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Αφηρηµένο 

Παρά το θέµα οι µαθητές φοιτούν σε σχολείο ή το πανεπιστήµιο, το κίνητρο είναι βασικό στοιχείο της 
εκπαίδευσής τους και διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην επιτυχία της συνολικής διαδικασίας διδασκαλίας-
µάθησης. Υπάρχουν δύο είδη παροχής κινήτρων. Εγγενής κίνητρο συµβαίνει όταν οι άνθρωποι παρακινούνται 
εσωτερικά για να κάνει κάτι γιατί φέρνει τους είτε ευχαρίστηση, νοµίζουν ότι είναι σηµαντικό, ή αισθάνονται ότι 
αυτά που µαθαίνουν είναι σηµαντική. Εξωγενείς κίνητρο µπαίνει στο παιχνίδι όταν ένας µαθητής είναι 
υποχρεωµένος να κάνει κάτι ή να ενεργήσει µε έναν ορισµένο τρόπο λόγω εξωτερικών παραγόντων. Το άρθρο 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε ενδογενή και εξωγενή κίνητρα των µαθητών για την 
εκµάθηση της χηµείας στην Πολωνία.  

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, η χηµεία έχει αλλάξει την καθηµερινή ζωή µας περισσότερο από 
κάθε άλλη των επιστηµών. Χηµεία έχει κάνει τον κόσµο µας πιο πολύχρωµη, πιο αποτελεσµατική, πιο 
αξιόπιστη και ασφαλή. Φαρµακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και τα προϊόντα 
περιποίησης σώµατος, αερόσακους και υγρά φρένων - όλα αυτά είναι τα χηµικά προϊόντα. Από όλες τις 
φυσικές επιστήµες, αυτή είναι η µόνη που έχει δώσει αφορµή για µια ολόκληρη βιοµηχανία - οι όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι σήµερα απασχολούνται στη χηµική βιοµηχανία. Ταυτόχρονα, όµως, καµία άλλη 
επιστήµη συνδέεται µε περισσότερες κακές συγκινήσεις, Άρνηση και το άγχος σε όλη τους τοµείς της 
κοινωνίας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η χηµεία είναι πάντα ο αγώνας για κάποιους φοιτητές στην Πολωνία. 
Είτε φοιτητές αγαπούν το αντικείµενο ή το µίσος, αλλά σύµφωνα µε έρευνα που διενεργείται, η τελευταία 
οµάδα είναι πολύ στην πλειοψηφία. Ίσως το να αρχίσετε να καταλαβαίνετε δυσαρέσκεια φοιτητής µε την 
επιστήµη γενικά και µε τη χηµεία, ιδίως εάν η σύντοµη εξέταση των ζητηµάτων: Τι παρακινεί τους µαθητές να 
θέλουν να µάθουν; Ποια είναι τα εµπόδια για τους Θέλοντας να µάθει χηµεία; Τι πνευµατικής ταλέντα 
επιτρέπουν στους µαθητές να µάθουν προχωρηµένο επίπεδο εννοιών; Ποια είναι τα εµπόδια που 
αποτρέπουν τους µαθητές από την εκµάθηση της χηµείας; Αν και οριστικές απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως 
ξηρά Αυτά είναι προς το παρόν πέρα από τη γνώση και την κατανόηση ακόµη και των προηγµένων Στοχαστές 
γέφυρα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία Είναι δυνατόν να αποκτήσουµε κάποια επίγνωση για τις περιοχές 
υπεύθυνες για την αλλαγή της κατάστασης. 

Όπως γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές θα µάθουν τι θέλουν να µάθουν, και αν πραγµατικά ήθελε 
να µάθει τη χηµεία δεν θα µπορέσει να τους κρατήσει µακριά από µαθήµατα και εργαστήρια µας. Αν οι 
µαθητές αισθάνθηκαν, για παράδειγµα, ότι «η εκµάθηση της χηµείας θα δώσει αρκετό πρόσθετο κατανόηση 
και τον έλεγχο των δυνάµεων που επηρεάζουν τις ζωές τους, εφόσον θα καθιστούσε Πιστεύεται ότι η ζωή τους 
πιο συναρπαστικές και την εκπλήρωση, αν πίστευαν ότι θα αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους ή 
αν ήταν µάλλον βέβαιο ότι θα οδηγούσε όχι µόνο σε καλούς βαθµούς, αλλά µια αίσθηση της ολοκλήρωσης, θα 
το µάθετε - και η γέφυρα θα απολαµβάνουν αυτόν τον τρόπο.  

∆υστυχώς, για ένα µεγάλο αριθµό νέων ανθρώπων οι ανταµοιβές στην εκµάθηση χηµεία αντιληπτοί ως απλά 
δεν αξίζει τον κόπο. Για πολλούς, η χηµεία θεωρείται ως µια δύσκολη, αποµακρυσµένο αντικείµενο, που 
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απαιτεί ιδιαίτερη πνευµατική ταλέντα να µάθουν και µια που ούτε αυτοί ούτε η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών θα πρέπει να κατανοήσει προκειµένου να ζήσει µια ευτυχισµένη παραγωγική ζωή. Συχνά έχουν 
ενισχυθεί από αυτή την πεποίθηση Προσανατολισµού και καθηγητές σε µη-επιστήµη Επιστηµών. Ακόµη και 
πολλές από αυτές τις επαγγελµατικές σταδιοδροµίες προγραµµατισµό σε επαγγέλµατα που απαιτούν 
Αµφιβολία χηµεία ότι η προσπάθεια που ασκούν για να το µάθουν θα πληρώσει µακριά.  

Πολωνικής σκηνής 

Ένα είδος των κινήτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της εκµάθησης νέων πραγµάτων είναι το κίνητρο για 
να µάθουν σε γενικές γραµµές. Βασίζεται στην ιδέα ότι ένας µαθητής αναγνωρίζει τη µάθηση ως µέσο για την 
αυτο-ανάπτυξη? Βελτίωση των ικανοτήτων και η απόκτηση σηµαντικών γνώσεων ενός συγκεκριµένου 
θέµατος. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ήταν εγγενές κίνητρο διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη διδακτική 
διαδικασία. Φυσικά, µπορεί να διαµορφωθεί και να αναπτυχθεί από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. µε την 
επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων διδασκαλίας και καθορισµός µορφές αλληλεπίδρασης δασκάλου-µαθητή. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε σπουδαστής είναι ένα άτοµο, ενώ αξίζει να σηµειωθεί κάθε µία 
απαιτεί µια διαφορετική σειρά στρατηγικών κινήτρων. Αυτός είναι ο λόγος, παρακινώντας τους µαθητές να 
µάθουν για οποιοδήποτε θέµα, και ειδικότερα της χηµείας, απαιτεί από το δάσκαλο µια µεγάλη ευελιξία, 
παρατήρηση, συνέπεια, υποµονή και προσπάθεια. ∆ιευθύνων µαθητές κίνητρο είναι αναµφισβήτητα µια 
µακρά, χρονοβόρα διαδικασία και υπεύθυνη, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη µετά την πρώτη 
διάγνωση των αναγκών των δυνατοτήτων τους σπουδαστές,, Γνωριµία µε τους τρόπους µάθησης και τους 
τρόπους παροχής κινήτρων. Σε όλη τη διαδικασία µάθησης υπάρχει µεγάλη ανάγκη να διαµορφώσουµε 
έρευνα προσανατολισµένη φοιτητές µπορεί να έχουν ενδιαφέροντα και είναι λογικό ότι ο τρόπος µε ένα 
µάθηµα χηµείας διεξάγεται είτε θετικά µπορεί να ενθαρρύνει τους µαθητές για περαιτέρω µάθηση και την 
αποθάρρυνση ή µόνιµα. Μία από τις µεθόδους που εφαρµόζονται, µπορεί να κατευθύνει την προσοχή τους 
σπουδαστές και την όλη διαδικασία µάθησης προς την πρακτική γνώση, δείχνοντάς τους τη χρησιµότητα και 
χρηστικότητα των εννοιών διδάσκονται στην πραγµατική ζωή. Όταν η γνώση είναι σχετική µε τους µαθητές 
Ενδιαφέροντα αυτόµατα θα είναι πιο εύπεπτα. Το γεγονός ότι η χηµεία έχει αντίκτυπο σε στεγνό παρούσα ζωή 
και την κοινωνία ως διαµεσολαβητής λειτουργεί όπως θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εύκολο να απεικονίσει 
χηµικές διεργασίες γύρω µας στο µάθηµα της χηµείας. Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών (σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης στην Πολωνία), Χηµεία αποτελεί υποχρεωτικό 
µάθηµα στα Γυµνάσια Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (3 χρόνια σπουδών) και την ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (2-3 έτη σπουδών), δηλ. για µαθητές ηλικίας 13-19. ∆ηµοτικά σχολεία στην 
Πολωνία αντιµετωπίζουν χηµεία ως µια από τις φυσικές επιστήµες και όχι να το διακρίνει ως ένα ενιαίο, 
χωριστό θέµα.  

Έρευνα Νέων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Για τους σκοπούς του χαρτιού και το δείγµα πραγµατοποιήθηκε έρευνα µεταξύ των µαθητών ενός σχολείου 
στο Junior ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 48 µαθητές της τάξης Ι (16 µαθητές), κατηγορία ΙΙ (15 µαθητές), και 
την κατηγορία ΙΙΙ (17 µαθητές) - περισσότερο ή λιγότερο Εξίσου κορίτσια και αγόρια-ρωτήθηκαν για τις 
απόψεις τους σχετικά µε τη χηµεία γενικότερα και τους παράγοντες-κίνητρα που θα βοηθήσουν να µάθουν το 
θέµα. Ερωτηµατολόγια τους αντιµετωπιστούν τρεις θεµατικές ερωτήµατα: 

• Ατοµικά κίνητρα για µάθηση χηµεία 
• Ρόλο του δασκάλου (αν υπάρχει) στην ενθάρρυνση των µαθητών να µάθουν χηµεία 
• Τρόποι επιβράβευση των προσπαθειών τους στη Χηµεία 

Τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής: το 75% του συνόλου των φοιτητών αµφισβητήθηκε η γέφυρα σηµαντικό 
κίνητρο για να µάθει χηµεία ήταν να πάρει καλούς βαθµούς. Για τα δύο τρίτα των µαθητών της πρώτης τάξης 
είναι αυτό το θέµα κλειδί γέφυρα. Κλάση ΙΙ φοιτητές ήταν λιγότερο γι 'αυτό το θέµα και να µαθαίνουν χηµεία 
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κυρίως επειδή έχουν και επειδή εξαναγκάζονται από τους γονείς τους να είναι έτσι. Σε γενικές γραµµές, 
απεδείχθη ότι µόνο το 8% των «εσωτερική ανάγκη αίσθηση» τους µαθητές να µάθουν, και µόνο το 7% όπως 
και γενικότερα στην εκµάθηση. Ωστόσο, παρά την έλλειψη εγγενούς κινήτρου, το 36% των ερωτηθέντων 
φοιτητών θέλουν να «µάθει περισσότερα» και διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι 
µαθητές της κατηγορίας Ι είναι πραγµατικά ενδιαφέρονται για την εκµάθηση χηµεία Επειδή είναι περίεργοι των 
χηµικών διεργασιών, και ότι περισσότεροι από µισό κατηγορίας ΙΙΙ µαθητές γνωρίζουν τη σηµασία της Χηµείας 
στη ζωή τους στο µέλλον. Πολλοί από αυτούς ∆ικαιολόγηση απόψεις τους λέγοντας γνώση της χηµείας που 
θα ήταν χρήσιµο στην ανώτερη δευτεροβάθµια σχολείο, πανεπιστήµιο ή σε περίπτωση που αποφασίσουν να 
γίνει γιατρός, κτηνίατρο ή τον φαρµακοποιό.  

Όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου στην κινητοποίηση των µαθητών, η πλειοψηφία των φοιτητών (65%) 
υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην απόκτηση της γνώσης του αντικειµένου. Οι 
µαθητές εντόπισαν και πειραµατίζονται µε ξηρό θέµατα, εξηγώντας δύσκολες έννοιες, δείχνοντας και την 
οπτικοποίηση διαδηλώσεις καθώς και την προσθήκη επιπλέον υποστηρικτικό υλικό και τακτική Coursebook µε 
παρουσιάσεις σε απευθείας σύνδεση υλικά, ή επισκέψεις σε εργοστάσια χηµικών. Σύµφωνα µε την 
πλειοψηφία των φοιτητών, είναι κυρίως ευθύνη του δασκάλου στους µαθητές το ενδιαφέρον µε το θέµα και του 
ή της προσωπικότητας είναι ο κύριος παράγοντας, πάρα πολύ. Υποµονή, χαµόγελο και µια καλή αίσθηση του 
χιούµορ ήταν µεταξύ των λίγων µαθητών προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, Όταν συνέντευξη. Ωστόσο, 
περισσότερο από το µισό των µαθητών κατηγορίας Ι ισχυρίστηκε ότι πάει να µάθουν για τους εαυτούς τους, 
όχι για το δάσκαλο, είτε λόγω του δασκάλου »και ότι δεν έχει σηµασία τι κάνει ο δάσκαλος στην τάξη.  

Για την πλειοψηφία των φοιτητών η κινητήριος παράγοντας είναι η δυνατότητα διόρθωσης και βελτίωση 
οποιουδήποτε σήµατος, ακόµη και ένα καλό βαθµό για το καλύτερο, και η ικανότητα του δασκάλου να 
εξηγήσει πολύπλοκες έννοιες, ακόµη και µε έναν εύκολο, εύπεπτο τρόπο. Πολλοί µαθητές εντόπισαν ορισµό 
και ∆ιδακτικοί Στόχοι του µαθήµατος ως ζωτικής σηµασίας, καθώς και εξηγώντας τη χρηστικότητα της χηµείας 
σε πραγµατικό / µέλλουσα ζωή. Για την κατηγορία Ι φοιτητές προφορικό ή γραπτό Μελέτη και βοήθεια του 
δασκάλου σε γενικές γραµµές έχουν µεγάλη σηµασία, ότι, για τους µεγαλύτερους µαθητές που να µην παίζει 
κανένα ρόλο σε όλα. Κλάση ΙΙ µαθητές µαθαίνουν κυρίως γιατί ο δάσκαλος τους δίνει συχνές εξετάσεις και 
κουίζ. Όταν οι µαθητές ρωτήθηκαν ποια ανταµοιβή που αποκτούν για καλά αποτελέσµατα στο σχολείο, 
περισσότερο από το ήµισυ από αυτούς ανέφεραν την έγκριση των γονέων, «χαρτζιλίκι» διανέµεται µόνο το 
10% των ερωτηθέντων. Νίκαια διακοπές, ένα καινούργιο ποδήλατο ή ένα παιχνίδι στον υπολογιστή µπορεί να 
αντιµετωπίζεται ως µια µορφή «ανταµοιβές χρήµα» και το 14% των µαθητών παραδέχονται ότι αυτό το είδος 
του τύπου ανταµοιβή. 13% των φοιτητών να µην έχετε καµία ανταµοιβή για τη µάθησή τους. Αυτοπεποίθηση, 
η ικανοποίηση και η ευαισθητοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σίγουρα είναι αληθινή παραδείγµατα 
της εσωτερικής παρακίνησης και έχουν ταυτιστεί µε σχεδόν 27% των µαθητών της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης κατώτερος. 

Συµπεράσµατα της έρευνας 

Σύµφωνα µε την έρευνα που διεξάγεται σε αυτό το σχολείο, τα εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται µε απόλυτη 
θέληση να µάθουν κάτι, διεύρυνση των οριζόντων και την εµβάθυνση της γνώσης είναι λιγότερο σηµαντική για 
τους φοιτητές από εξωτερικό κίνητρο την πλήρη έγκριση του από το δάσκαλο ή τους γονείς και τη δυνατότητα 
να λάβουν καλές ή καλύτερες ποιότητες . Ο ρόλος του δασκάλου στη µάθηση της χηµείας των φοιτητών είναι 
περιορισµένος για να κάνουν οι µαθητές επίγνωση του σηµαντικού ρόλου της χηµείας στη ζωή, δείχνοντας τον 
κλάδο της επιστήµης στο πλαίσιο και εξηγεί τη χρησιµότητά της στην κοινωνία.   

Πιθανές λύσεις - ∆ιδασκαλία Χηµείας στο Πλαίσιο 

Coursebook 
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Χωρίς καµία αµφιβολία, σχολική διδακτέα ύλη και εξεταστέα ύλη θα πρέπει να προσαρµοστούν στις ανάγκες 
των µαθητών, ενδιαφέροντα και τις ικανότητες, και εξακολουθεί να είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του 
Υπουργείου Παιδείας. Οργάνωση υλικού µαθηµάτων οι σπουδαστές βιβλία έχει µεγάλη επίδραση στους 
µαθητές και είτε να διευκολύνουν ή να ελαχιστοποιηθούν οι µαθητές «θέλουν να µάθουν περισσότερα από ό, 
τι αναµένεται. Θεωρητικές έννοιες αποθαρρύνουν λιγότερο πιθανό µαθητές, ακόµη και πριν αρχίσουν να 
εκτελούν τα καθήκοντα τους. Ένα καλό Coursebook πρέπει να είστε πλούσια εικονογραφηµένο, σαφής και 
φιλική προς το µαθητή. Πειραµατισµοί και επιδείξεις θα πρέπει να καλύπτει µεγαλύτερο µέρος του 
περιεχοµένου και θα πρέπει να επιτρέψει «οι µαθητές να εφαρµόζουν δική τους πρωτοβουλία και τη 
δηµιουργικότητα στο πλαίσιο. Θα πρέπει οι µαθητές Arousa φαντασία τους και να τονωθεί η λογική και κριτική 
σκέψη. Η µάθηση στην πράξη προσέγγιση, φωτογραφήθηκαν Συνοδευόµενος από DVD και σε απευθείας 
σύνδεση θα αναφορές στο κόλπο και να διαδώσει τη χηµεία µεταξύ των νέων. Παρακάτω υπάρχει ένα δείγµα 
του υλικού Coursebook ∆ιοργανώνεται σε µια «πιο εύπεπτη» τρόπο. 

1. Ο αέρας που αναπνέουµε 
2. Η προστασία της στιβάδας του όζοντος 
3. Η χηµεία της υπερθέρµανσης του πλανήτη 
4. Ενέργεια, η χηµεία, και Κοινωνία 
5. Το νερό που πίνουµε 
6. Εξουδετερώνοντας την απειλή της όξινης βροχής 
7. Οι πυρκαγιές της πυρηνικής σχάσης 
8. Ενέργεια από τη µεταφορά ηλεκτρονίων 
9. Ο Κόσµος των πλαστικών και πολυµερών 
10. Χειρισµός Μόρια και σχεδιασµός για τα ναρκωτικά 
11. ∆ιατροφή: Τροφή για Σκέψη 
12. Γενετική Μηχανική και η κληρονοµικότητα της Χηµείας 

∆άσκαλος και Μεθοδολογίες 

Σύµφωνα µε τους ρόλους των εκπαιδευτικών της έρευνας »διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση των 
µαθητών να µελετήσουν επιστηµονικά θέµατα. Υπάρχουν πολλά που µπορούν να κάνουν για την τόνωση της 
προόδου και οι µαθητές τους αναπτύσσουν περαιτέρω και θα γίνει αυτό. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να είναι 
έµπνευση και ενθουσιασµό για τους µαθητές τους. Οι νέοι θα πρέπει να δούµε την πραγµατική ανθρώπινη 
µπροστά τους, µε τα συναισθήµατα και χαρακτηριστικά όπως η υποµονή, την κατανόηση και την ικανότητα να 
εξηγήσει ακόµη και δύσκολες έννοιες σε απλή γλώσσα. Μέθοδοι και τεχνικές που εφαρµόζονται στην τάξη 
είναι µεγάλης σηµασίας. Σύµφωνα µε τα πολωνικά εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις διδασκαλία και την εκµάθηση 
των δραστηριοτήτων αναµένεται να είναι µαθητής του κέντρου, αφορούν τη µάθηση µέσω της πράξης, και οι 
σπουδαστές που βρίσκονται σε µαθησιακές δραστηριότητες που συνεπάγονται αυθεντική µάθηση. Αυτό 
θεωρείται ότι σηµαίνει ότι οι µαθητές µαθαίνουν την επίλυση των προβληµάτων συναρπαστικές 
δραστηριότητες που ενσωµατώνουν τις ερωτήσεις και τα προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή. Αυθεντικά 
µάθηση περιλαµβάνει "µάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πλαίσια που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο η γνώση 
που θα είναι χρήσιµες για την πραγµατική ζωή." Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάσει τις δραστηριότητες στις 
οποίες «οι µαθητές µπορούν να ενσωµατωθούν χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές, συντονίζει 
ατοµικές δεξιότητες περιλαµβανόµενα ότι ένα σύνθετο έργο και τη µεταφορά µάθησης στη σχολική ζωή τους, ή 
τις ρυθµίσεις εργασίας." Υπάρχουν τέσσερις τύποι αυθεντική µάθηση:  

1. Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει πραγµατικά προβλήµατα?  
2. ανοικτή έρευνα, δεξιότητες σκέψης, και µεταγνώση?  
3. Αυτός ο διάλογος και η κοινωνική µάθηση, και  
4. Αυτό το θέµα επιλεγεί »µαθητές των ενδιαφεροµένων.   

Ένας επαγγελµατίας δάσκαλος πρέπει να εντοπίζονται στον εντοπισµό επτά Ενδείξεις αυθεντική µάθηση στην 
τάξη τους:  
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1. µαθητοκεντρική µάθηση?  
2. την πρόσβαση των πολλών πόρων πέρα από το σχολείο?  
3. επιστηµονικά ως µαθητευόµενοι φοιτητές?  
4. η ευκαιρία να συγκεντρωθούν αρχικά δεδοµένα?  
5. δια βίου µάθηση πέρα από την ανάθεση?  
6. Αυθεντική αξιολόγηση της διαδικασίας και την απόδοση του προϊόντος?  
7. συνεργασία της οµάδας 

Οι αλλαγές στις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πολωνική 
επιστήµη και η χηµεία τους µαθητές να αναπτύξουν µαθητοκεντρική διαδικασίες µάθησης που βασίζονται στην 
έρευνα-based learning. Οι µαθητές είναι οι ίδιοι για το σχεδιασµό της πειραµατικής διαδικασίας, και αυτό 
φαίνεται να τους βοηθήσει να κερδίσουν µια καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας της επιστηµονικής έρευνας. 
Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση µε την «κανονική» κατάσταση για τη διδασκαλία χηµική κινητική στην 
Πολωνία, η οποία συχνά περιλαµβάνει πιο απλά ακόλουθες οδηγίες εργαστήριο ή δάσκαλος 
παρακολουθώντας επιδείξεις. Η χρήση των µικρών οµαδικών συζητήσεων Φαίνεται, επίσης, να ενισχύσει την 
κοινωνικά διαπραγµάτευση φύση της επιστηµονικής γνώσης? Πιο συνεπής µε τις απόψεις πιο ολιστική της 
φύση της επιστήµης και της γνήσιας επαγωγική µάθηση. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που απαιτείται για να συγκινήσουν τους µαθητές από τα παθητικά στα ενεργητικά 
µάθηση είναι η χρήση της στρατηγικής της ΡΟΕ (Πρόβλεψη-παρατήρηση-εξήγηση), µαζί µε µικρές οµάδες 
συζήτησης. Οι περισσότεροι µαθητές είναι σε θέση να εξηγήσει τις αλλαγές στο ρυθµό µιας χηµικής 
αντίδρασης µε βάση την κινητική θεωρία, και βασίστηκε σε ενέργεια και η θεωρία των σωµατιδίων για να 
εξηγήσει τις αλλαγές στα ποσοστά της αντίδρασης. Μπορούν να καταλάβουν πώς να διεξάγουν πειράµατα, 
και η έννοια της διερεύνησης µεταβλητών αλλάζοντας ο καθένας χωριστά, ενώ οι άλλοι διατήρηση σταθερά. 
Έχουν επίσης µια καλύτερη κατανόηση της χηµικής κινητικής, και είναι σε θέση να εξηγήσει τις αλλαγές στο 
ρυθµό µιας χηµικής αντίδρασης, καθώς επίσης και Ανάπτυξη µια καλύτερη εννοιολογική κατανόηση της 
χηµικής κινητικής. Μια πρόθεση αυτού του νέου τύπου του πειράµατος είναι να συνδέσουν τα εργαστηριακά 
µαθήµατα είναι η καθηµερινή ζωή, δεδοµένου ότι οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα πειράµατα, 
µερικές φορές όχι, Αγοράστηκε από µια εταιρεία χηµικών. Αυτό εισήγαγε επίσης ένα στοιχείο της επιλογής 
σπουδαστών, όσον αφορά στον σχεδιασµό της έρευνας και τη διεξαγωγή του πειράµατος. 

Για να διευκολυνθεί η µάθηση Φοιτητών θα πρέπει να συµµετέχουν σε πιο «ανοικτού τύπου» δραστηριότητες. 
Είναι η πρόθεση, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους µαθητές να κατασκευάσουν τη γνώση µε την 
πραγµατικότητα διεξαγωγή τους αυθεντική επιστηµονική εργασία. Αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

Πρώτα Ζητώντας σχετικών προβλημάτων σχετικά με τα φαινόμενα που οι μαθητές έχουν παρατηρηθεί? 

Δεύτερος Διατύπωση μια υπόθεση που είναι σε ευθυγράμμιση με τις προτεινόμενες προβλήματα? 

Τρίτος Επιλογή της κατάλληλης θέμα για περαιτέρω έρευνα? 

4ο Κατάλληλο για το πείραμα για να εξετάσει αυτό το θέμα (συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης, 

παρατηρήσεις, και εξήγηση)? 

5ο Αναλύοντας τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που φθάνουν σε?  

6ο Η ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των συμμαθητών τους. 

Ο ρόλος των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη Χηµική Βιοµηχανία 

Πολωνικά Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία είναι πολύ δραστήρια στην υποστήριξη των σχολείων µε διάφορα 
είδη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων να διαδώσει την προβλεπόµενη χηµεία µεταξύ των νέων. Σειρά από 
διαλέξεις, εργαστήρια και σεµινάρια ∆ιοργάνωση Τόσο σε πανεπιστήµια ή σε σχολές, ανάλογα µε τον τύπο και 
το θέµα της εκδήλωσης. Καθηγητές και πανεπιστηµιακοί επισκέπτονται συχνά σχολεία, πάρα πολύ (ειδικά σε 
ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο) να εξοικειώσει τους µαθητές µε την εκπαιδευτική προσφορά τους και να 
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προωθήσουν τη χηµεία γενικότερα. Ορισµένα σχολεία οργανώνουν, τακτικές εκδροµές και εξορµήσεις σε 
εργοστάσια χηµικών, ερευνητικά εργαστήρια, επεξεργασίας λυµάτων, σταθµούς καθαρισµού του νερού, κλπ.). 

Περίληψη 

Όλο το υλικό που παρουσιάστηκε παραπάνω επιδιώκει να βοηθήσει τους µαθητές να µάθουν καλύτερα τη 
χηµεία και να απολαύσουν την εκµάθηση, αλλά τους την προώθηση της ενεργού µάθησης περιβάλλον. Η 
κινητήρια δύναµη πίσω από την παρέµβαση ήταν µια επιθυµία να αναπτυχθεί µε επίκεντρο το µαθητευόµενο 
διδασκαλίας που είναι συνεπής µε τους στόχους της πολωνικής των θετικών επιστηµών. Καθώς οι 
παρεµβάσεις ξηρό συνίσταντο χέρια στις δραστηριότητες, όπως ξηρά εργαστηριακή εργασία, συνεργατική 
µάθηση οµάδα, επιχειρηµατολογία και κατ 'αναλογία. Ως αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων των ειδικών 
παιδαγωγικών πρόκειται να εφαρµοστεί µέσα στην τάξη ή τα εργαστήρια (σε οποιοδήποτε επίπεδο της 
εκπαίδευσης), και τα ευρήµατα της έρευνας υποδεικνύουν ορισµένα οφέλη από την άποψη της µάθησης. 
Υπάρχουν βάσιµα στοιχεία για την ενίσχυση των µαθησιακών αποτελεσµάτων.  

Και η τελική πινελιά, σε κάποιο σηµείο πολωνικές αρχές θα πρέπει να εξετάσει τον αγώνα µεταξύ της 
επιθυµίας για περισσότερη ενεργητική µάθηση στην τάξη ή το εργαστήριο, καθώς και τη φύση του καθεστώτος 
αξιολόγησης. Όπως παρατηρείται, η αξιολόγηση οδηγεί δάσκαλος και ο µαθητής συµπεριφορά και αν υπάρχει 
miss-match Μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης και παιδαγωγικών µεθόδων, το καθεστώς εκτίµησης 
κερδίζει κάθε φορά. 
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