεται  με 

φυσικά  φαινόμενα,  αλλά  δεν  είναι  φαινόμενο.  Για  αυτό  τον  λόγο  ακόμη  και  οι 

φοιτητές,  όπως  δείχνουν  έρευνες,  δεν  μπορούν  να  κατανοήσουν  σε  βάθος  τις 

μετατροπές  ενέργειας  και  αδυνατούν  να  συνδέσουν  την  αρχή  διατήρησης  της 

ενέργειας με ορισμένα φαινόμενα (Liu et al, 2002).

Επιπρόσθετα,  βιβλιογραφικά  πορίσματα  δείχνουν  ότι  οι  μαθητές  της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλες πηγές ενέργειας για 

τα  φυτά  πέρα από  τη  φωτεινή  (Barker &  Carr,  1989a;  Özay & Öztas,  2003).  Η 

ύπαρξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τα φυτά προϋπάρχει στην αντίληψη των 

μαθητών  πριν  εισέλθουν  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση,  όπως  διαπίστωσαν  οι 

Smith &  Anderson (1984) παρακολουθώντας περιστατικό διδασκαλίας μικρότερων 

μαθητών σχετικά με τη φωτοσύνθεση. Στην ίδια έρευνα ενώ φαινόταν αρχικά ότι οι 

μαθητές  είχαν  την  άποψη  ότι  τα  φυτά  μπορούσαν  να  αναπτυχθούν  μόνο  με  την 

παρουσία  του  ήλιου,  στη  συνέχεια  κατέληγαν  στην  αντίληψη  ότι  μπορούσαν  να 

αναπτυχθούν  στο σκοτάδι  χωρίς  την  παρουσία  καμιάς  φωτεινής  πηγής,  αφού ό,τι 

χρειαζόντουσαν τα φυτά, το προμηθευόντουσαν από το χώμα. Από την άλλη πλευρά, 

έρευνα  των  Boyes &  Stanisstreet (1991)  σε  πρωτοετείς  φοιτητές  κατέδειξε  ότι 

υπάρχει η αντίληψη ακόμη και σε ενήλικες ότι υπάρχουν και άλλες πηγές από τις 

οποίες μπορούν να προμηθευτούν ενέργεια τα φυτά (31% πιστεύει ότι προμηθεύονται 

ενέργεια και από το έδαφος, 28% και από το νερό).

Τέλος,  είναι  αξιοσημείωτο ότι,  όπως δείχνει  η βιβλιογραφία,  υπάρχει  συχνά η 

σύγχυση ανάμεσα στην ύλη και στην ενέργεια. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι μαθητές 

πιστεύουν,  ότι  τα  φυτά  απορροφούν  ενέργεια  κατά  τη  φωτοσύνθεση  και  την 

μετατρέπουν  σε ύλη (Stavy et al,  1987).  Τη σύγχυση ανάμεσα στην ύλη και  την 

ενέργεια φαίνεται όμως να την παρουσιάζουν και ενήλικες όπως έδειξε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές Παιδαγωγικής από την  Carlsson (2002b), αλλά και 

στην έρευνα των  Boyes &  Stanisstreet (1991), όπου οι ερωτώμενοι δεν φάνηκε να 

ξεχωρίζουν την προμήθεια ενέργειας από την προμήθεια ύλης.

3.2.3. Αποτελέσματα σχετικά με τη βιοχημική πτυχή της φωτοσύνθεσης

Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης το φυτό χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες 

απλές  ανόργανες  ουσίες,  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  και  το  νερό,  για  να  φτιάξει 
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γλυκόζη με ταυτόχρονη απελευθέρωση οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία γίνεται με τη 

βοήθεια της χλωροφύλλης στους χλωροπλάστες των φυτών.

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τα αντιδρώντα κα τα 

προϊόντα της φωτοσύνθεσης έδειξε να επικρατεί μεγάλη σύγχυση. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός, που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες, ότι τα παιδιά θεωρούν 

ότι  τα  φυτά  χρειάζονται  το  οξυγόνο  για  φτιάξουν  τα  δομικά  συστατικά  τους 

(Marmaroti &  Galanopoulou,  2006).  Έτσι  εξηγείται  και  σε  αυτή  την  έρευνα  το 

αρκετά  μεγάλο  ποσοστό  των  παιδιών  που  απαντάει  ότι  το  οξυγόνο  ανήκει  στα 

αντιδρώντα της φωτοσύνθεσης. Από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο ποσοστό τοποθετεί 

σωστά στα προϊόντα της φωτοσύνθεσης το οξυγόνο, ενώ ένα μικρότερο γνωρίζει ότι 

κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται γλυκόζη.

Η φωτοσύνθεση  γενικά  ως χημική  μετατροπή κάποιων ουσιών  σε  κάποιες 

άλλες, δεν είναι απόλυτα κατανοητή, ούτε στο Γυμνάσιο αλλά ούτε και στο Λύκειο. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της διασταυρούμενης ανάλυσης (Πίνακες 10Α 

και 10Β), ένα μικρό ποσοστό των μαθητών γνωρίζει τη σωστή απάντηση και στα δύο 

ερωτήματα.

 Παράλληλα,  είναι  αξιοσημείωτο  ότι  ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  μαθητών 

τοποθετεί κάποιες από τις χημικές αυτές ουσίες, τόσο στα αντιδρώντα, όσο και στα 

προϊόντα. Αυτό υποδηλώνει, είτε ότι υπάρχει σαφής έλλειψη βασικών γνώσεων σε 

θέματα  Χημείας,  αφού  οι  μαθητές  δεν  γνωρίζουν  ότι  στις  χημικές  αντιδράσεις 

κάποιες ουσίες μετατρέπονται σε κάποιες καινούριες, είτε ότι δεν έχουν συνδέσει στο 

μυαλό  τους  τη  φωτοσύνθεση  με  την  έννοια  της  χημικής  αντίδρασης  (Carlsson, 

2002a).  Πάντως,  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι,   στο  βιβλίο  της  Α΄  Γυμνασίου 

περιγράφεται  η  φωτοσύνθεση,  πριν  ακόμη  διδαχτούν  τα  παιδιά  τις  χημικές 

αντιδράσεις,  αφού  το  μάθημα  της  Χημείας  σύμφωνα  με  το  ελληνικό  Αναλυτικό 

Πρόγραμμα διδάσκεται για πρώτη φορά στη Β΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές διδάσκονται, 

λοιπόν, τις χημικές αντιδράσεις για πρώτη φορά στη Β΄ Γυμνασίου και αυτός είναι 

και ο λόγος που τα ερωτηματολόγια της παρούσας έρευνας διανεμήθηκαν σε μαθητές 

της Β΄ Γυμνασίου και κατόπιν μάλιστα της διδασκαλίας των χημικών αντιδράσεων. 

Από την άλλη πλευρά, στα μαθήματα Βιολογίας του Λυκείου, όπως προαναφέρθηκε, 

γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  της  βιοχημικής  διάστασης  της  φωτοσύνθεσης. 

Επιπλέον, στο Λύκειο οι μαθητές έχουν διδαχτεί στο πλαίσιο της Χημείας σε πολλές 

ενότητες  τις  χημικές  μετατροπές.  Αυτό  σημαίνει  ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά  με  τη 

διδασκαλία της φωτοσύνθεσης, αλλά και γενικότερα με τη διδασκαλία των χημικών 
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αντιδράσεων, αφού τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν είναι ικανοποιητικά, 

ούτε για τους μαθητές του Λυκείου. 

Την  ελλιπή  κατανόηση  από  τους  μαθητές  της  βιοχημικής  διάστασης  της 

φωτοσύνθεσης  την  είχαν  επισημάνει  πολλοί  ερευνητές.  Οι  Stavy et al (1987),  οι 

οποίοι επικεντρώθηκαν κυρίως στη μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με 

τη βιοχημική και οικολογική πτυχή του φαινομένου της φωτοσύνθεσης, διαπίστωσαν 

τη δυσκολία που είχαν οι μαθητές 13-15 ετών να αντιληφθούν τη χημική μετατροπή 

που συμβαίνει  κατά τη φωτοσύνθεση και κυρίως το γεγονός ότι,  το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι η πρώτη ύλη για τη δημιουργία των οργανικών ενώσεων από τις οποίες 

αποτελούνται όλοι οι οργανισμοί. Οι Leach et al (1995) επισήμαναν και αυτοί, ότι οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται π.χ. ως πρώτη ύλη παραγωγής της τροφής του φυτού το 

νερό, αλλά όχι και το διοξείδιο του άνθρακα επειδή είναι αέριο. 

Η αδυναμία σύνδεσης του διοξειδίου του άνθρακα με την παραγωγή τροφής 

των φυτών έχει τη βάση της, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, στο γεγονός ότι οι 

μαθητές δεν αντιλαμβάνονται την υλική υπόσταση των αερίων και ότι λόγου χάρη το 

διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα υλικό σώμα το οποία έχει μάζα και βάρος. Μάλιστα 

μόνο το 40% των μαθητών στην έρευνα των Stavy et al (1987), γνώριζε ότι τα φυτά 

απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Ένα άλλο πόρισμα της ίδιας έρευνας είναι ότι οι 

μαθητές παρουσίαζαν σύγχυση των εννοιών του χημικού στοιχείου και της χημικής 

ένωσης.  Χρησιμοποιούσαν  τους  όρους  «άνθρακας»  και  «διοξείδιο  του  άνθρακα» 

αδιάκριτα,  σαν  να  ήταν  ταυτόσημες,  και  φαινόταν  ότι  είχαν  απομνημονεύσει 

μηχανικά  τον  μοριακό  τύπο  της  γλυκόζης  (C6H1206),  αφού  δεν  ήταν  σε  θέση  να 

ονομάσουν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η γλυκόζη. Επίσης, στην έρευνα 

των Waheed & Lucas (1992) πολλοί λίγοι μαθητές έδειξαν να αντιλαμβάνονται ότι η 

φωτοσύνθεση  είναι  μια  χημική  αντίδραση  κατά  την  οποία  σχηματίζονται 

υδρογονάνθρακες.

Η  δυσκολία  που  παρουσιάζεται  στη  διδασκαλία  εν  γένει  των  χημικών 

μετατροπών  έχει  σημειωθεί  από  πολλούς  ερευνητές  (Stavridou &  Solomonidou, 

1998; Johnson, 2000; Solsona et al, 2003). Οι μελέτες δείχνουν ότι πολλές φορές οι 

μαθητές  θεωρούν  το  προϊόν  μιας  αντίδρασης,  ως  αποτέλεσμα  ανάμιξης  κάποιων 

ουσιών και όχι ως μετατροπή ουσιών σε κάποιες άλλες καινούριες ουσίες, που έχουν 

τις δικές τους ιδιότητες. Αυτή η δυσκολία κατανόησης των χημικών μετατροπών έχει 

διαφανεί  σε μαθητές  όλων των βαθμίδων της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Στην 

Ισπανία π.χ. σε έρευνα των  Solsona et al (2003), στην οποία συμμετείχαν μαθητές 
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17-18 ετών, αποδείχτηκε ότι οι μαθητές παρουσίασαν ανολοκλήρωτες αντιλήψεις ή 

εν  μέρει  σωστές  αντιλήψεις  σχετικά  με  την  έννοια  της  χημικής  αντίδρασης. 

Συγκεκριμένα, από το 80% των απαντήσεων των μαθητών σε ερωτήσεις σχετικά με 

την έννοια της χημικής αντίδρασης, απουσίαζε η έννοια διατήρησης της ύλης, ενώ το 

92%  των  μαθητών  δεν  μπορούσαν  να  συσχετίσουν  τη  μακροσκοπική  με  τη 

μικροσκοπική διάσταση των χημικών αντιδράσεων. Αντίστοιχη έρευνα στην Αμερική 

σε  μικρότερης  ηλικίας  μαθητές  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ανέδειξε  τις 

κυριότερες  αδυναμίες  τους  σχετικά  με την κατανόηση των χημικών αντιδράσεων, 

κάποιες από τις οποίες είναι: η έλλειψη γνώσης της αρχής διατήρησης της ύλης και η 

άγνοια του σωστού ορισμού βασικών εννοιών όπως είναι τα άτομα, τα μόρια και οι 

χημικές  ενώσεις  (Cavalo et al,  2003).  Αυτές  οι  αδυναμίες,  όπως  επισημαίνουν  οι 

ερευνητές, ξεκινούν από την μη κατανόηση σε βάθος της έννοιας της ύλης (Driver et 

al,  1993;  Driver et al,  1998).  Το  γεγονός  αυτό  δρα,  λοιπόν,  ανασταλτικά,  στην 

κατανόηση της χημικής υπόστασης και της φωτοσύνθεσης.  

Επίσης,  σε  έρευνα  της  Carlsson (2002a;2002b),  διαπιστώθηκε  ότι  ακόμη  και 

στους  υποψήφιους  δασκάλους,  υπάρχει  η  αντίληψη  ότι  η  φωτοσύνθεση  είναι  μια 

απλή είσοδος κάποιων ουσιών και έξοδος κάποιων άλλων, χωρίς να υπάρχει η έννοια 

του  μετασχηματισμού  της  ύλης.  Αυτό  έχει  τη  βάση  του  στο  ότι  δεν  έχει  γίνει 

κατανοητό όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους ενήλικες, ότι η ύλη αποτελείται 

από μονάδες, τα άτομα, τα οποία κατά τη διάρκεια των χημικών μεταβολών, μπορούν 

να αλλάξουν θέση, όχι όμως και να δημιουργηθούν εξαρχής ή να καταστραφούν. Η 

έλλειψη  όμως  της  κατανόησης  του  μετασχηματισμού  της  ύλης,  αλλά  και  της 

ενέργειας,  αποτελεί  εμπόδιο  στην  ουσιαστική  κατανόηση  της  δομής  και  της 

λειτουργίας ενός οικοσυστήματος, το οποίο βασίζει την ύπαρξή του στη μεταφορά 

ύλης και ενέργειας διαμέσου των δομικών του συστατικών. 

3.2.4. Αποτελέσματα σχετικά με την οικολογική πτυχή της φωτοσύνθεσης

Η οικολογική σκοπιά της φωτοσύνθεσης θα μπορούσε να περιλάβει αρκετές 

παραμέτρους,  όπως είναι η αυτοτροφία,  η σημασία της τροφής για τα φυτά και η 

σημασία των φυτών για το οικοσύστημα.

Όσων αφορά την έννοια της αυτοτροφίας των φυτών, η πλειονότητα των ερευνών 

δείχνει ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους τον αυτότροφο 

τρόπο θρέψης των φυτών και θεωρούν συχνά ότι τα φυτά τρέφονται όπως και τα ζώα 
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από  το  περιβάλλον  (αναλογικό  μοντέλο  ζώου)  (Barker,  1995).  Αυτή  τη  σύγχυση 

αναδεικνύουν  τα  αποτελέσματα  και  της  παρούσας  έρευνας  όπως  φαίνεται  στον 

Πίνακα  12Α,  αν  και  όπως  επισημάνθηκε,  από  τα  σχολικά  εγχειρίδια  τόσο  του 

Γυμνασίου, όσο και του Λυκείου, τονίζεται συνεχώς η αυτότροφη φύση των φυτών. 

Στην  παρούσα  μελέτη  παρατηρούμε  ότι  στη  Β΄  Γυμνασίου,  από  τη  μια 

αντιλαμβάνονται  οι  μαθητές  ότι  τα  φυτά  λέγονται  αυτότροφοι  οργανισμοί  επειδή 

παράγουν μόνα τους την τροφή τους και από την άλλη, στο ερώτημα της προέλευσης 

της τροφής των φυτών, υποστηρίζουν ότι τα φυτά προσλαμβάνουν την τροφή τους 

από το έδαφος. Σε αυτό το σημείο είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με 

τους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι φαίνεται να είναι πιο κοντά στον αυτότροφο 

τρόπο θρέψης των φυτών, γι’ αυτό και στις αντίστοιχες ερωτήσεις στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία υποστηρίζουν ότι  τα φυτά φτιάχνουν μόνα τους την τροφή τους. 

Παρόλ’  αυτά  ένα  ικανό  ποσοστό,  ακόμη  και  στο  Λύκειο,  πιστεύει  ότι  τα  φυτά 

τρέφονται από το έδαφος. 

Πολλές έρευνες που έγιναν σε ξένες χώρες έφεραν στο φως αυτή τη σύγχυση 

που  επικρατεί  σχετικά  με  την  αυτοτροφία  των  φυτών,  ιδίως  σε  μαθητές  των 

μικρότερων βαθμίδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην έρευνα των Stavy et al 

(1987), το 40% των μαθητών είχε την πεποίθηση ότι την τροφή τους τα φυτά την 

απορροφούν από το έδαφος. Παράλληλα, οι ερευνητές επισήμαναν την αδυναμία που 

έχουν να αντιληφθούν οι μαθητές, τι είναι η τροφή και  ποια είναι η χρησιμότητά της, 

αδυναμία που οφείλεται και στον τρόπο διδασκαλίας. Ο Kinchin (2000) διερευνώντας 

επίσης, τις αντιλήψεις των μαθητών για τη φωτοσύνθεση, κατέληξε και αυτός στο 

συμπέρασμα  ότι  η  πλειοψηφία  των  μαθητών  του  δείγματος,  ηλικίας  14-15  ετών, 

θεωρούσε ότι τα φυτά απορροφούν την τροφή τους από το έδαφος. Οι  Leach et al 

(1996a) σε αντίστοιχη έρευνά τους  στη Βόρεια Αγγλία σε δείγμα μαθητών 14-16 

ετών, διαπίστωσαν ότι το 40% των μαθητών αντιλαμβάνονταν ότι τα φυτά παίρνουν 

την  τροφή  τους  από  το  έδαφος  και  μάλιστα  αυτές  οι  αρχικές  αντιλήψεις  τους 

παραμένουν και μετά τη διδασκαλία. Το ετερότροφο μοντέλο θρέψης για τα φυτά, σε 

αναλογία με αυτών των ζώων, έχει αναδειχτεί σε πολλές έρευνες και ενισχύει την 

πεποίθηση στους ερευνητές, ότι οι μαθητές παρουσιάζουν ανθρωποκεντρικό ή αλλιώς 

ζωω-κεντρικό τρόπο σκέψης που δύσκολα μεταστρέφεται (Kinchin, 1999; Ζόγκζα & 

Οικονομοπούλου, 1999; Özay & Öztas, 2003; Marmaroti & Galanopoulou 2006). 

Παράλληλα,  είναι  αξιοσημείωτο  ότι  οι  Barker &  Carr σε  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε  σε  δείγμα  1550  μαθητών,  ηλικίας  10-18  ετών,  από  τη  Νέα 
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Ζηλανδία, διαπίστωσαν ότι μόνο οι 17χρονοι μαθητές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

50% είχαν την αντίληψη ότι η τροφή των φυτών παράγεται από τα ίδια τα φυτά. Οι 

μικρότεροι μαθητές θεωρούσαν ως τροφή των φυτών αντί για τους υδρογονάνθρακες 

και τη γλυκόζη, τον ήλιο, την ηλιακή ενέργεια, τον  αέρα, τα έντομα, τα θρεπτικά 

συστατικά που υπάρχουν στο έδαφος. Μάλιστα, έβρισκαν πολλές αναλογίες ανάμεσα 

στα  φυτά  και  στα  ζώα  εκτός  από  τον  τρόπο  θρέψης.  Αλλά  ακόμη  και  στις 

καταληκτικές  τάξεις  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  υπήρχε  η  αντίληψη ότι  το 

φυτό τρέφεται από τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους (Barker, 1995).

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας διαπιστώνουμε, 

επίσης, ότι  τα παιδιά στο Γυμνάσιο δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την έννοια της 

τροφής. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να μας παραξενεύει, μια και οι μαθητές στην Β΄ 

Γυμνασίου δεν γνωρίζουν ότι η τροφή έχει αποθηκευμένη στους χημικούς δεσμούς 

ενέργεια απαραίτητη για την επιβίωση των οργανισμών, όπως και το ότι  η τροφή 

χρησιμοποιείται για να προσφέρει δομικά συστατικά που τα χρειάζεται ο οργανισμός. 

Στην παρούσα μελέτη οι  μαθητές  στο Λύκειο  φαίνεται  να έχουν ξεκαθαρίσει  την 

έννοια της τροφής, λόγω και των αντίστοιχων ενοτήτων που έχουν διδαχτεί τόσο στο 

μάθημα της Χημείας, όσο και στο μάθημα της Βιολογίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε 

ότι στη Β΄ Λυκείου στη σελίδα 107, στην ενότητα που αφορά την κυτταρική αναπνοή 

αναφέρεται:

«Η τροφή από τη  στιγμή  που  θα  εισαχθεί  στο  πεπτικό σύστημα,  αρχίζει  να  

διασπάται  σταδιακά.  Οι  ουσίες  μεγάλου  μοριακού  βάρους  που  την  αποτελούν  

διασπώνται σε απλούστερες…….Σε κάθε κύτταρο οι απλές ουσίες,  που προέρχονται  

από τη διάσπαση των μεγαλομοριακών ενώσεων αξιοποιούνται με δύο τρόπους. Είτε  

χρησιμοποιούνται  πάλι  για  τη  σύνθεση  νέων  μεγαλομοριακών  ενώσεων,  που  είναι  

απαραίτητες  ως  δομικά  ή  λειτουργικά  συστατικά  του  συγκεκριμένου  κυττάρου,  είτε  

οξειδώνονται,  αποδίδοντας  σταδιακά  χημική  ενέργεια  μέσω  μιας  διαδικασίας  που 

ονομάζεται κυτταρική αναπνοή».

Τα  ευρήματα  της  έρευνας  έρχονται  σε  συμφωνία  με  βιβλιογραφικά 

πορίσματα, όπου διαφαίνεται ότι οι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων του Γυμνασίου, 

δεν  αντιλαμβάνονται  την  πολυπλοκότητα  των  τροφικών  σχέσεων  και  την 

ανακύκλωση της ύλης, κυρίως λόγω της αδυναμίας να κατανοήσουν επαρκώς την 

έννοια της τροφής (Leach et al 1996b;  Yu, 2003). Όπως επισημαίνουν οι  Hogan & 

Fisherkeller (1996), οι μαθητές έχουν από την καθημερινή τους εμπειρία σχηματίσει 
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μια εικόνα της τροφής, που τους εμποδίζει να αντιληφθούν την επιστημονική έννοια 

του όρου.

Τέλος, οι μαθητές του Γυμνασίου της παρούσας έρευνας, σε αντίθεση με τους 

μαθητές  του  Λυκείου,  φαίνεται  ότι  δεν  αντιλαμβάνονται  τι  είναι  αυτό  που 

πραγματικά  προσφέρουν  τα  φυτά,  το  οποίο  τα  καθιστά  απαραίτητα  για  το 

οικοσύστημα.  Αυτό  έρχεται  σε  συμφωνία  με  άλλες  έρευνες  που  δείχνουν  ότι  οι 

μαθητές  συνδέουν  τα  φυτά  και  τη  φωτοσύνθεση  κυρίως  με  την  παραγωγή  του 

οξυγόνου (Waheed & Lucas, 1992; Özay & Öztas, 2003). Γι’ αυτό και στο ερώτημα 

σχετικά  με  την  συνεχή  ύπαρξη  του  οξυγόνου  στο  οικοσύστημα,  σχεδόν  όλοι  οι 

μαθητές  της  παρούσας  έρευνας  απαντούν  σωστά  ότι  οφείλεται  στην  ύπαρξη  των 

φυτών και της φωτοσύνθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξούσε να ανιχνεύσει  κάποιες από τις  αντιλήψεις 

των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από τις πτυχές του πολύπλοκου 

φαινόμενου της φωτοσύνθεσης. Προκειμένου αυτό να πραγματοποιηθεί, θεωρήθηκαν 

ως δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, οι μαθητές της Β΄ τάξης των δύο Γυμνασίων 

και της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου.  Επιχειρώντας μια συνοπτική 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας συμπεραίνουμε:

1)  Σχετικά,  με  τη  διάσταση  φυσιολογίας της  φωτοσύνθεσης  και 

συγκεκριμένα,  σχετικά με το που γίνεται  η φωτοσύνθεση και  πότε,  δεν υπάρχουν 

σοβαρές παρανοήσεις μια και οι μαθητές συνδέουν τη διαδικασία αυτή με τα φύλλα 

και  με  την  ύπαρξη  του  ήλιου,  γεγονός  που  δεν  είναι  απολύτως  λάθος.  Εκεί  που 

υπάρχει  λανθασμένη  εικόνα,  είναι  στο  ρόλο  της  χλωροφύλλης,  για  την  οποία 

θεωρούν αρκετοί από τους μαθητές ότι συμμετέχει στην αντίδραση είτε ως αντιδρών, 

είτε ως προϊόν.

Οι  αντιλήψεις  των  μαθητών  σχετικά  με  την  ενεργειακή  άποψη της 

φωτοσύνθεσης  απέχουν  αρκετά  από  την  επιστημονική  γνώση.  Γνωρίζουν  βέβαια 

στην πλειοψηφία τους, τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο, ότι ο ήλιος παρέχει 

ενέργεια στα φυτά προκειμένου να γίνει η φωτοσύνθεση, αλλά οι μαθητές ιδιαίτερα 

στο Γυμνάσιο δεν γνωρίζουν από εκεί και πέρα για την τύχη αυτής της ενέργειας. Στο 

Λύκειο  οι  αντιλήψεις  των  μαθητών  έρχονται  λίγο  πιο  κοντά  στην  επιστημονική 

γνώση, μια και έχουν μεσολαβήσει αρκετά μαθήματα γύρω από τη μεταφορά και τις 

μετατροπές της ενέργειας.

Οι περισσότερες λανθασμένες αντιλήψεις εντοπίζονται κυρίως γύρω από τη 

βιοχημική διάσταση της φωτοσύνθεσης. Πολλοί μαθητές τόσο στο Γυμνάσιο, όσο 

και στο Λύκειο δεν αντιλαμβάνονται ποιες ουσίες αντιδρούν και ποιες παράγονται 

κατά  τη  διάρκεια  της  φωτοσύνθεσης  και  ακόμη χειρότερα  κάποιες  από αυτές  τις 

τοποθετούν ταυτόχρονα και στα αντιδρώντα και στα προϊόντα.

Σχετικά, με την  οικολογική διάσταση της φωτοσύνθεσης υπάρχουν κάποιες 

παρανοήσεις. Μια παρανόηση που εντοπίζεται κυρίως στο Γυμνάσιο, σχετίζεται με 

την αυτότροφη φύση των φυτών. Η αντίληψη ότι τα φυτά παίρνουν από το έδαφος 

την τροφή τους, προέρχεται από τον ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης και προφανώς 

σχετίζεται με ένα μοντέλο θρέψης που έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους από την 

καθημερινή  τους  εμπειρία.  Η έννοια  και  η  σημασία  της  τροφής  δεν  είναι  επίσης 
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απόλυτα κατανοητή στο Γυμνάσιο, επειδή δεν γίνεται σαφής από τα σχολικά βιβλία ή 

δεν τονίζεται όπως πρέπει από τον καθηγητή.

2)Κάποια σημαντική εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών της έρευνα, από 

το Γυμνάσιο στο Λύκειο, παρατηρείται μόνο σχετικά με την εικόνα της οικολογικής 

διάστασης  της  φωτοσύνθεσης.  Εκεί  μάλιστα,  όπου  υπάρχει  σαφής  εξέλιξη  των 

αντιλήψεων είναι στο θέμα της αυτοτροφίας των φυτών. Οι μαθητές του Λυκείου 

φαίνεται να απομακρύνονται σταδιακά από τον ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης που 

αποδίδει  στα  φυτά  τρόπο  διατροφής  ανάλογο  με  αυτόν  των  ζώων  και 

αντιλαμβάνονται  ουσιαστικά  την  έννοια  αυτοτροφίας  των  φυτών.  Αλλά  και  στη 

χρησιμότητα  της  τροφής,  όπως  και  στη  σημασία  των  φυτών  οι  αντιλήψεις  των 

μαθητών του Λυκείου είναι σαφώς πολύ πιο κοντά στην επιστημονική γνώση, από ότι 

των μαθητών του Γυμνασίου. Στην εξέλιξη των αντιλήψεων συμβάλλει ίσως και το 

πέρασμα στον αφηρημένο τρόπο σκέψης που έχει ήδη συντελεστεί σε μαθητές που 

είναι  17-18 ετών.  Μία μελέτη  που θα γινόταν βέβαια με τους ίδιους μαθητές,  σε 

διαφορετικές ηλικίες θα μας έδινε αξιόπιστα αποτελέσματα σχετικά με την εξέλιξη 

των αντιλήψεών τους.

3) Στη δημιουργία λανθασμένων αντιλήψεων και παρανοήσεων συμβάλλει σε 

αρκετές  περιπτώσεις  ο ελλιπής  τρόπος  παρουσίασης του θέματος  από τα σχολικά 

εγχειρίδια, όπως έχει παρατηρηθεί από ερευνητές (Abimbola & Baba, 1996; Ζόγκζα 

&  Οικονομοπούλου,  1999).  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  η  σύνδεση  π.χ.  της 

φωτοσύνθεσης  μόνο  με  τα  φύλλα  προωθείται  από  το  σχολικό  εγχειρίδιο  του 

Γυμνασίου,  όπως και η χρήση του όρου «ηλιακής» ενέργειας αντί «φωτεινής». Το 

ανησυχητικό δεν είναι βέβαια το αν θεωρούν οι μαθητές ότι η φωτοσύνθεση γίνεται 

μόνο στα φύλλα και μόνο με το ηλιακό φως, αλλά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν την 

ενεργειακή μετατροπή που συμβαίνει κατά τη φωτοσύνθεση. Έτσι, θεωρούν, λοιπόν, 

ότι  «κατά  τη  φωτοσύνθεση  δημιουργείται  ενέργεια»  ή  «κατά  τη  φωτοσύνθεση 

χάνεται ενέργεια». Πουθενά στο σχολικό βιβλίο της Α΄, αλλά ούτε κα της Γ΄ τάξης 

δεν αναφέρεται το γεγονός ότι κατά τη φωτοσύνθεση η φωτεινή, ή έστω η ηλιακή 

ενέργεια μετατρέπεται σε χημική, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα από 

τον οργανισμό. 

Η  αδυναμία  κατανόησης  της  ενεργειακής  και  βιοχημικής  διάστασης  της 

φωτοσύνθεσης από τους μαθητές του Γυμνασίου οφείλεται όμως, κυρίως, στον τρόπο 

που  είναι  δομημένο  το  ελληνικό  Αναλυτικό  Πρόγραμμα.  Η  διαδικασία  της 

φωτοσύνθεσης εμπεριέχει έννοιες  από τις επιστήμες της Φυσικής και Χημείας, τις 
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οποίες τα παιδιά στο Γυμνάσιο τις διδάσκονται ετεροχρονισμένα, ένα χρόνο μετά το 

μάθημα  της  φωτοσύνθεσης.  Διδάσκονται  δηλαδή  για  την  χημική  μετατροπή  που 

συμβαίνει με τη φωτοσύνθεση στην Α΄ Γυμνασίου, ενώ τις χημικές αντιδράσεις τις 

διδάσκονται στη Χημεία της Β΄ Γυμνασίου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις έννοιες της 

μεταφοράς και μετατροπής ενέργειας,  με τις οποίες  έρχονται σε επαφή για πρώτη 

φορά στο μάθημα της Φυσικής στη Β΄ Γυμνασίου.

Τα σχολικά εγχειρίδια όμως και το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Λύκειο είναι 

πιο προσεκτικά και αναλύουν τη φωτοσύνθεση εκτενώς χωρίς να αφήνουν κενό για 

παρερμηνείες. Τα αποτελέσματα στους μαθητές του Λυκείου μας κάνουν, λοιπόν, να 

αναρωτιόμαστε  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του  τρόπου  διδασκαλίας  των 

σχετικών μαθημάτων, αλλά και την πιθανή στροφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

στην καινοτομική ή εποικοδομητική κατεύθυνση.

4)  Τα  πορίσματα  της  παρούσας  έρευνας  είναι  σε  συμφωνία  με  αυτά  της 

βιβλιογραφίας.  Οι  μαθητές,  από  τη  μελέτη  τη  βιβλιογραφίας,  φαίνεται  να 

δυσκολεύονται  στην  κατανόηση  της  ενεργειακής  και  βιοχημικής  διάστασης  της 

φωτοσύνθεσης.  Επίσης,  το  αναλογικό  μοντέλο  ζώου  φαίνεται  να  κυριαρχεί  στη 

σκέψη της πλειοψηφίας των μαθητών των μικρότερων κυρίως τάξεων. Ακόμη ένα 

πρόβλημα σχετίζεται με την ερμηνεία της έννοιας της τροφής και της σημασίας της 

για τους οργανισμούς. Πρέπει να επισημανθεί όμως, ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των  ερευνών,  έχει  γίνει  σε  μαθητές  τάξεων  του  Γυμνασίου  (13-15ετών)  και  όχι 

μεγαλύτερων τάξεων (Carlsson, 2002a). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ     5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Κάποιες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στη διδασκαλία 

του φαινομένου της φωτοσύνθεσης, για να γίνει πιο ουσιαστική, είναι οι ακόλουθες:

► Η κυριότερη αλλαγή, που θα έπρεπε να γίνει κατά την άποψή μου, έχει να 

κάνει  με  τη  δομή  του  Αναλυτικού  Προγράμματος  στο  Γυμνάσιο.  Δεδομένης  της 

διαθεματικότητας των αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών και του συγκεκριμένου 

μαθήματος  της  φωτοσύνθεσης,  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  μια  λογική  σειρά  που  να 

ακολουθείται  στη διδασκαλία  των μαθημάτων  των Φυσικών Επιστημών.  Δηλαδή, 

εφόσον το Υπουργείο Παιδείας κρίνει ότι η Βιολογία πρέπει να διδάσκεται μόνο στην 

Α΄  και  Γ΄  Γυμνασίου,  η  ενότητα  της  φωτοσύνθεσης  θα  έπρεπε  να  διδάσκεται 

διεξοδικά στη Γ΄ Γυμνασίου, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η διδασκαλία στην Α΄ 

τάξη αναγκαστικά θα έπρεπε να περιορίζεται κυρίως στην οικολογική διάσταση του 

φαινομένου και να δίνονται παράλληλα κάποιες διευκρινίσεις για το που συμβαίνει 

και το πότε συμβαίνει. Στη Γ΄ Γυμνασίου θα έπρεπε να αναλύονται εκτενώς όλες οι 

διαστάσεις του φαινομένου, διότι τότε μπορούν να γίνουν κατανοητές σε μεγαλύτερο 

βαθμό  η  ενεργειακή  και  βιοχημική  πτυχή  της  διαδικασίας,  λόγω  του  ότι  έχει 

προηγηθεί  η  διδασκαλία  συναφών  εννοιών  και  διαδικασιών  από  τη  Φυσική  και 

Χημεία  της  Β΄,  αλλά  και  της  Γ΄  τάξης.  Στο  Λύκειο  δεν  αντιμετωπίζεται  τέτοιο 

πρόβλημα ανακολουθίας των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών.

► Κάποια σημεία διδασκαλίας της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης στα οποία 

θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στη σχολική τάξη, όπως έχουν προταθεί 

από ερευνητές (Stavy et al, 1987; Barker &Carr, 1989a, 1989b; Canal, 1999; Ζόγκζα 

& Οικονομοπούλου, 1999) είναι τα εξής:

○ Να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στον αυτότροφο τρόπο θρέψης των φυτών 

και τον ετερότροφο τρόπο θρέψης των ζώων.

○ Να δοθεί έμφαση στην υλική υπόσταση των αερίων και στη σημασία τους 

για τη κατασκευή της τροφής των φυτών.

○ Να τονιστεί  ότι  η τροφή παρέχει  στους οργανισμούς ενέργεια,  αλλά και 

δομικά συστατικά και να γίνει αντιπαραβολή της έννοια της «τροφής», με τις έννοιες 

των «θρεπτικών συστατικών» και των «πρώτων υλών για την παραγωγή τροφής», οι 

οποίες από τους μαθητές, αλλά και από καθηγητές χρησιμοποιούνται αδιάκριτα.

○  Ακολούθως  να   τονιστεί  το  γεγονός  ότι  μέσω  της  τροφικής  αλυσίδας 

μεταφέρεται ύλη και ενέργεια ανάμεσα στους οργανισμούς. 
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○ Να γίνεται αναφορά από τον καθηγητή, ότι το νερό μπορεί να μεταφέρει 

κάποιες ουσίες  διαλυμένες  σε αυτό (π.χ.  στην εικόνα 3 αναφέρεται  ότι  μεταφέρει 

άλατα), αλλά να τονίζεται ότι αυτές οι ουσίες δεν συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση, 

παρά χρησιμοποιούνται σε άλλες λειτουργίες.

►  Η  διασταύρωση  αντιλήψεων  και  η  συνειδησιακή  σύγκρουση,  η  οποία 

συχνά  προτείνεται  για  τη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών,  δεν  είναι  πάντα 

αποτελεσματική, όπως επισημαίνουν ερευνητές (Kang et al, 2004). Μπορεί να είναι 

αποτελεσματική σε μαθητές με υψηλό στάδιο νοητικής ανάπτυξης, με τυπική σκέψη, 

όμως  άλλοι  μαθητές  μπορεί  να  μην  έχουν  καλά  εδραιωμένες  σχηματισμένες 

αντιλήψεις. Επομένως, για αυτούς τους μαθητές, ο έλεγχος της επιστημονικής γνώσης 

μέσω πειραμάτων είναι  αυτός που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σχολική 

εκδοχή της επιστημονικής γνώσης (Lawson, 1988).

Η φωτοσύνθεση αποτελεί ένα φαινόμενο, του οποίου η κατανόηση απαιτεί 

τυπικές  και  όχι  συγκεκριμένες  νοητικές  λειτουργίες,  αφού  οι  μαθητές  πρέπει  να 

ξεχωρίσουν, να ελέγξουν και να αποκλείσουν μεταβλητές, για να καταλάβουν π.χ. ότι 

το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα, η φωτεινή ενέργεια και η χλωροφύλλη πρέπει να 

προϋπάρχουν,  προκειμένου  να  μπορέσει  να  συνθέσει  το  φυτό  την  τροφή  του 

(Simpson &  Marek,  1988).  Είναι  πολύ  πιθανό,  όμως,  όλα  τα  παιδιά  στη 

Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (και  μάλιστα  στο  Γυμνάσιο),  να  μην  έχουν  περάσει 

ακόμα  στο  στάδιο  της  αφηρημένης-τυπικής  σκέψης,  επομένως  πρέπει  να  ληφθεί 

υπόψη η ενδεχόμενη  αναντιστοιχία  σταδίου νοητικής  ανάπτυξης  και  παρεχόμενης 

γνώσης (Lawson & Renner, 1975).  

Τα  παιδιά  με  συγκεκριμένη  σκέψη,  τα  οποία  συνδέουν  μεταβλητές  που 

εμπίπτουν στην άμεση παρατήρηση και εμπειρία τους, θα μπορούσαν να βοηθηθούν 

στην  κατανόηση  του  φαινομένου  της  φωτοσύνθεσης  με  την  χρήση  κατάλληλων 

πειραμάτων.  Μόνο ο  εργαστηριακός  οδηγός  της  Α΄  Γυμνασίου  περιλαμβάνει  δύο 

τέτοια πειράματα: ένα πείραμα ανίχνευσης οξυγόνου παρακολουθώντας την καύση 

ενός  σπίρτου  και  ένα  πείραμα  ανίχνευσης  αμύλου.  Προκειμένου,  όμως,  να 

αντιληφθούν  οι  μαθητές  την  αναγκαιότητα  της  χλωροφύλλης,  του  νερού,  του 

διοξειδίου  του  άνθρακα  και  συγκεκριμένων  ακτινοβολιών  του  φωτός,  για  την 

πραγματοποίηση της φωτοσύνθεσης, υπάρχουν πειράματα (Αργύρης, 2002), τα οποία 

θα  βοηθούσαν  στην  κατανόηση  εν  μέρει  του  φαινόμενου.  Δυστυχώς  όμως,  δεν 

προβλέπονται  από  τους  εργαστηριακούς  οδηγούς,  ούτε  του  Γυμνασίου,  ούτε  του 

Λυκείου (στο Λύκειο και συγκεκριμένα στη Β΄ τάξη προβλέπεται μόνο ένα σχετικό 
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πείραμα απομόνωσης φωτοσυνθετικών χρωστικών). Μετρήσεις βάρους του εδάφους 

όπου αναπτύσσονται τα φυτά, θα βοηθούσαν επίσης τους μαθητές να  κατανοήσουν 

ότι,  το έδαφος δεν χρησιμοποιείται  στη παραγωγή τροφής του φυτού (Simpson & 

Marek, 1988). 

►  Νέες  τεχνολογίες  και  κατάλληλα  λογισμικά,  θα  μπορούσαν  επίσης  να 

χρησιμοποιηθούν,  προκειμένου  να  ενισχύσουν  τη διδασκαλία  των μαθημάτων  της 

Βιολογίας  και  συγκεκριμένα  και  της  φωτοσύνθεσης.  Η  οπτικοποίηση  της 

φωτοσύνθεσης θα βοηθήσει τους μαθητές να συλλάβουν τις αφηρημένες έννοιες και 

λειτουργίες που συμβαίνουν. Οι Mikropoulos et al,  (2003) πρότειναν ένα πρόγραμμα 

στο Η/Υ με το οποίο ο χρήστης-μαθητής θα μπορούσε μόνος του να περιπλανηθεί 

μέσα σε ένα φυτικό  κύτταρο,  να επιλέξει  τις  κατάλληλες  χημικές  ενώσεις  και  να 

διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να γίνει η χημική αντίδραση της 

φωτοσύνθεσης.  Τέτοια  εκπαιδευτικά  εργαλεία  προσφέρουν  ένα  ενδιαφέρον  και 

δημιουργικό  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  ο  μαθητής  μπορεί  να  μάθει  μόνος  του 

επιστημονικές διαδικασίες.

►  Η  μάθηση  μέσω  ερευνητικών  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες  δίνουν 

πρωτοβουλίες κινήσεων σε μαθητές, μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην κατανόηση 

της επιστήμης (Zion et al, 2004). Όπως έδειξαν σχετικές μελέτες, μαθητές 15 ετών 

παρουσίαζαν  καλύτερη  κατανόηση  επιστημονικών  θεμάτων  μετά  από  εφαρμογή 

μεθόδων διδασκαλίας, που περιλάμβαναν ερευνητικές μελέτες από τους ίδιους του 

μαθητές,  οι  οποίες  μελέτες  κάλυπταν  μεγάλο  χρονικό  διάστημα.  Σε  αυτές  τις 

ερευνητικές δραστηριότητες οι μαθητές καλούνταν να μελετήσουν τους παράγοντες 

που επηρέαζαν την λειτουργία ενός οικοσυστήματος, π.χ. ενός ενυδρείου, ενώ ήταν 

ελεύθεροι να μεταβάλουν τις παραμέτρους,  προκειμένου να εξετάσουν τις συνέπειές 

τους  στο  συγκεκριμένο  οικοσύστημα  (Eilam,  2002).  Με  τέτοιες  ερευνητικές 

δραστηριότητες  θα  μπορούσαν  οι  μαθητές  κυρίως  των  μεγαλύτερων  τάξεων  του 

Λυκείου να κατανοήσουν τους παράγοντες π.χ. που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση των 

φυτών και να ελέγξουν, πώς αυτή συνδέεται με την επιβίωση ενός οικοσυστήματος 

και ποια η σημασία της για το οικοσύστημα.

► Η παρούσα έρευνα έγινε σε περιορισμένο δείγμα μαθητικού πληθυσμού 

και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν,  όμως είναι ενδεικτικά των 

αντιλήψεων των μαθητών σχετικά  με τη φωτοσύνθεση.  Δεδομένου ότι  οι  μελέτες 

σχετικά  με αυτό το θέμα στον ελλαδικό  χώρο δεν είναι  πολλές,  θα  μπορούσε η 

παρούσα  εργασία  να  αποτελέσει  έναυσμα  για  ευρύτερης  κλίμακας  έρευνες,  πιο 
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σύνθετες, που θα προσεγγίσουν το θέμα από διάφορες πτυχές, αλλά και θα εξετάσουν 

την αλληλοσύνδεσή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ηµεροµηνία: …………………… 

Μη γράψεις πουθενά το όνομά σου. Το ερωτηματολόγιο δε θα δοθεί στον καθηγητή 

σου ή στους γονείς σου και δεν έχει καμιά απολύτως σχέση µε το βαθμό σου. Το 

ερωτηματολόγιο  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  ολοκλήρωση  μεταπτυχιακής 

εργασίας σχετικά με τις αντιλήψεις μαθητών για τη φωτοσύνθεση.

1. ΣΧΟΛΕΙΟ: 

2. ΤΑΞΗ :

3. ΑΓΟΡΙ                                   ΚΟΡΙΤΣΙ 

Διάλεξε την απάντηση που νομίζεις ότι είναι η καλύτερη.

1. Σε ποιο μέρος του φυτού γίνεται η φωτοσύνθεση;

Α) σε όλο το φυτό

Β) στα φύλλα

Γ) στα πράσινα μέρη του φυτού

Δ) στις ρίζες

Ε) δεν γνωρίζω

2. Σε ποιο μέρος του φυτού βρίσκεται η χλωροφύλλη;

Α) στα φύλλα

Β) στις ρίζες

Γ) σε όλο το φυτό

Δ) στα πράσινα μέρη του φυτού

Ε) δεν γνωρίζω

3. Πότε συμβαίνει η φωτοσύνθεση;

Α) όταν υπάρχει φως

Β) την ημέρα

Γ) συνεχώς 

Δ) τη νύχτα

Ε) δεν γνωρίζω
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4. Ποιος είναι ο ρόλος του ήλιου στη φωτοσύνθεση;

Α)ο  ήλιος  προμηθεύει  το  φυτό  με  την  ενέργεια  που  είναι  απαραίτητη  για  τη 

φωτοσύνθεση

Β) ο ήλιος παρέχει θερμότητα στο φυτό

Γ) ο ήλιος προμηθεύει με τροφή το φυτό

Δ) δεν γνωρίζω

5. Ποια μορφή ενέργειας είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση;

Α) θερμότητα

Β) ηλιακή ενέργεια

Γ) θερμότητα και ηλιακή ενέργεια

Δ) καμιά από αυτές τις μορφές

Ε) δεν γνωρίζω

6. Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης:

Α) παράγεται ενέργεια από το φυτό

Β) χάνεται ενέργεια

Γ) παγιδεύεται ενέργεια στο φυτό

Δ) δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω

Ε) δεν γνωρίζω

7. Ποιες ουσίες αντιδρούν κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης;

Α) το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό

Β) το οξυγόνο και το νερό

Γ) η γλυκόζη και το οξυγόνο

Δ) το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο

Ε) η γλυκόζη κα το διοξείδιο του άνθρακα

Στ) δεν γνωρίζω
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8. Ποιες ουσίες παράγονται κατά τη φωτοσύνθεση;

Α) το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό

Β) το οξυγόνο και το νερό

Γ) η γλυκόζη και το οξυγόνο

Δ) το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο

Ε) η γλυκόζη κα το διοξείδιο του άνθρακα

Στ) δεν γνωρίζω

9. Η χλωροφύλλη:

Α) είναι απαραίτητη για να γίνει η φωτοσύνθεση

Β) σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης

Γ) δεν έχει σχέση με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Δ) καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης

Ε) δεν γνωρίζω

10. Τα φυτά λέγονται αυτότροφοι οργανισμοί επειδή:

Α) βρίσκουν μόνα τους την τροφή τους

Β) παράγουν μόνα τους ενέργεια

Γ) πολλαπλασιάζονται μόνα τους

Δ) δεν έχουν ανάγκη τον άνθρωπο για να ζήσουν

Ε) παράγουν μόνα τους την τροφή τους

Στ) δεν γνωρίζω

11. Ποια είναι η προέλευση της τροφής των φυτών;

Α) το έδαφος 

Β) το νερό

Γ) ο αέρας

Δ) τα φυτά παράγουν μόνα τους την τροφή τους χρησιμοποιώντας νερό και διοξείδιο 

του άνθρακα

Ε) τα φυτά παράγουν μόνα τους την τροφή τους χρησιμοποιώντας νερό και οξυγόνο

Στ) δεν γνωρίζω
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12. Η τροφή προσφέρει στα φυτά:

Α) ενέργεια

Β) συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα από το φυτό

Γ) συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση άλλων συστατικών του φυτού

Δ)όλα τα παραπάνω

Ε) δεν γνωρίζω

 

13. Τα φυτά προσφέρουν στα ζώα και στον άνθρωπο:

Α) ενέργεια

Β) τροφή

Γ) οξυγόνο

Δ) ενέργεια, τροφή και οξυγόνο

Ε) δεν γνωρίζω

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ);

14. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει σε ένα κόσμο χωρίς φυτά.                    Σ      Λ

15.  Παρόλο  που  το  οξυγόνο  καταναλώνεται  συνεχώς  από  τους  ζωντανούς 

οργανισμούς, δεν εξαντλείται ποτέ λόγω της ύπαρξης των φυτών.                    Σ       Λ

16. Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την καύση του ξύλου προέρχεται από τον 

ήλιο.                                                                                                                     Σ        Λ

76


