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Streszczenie   
We Włoszech, wśród dziedzin naukowych, chemia jest identyfikowany jako przykład studium 
przypadku, ponieważ jest uznawana za jedną z najtrudniejszych tematów. W celu wzmocnienie 
edukacji chemii, Kluczowym celem jest motywowanie uczniów, aby zwiększyć ich zainteresowanie 
przedmiotów ścisłych, co czyni ich proces uczenia się bardziej skuteczne. W tym celu rząd podjął 
szereg działań, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie technologii informatycznych jako 
narzędzia edukacyjnego dla nowych pokoleń, tych "cyfrowych tubylców".Przedstawiono pierwszy krok 
w badania mające na celu ocenę przydatności starannie wybranych zasobów teleinformatycznych 
nauczania na nauczanie chemii i motywacji uczniów 
 

 
1. Pedagogika: krajowy scenariusz  
Poprawa kształcenia naukowego był wysoko na agendzie politycznej wielu krajów europejskich od 
końca lat 1990 i duża liczba programów i projektów, które zostały ustanowione w celu rozwiązania 
tego problemu [1]. Jednym z najważniejszych celów jest zachęcenie większej liczby studentów na 
studia.  
We Włoszech, niestety, promocja nauki nie narodowym priorytetem jest zatem ogólna krajowa 
strategia edukacji naukowej nie może być przedmiotem reklamacji. Niemniej jednak, konkretne 
strategie i lokalne strategie zostały opracowane, aby spróbować poprawić ucznia i zainteresowania 
uczniów w nauce. 
W szczególności warto wymienić są projekty, jak "Planu Naukowego Degree" lub "nauczania nauk 
eksperymentalnych" charakteryzuje joint-wysiłków między szkołami i partnerami z wyższym 
wykształceniem lub spoza sektora edukacji, które zostały wprowadzone w życie przez Ministerstwo 
Edukacja (MIUR).  
Różnych powodów można wymienić, jako siły napędowej dla rozwoju powyższych działań w celu 
poprawy kształcenia naukowego, ale najbardziej znaczące to:  
- Spadek udziału w badaniach naukowych i zawodów pokrewnych; 
- Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych naukowców i techników;   
- Niezadowalające wyniki w sondażach krajowych i międzynarodowych (tj. INVALSI badania [2], PISA 
2006 [3]); 
- Zły obraz nauki w obywateli ducha.   
Ostatnie zostały potwierdzone przez krajowe i międzynarodowe badania, badania i dokumentów 
opublikowanych przez ekspertów w dziedzinie edukacji, raportów krajowych, dyskusje z nauczycielami 
i byłych studentów; wyczerpująca baza powiązanych dokumentów zostało wyprodukowanych i 
przesłane na portalu projektu "Chemia jest wszędzie wokół nas" [4], finansowany przez Komisję 
Europejską (marzec 2010-luty 2011). 
Wśród dyscyplin naukowych, chemia jest mniej ceniona, uznawana za trudne i abstrakcyjne przez 
większość studentów, ale także przez dorosłych. Z tego powodu, Włoskie Towarzystwo Chemiczne, 
najważniejsze stowarzyszenie chemików na poziomie krajowym, zawsze skupiała się w wysiłku 
poprawy wizerunku chemii i jej nauczania, współpraca ze szkołami i instytucjami rządowymi.  
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2. Motywacji uczniów  
Jak wyżej wspomniano, głównym celem wzmocnienia kształcenia naukowego, jest motywowanie 
uczniów, aby zwiększyć ich zainteresowanie przedmiotów ścisłych, co czyni ich proces uczenia się 
bardziej skuteczne. Jest to szczególnie trudne, gdy za dyscyplina jest chemia. W rzeczywistości: 
- Trudność w zrozumieniu mikroskopowej (streszczenie) poziomie 
- Wykorzystanie niewystarczająca podręcznikach,  
- Brak działań eksperymentalnych,  
- Niewystarczające przydzielono czas nauczania, 
- Niski poziom umiejętności nauczycieli, 
uczynić chemii temat często odrzucone przez studentów.  
Dwa główne projekty krajowe są obecnie przeznaczone na wzmocnienie studenta wiedzy naukowej, 
jak i nauczycieli umiejętności, wciągające. 
Narodowej projekt "nauczania nauk eksperymentalnych" (ISS) [5] skierowana jest do pierwotnego i 
pierwsze dwa lata szkoły średniej. Jednym z celów programu jest wspieranie szkolenia nauczycieli, 
zorganizowanej w społecznościach praktyki i wspierany przez lokalne prezydiów, nauczyciele, po 
odpowiednim treningu, można rozwijać i promować doświadczenia i nieformalnego i szkolenia w 
zakresie nauki, w kierunku kolegów. Ostatecznym celem tej inicjatywy jest podniesienie poziomu 
naukowego alfabetyzacji włoskich studentów. 
Krajowego projektu "Naukowy Plan Degree" (PLS) [6] rozpoczęty w 2005 jako odpowiedź na 
dramatyczne spadku immatrykulacji do naukowych kierunków studiów (chemia, matematyka, fizyka, 
materiałoznawstwo), zarejestrowane w naszym kraju. Została ona zrealizowana w całych Włoszech i 
składa się z inicjatyw zorientowanych wzbudzić zainteresowanie nauką wśród uczniów szkół średnich. 
Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli i ma na celu zbudowanie pomostu pomiędzy szkołą i 
uniwersytetem. Składa się z wielu różnych inicjatyw, takich jak seminaria, laboratoria, itp., które 
odbędzie się w szkole, jak i na uczelni. Głównym celem projektu jest promowanie badań naukowych 
dyscyplin. Narzędzia do osiągnięcia celów opisanych są: zwiększenie dyfuzji kultury naukowej w 
szkole średniej i na rozpoczęcie procesu kursy podyplomowe dla nauczycieli. Główną ideą projektu 
jazdy jest konieczność bezpośredniego zaangażowania uczniów w czynności laboratoryjnych jako 
narzędzia w celu zwiększenia ich wiedzy naukowej. 
Oba te projekty wskazują na współpracy między nauczycielami i przedstawicielami wyższego 
wykształcenia, ale przede wszystkim, między nauczycielami i uczniami, w celu poprawy wzajemnej 
komunikacji poprzez opracowanie wspólnego języka i narzędzi w stanie wzbudzić zainteresowanie. 
Eksperymentalne działania są pomoce dydaktyczne bardzo cenione i uznane za skuteczne uzyskanie 
zaangażowania uczniów w lekcjach chemii. To jest oczywiście prawda, bo eksperymentalne działania, 
aby studenci bohaterów wraz z nauczycielami i zarządzania, aby zobaczyć konkretne aspekty chemii i 
jej nierozerwalny związek z codziennością, a ponadto dodając szczyptę spektakularnego, składnik 
uczeń przyjazny. Ale nie są one wystarczające, jeśli celem jest poprawa motywacji.  
W tym miejscu warto wyjaśnić znaczenie słowa "motywacja", to jest dalekie od oczywistości, a ta nie 
może być używany jako synonim entuzjazmu lub, co gorsza, przyjemności.  
Entuzjazm i radość z pewnością są natychmiastowe i widoczne nastroje, które wydają się bardziej 
przyjazny i chemia jeszcze łatwiej, ale ich efekt nie trwa długo, ponieważ są one oparte na 
zaskoczeniu i urok nowości.  
Motywacja jest trudniejsze do uzyskania i jest efektem pracy na długo i ciężko, ale jest trwały i 
samowystarczalny. W celu motywowania uczniów, konieczne jest ich bohaterem nauczania-uczenia 
się, w join-nakładu nauczyciel-uczeń, który opracuje pełnego zrozumienia zagadnień, ale także 
świadomość i chęć do nauki. Zatem zmotywowany uczeń jest osobą, która czerpie satysfakcję w 
obliczu wyzwań i pokonywanie spotyka podczas treningu. 
W tym celu, język używany do komunikacji naukowej treści ma zasadnicze znaczenie. Uczniowie, 
szczególnie jeśli dzieci, napotykają trudności w badaniu chemii, bo nie znają języka naukowego, nie 
można zrozumieć teksty, w których jest on prezentowany bez odpowiedniej mediacji i Kowalski trudno 
myśleć na poziomie mikroskopowym. W celu zapewnienia im zdolność czytania i rozumienia tekstów 
naukowych, konieczne jest, aby rozpocząć od własnego języka i pojęć, a następnie zbudować 
stopniowo bardziej złożonego języka wraz ze znajomością zjawisk, poprzez realizację doświadczeń i 
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refleksji nad nimi. Następnie będzie mógł na przedłużenie od zrozumienia na makroskopowe poziomie 
mikroskopowym.  
Innowacyjne narzędzia, coraz wprowadzone w metodologii nauczania, świadczy technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań 
(MIUR) zachęca do wykorzystywania tych technologii, a także dlatego, że są bardzo dobrze 
zaznajomieni z nowego pokolenia uczniów, a więc o nazwie "cyfrowi tubylcy". 
  

3. ICT w edukacji szkolnej    
Powszechne zastosowanie nowej technologii w szkołach została wprowadzona w drodze reformy 
systemu oświaty w 2003 r. dotyczące 1. cykl kształcenia (szkoła podstawowa i gimnazjum). Szeroka 
oferta inicjatyw miała na celu odnowienie i wzmocnienie nauczania / uczenia metodologii lepiej radzić 
sobie z potrzebami nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Główne inicjatywy dotyczyły: 
- Dostarczanie szkoły w sprzęt multimedialny 
- Łączenie szkół do Internetu 
- Konfiguracja sieci i usługi 
- Szkolenie nauczycieli 
Cyfrowy plan działania School [7] jest głównym, ale nie jedynym, projekt przyjęty przez MIUR 
promowanie wykorzystania ICT w nauczaniu / kształceniu procesu. Inicjatywa jest opracowany w 
dwóch etapach: wprowadzenie tablice interaktywne (IT) w szkołach i rozwój cyfrowych klasy [8] - cl @ 
ssi 2,0. (156 klas na poziomie gimnazjalnym monitorowany w celu oceny wpływu ICT i nowego 
środowiska uczenia się na wyniki uczniów i umiejętności) [9,10].  
Indire (Narodowy Instytut Dokumentacji, Badań i Innowacji w Edukacji) opracował system bazy 
danych, która gromadzi środki, które mają być wykorzystywane przez nauczycieli. Najbardziej 
wymowny jest Gold [11], baza dobrych praktyk, w tym kształcenia obiektów wytworzonych przez 
nauczycieli. 
  

4. Zasoby informatyczne dydaktyczne dla chemii  
Niestety, dostępność zasobów krajowych ICT dydaktycznych do nauki, chemii, w szczególności, jest 
daleko być bogaty. Bardziej owocne są badania zasobów do matematyki i wiele więcej dla dyscyplin 
humanistycznych.    
Wybór z około 200 zasobów ICT do nauczania chemii (i nauka) została przeprowadzona dla projektu 
"Chemistry Is All Around Network" (CIAA_NET) [12], zgodnie z jedenastu krajów, każdy kraj szuka w 
krajowym środowisku. Tylko 14 z tych zasobów jest w języku włoskim.  
Sektor edukacji ICT w chemii / nauki jest jeszcze w początkowym stadium w naszym kraju: cenne 
zasoby zostały opracowane, także dzięki projektom finansowanym przez MIUR, ale nie są one 
jeszcze wystarczająco wspólne, więc trudno znaleźć. 
Głównym ryzykiem, surfowanie w Internecie bez odpowiednich referencji, jest znaleźć wolne ale 
niskiej jakości zasoby, ze względu na ubóstwo interaktywnej materiału lub nawet do niedokładnych 
treści / trywialne. 
Wiele interaktywnych środków wybranych i dostępnych na CIAA_NET portalu, jak łatwo wykorzystać i 
naukowo wiarygodne, mają cechy charakterystyczne ludycznej podejścia, które na pewno oferują 
atrakcyjny wariant do klasycznych lekcji, ale to nie gwarantuje poprawę ustawicznego. Budowa 
multimedialnego zasobu powinna bowiem uwzględnić także rozwiązywania problemów aspekt kursu, 
zgodnie z tym, co zostało powiedziane na temat motywacji uczniów. 
 

5. Ocena wpływu środków teleinformatycznych nauczania na uczniów 

Prace grupy projektu CIAA_NET, składa przez ekspertów w szkolnej edukacji, szkolnictwa wyższego i 
trenerów nauczycieli: 
Carnasciali Maria Maddalena (University of Genoa Koordynatora i naukowy) 
Ricco Laura (Uniwersytet Genua) 
Alloisio Marina (Uniwersytet Genua)  
Cardinale Anna Maria (Uniwersytet w Genui) 
Campodonico Serena (Uniwersytet Genua) 
Ghibaudi Elena (Uniwersytet Turyn) 
Lotti Antonella (Uniwersytet Genua) 



 
   
    
 
 

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

  

   

Matricardi Giorgio (Uniwersytet Genua) 
Parmigiani Davide (Uniwersytet Genua) 
Regis Alberto (Uniwersytet Turyn)  
Saiello Silvana (Uniwersytet Naple) 
Bennucci Valter (nauczyciel, classic liceum)  
Bignone Caterina (nauczyciel, szkoła podstawowa)  
Caviglia Giuseppina (nauczyciel, szkoła podstawowa) 
Lucifredi Enza (nauczyciel, classic liceum)  
Mallarino Barbara (nauczyciel, szkoła podstawowa) 
Pitto Anna (nauczyciel, naukowych liceum) 
Rametta Marco (nauczyciel, naukowych liceum) 
Rebella Ilaria (nauczyciel, szkoła podstawowa)  
Zamboni Nadia (nauczyciel gimnazjum) 
Zunino Rosalia (nauczyciel, szkoła podstawowa) 
Workgroup rozpoczął rozpoznawczą badanie mające na celu ocenę wpływu kilku wybranych zasobów 
teleinformatycznych w nauczaniu uczniów z różnych epok i szkół. 
Wstępny etap badania (wstępne testowanie) miało na celu podkreślenie, że pomysły interaktywne 
źródło wzbudza na studentów nie przyzwyczajony do tego rodzaju naukowego tutorialu, czyli głównie 
emocjonalny i instynktowna reakcja. 
Następnym krokiem będzie poświęcona zbadać na efekt, że te same środki będą miały na uczenia się 
i motywacji, ale to wymaga co najmniej jeden rok w wyniku eksperymentów, które mogą być uznane 
za wiarygodne.   
 
5,1 Metoda, instrument i procedura badań wstępnych   
Ustawienie jest pracownia komputerowa, a procedura przewiduje cztery etapy: 
1. Na początku uczniowie, pogrupowanych w pary, surfować zasób (strona internetowa lub symulacji) 
swobodnie i bez pomocy nauczycieli. 
2. Następnie nauczyciel wskazuje na pewne sekcje strony internetowej za ważne (np. symulacyjne, 
badania, oceny wideo itp.), aby upewnić się, że uczniowie mogą powstać opinię o nich. 
3. Wreszcie uczniowie samodzielnie surfować ponownie, omawiając każdy na temat funkcji serwisu. 
4. W końcu są one wymagane do odpowiedzi zorganizowany wywiad koncentruje się na 
następujących postępowych punktów kluczowych: ciekawe, uczenia się, interakcji, krytyczne myślenie 
[13-16]. 
Jako pierwszy ICT zasobu, wirtualny eksperyment na lepkość (lepkość explorer 2012 [17]) został 
przetestowany na dzieci uczęszczających do czwartej klasy szkoły podstawowej (24 dzieci, 9 lat).  
Eksperyment polega upuszczenie piłką różnych cieczy (wody, oleju, miód ...), a następnie obserwację 
jego prędkości, to jest możliwe, w celu zmiany temperatury cieczy przez ogrzewanie z płomieniem lub 
chłodzenia. Dwa jednoczesne odchody są przeprowadzane po wybraniu cieczy i temperatury, co w 
porównaniu lepkości w funkcji temperatury i substancji. 
 
5,2 Analiza danych 

Po uczniowie doświadczenie zostały wywiady: pytania i synteza odpowiedzi podane poniżej.   
1. Odsetki WWW 

. Czy strona jest ciekawa? 
Tak, ponieważ pomaga uczyć się - Tak, ponieważ uczy ciekawych rzeczy - tak, ponieważ pomaga 
zrozumieć nauki - tak, bo to sprawia, że rozumiem, bo gdy piłka spadnie w miodzie to idzie wolniej, niż 
w innej cieczy - Tak, ponieważ doświadczyliśmy płynów w różnych temperaturach. 
b. Które działy są bardziej interesujące? 
Aby oglądać prędkość piłki - Kochanie, bo gdy jest zimny piłka spada powoli, ale jest to również 
interesujące, aby obejrzeć, co dzieje się po zmianie płynów - Video - Dwa różne substancje o różnej 
temperaturze, że spadek z tą samą prędkością - zachowanie substancji w różnych temperaturach - 
upuszczenie ball - płomień, który zmienia temperaturę cieczy, ponieważ zwiększa lub zmniejsza 
prędkość piłki. 
c. Które elementy (teksty, zdjęcia, wideo, ...) są bardziej interesujące? 
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Aby zmienić temperaturę - Aby zmienić ciecze - Aby upuścić piłkę, bo to pokazuje zachowanie cieczy 
- eksperyment jest jak gra, która sprawia, że uczyć się zachowania substancji podczas zmiany ich 
stanu - piłka, płomień, płyny - kasowanie, ponieważ można powtórzyć eksperyment w różnych 
warunkach - olej w oleju, lub przez sam płyn, w różnych temperaturach i różnych cieczy w tej samej 
temperaturze.  

2. Treści kształcenia 
. Czy witryna pomóc w zapamiętywaniu treści lub byłoby podobne w książce? 
Strona jest lepsza, ponieważ pokazuje ruch, książka pokazuje zdjęcia tylko - witryna pomaga bardziej, 
bo widzę obrazy - Książki są bardziej dokładne - strona pomoże przypomnieć tematy już studiowali - 
książka twierdzi, że ciecz lepkość zmienia się przy zmianie temperatury ale strona pokazuje mi, że 
piłka spadnie wolniej lub szybciej. 
b. Czy strona internetowa skonstruowana w prosty sposób za zrozumienie? 
Tak, ponieważ ma wiele opcji - Tak, ponieważ pomaga nam zrozumieć zachowanie cieczy - Tak, 
ponieważ mówi, co robić - Tak, bo można dobrze zrozumieć, co zrobić, e można zrobić wiele rzeczy - 
Tak, bo zdjęć - Tak, ponieważ ma kilka rzeczy do zrobienia. 
c. Które części (symulacyjne, wideo, zdjęcia, ...) wspierać swoją naukę lepiej? 
Piłkę, bo gdy spadnie Ci zrozumieć zachowania cieczy w różnych temperaturach - wideo - Zdjęcia w 
ruchu - Płyny - możliwość wybrać taką samą temperaturę, ale różne płyny, co obserwowanie innej 
prędkości kulki - olej w porównaniu z olejem w różnych temperaturach. 

3. Znaczące oddziaływanie 
. Czy strona stymulowania interakcji z szkolnego? 
Tak i tak, ponieważ są one rozpraszać eksperymentów - Tak, ponieważ pomaga nam się zgodzić - 
Tylko wtedy, gdy trzeba zdecydować, co zmienić - Tak, bo pomagamy sobie na kiedy zdecydujemy 
się coś zmienić - tak, bo uważają, że jest bardzo ciekawy. 
b. Które części stymulacji dyskusji z szkolnego? 
Piłkę, ponieważ spada wiele razy - wideo - Chemia, ponieważ istnieje wiele substancji - Aby zmienić 
temperaturę i substancje więc zachowaniem różnic - Ciecze i temperatury - Aby zobaczyć oleju w 
temperaturze 100 ° C i 0 ° C - piłka Zrezygnowanie pozwala pojąć temperaturę.  
c. Dyskusja skupiła się na tematach chemii czy nie? 
Tak - Tak, bo są to substancje chemiczne - Tak, o płyny i temperatury 

4. Krytyczne myślenie 
. Czy strona internetowa pomoże Ci w zrozumieniu świata realnego? 
Tak, bo to pokazuje zachowanie substancji-Tak, ponieważ zajmuje się rzeczami tego świata - nie - nie 
wiem - Tak, bo można odkryć nowe rzeczy. 
b. Jakie są części, które proponujemy krytyczne problemy? 
Brak - Teksty, wideo i zdjęcia - piłka w ruchu przez ciecz - Płyny, ponieważ są one różne - wideo, 
który sprawia, że można odkryć zachowania substancji.  
c. Czy myślisz, że będziesz w stanie wyjaśnić zawartość chemii lepiej po surfowanie witrynę 
(argumentacja)? 
Tak - Tak, bo teraz wiemy więcej o chemii i na temat zachowania płynów, gdy zmiany temperatury - 
Tak, ponieważ dowiadujemy się więcej rzeczy - Tak, dlatego, że konsultowano go z uwagą.   
 
Pierwszym krokiem indywidualnego podejścia do zasobu jest odkrywczy, ale prawie wszystkie dzieci 
odkryłem, co było bardziej interesujące, w miejscu, to było łatwe dla nauczyciela poprowadzi ich do 
funkcjonalnego eksploracji same. W tym czasie, znajomość wcześniej zbudował szkołę, nawet na 
długo przed, pojawiły.  
Dzieci początkowo były przyciągane przez "gry", ale później pojawiły się różne oprocentowanie. To 
doprowadziło ich do korzystania z narzędzia do testowania i badania tego zjawiska. 
 

6. Wnioski 
Wreszcie, chcemy wskazać pewne propozycje edukacyjne, które powstają z pierwszych spostrzeżeń: 

- jak korzystać z zasobów Internetu? Jeśli nauczyciel korzysta z cyfrowych narzędzi, nauka nie 
poprawi automatycznie, jest to wygodne do zidentyfikowania najbardziej odpowiednich części, 
tak by uczniowie mogli z nich korzystać, przynajmniej na początku, z dobrym kierunkiem przez 
nauczycieli. W ten sposób uczniowie nie surfowania w sposób przypadkowy [18,19]; 
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- sensowną debatę wśród studentów nie rozpocznie się od razu, również w tym przypadku, 
nauczyciele powinni zorganizować kilka wiodących pytań, które pomaga studentom w rozwoju 
krytycznych problemów i dyskusji [20]; 

- krytyczne myślenie jest najtrudniejsze, trzeba kalibrować i modyfikowanie instrumentu badań 
[21]; 

- Kolejnym kluczowym punktem jest związana z edukacją nauczycieli: należy rozważyć 
możliwość edukowania nauczycieli w korzystaniu z zasobów internetowych w klasie, jest to 
niezbędne do identyfikacji i podkreślają kluczowe sekcje zasobów (jest to zarówno działalność 
konstrukcja nauczyciela przed doświadczeniem w klasie i działalności dyskusji ze studentami 
w trakcie doświadczenia w klasie) 

Punkt dla rozwoju dalszych badań jest następujący: jak tworzyć i budować nowe zasoby w 
udostępnionym (ze studentami) i łatwy sposób (w przypadku aplikacji, które również nie-expert 
nauczyciele mogą używać)? 
Oczywiście, należy sprawdzić te dane z większej liczby uczestników. 
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