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Abstraktní 

Motivace studentů ke studiu chemie a vědy obecně je složitý konstrukt, že může být definování a hodnoceny 
alespoň v pěti různých velikostech. Výzkum ukazuje, že motivace se úzce ovlivňují poznání a následně 
ovlivňuje vědecké vzdělávání a úroveň vědecké gramotnosti. V této práci jsme se učinit pokus identifikovat 
faktory, které mohou pozitivně ovlivnit motivaci studentů učit chemii se zaměřením na výsledky výzkumu, které 
jsou relevantní k řeckému studentské populace. Naše analýza existující literatury ukazuje, že tyto faktory by 
mohly být uspořádány do tří hlavních kategorií: přístupy k výuce, vzdělávací nástroje a neformální vzdělávací 
materiály a aktivity. Navíc nedávné studie týkající se snímání postoje řeckých studentů směrem k chemii, 
ukazují na nízkou úroveň motivace studentů zapojit se do chemie učení, skutečnost, která by mohla souviset s 
následujícími otázkami: Obtížnost tohoto chemie samozřejmě náročné učební plán v kombinaci s málo 
přidělené doba výuky, využití neatraktivní vyučovacích metod, a nedostatek pracovních příležitostí. 
Podrobnější výzkum je třeba, aby se přímo posoudit motivaci studentů učit chemii a kvantifikovat relativní 
význam, stejně jako vzájemné vztahy z ovlivňujících faktorů navržených v této práci. 

1. Úvod 

Motivace ke studiu chemie přinese prospěch všem mladým studentů podporou jejich chemický gramotnost, 
Což je schopnost rozpoznat chemické pojmy jako takové, definovat několik klíčových pojmů, identifikovat 
důležité vědecké otázky, využít své znalosti o chemických pojmů vysvětlit jevy, využívají své znalosti v oblasti 
chemie si můžete přečíst krátký článek, nebo analyzovat informace z obchodního reklamy a internetové zdroje 
[1]. Chemické gramotnost je považována za součást vědecké gramotnosti a významu všech studentů stávají 
vědecky gramotný je v mezinárodním měřítku [2,3]. 

Obecně platí, že motivace je vnitřní stav, který vzbuzuje, řídí a udržuje cíl-orientované chování. Zejména 
motivace k učení se týká dispozice studentů najít akademické aktivity relevantní a užitečné, a pokusit se z 
nich odvodit očekávané výsledky [4]. Motivovaní studenti dosáhnout akademicky strategicky zapojit se do 
chování, jako jsou třídy docházky, účast třídy, otázka, která žádá, poradenství hledá, studium, a které se 
účastní studijních skupin [5]. 

Motivace je komplexní, multidimenzionální konstrukt, který spolupracuje s poznáním ovlivňovat učení [6]. V 
souvislosti s koncepční změnou teorie učení, Dole a Sinatra [7] popisuje, jak jak kognitivní a motivační Learner 
vlastnosti komunikovat v konkrétní vzdělávací prostředí pro podporu nebo bránit koncepční změnu. Sociální 
kognitivní teorie vysvětluje lidské učení a motivace, pokud jde o vzájemných interakcí, které zahrnují osobní 
charakteristiky (např., vnitřní motivace, self-účinnost, a sebeurčení), ekologických souvislostí (např. vysoké 
školy) a chování (např., se zapsal do moderních vědních oborů) [ 8,9]. Při studiu motivaci se učit vědu, vědci 
zkoumat, proč se studenti snaží se naučit vědu, jak intenzivně se snažíme, a co názory, pocity a emoce 
charakterizují je v tomto procesu.  
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Sanfeliz a Stalzer [10], stejně jako mnoho vysokých škol, učitelů přírodovědných, věří, že jeden z jejich 
nejdůležitějších úkolů výuky je podporovat Motivace studentů ke studiu. Podle Sanfeliz a Stalzer, motivovaní 
studenti těšit učení vědu, věří v jejich schopnosti učit se a nést odpovědnost za své učení. 

Studenti jsou motivováni k významu vědy na jejich vzdělání a profesní zájmy. To znamená, že učitelé 
přírodovědných předmětů by měl zvláštní úsilí pro připojení vědeckých konceptů současných a budoucích 
studentů života tím, že vysvětlí význam vědecké gramotnosti, popisuje řadu kariérních příležitostí ve vědě, a 
zvát vědce z komunity pravidelně účastní činnosti školy přírodovědných [11,12]. Motivace žáků reakce mohou 
být také použity pro zlepšení instrukce, pokud jsou začleněny do komplexních sci-posuzování programů [11]. 

Glynn et al. [4] ukazují, že studenti conceptualize jejich motivaci učit vědu, pokud jde o pěti rozměrech: (a) 
vnitřní motivace a osobní význam, (b) self-účinnost a hodnocení úzkost, (c) sebeurčení, (d) profesní motivace, 
a (e) stupeň motivace. Studenti už vnitřní motivace a osobní význam rozměr domnívá se, věda skutečně 
motivující (zajímavý, zábavný, atd.), kdy je osobně důležité (hodnotné, důležité, atd.) a naopak. Studenti už 
self-účinnost a hodnocení úzkost dimenze popisuje ty studenty, kteří mají vysoké self-účinnost (Jsem si jist, 
věřím, že můžu, ...), a jako výsledek oni nejsou obavy z hodnocení. sebeurčení dimenze se týká kontroly 
studenti se domnívají, že přes jejich učení vědy. Studenti už kariéra motivace rozměr se měří pomocí kariéra 
souvisejících předmětů a jejich stupeň motivace rozměr o položky zahrnující stupně (např. chci dělat lépe než 
ostatní studenti ... Vydělávat dobrou známku vědy je důležité.). Oba kariéry a třída motivace odkazují na 
vnější motivace-komponenty. 

2. Řecký Case 

V Řecku došlo k zatím žádné systematické studie, která je přímo na měření motivaci studentů učit chemii. 
Měření postojů středoškolských studentů směrem k chemie odhalí neutrální postoj, pokud jde o zájem o 
předmětech chemie a negativní postoj, pokud jde o užitečnost chemie Kurz pro jejich budoucí kariéru. Jen 
málo studentů (cca 4%) vyjadřuje přání studovat chemii na Vysoké škole [13]. Tyto neutrální a negativní 
postoje ukazují na nízkou motivaci studovat a učit chemii. 

Práce několika řeckých vědců dává silnou indikaci různých faktorů, které pravděpodobně pozitivně ovlivnit 
motivaci studentů učit chemii. Tyto faktory mohou být rozděleny do těchto kategorií: výukové přístupy, 
vzdělávací nástroje, ne-Formální vzdělávací materiály a aktivity.  

Faktor "přístupy k výuce" se odkazuje na laboratorní výuky, interdisciplinární přístupy k výuce a dalších 
přístupů. V souvislosti s laboratoř instrukce, nedávná studie Kotsis [14] ukázal, že motivuje žáků základních 
škol se učit vědu. Kromě toho studie o Liapi a Tsaparlis [15] poukazuje na význam experimentálních prací, 
které studenti sami, s cílem podpořit jejich zájem k chemii a pozitivně ovlivnit jejich postoje. Stejná studie také 
k závěru, že Studenti ukazují silnou preferenci pro provádění experimentů, které mají přímou souvislost s 
každodenním život. Spojení mezi výkonem laboratorních úloh v prostředí spolupráce s pozitivními postoji a 
motivace žáků byla také poukázal [16]. V souvislosti s interdisciplinárního přístupu, použití čtyř modulů z 
evropského projektu PARSEL v reálném středních škol třídě, ukázal jasnou převahu takové výuky přístupu v 
zájmu zvyšování úrovně studentů a výkonnosti ve srovnání s tradičními způsoby výuky [17].Jiné příklady 
interdisciplinární přístupy k výuce pozitivně ovlivňovat postoje studentů a zvyšuje jejich motivaci učit chemii a 
přírodní vědy obecně byly hlášeny Baratsi-Barakou [18], Kafetzopoulos et al [19] a Seroglou [20]. Tyto metody 
jsou založeny na problém založené učení [18], objev [19] a vědecky společnost vzájemný vztah [20]. A 
konečně v souvislosti s jinými pedagogických přístupů, studie o použití analogie ve výuce chemie [21] 
poukazuje na dosažení kladného citového efektu pro většinu studentů. 
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Faktor "vzdělávací nástroje" odkazuje na informační a komunikační technologie (ICT) na bázi aplikace. 
Přesněji řečeno, bylo využití vzdělávacího softwaru týkající se výuky chemie prokazatelně spojen s nárůstem 
motivace studentů středních škol ke studiu chemie [22]. Různé typy multimediálních aplikací (jak jsou 
interaktivní 3D animace) bylo prokázáno, že stimulace zájem studentů k chemii a vykreslit výukový materiál 
přitažlivější [23]. 

Posledním faktorem, svědčí o ovlivňování motivace studentů je "neformální vzdělávací materiály a aktivity" a 
to se odkazuje na prohlídky muzeí [24], věda trhy [25] a stiskněte tlačítko vědy [26]. Zvýšení motivace 
studentů k vědě lze dosáhnout pouze přes pečlivou konstrukci návštěvy. Typ jazyka zaměstnán v 
popularizovaly vědeckých článků v tisku se zdá podnítit zájem studentů a motivovat je k dalšímu čtení 

Výše prezentace zaměřené na zkoumání práce řeckých vědců s cílem určit různé faktory, které byly s 
odvozenými ovlivnit studenta motivace se učit chemii. Vedle těchto faktorů, nedávný případ studie analýzy 
provedené v Řecku [27], vyplývá, že nízká motivace studentů ke studiu chemie může být ve vztahu k 
(předpokládanému) obtížnosti chemie kurzu, často náročné chemie osnov v kombinaci s velmi málo přidělené 
doba výuky, využití neatraktivní výukových metod a několika málo pracovních příležitostí. Podrobnější výzkum 
je nutné, aby se přímo měřit faktory, které ovlivňují motivaci studentů učit chemii, stejně jako jejich interakce. 
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