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Αφηρηµένο  

Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας µε στόχο την εξεύρεση τη δοµή των κινήτρων για 
µάθηση στο θέµα της Χηµείας µεταξύ των µαθητών στο 2ο και 3ο έτος του γυµνασίου. Οι studentss είχαν 
επιτύχει τα διαφορετικά επίπεδα της ακαδηµαϊκής επιτυχίας. Το πρόβληµα της σχέσης µεταξύ των τάξεων του 
σχολείου και τα επίπεδα των επιµέρους τύπων κινήτρων για µάθηση θεωρούνται 
 
Εισαγωγή στο θέµα 

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ρύθµισης κινήτρων και την αυτορρύθµιση των 
µαθητών είναι ένας από τους κύριους στόχους της δράσης του. Τόνωση την ανάγκη να διερευνηθούν, 
δηµιουργώντας ενδιαφέρον για τον κόσµο γύρω, που είναι η κινητήρια δύναµη πίσω από την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόµου και την ενεργό στάση απέναντι στη ζωή, σίγουρα δεν είναι λιγότερο σηµαντικό 
παιδαγωγικό στόχο του δασκάλου από το διαµεσολαβητικό γεγονότα. Τόνωση κίνητρα των µαθητών µε βάση 
τα αποτελέσµατα των διαφόρων δηµιουργών είναι µια αδυναµία, ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς της 
επιστήµης. Τη σχέση του µαθητή µε το θέµα θεωρείται ένα σηµάδι των κινήτρων. Αντικείµενο της έρευνας 
δηµοτικότητα δείχνει ότι, ιδιαίτερα, τη φυσική και τη χηµεία συνάψουν τη µακρά "λίστα δηµοτικότητα» τα 
µαθήµατα του σχολείου. 
∆εδοµένης της σηµασίας της επιστήµης για την ανθρώπινη ζωή, τα αίτια και τις δυνατότητες αλλαγής για την 
µη ικανοποιητική κατάσταση πρέπει να βρεθεί. Πολλοί σηµείο σε σχετικά µεγάλο εύρος γνώσης της επιστήµης 
και µειώνοντας τον αριθµό των ωρών τάξης σε βάρος της εργαστηριακής εργασίας και τον τοµέα. Αυτό συχνά 
οδηγεί στη χρήση των µεθόδων διδασκαλίας µονόλογο, όταν οι µαθητές παραµένουν σε θέση παθητικοί 
αποδέκτες της γνώσης και η µικρή εφαρµογή ουσιαστική µάθηση και τη λογική σκέψη. Οι µαθητές θεωρούν τη 
χηµεία και τη φυσική, ειδικότερα, όπως δύσκολα θέµατα που δεν σχετίζονται πολύ µε την καθηµερινή ζωή. 
Συνεπώς, η δυνατότητα για την επίλυση ενδιαφέρουσες εργασίες και τα προβλήµατα, και να κατανοήσουν τη 
σηµασία τους για την προσωπική ζωή και τη δική τους οπτική γωνία ανήκουν στους σηµαντικοί παράγοντες 
ενθάρρυνσης. 
Επίσης, ο έλεγχος της µάθησης έγκειται συχνά στην µηχανική αναπαραγωγή των αποκτηθεισών γνώσεων και 
να αναπτυχθούν δεξιότητες. Λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των θεµάτων αυτών, πάνω από µεγέθους 
πρόγραµµα σπουδών, και τη σηµασία των βαθµών για περαιτέρω σπουδές των φοιτητών, γίνονται αυτά τα 
θέµατα αποθάρρυνση για µερικούς φοιτητές. Ο µαθητής µαθαίνει στη συνέχεια υπό την πίεση του φόβου της 
αποτυχίας και των συνεπειών της, µόνο µε την αποδοχή ρόλο του µαθητή του ως καθήκον, είτε επειδή δεν 
θέλει να χάσει την εικόνα του µπορεί να επιτυχές πρόσωπο στα µάτια των συµµαθητών ή του δασκάλου. 
Φοιτητής υποκινούνται από αυτούς τους παράγοντες, δεν µαθαίνουν και να δείξει µια προσπάθεια να 
υιοθετήσουν αυθόρµητα ένα πρόγραµµα σπουδών, αλλά πρέπει να είναι εξωτερικά καθοδηγείται από τις 
συνέπειες της συµπεριφοράς του. Ωστόσο, η ποιότητα της διδασκαλίας είναι η πιο έντονα επηρεάζεται από 
την εγγενή κίνητρα, που χαρακτηρίζεται από αυτεξούσια συµπεριφορά. ∆εν απαιτεί εξωτερική διέγερση και 
είναι σταθερό µε την πάροδο του χρόνου. 
Αυτο-ενδιαφέρον, την περιέργεια και την επιθυµία να εξερευνήσουν όλες τις χαρακτηρίζουν αυτό το είδος των 
κινήτρων, τα κίνητρα που δίνει τη δυνατότητα συνεχούς µάθησης που ξεπερνά σταδιακά την περίοδο της 
σχολικής εκπαίδευσης και γίνεται µια δια βίου "εξοπλισµό" του ατόµου. Εγγενής κίνητρο είναι επίσης 
χαρακτηριστική για εκείνους που χρησιµοποιούν σε βάθος προσέγγιση της µάθησης και να είναι 
προσανατολισµένη προς την αξία αυτών που µαθαίνουν. Οι άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά κίνητρα, µε µια 
εσωτερική εντοπισµό του ελέγχου σε µεγάλο βαθµό χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
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θετική αυτο-αντίληψη. Η αξιολόγηση των σχολείων είναι ένας από τους παράγοντες που συµµετέχουν στη 
διαµόρφωση των ιδεών των σπουδαστών για τον εαυτό του, για τις ικανότητές του. Μπορεί να επηρεάσει τη 
φύση της µάθησης των µαθητών τα κίνητρα που συνδέονται µε την ενηµέρωση από διαφορετικές ανάγκες, τις 
προτιµήσεις της µάθησης και των στρατηγικών του. 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της σχολικής επηρεάζουν επίσης τη φύση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
των εκπαιδευτικών και µεµονωµένους µαθητές. Για κάποιους καθηγητές µη κρίσιµα απλοϊκή άποψη των 
φοιτητών είναι χαρακτηριστική. Η αξιολόγησή τους χαρακτηρίζεται από αντιληπτικές λάθη, τα οποία 
αντανακλώνται επίσης στις σχέσεις τους µε τους µαθητές (π.χ., η πρώτη εντύπωση ή αποτέλεσµα 
φωτοστέφανο, τα στερεότυπα ...) "Μόλις προκαλείται προσανατολισµό στάση αντίληψη του δασκάλου στο 
µαθητή πολύ συχνά δρα ως ρυθµιστής αυτών των αλληλεπιδράσεων που οδηγεί σε επικύρωση τι γίνεται 
κατανοητό από την αντίληψη του προσανατολισµού στάση. Οδηγεί στην επικράτηση των καταστάσεων στις 
οποίες ο µαθητής δεν µπορεί να συµπεριφέρεται διαφορετικά και να γίνει κατανοητό από ένα δάσκαλο ως 
επιδοκιµασία της αντίληψης του προσανατολισµού στάση ». 
 
Στόχοι 
Στην έρευνα η εστίαση ήταν στα θέµατα της µάθησης παρακίνηση των µαθητών στο περιεχόµενο της µάθησης 
της χηµείας, δηλαδή το θέµα, το οποίο θεωρείται σχετικά µικρή δηµοφιλής από τους µαθητές. Λαµβάνοντας 
υπόψη τη σηµασία της γνώσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή και για τη χρήση της σε πολλά επαγγέλµατα, 
είναι αναγκαίο να εξετάσουµε τρόπους για να κάνουν τη διδασκαλία του πιο αποτελεσµατική. Αυτή η εργασία 
παρουσιάζει επιλεγµένα αποτελέσµατα µιας ευρύτερης κλίµακας έρευνα που προσπάθησε να χαρτογραφήσει 
το θέµα. Συγκεκριµένα, αναφέρει τα αποτελέσµατα της έρευνας της δοµής κινήτρων για µάθηση µεταξύ των 
µαθητών λυκείου µε διαφορετικά επιτεύγµατα στο θέµα της χηµείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες σχετικά 
µε τη σχέση µεταξύ των βαθµών του σχολείου στη χηµεία και τα διάφορα είδη των κινήτρων για µάθηση 
αναφέρεται επίσης. 
 
Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 
Για τον προσδιορισµό κίνητρα µάθησης των µαθητών στο µάθηµα της χηµείας, ένα Preferentation κινητήριος 
ερωτηµατολόγιο του συγγραφέα V. Hrabal χρησιµοποιήθηκε. Αυτό το εργαλείο έρευνας επιτρέπει την 
αναγνώριση της ιεραρχίας της stimuly κίνητρα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας. 
∆ιακρίνει 6 είδη κινήτρων: 
I. θετικό κοινωνικό κίνητρο (µαθητής µαθαίνει για µια καλή σχέση από το δάσκαλο), 
II. γνωστική κίνητρα (µαθητής µαθαίνει για το ενδιαφέρον του σε αυτό), 
III. ηθική (µαθητής µαθαίνει γιατί θεωρούν ότι είναι καθήκον του), 
IV. ο φόβος της αποτυχίας, conseguences ( µαθητής µαθαίνει γιατί φοβάται της αποτυχίας), 
V. επιθυµία να υπερέχουν και το κύρος (µαθητής µαθαίνει γιατί θέλει να ξεχωρίζει πάνω από τους 
άλλους), 
VI. καλή αίσθηση από µια καλή απόδοση (µαθητής µαθαίνει γιατί έχει µια καλή αίσθηση όταν µαθαίνει 
κάτι καλά). 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από αντικείµενα - καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν τα είδη των κινήτρων 
για µάθηση. Τα επιµέρους στοιχεία που παρουσιάζονται πάντα σε ζεύγη. Αριθµός ζευγών καλύπτει όλους 
τους συνδυασµούς των τύπων κινήτρων. Εργασία των φοιτητών ήταν να επιλέξετε και να επισηµάνετε σε κάθε 
ζεύγος αυτό το λόγο, το κίνητρο για τη µάθηση, που µετράει περισσότερο για το θέµα της χηµείας. Μετά την 
αξιολόγηση των απαντήσεων έξι κανονιστικό κλίµακα αποτελέσµατα αυτών των τύπων κίνητρο εκµάθησης µε 
µια σειρά από 0-5 και το συνολικό ποσό των 15 σηµείων που δηµιουργήθηκαν για κάθε µαθητή. Η απόφαση 
να επιλέξουν ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηµατολόγιο της Β. Hrabal είχε επηρεαστεί από τη δυνατότητα 
σύγκρισης των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων µε τα ευρήµατα άλλων µελετών. Μια άλλη πηγή πληροφοριών, 
τα στοιχεία της έρευνας, συλλέχθηκαν από τους δασκάλους. Ο ρόλος του δασκάλου ήταν να σηµατοδοτήσει 
κυρίαρχη τάξη για κάθε φοιτητή χηµείας. 
 
Έρευνα του δείγµατος και τη διεξαγωγή της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγµα µαθητών από βαθµού 2 και 3 του γυµνασίου και των εκπαιδευτικών χηµεία τους. 
Συγκεκριµένα, η έρευνα συµµετείχαν 230 µαθητές (90 αγόρια, 140 κορίτσια) από τις 9 κατηγορίες των τριών 
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γυµνάσια στην Μπρατισλάβα και δύο γυµνάσια στη Malacky. Οι µαθητές είχαν διδαχθεί από 8 καθηγητές 
χηµείας.  
 
Αποτελέσµατα 
Με βάση τα αποτελέσµατα που βρέθηκαν έξω από το προτιµησιακό ερωτηµατολόγιο και τα στοιχεία των 
αξιολογήσεων των σπουδαστών εκπαιδευτικών είχε αποκτήσει µια γενική εικόνα της εκπροσώπησης των 
διαφόρων τύπων κίνητρα µάθησης στους µαθητές µε διαφορετική σχολική επιτυχία. Εκτός από τους φοιτητές 
που είναι σηµειωµένα µε βαθµό 5 (Αποτυχία) στη Χηµεία, το κίνητρο επίτευγµα είναι η πιο διαδεδοµένη, 
χαρακτηρίζεται από ένα καλό συναίσθηµα από την απόδοση. Για τους µαθητές "F" αυτό το είδος των κινήτρων 
εµφανίζεται στην 3η θέση. Η οµάδα του "Α φοιτητών" (23 αγόρια = 25,6%, κορίτσια 43 = 30,7%) είναι σχετικά 
ισχυρή εκπροσώπηση από το γνωστικό κίνητρο, το οποίο τοποθετήθηκε δεύτερος, προκειµένου µόνο για 
αυτούς τους µαθητές. Μικρή αξία, ωστόσο, ήταν γι 'αυτούς έφτασε και από το ηθικό κίνητρο. Το αποτέλεσµα 
δείχνει ότι ακόµη και για τους σχετικά ισχυρό κίνητρο για την εκµάθηση χηµεία είναι επίσης η πίεση του 
αίσθηση του καθήκοντος. Για τους φοιτητές αυτούς ακολουθεί τη θετική κοινωνική κίνητρα, και ως τελευταίος 
τύπος είναι ο φόβος των συνεπειών. Όπως συµβαίνει µε όλες τις άλλες οµάδες µαθητών το τελευταίο σηµείο 
ανήκει στην επιθυµία να υπερέχουν και κύρος. 
Για "B" και "C" οι µαθητές τα δείγµατα χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση ηθικά κίνητρα, οποίων οι τιµές είναι 
κοντά στο κίνητρο απόδοσης, το πρώτο στην σειρά. Για τους «µαθητές Β" (22 αγόρια = 24,4%, κορίτσια 48 = 
34,3%), στην τρίτη θέση, µε µια ορισµένη απόσταση, ανάλογα µε τη γνωστική κίνητρο, και µια παρόµοια 
ένταση είχε ως κίνητρο µάθησης από το φόβο των συνεπειών. Ακολουθείται από το θετικό κοινωνικό κίνητρο. 
Στην τρίτη θέση για τους "φοιτητές C" (29 αγόρια = 32,2% 36 κορίτσια = 25,7%) κατατάσσονται στην 
ιεράρχηση των κινήτρων σχετικά ισχυρή φόβο για τις συνέπειες. Αφού ακολουθήσει µε την ίδια γνωστική και 
θετική σήµανση κοινωνικό κίνητρο. Για τη χηµεία "D φοιτητές" (12 αγόρια = 13,3%, κορίτσια 11 = 7,9%) είναι 
χαρακτηριστική ως η δεύτερη πιο έντονο κίνητρο µάθησης ο φόβος, ο φόβος των συνεπειών, που 
ακολουθείται από τη µάθηση µε την έννοια της πίεσης του καθήκοντος. Μόνο σε αυτή την οµάδα γνωστική 
απόδοση κινήτρων κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση µετά την θετική κοινωνική κίνητρο. Λαµπερή κίνητρο για 
την εκµάθηση της χηµείας οδηγεί τους «φοιτητές F" (4 αγόρια = 4,4%, 2 κορίτσια = 1,4%) ήταν η αίσθηση του 
καθήκοντος που ακολουθείται από το φόβο της συνέπεια. Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουµένως, µια καλή 
αίσθηση της καλής απόδοσης είναι για την τρίτη θέση των κινήτρων τάση των «φοιτητών F". Μετά 
τοποθετείται, µε µια ορισµένη απόσταση, γνωστική κίνητρα και την προτελευταία θέση, ώστε να είναι θετικό 
κοινωνικό κίνητρο. Τελευταίες προκειµένου είναι το κίνητρό συνδυασµό µε την ανάγκη να ξεχωρίζουν. Σε αυτή 
την οµάδα είναι το χαµηλότερο από το σύνολο του δείγµατος, φθάνοντας για αυτή την οµάδα των φοιτητών η 
χαµηλότερη ένταση από το σύνολο του δείγµατος (σηµείωση, δεδοµένου του πολύ µικρού αριθµού των 
µαθητών από αυτήν την απόδοση της οµάδας, δήλωσε τα δεδοµένα έχουν µόνο χαµηλή πληροφοριακή αξία.) 
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα κορίτσια από το αρχείο µας έφθασε στη χηµεία 
σηµαντικά καλύτερους βαθµούς από ό, τι τα αγόρια. 
Μπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η φύση των δραστηριοτήτων του σχολείου, τη δοµή των µαθησιακών 
δραστηριοτήτων, έµφαση στην έκφραση µε λέξεις, τις απαιτήσεις για την υπακοή, τον έλεγχο της 
συµπεριφοράς, την προσοχή και την προθυµία να υποβάλει στην ηγεσία, είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στο 
θηλυκό του είδους τη συµπεριφορά. Η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων είναι επίσης έµµεσα προϋπόθεση 
της ακαδηµαϊκής επιτυχίας. Το γεγονός ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερη βαθµολογία στα σχολεία 
εκπροσωπείται επίσης από τα αποτελέσµατα διεθνών ερευνών της εκπαίδευσης δεκαπεντάχρονη νέους PISA. 
Παρά το γεγονός ότι τα αγόρια επιτευχθεί σε µαθηµατικές δοκιµασίες σηµαντικά καλύτερη βαθµολογία που 
αποδεικνύει µεγαλύτερη ικανότητά τους να εφαρµόζουν τις γνώσεις από το χώρο της επιστήµης, της 
αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης δεν ήταν σε συµφωνία. Μεταξύ των µαθηµατικών Α και Β φοιτητές 
ήταν περισσότερα κορίτσια από αγόρια, ενώ στην περίπτωση των C και D φοιτητές η κατάσταση 
αντιστράφηκε (PISA SK, 2003). Kusák (2003) ανέφεραν ότι για τα αγόρια ο συντελεστής του ενδιαφέροντος 
εµπλέκεται περισσότερο σηµαντικά στην επιτυχία σε σύγκριση µε τα κορίτσια. 
Ένας άλλος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει την εγγύτητα της σχέσης µεταξύ της αξιολόγησης των 
µαθητών στη χηµεία και τα διάφορα είδη των κινήτρων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές ανάγκες 
των µαθητών ενθάρρυνση της µάθησης τους. Οι τιµές που ελήφθησαν της αντιστοιχίας µεταξύ του κυρίαρχου 
βαθµού των µαθητών γυµνασίου στη χηµεία και την ένταση του κάθε είδους κίνητρο εκµάθησης σε αυτό το 
θέµα δείχνουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει σχέση µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Συγκεκριµένα, 
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θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ από την ταξινόµηση και την ένταση του φόβου των συνεπειών των µαθητών. 
Είναι κατανοητό ότι ένας φοιτητής που συχνά βιώνει αποτυχίες, αδυναµία πληρωµής σε τέτοιες περιπτώσεις 
θα βιώσουν το φόβο και θα δοθούν κίνητρα για την αποφυγή αναµένονται αρνητικές συνέπειες. 
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε ότι η ρύθµιση κίνητρο a priori επιδεινώνει τις προοπτικές επιτυχίας. 
Κίνητρο του φόβου παραλύει τις δυνατότητες των µαθητών, ανακατευθύνει τους από την έµφαση στην 
ακαδηµαϊκή επιτυχία και συχνά οδηγεί σε ακατάλληλη στερέωση των στρατηγικών διδασκαλίας ή τη 
συµπεριφορά, η οποία θεωρείται ως µια ευκαιρία να µειωθεί η πιθανότητα της αποτυχίας στο σχολείο ή να 
περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της (αποµνηµόνευση χωρίς την κατανόηση , εξαπάτηση, 
προσθαλάσσωσης σχολείο ...). 
Η λύση είναι να χρησιµοποιήσετε ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων για τη διαµορφωτική αξιολόγηση και την 
εξέταση των ατοµικών χαρακτηριστικών των µαθητών στη µάθηση. Η κύρια λύση είναι ιδιαίτερα βαθύ 
προβληµατισµό των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη βασική έννοια της αξιολόγησης και τα κριτήρια της. 
Μια άλλη σηµαντική σχέση εκφράζεται µε την τιµή του συσχετισµού µεταξύ των βαθµών του σχολείου στη 
χηµεία και τη γνωστική κίνητρο. Μια αρνητική συσχέτιση υποδηλώνει ότι, για τους µαθητές µε την καλύτερη 
απόδοση στο σχολείο, η ένταση της γνωστικής κίνητρο αυξάνει επίσης. Το ενδιαφέρον των µαθητών σε 
θέµατα φυσικών επιστηµών, που δηµιουργήθηκε κατά το παρελθόν σε ή έξω από το σχολείο, η οποία 
συµβάλλει συχνά σε ένα υψηλότερο επίπεδο των γνώσεων που ο µαθητής έχει ήδη, τείνει να στηρίξει πιο 
συχνές επιτυχίες του. Αλλά ακόµα και καλούς βαθµούς, που είναι κυρίως αποτέλεσµα της εξωγενή κίνητρα, 
µπορεί να προκαλέσει δευτερευόντως το ενδιαφέρον του µαθητή σε αυτούς τους τοµείς της επιστήµης. 
Στεγανότητα του σχέσης µεταξύ του βαθµού και του τύπου του κίνητρο είναι σηµαντικό σε αµφότερες τις 
περιπτώσεις, υψηλότερες για τα κορίτσια. 
Επίσης, το εύρηµα αυτό υποστηρίζει την προηγούµενη υπόθεση ότι ένα µεγαλύτερο ποσοστό της γνωστικής 
κίνητρο των κοριτσιών για την εκµάθηση της χηµείας µπορεί να οφείλεται σε υψηλότερη ακαδηµαϊκή επιτυχία 
τους (πιο θετική αξιολόγηση), έτσι εξωγενή κίνητρα, η οποία σταδιακά µετατρέπεται σε εγγενή κίνητρα. Οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τη σηµασία του «τέχνη» της αξιολόγησης, ακόµη και σε σχέση µε τις 
ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. ∆ηλαδή τα αγόρια να απαντήσετε σε µερικές αποτυχίες στο σχολείο µε πιο 
καταστροφικό τρόπο, αποδίδοντας µεγαλύτερη σηµασία στην αποτυχία και να γενικεύσουν περισσότερο από 
ό, τι τα κορίτσια. Αλόγιστης προσέγγιση του δασκάλου για αξιολόγηση των µαθητών και µειώνει την 
πιθανότητά τους να διαµορφώσουν πιο αποτελεσµατικά εσωτερικά κίνητρα. 
 
Συµπεράσµατα 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια πιθανή σχέση µεταξύ κινητήριος επιτυχία των φοιτητών και ακαδηµαϊκή τους 
επιτυχία. Πιο συγκεκριµένα, υψηλότερο επίπεδο της γνωστικής κινήτρων βρέθηκε για φοιτητές επιτυχία σε 
ακαδηµαϊκούς και πιο έντονες ανησυχίες από τους cosequences ως κίνητρο µάθησης για τους λιγότερο 
επιτυχηµένους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν µεγάλη κινητήριος σηµασία της 
ακαδηµαϊκής αξιολόγησης και λογικά χρησιµοποιούν διάφορους τρόπους, ειδικά για διαµορφωτική 
αξιολόγηση. Στην πράξη, το σχολείο, οι δάσκαλοι συχνά περιορίζεται σε αθροιστική (τελική) αξιολόγησης, η 
οποία αποσκοπεί µόνο στη µέτρηση των επιδόσεων των φοιτητών. Η διαµορφωτική αξιολόγηση συνιστάται, 
παρέχοντας στους µαθητές informtaion αξιολόγησης στο χρόνο, όταν ακόµα να αλλάξετε την απόδοσή τους 
και τους επιτρέπει να δούµε για πιο επιτυχηµένη πορεία στην επίτευξη του στόχου. Συνεπώς, υπάρχει 
µεγαλύτερη πιθανότητα ότι οι µαθητές θα κατανοήσουν την αξιολόγηση ως βοήθεια και όχι δικαστική 
απόφαση, και έτσι µπορεί να επηρεάσει θετικά κίνητρα περισσότερο ή λιγότερο ανεξάρτητα από την έκβαση 
της αξιολόγησης.  
Κύρια αποστολή της είναι να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της µάθησης των µαθητών και πολύπλοκη 
επιρροή τους στο πνεύµα των εκπαιδευτικών στόχων. Μικρό το ενδιαφέρον σε ορισµένα θέµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης της χηµείας, σχετίζεται µε τη δυσκολία και κυρίαρχο χαρακτήρα της διδασκαλίας. Έχει 
συχνά την τάση να έχουν µια άµεση, µετωπική χαρακτήρα ότι οι εκπαιδευτικοί εκλέγει σε µεγάλο βαθµό υπό 
την πίεση του µεγάλου µεγέθους πρόγραµµα σπουδών. Αρκετοί εκπαιδευτικοί υποβαθµίσει σηµαντικά 
εργαστηριακές και άλλες πρακτικές δραστηριότητες των µαθητών. 
Επαλήθευση των αποτελεσµάτων δεν σπάνια βρίσκεται στη µηχανική αναπαραγωγή των αποκτηθεισών 
γνώσεων και να αναπτυχθούν δεξιότητες. Συχνά χρησιµοποιείται επιφάνεια στρατηγικές µάθησης από τους 
µαθητές είναι επίσης συνδέονται µε το φόβο της αποτυχίας, δεδοµένης της αβεβαιότητας της µη κατανόησης 
της διδακτέας ύλης. Η συµµετοχή επίλυση προβληµάτων και δηµιουργικές εργασίες, καθώς και στις µέρες µας 
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εξακολουθούν να αξιοποιούνται πλήρως εννοιολογικές εργασίες µε απεικονίσεις και προβληµατικές 
καταστάσεις µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη διαχείριση του περιεχοµένου µάθησης και την τόνωση της 
γνωστικής κίνητρα των µαθητών στη χηµεία. Στόχος τους είναι να ανιχνεύσει το βάθος κατανόηση εννοιών και 
των σχέσεων µεταξύ τους. Οι οδηγίες περιέχουν στοιχεία αβεβαιότητας και της ελευθερίας που αυξάνει 
tasks'attractiveness. Απεικονίσεις και µη λεκτική έκφραση των πληροφοριών που χρησιµοποιούνται στις 
εργασίες προσφέρουν την ευκαιρία να σκεφτούµε διάφορες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες σε συνέπεια 
αυξάνουν τις πιθανότητες για την τόνωση της cogninitive κίνητρα των µαθητών.  
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