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Αφηρηµένο 

Τα κίνητρα των µαθητών για να µάθουν χηµεία και την επιστήµη γενικότερα είναι ένα σύνθετο κατασκεύασµα 
που µπορεί να επινοήσει και να αξιολογούνται σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές διαστάσεις. Η έρευνα δείχνει 
ότι τα κίνητρα αλληλεπιδρά στενά µε τη γνωστική λειτουργία και στη συνέχεια επηρεάζει την εκµάθηση της 
επιστήµης και το επίπεδο της επιστηµονικής παιδείας. Στην εργασία αυτή, κάνουµε µια προσπάθεια να 
εντοπιστούν οι παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τα κίνητρα των µαθητών να µάθουν 
χηµεία µε την εστίαση στα αποτελέσµατα ερευνών που σχετίζονται µε τον ελληνικό πληθυσµό των 
σπουδαστών. Η ανάλυσή µας από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι οι παράγοντες αυτοί θα µπορούσαν 
να οργανωθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: διδακτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά εργαλεία, και της µη τυπικής 
εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, πρόσφατες µελέτες που σχετίζονται µε διερευνητικά 
στάσεις Ελλήνων φοιτητών προς την χηµεία, είναι ενδεικτικά χαµηλού επιπέδου κίνητρα των µαθητών να 
συµµετέχουν στην εκπαίδευση χηµεία, γεγονός που θα µπορούσε να σχετίζεται µε τα ακόλουθα θέµατα: 
δυσκολία του µαθήµατος της χηµείας, απαιτητικό πρόγραµµα σπουδών σε συνδυασµό µε κατανεµηθεί λίγο 
χρόνο διδασκαλίας, τη χρήση των µη ελκυστικές µεθόδους διδασκαλίας, και η έλλειψη ευκαιριών 
σταδιοδροµίας. Περισσότερα σε βάθος έρευνα, προκειµένου να εκτιµηθεί άµεσα κίνητρα των µαθητών για να 
µάθουν τη χηµεία και την ποσοτικοποίηση της σχετικής σηµασίας καθώς και διασύνδεση των παραγόντων που 
επηρεάζουν προτείνονται στην παρούσα εργασία. 

1. Εισαγωγή 

Κίνητρα για να µάθουν τα οφέλη χηµεία όλοι οι νέοι φοιτητών µε την υποστήριξη τους χηµική ουσία 
αλφαβητισµού, Η οποία είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν έννοιες όπως η χηµική, καθορίζει ορισµένες 
βασικές έννοιες-, τον προσδιορισµό σηµαντικών επιστηµονικών ερωτηµάτων, χρησιµοποιήστε την κατανόηση 
των εννοιών χηµικών για να εξηγήσουν φαινόµενα, χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους στη χηµεία για να 
διαβάσετε ένα σύντοµο άρθρο, ή να αναλύουν πληροφορίες που παρέχονται σε εµπορική Οι διαφηµίσεις στο 
διαδίκτυο ή πόρους [1]. Χηµική παιδεία θεωρείται ως στοιχείο της επιστηµονικής παιδείας και τη σηµασία 
όλων των µαθητών να γίνει επιστηµονικά εγγράµµατοι υποστηρίζεται σε διεθνές επίπεδο [2,3]. 

Σε γενικές γραµµές, τα κίνητρα είναι η εσωτερική κατάσταση που προκαλεί, κατευθύνει και συντηρεί ο στόχος-
προσανατολισµένη συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, το κίνητρο για να µάθουν αναφέρεται στην διάθεση των 
φοιτητών να βρουν τις σχετικές ακαδηµαϊκές δραστηριότητες και αξίζει τον κόπο και να προσπαθήσουµε και 
να αντλούν από τους τα προβλεπόµενα οφέλη [4]. ∆ραστήριοι οι µαθητές επιτύχουν ακαδηµαϊκά στρατηγικά 
από συµµετοχή σε συµπεριφορές, όπως η παρακολούθηση στην τάξη, τη συµµετοχή στην τάξη, ζητώντας 
ερώτηση, που αναζητούν συµβουλές, τις σπουδές, και συµµετέχουν σε οµάδες µελέτης [5]. 

Το κίνητρο είναι µια σύνθετη, πολυδιάστατη δοµή που αλληλεπιδρά µε τη γνωστική λειτουργία να επηρεάσει 
τη µάθηση [6]. Στο πλαίσιο της εννοιολογική αλλαγή θεωρία της µάθησης, Dole και Σινάτρα [7] περιγράφει τον 
τρόπο και για το γνωστικό και κινητήριος χαρακτηριστικών ενός µαθητή αλληλεπιδρούν σε ένα συγκεκριµένο 
περιβάλλον µάθησης για την υποστήριξη ή να εµποδίζουν την εννοιολογική αλλαγή. Κοινωνική γνωστική 
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θεωρία εξηγεί την ανθρώπινη µαθησιακή διαδικασία και τα κίνητρα από την άποψη των αµοιβαίων 
αλληλεπιδράσεων που εµπλέκουν προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ., εγγενή κίνητρα, αυτο-
αποτελεσµατικότητας, και της αυτοδιάθεσης), περιβαλλοντικά πλαίσια (π.χ., λύκειο), και τη συµπεριφορά (π.χ. 
εγγραφή σε προχωρηµένα µαθήµατα της επιστήµης) [ 8,9]. Στη µελέτη το κίνητρο για να µάθουν την επιστήµη, 
ερευνητές εξετάζουν γιατί οι µαθητές προσπαθούν να µάθουν την επιστήµη, το πόσο εντατικά προσπαθούν, 
και ποιες πεποιθήσεις, συναισθήµατα, συγκινήσεις και τους χαρακτηρίζουν σε αυτή τη διαδικασία.  

Sanfeliz και Stalzer [10], όπως και πολλοί άλλοι καθηγητές της επιστήµης σχολείο, πιστεύουµε ότι µία από τις 
σηµαντικότερες εκπαιδευτικές ευθύνες τους είναι να ενθαρρύνει κινήτρου των µαθητών να µάθουν. Σύµφωνα 
µε Sanfeliz και Stalzer, κίνητρα φοιτητές απολαµβάνουν την εκµάθηση της επιστήµης, πιστεύουν στη 
δυνατότητά τους να µάθουν, και να αναλάβουν την ευθύνη για τη µάθησή τους. 

Οι µαθητές παρακινούνται από τη σχέση της επιστήµης στην εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά τους 
σταδιοδροµία. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν επιστήµη µια ιδιαίτερη προσπάθεια να 
συνδεθεί έννοιες της επιστήµης µε την τρέχουσα και τη µελλοντική ζωή των φοιτητών », εξηγώντας τη σηµασία 
της επιστηµονικής παιδείας, που περιγράφει τις πολλές ευκαιρίες σταδιοδροµίας στον τοµέα της επιστήµης, 
και καλώντας επιστήµονες από την κοινότητα να συµµετέχουν τακτικά στις δραστηριότητες της επιστήµης 
σχολείο [11,12]. Απαντήσεις κίνητρα των µαθητών µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας, όταν ενσωµατώνονται ολοκληρωµένη επιστηµονική αξιολόγηση των προγραµµάτων [11]. 

Glynn et al. [4] δείχνουν ότι οι µαθητές αντιλαµβάνονται το κίνητρό τους να µάθουν την επιστήµη στη βάση 
πέντε διαστάσεις: (α) την εσωτερική παρώθηση και προσωπική σχέση, (β) αυτο-αποτελεσµατικότητα και 
άγχος αξιολόγησης, (γ) την αυτοδιάθεση, (δ) τα κίνητρα σταδιοδροµίας, και (ε) κίνητρα βαθµού. Οι µαθητές " 
εσωτερική παρακίνηση και την προσωπική σχέση διάσταση θεωρεί επιστήµη εγγενώς κίνητρα (ενδιαφέρουσα, 
ευχάριστη, κλπ), όταν είναι προσωπικά σχετικό (πολύτιµο, σηµαντικό, κλπ) και αντιστρόφως. Οι µαθητές " 
αυτο-αποτελεσµατικότητα και την αξιολόγηση του άγχους διάσταση αυτή περιγράφει τους φοιτητές οι οποίοι 
έχουν υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα (είµαι σίγουρος, πιστεύω ότι µπορώ, ...), και ως εκ τούτου δεν είναι 
ανήσυχοι σχετικά µε την αξιολόγηση. Ο αυτοδιάθεση διάσταση αυτή αναφέρεται στον έλεγχο µαθητές 
πιστεύουν ότι έχουν πάνω στη µάθηση της επιστήµης τους. Οι µαθητές " κίνητρο σταδιοδροµίας διάσταση 
µετριέται από τις σχετίζονται µε την καριέρα τους και τα στοιχεία βαθµό τα κίνητρα διάσταση µε στοιχεία που 
αφορούν τους βαθµούς (π.χ. µου αρέσει να κάνω καλύτερα από τους άλλους µαθητές ..., κερδίζοντας ένα 
καλό βαθµό η επιστήµη είναι σηµαντική.). Τόσο η καριέρα και το βαθµό κίνητρα αναφέρονται στο στοιχείο 
εξωγενή-κίνητρο. 

2. Η Ελληνική Περίπτωση 

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε µέχρι σήµερα καµία συστηµατική µελέτη η οποία έχει ως άµεσο στόχο τη µέτρηση 
της παροχής κινήτρων στους µαθητές να µαθαίνουν χηµεία. Η µέτρηση των στάσεων µαθητών γυµνασίου 
»προς χηµεία αποκαλύπτει µια ουδέτερη στάση όσον αφορά το συµφέρον του µαθήµατος της χηµείας και µια 
αρνητική στάση ως προς τη χρησιµότητα της χηµεία Φυσικά για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία. Μόνο λίγοι 
µαθητές (περίπου 4%) εκφράζουν την επιθυµία τους να σπουδάσουν χηµεία στο Πανεπιστήµιο [13]. Αυτά τα 
ουδέτερα και την αρνητική στάση δείχνουν χαµηλό κίνητρο για να µελετήσει και να µάθει χηµεία. 

Το έργο πολλών Ελλήνων ερευνητών δίνει ισχυρή ένδειξη των διαφόρων παραγόντων που φαίνεται να 
επηρεάζουν θετικά την παρακίνηση των µαθητών να µάθουν χηµεία. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: διδακτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά εργαλεία, µηΤυπικής εκπαιδευτικού υλικού 
και δραστηριοτήτων.  
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Οι παράγοντα "διδακτικές προσεγγίσεις» αναφέρεται σε εργαστήριο διδασκαλίας, διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις διδασκαλίας και άλλες προσεγγίσεις. Σε σχέση µε εργαστήριο διδασκαλίας, µια πρόσφατη 
µελέτη από Κωτσής [14] έδειξε ότι παρακινεί τους µαθητές της πρωτοβάθµιας να µάθουν την επιστήµη. 
Επιπλέον, µια µελέτη από Λιάπη και Τσαπαρλής [15] τονίζει τη σηµασία των πειραµατικών εργασιών που 
εκτελούνται από τους ίδιους τους µαθητές, προκειµένου να τονωθεί το ενδιαφέρον τους προς την χηµεία και 
επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Η ίδια µελέτη καταλήγει επίσης στο συµπέρασµα ότι µαθητές δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίµηση για τη διεξαγωγή πειραµάτων που έχουν άµεση σχέση µε την καθηµερινή ζωή. Η σύνδεση 
µεταξύ της άσκησης των καθηκόντων εργαστηρίου σε ένα κλίµα συνεργασίας µε θετικές στάσεις και τα κίνητρα 
των µαθητών έχει επίσης επισηµανθεί [16]. Όσον αφορά µε τη διεπιστηµονική προσέγγιση, µια αίτηση από 
τέσσερις ενότητες από την Ευρωπαϊκή PARSEL σχεδίου σε πραγµατικές ανώτερη δευτεροβάθµια σχολική 
τάξη, έδειξε την σαφή ανωτερότητα µιας τέτοιας προσέγγισης διδασκαλίας προς το συµφέρον και την ενίσχυση 
των επιδόσεων των µαθητών σε σχέση µε τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές µεθόδους [17].Άλλα παραδείγµατα 
διεπιστηµονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας που επηρεάζουν θετικά τη στάση των µαθητών και την ενίσχυση 
των κινήτρων τους να µάθουν τη χηµεία και την επιστήµη γενικότερα έχουν αναφερθεί από Baratsi-Barakou 
[18], Καφετζόπουλος et al [19] και Σέρογλου [20]. Οι µεθοδολογίες αυτές βασίζονται σε προβλήµατα µάθησης 
[18], ανακάλυψη [19] και της επιστήµης-κοινωνίας διαπλοκή [20]. Τέλος, σε σχέση µε άλλες διδακτικές 
προσεγγίσεις, µία µελέτη για τη χρήση της αναλογίες στη διδασκαλία της χηµείας [21] σηµεία για την επίτευξη 
ενός θετικού αποτελέσµατος συναισθηµατική στους περισσότερους µαθητές. 

Ο παράγοντας "εκπαιδευτικά εργαλεία" αναφέρεται σε τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε 
βάση τις εφαρµογές. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού που σχετίζονται µε τη 
διδασκαλία της χηµείας φάνηκε να συνδέεται µε την αύξηση των κινήτρων µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης », τη µελέτη της χηµείας [22]. ∆ιαφορετικοί τύποι των πολυµεσικών εφαρµογών (όπως 
διαδραστικό 3D animation) έχει αποδειχθεί για να τονώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών προς την χηµεία και 
καταστήσει το διδακτικό υλικό πιο ελκυστικό [23]. 

Ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει ενδεικτική κίνητρα των µαθητών είναι "µη-τυπικής εκπαιδευτικού 
υλικού και δραστηριοτήτων» και αναφέρεται σε επισκέψεις σε µουσεία [24], εκθέσεις επιστήµη [25] και πιέστε 
την επιστήµη [26]. Ενίσχυση των κινήτρων των φοιτητών προς την επιστήµη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω 
του προσεκτικού σχεδιασµού της επίσκεψης. Το είδος της γλώσσας που απασχολούνται στην επιστήµη 
διαδόθηκε άρθρα του Τύπου φαίνεται να τονώσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους παρακινήσει για 
περαιτέρω ανάγνωση 

Η παραπάνω παρουσίαση µε στόχο την εξέταση του έργου των Ελλήνων ερευνητών, προκειµένου να 
προσδιοριστούν οι διαφορετικοί παράγοντες που έχουν συναχθεί να επηρεάσει φοιτητή κίνητρο να µάθει 
χηµεία. Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, µια πρόσφατη ανάλυση περιπτωσιολογική µελέτη που έγινε στην 
Ελλάδα [27], αναφέρεται ότι τα χαµηλά κίνητρα των µαθητών για τη µελέτη της χηµείας θα µπορούσαν να 
σχετίζονται µε την (υποτιθέµενη) δυσκολία του µαθήµατος της χηµείας, η διδακτέα ύλη συχνά απαιτητικές 
χηµεία σε συνδυασµό µε πολύ κατανεµηθεί λίγο χρόνο διδασκαλίας, η χρήση των µη ελκυστικές µεθόδους 
διδασκαλίας, και τις λίγες ευκαιρίες σταδιοδροµίας. Περισσότερες σε βάθος έρευνα είναι απαραίτητη, 
προκειµένου να µετρηθεί άµεσα τους παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των µαθητών για να µάθουν 
χηµεία καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους. 
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