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Αφηρηµένο 

Στο Βέλγιο, η εκπαίδευση δεν είναι ένα εθνικό θέµα. Βέλγιο χωρίζεται σε τρεις εδαφικές περιοχές (Βρυξέλλες, 
Φλάνδρα και Βαλονία) και τρεις κοινότητες µε βάση τις τρεις επίσηµες γλώσσες της χώρας (ολλανδικά, γαλλικά 
και γερµανικά). Η εκπαίδευση είναι η ευθύνη των κοινοτήτων, στην περίπτωσή µας η γαλλόφωνη Κοινότητα, 
που επίσηµα ονοµάζεται "Fédération Wallonie-Bruxelles"(Που αναφέρεται ως FWB) η γαλλική οµιλείται στη 
Βαλονία και στις Βρυξέλλες. Στο FWB, κατάρτισης εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας Άνω. 

Οργανώνονται δύο προσεγγίσεις για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: 

Η αρχική κατάρτιση του δηµοτικού σχολείου (για µαθητές µεταξύ 6 και 12 ετών) και κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (12 έως 15), οι εκπαιδευτικοί που ονοµάζεται "régendat», Ή AESI. Είναι οργανωµένη σε µη-
πανεπιστηµιακά κολέγια, που ονοµάζεται στο Βέλγιο Hautes Écoles (HE) Η κατάρτιση τελευταία τρία χρόνια και 
οδηγεί σε πτυχίο µε επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

Η AESS είναι η αρχική κατάρτιση της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (για 15 έως 18 ετών, φοιτητές). 
Είναι οργανωµένο σε πανεπιστήµια σε ένα πενταετή κύκλο και οδηγεί σε ακαδηµαϊκή master µε διδακτικό 
προσανατολισµό, ή σε έξι χρόνια εξειδικευµένη ακαδηµαϊκή master µε πρόσθετη εκπαίδευση στη διδακτική. 

Ένα έργο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών είναι επί του 
παρόντος υπό εξέταση για να αλλάξει τη σύνθεση του ανώτερου τοπίο της εκπαίδευσης. Το έργο σκοπεύει να 
επεκτείνει το µη πανεπιστηµιακή κύκλο κατάρτισης, προκειµένου να γίνει εναρµόνιση µε την πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση και την κατασκευή νέων πλαισίων αναφοράς των δεξιοτήτων. Όλες οι καθηγητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα µπορούσε, εποµένως, να εκπαιδευτεί µε τον ίδιο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση 
έχει να επαναπροσδιορίσει το επάγγελµα του εκπαιδευτικού σε πολλές αποστολές του: την παιδαγωγική, 
διδακτική και ως κοινωνικό και πολιτιστικό εταίρων. 

 

1. Αρχική κατάρτιση 

1.1 Κάτω καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Α. Η τρέχουσα οργάνωση 

Η αρχική εκπαίδευση είναι το αποτέλεσµα του διατάγµατος «αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και το Regents" [1] της 12 ∆εκ 2000, προσαρµοσµένο µετά το διάταγµα 
"τυποποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Fédération Wallonie Bruxelles»[2], που κοινώς αποκαλείται το« 
διάταγµα της Μπολόνια », της 31ης Μαρτίου 2004. 
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Η πρόσβαση στην αρχική κατάρτιση δεν διέπεται από µια ανταγωνιστική εξετάσεις ή µε την εισαγωγή ενός 
προσωπικού φακέλου? Ο καθένας µε µια απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να εισέλθουν. 

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε βαθµό ένα τριετές πτυχίο µε επαγγελµατικό προσανατολισµό. Είναι χωρισµένο 
σε ενότητες (στην περίπτωσή µας, παιδαγωγική) και υπο-ενότητες (επιστήµες). Η θεωρία συνεργάτες και 
εφαρµογή το συντοµότερο το πρώτο έτος: υπάρχει µια προοδευτική και συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ των 
ακαδηµαϊκών γνώσεων, των δεξιοτήτων διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές δεξιότητες και ελεγµένης 
επαγγελµατικής πρακτικής µε το «κοινό-στόχος», που είναι 12 έως 15 ετών, µαθητές και εκπαιδευτικούς τοµέα 
. 

Β. Βιογραφικό 

Η περιγραφή αυτή βασίζεται κυρίως στα προγράµµατα σπουδών των δύο σχολείων εταίρων µας ότι οι 
εκπαιδευτικοί, οι Χελµό [3] στη Λιέγη και ENCBW [4] σε Louvain-la-Neuve. Παρά το γεγονός ότι µπορεί να 
υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε άλλα σχολεία, µπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο Βέλγιο. 

Η εκπαίδευση µπορεί να διαιρεθεί σε τρία είδη δραστηριοτήτων: 1) κοινά µαθήµατα σε όλα τα τµήµατα του 
σχολείου? 2) ειδικά µαθήµατα για ένα τµήµα? 3) πρακτικές δραστηριότητες σε µικρές οµάδες. Μαθήµατα που 
σχετίζονται µε το επάγγελµα του δασκάλου περιλαµβάνει εκπαιδευτικές πρακτικές, την ψυχολογία, την 
κοινωνιολογία, την οµάδα διαχείρισης, την ηθική, γαλλικά ... Τα µαθήµατα επιστήµης που σχετίζονται άµεσα µε 
τις πρακτικές διδασκαλίας µε τίτλο, όπως "Χηµεία και ∆ιδακτική"? Οι µαθητές δεν µαθαίνουν µόνο επιστήµες, 
αλλά και πώς να διδάξει επιστήµες. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν πρακτική άσκηση σε σχολεία και πρακτικά 
εργαστήρια εκπαίδευσης (προσοµοίωση ενός µαθήµατος). 

Τεχνολογιών πληροφορικής δεν περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα σπουδών της αρχικής κατάρτισης. 
Ωστόσο, οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που λαµβάνονται από τα σχολεία για να εκπαιδεύσει τους 
µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στην τάξη. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορεί να 
σας ζητηθεί να δηµιουργήσετε ένα µάθηµα σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε χρήση των ΤΠΕ. 

Η πιστοποίηση βασίζεται σε εκτιµήσεις από τους εκπαιδευτές κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια γραπτές, 
προφορικές και πρακτικές εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του έτους (για πρακτική άσκηση, για παράδειγµα). 
Στο τέλος του κύκλου, για το τέλος του-µελετών του έργου, η διατριβή, παράγεται και υπερασπίστηκε από τον 
φοιτητή. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χηµεία δεν διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα στο δηµοτικό σχολείο και κατά τη 
διάρκεια του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τα δύο πρώτα χρόνια, 12 έως 14 ετών, 
φοιτητές). Βιολογία και τη φυσική πάντα διδάσκονται στην πρώτη και δεύτερη χρόνια, αν και τα προγράµµατα 
σπουδών των περισσότερων δικτύων (δηλαδή η αρχή που οργανώνει εκπαίδευση) περιέχουν γενικές τίτλους 
όπως «επιστήµες» ή «επιστηµονική κατάρτιση". Χηµεία διδάσκεται σε όλους τους µαθητές της γενικής 
εκπαίδευσης στο δεύτερο κύκλο (τρίτο και τέταρτο έτος) και τρίτο κύκλο σπουδών (πέµπτο και έκτο έτος). Ως 
εκ τούτου, αντιβασιλείς στην επιστήµη θα διδάξει µόνο χηµεία κατά το τρίτο έτος (14-15 ετών, φοιτητές), σε 
βασικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν λιγότερα πιστώσεις και ώρα αφιερωµένη στην χηµεία από ό, τι 
στις άλλες δύο επιστηµών στα σχολεία αναφοράς µας. Για να διδάξει στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο έτος, ένα 
master πανεπιστήµιο είναι απαραίτητη. 

1.2 Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Α. Η τρέχουσα οργάνωση 
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Τα πανεπιστήµια οργανώνουν την αρχική κατάρτιση, σύµφωνα µε τους τρόπους που ορίζονται µε διάταγµα 
της 8 Φεβρουαρίου του 2001 [5]. Η AESS περιλαµβάνει τουλάχιστον 300 ώρες µαθηµάτων και πρακτικής 
διδασκαλίας και απλώνεται σε ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος. 

Οι AESS προϋποθέτει ότι ο µαθητής έχει κυριαρχήσει το θέµα και να επιτευχθεί µια επιστηµονική προσέγγιση 
κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής Μάστερ, η µεγάλη διαφορά µε την εκπαίδευση στην AESI (η οποία 
επικεντρώνεται στην παιδαγωγική περιεχόµενο). Οι 300 ώρες ως στόχο να αντισταθµίσει την απουσία της 
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης από το πρόγραµµα σπουδών της πειθαρχικής Μάστερ. 

Από το «διάταγµα της Μπολόνια» [2] της 31ης Μαρτίου 2004 παιδαγωγική κατάρτιση έχει ενταχθεί στο 
πρόγραµµα σπουδών του Master (διδακτικό προσανατολισµό). Έτσι, αυτή τη στιγµή υπάρχουν δύο τρόποι για 
να επιτευχθεί η AESS: είτε το Master µε διδακτικό προσανατολισµό (σε δύο χρόνια, µετά από την τριετή 
Baccalaureate) ή ένα master µε άλλο προσανατολισµό (πειθαρχικά, για παράδειγµα) που ακολουθείται από 
ένα επιπλέον έτος µε 30 AESS πιστώσεις (εποµένως έξι χρόνια συνολικά). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 
ποσοστό των µαθητών σε κάθε τρόπο ποικίλλει πολύ ανάλογα µε τα θέµατα, αλλά οι περισσότεροι 
διαχειριστές του προγράµµατος συµφωνούν ότι οι πλοίαρχοι µε διδακτικό προσανατολισµό δεν είναι τόσο 
επιτυχής όσο αναµενόταν όσον αφορά τον αριθµό και την ποιότητα των φοιτητών. 

Β. Βιογραφικό 

Η µελλοντική δάσκαλος ξεκινά µε τριετή φοίτησης στις χηµικές επιστήµες. Το πρώτο έτος περιλαµβάνει 
µαθήµατα γενικής χηµείας, µαζί µε άλλες επιστήµες (βιολογία, µαθηµατικά ...). Κατά τη διάρκεια των επόµενων 
δύο ετών, τα µαθήµατα χηµείας χωρίζεται σε πολλά επιµέρους τµήµατα (φυσική χηµεία, οργανική χηµεία, 
χηµεία περιβάλλοντος ...). Μαθήµατα υπολογιστών µπορεί να ληφθεί ως εναλλακτική λύση. Όταν επιλέξετε το 
master µε διδακτικό προσανατολισµό, οι µαθητές δεν έχουν µόνο τα µαθήµατα σε διάφορους κλάδους της 
χηµείας, αλλά και στη διδακτική της χηµείας. Ο πλοίαρχος περιλαµβάνει επίσης µαθήµατα που δεν είναι ειδικά 
για επιστήµες? Τέτοια µαθήµατα είναι κοινά για όλους τους κυρίους µε διδακτικό προσανατολισµό, ανεξάρτητα 
από το θέµα. Μεταξύ αυτών είναι τα µαθήµατα της παιδαγωγικής, διεπιστηµονική προσέγγιση, την 
επαγγελµατική δεοντολογία, την εκπαίδευση κοινωνιολογία, τα σχολεία ... Η σηµασία τους ποικίλλει ανάλογα 
µε το πανεπιστήµιο? Μαθήµατα αυτού του είδους είναι πιο πολλά στο Πανεπιστήµιο της Λιέγης από ό, τι στο 
Καθολικό Πανεπιστήµιο της Louvain (τα δύο κύρια πανεπιστήµια στη Βαλονία και τους εταίρους µας σε αυτό 
το έργο). Σεµινάρια, επί τόπου περιόδους παρατήρησης, πρακτική άσκηση και η τελική διατριβή είναι επίσης 
µέρος της διδακτικής master. ∆ιδακτική της Χηµείας διδάσκεται µαζί µε τη βιολογία, καθώς τα δύο αυτά θέµατα 
συχνά διδάσκεται από έναν ίδιο δάσκαλο σε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο µελλοντικός 
εκπαιδευτικός θα λάβει επίσης µια τρίτη πειθαρχία ως µια µικρή επιλογή, η οποία στις περισσότερες 
περιπτώσεις θα είναι φυσική. 

Κατά τη διάρκεια της AESS, οι µαθητές εκπαιδεύονται να δηµιουργήσει διεπιστηµονικές σειρές µαθηµάτων 
στις φυσικές επιστήµες µε την ενεργή µάθηση και επικεντρώνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων. Αυτές οι 
ακολουθίες που δηµιουργούνται από µικρές οµάδες (τρεις ή τέσσερις µαθητές), βασίζονται σε προγράµµατα 
σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγµατικότητα 
που θα αντιµετωπίσουν ως καθηγητές. Το επιλεγµένο θέµα έχει σχέση µε την καθηµερινή ζωή, έτσι ώστε να 
είναι κίνητρο. Ο µελλοντικός εκπαιδευτικός θα αναπτύξει, επίσης, τα πειράµατα και τις προϋποθέσεις, 
προσκοµίσει έγγραφα για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και τη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών. 

Παράλληλα µε τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα, η AESS περιλαµβάνει σεµινάρια, συνέδρια και πρακτική 
εξάσκηση. Μαζί, έχουν ως στόχο 1) να κατανοήσουν και να αναλύσουν το θεσµό του σχολείου, πλαίσιο και 
φορείς? 2) συλλάβουν, τη δοµή, το σχέδιο, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας-µάθησης 
καταστάσεις? 3) ότι για τη διδασκαλία πρακτικών κάποιου και το περιεχόµενό τους. Η πρακτική αυτή εκτιµάται 
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σύµφωνα µε τέσσερις άξονες: 1) mastering το πειθαρχικό περιεχόµενο και τη γαλλική γλώσσα? 2) διδακτικών 
δεξιοτήτων, που σχετίζονται µε τις ειδικότητες που διδάσκονται? 3) εκπαιδευτικές δεξιότητες? 4) 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

2. Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση 

Κάθε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο FWB συνδέεται µε ένα από τα τέσσερα δίκτυα: το ένα που 
οργανώθηκε από το FWB, εκείνες των επαρχιών και των δήµων, το λεγόµενο θρησκευτικό ελεύθερο δίκτυο 
(κυρίως Καθολική Εκπαίδευση: SeGEC) και το µη-θρησκευτικό δωρεάν µία ( ιδιωτική εκπαίδευση). Κάθε 
δίκτυο λειτουργεί µε τον τρόπο του, αλλά επιδοτείται από την FWB, µε την προϋπόθεση ότι τηρεί µια σειρά 
από ασφαλιστικά µέτρα. Το θεσµικό όργανο που παρέχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εξαρτάται από το δίκτυο. 
Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς: 

• Εκπαίδευση.Κάθε υπάλληλος πρέπει να λάβει µόνο τρεις ηµέρες από την κατάρτιση κάθε χρόνο, 
χωρίζεται από µία ηµέρα οργανώθηκε από ένας οργανισµός κοινής ωφέλειας, IFC (Institut de 
Formation en cours de Carrière - Συνεχιζόµενη εκπαίδευση Ινστιτούτο, εκ των οποίων INFOREF είναι 
εταίρος αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό οργανισµό), δύο ηµέρες διοργανώθηκε από το δίκτυο και / ή το 
σχολείο. Το θέµα δεν είναι υποχρεωτική? Εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε 
προσφορά κατάρτισης σε έναν κατάλογο (πειθαρχικό περιεχόµενο, τις δεξιότητες διδασκαλίας, ΤΠΕ 
...).  

• Ζητώντας την υποστήριξη εκπαιδευτικών συµβούλων. Η αίτηση µπορεί να εκδίδεται από µια 
οµάδα εκπαιδευτικών, το διευθυντή, ή να απαιτείται µετά την επιθεώρηση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στους νέους εκπαιδευτικούς. Πολλές οργανώσεις τους καθοδηγήσει, ενώ η εξόφληση του στο έργο. 

• Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας.Με πρωτοβουλία των πανεπιστηµίων, σχολείων ή ιδιώτες, οι 
εκπαιδευτικοί συναντηθούν και να συζητήσουν ένα συγκεκριµένο θέµα για να µοιραστούν τις 
επαγγελµατικές πρακτικές, ιδέες και εµπειρίες. 

• Συµµετοχή σε συνεδρίες προπόνηση.Τα πανεπιστήµια οργανώνουν συναντήσεις την 
επικαιροποίηση των γνώσεων. 

• ∆ουλεύοντας µαζί µε το "Advanced Κέντρα Τεχνολογία". Τα σχολεία αυτά προσφέρουν για να 
εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς και τους µαθητές να χρησιµοποιούν υλικά (π.χ. βιοµηχανικό υλικό, ΤΠΕ), 
το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό για τα σχολεία να αγοράσουν. 

• Αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο.Agrégations και καθηγητών εργάζονται για τη δηµιουργία 
καινοτόµων σειρών µαθηµάτων, κινούµενη εικόνα µέσω υπολογιστή, εντυπωσιακά πειράµατα, και να 
συγκεντρώσει τις πληροφορίες τους από κοινού στις ιστοσελίδες γνωστό στους εκπαιδευτικούς. 

Πιο συγκεκριµένα για τους καθηγητές χηµείας, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες µπορούν να αναφερθούν: 

Η βιολογία και η χηµεία των οµάδων διδακτικής στο Πανεπιστήµιο της Λιέγης οργανώνουν την περίοδο 2013-
2014, µε το IFC, µια κοινή διήµερη συνεδρία κατάρτισης για έµπειρους καθηγητές φυσικών επιστηµών 
εστιάζοντας στο πώς να βελτιστοποιήσει την εποπτεία των practicums των µελλοντικών εκπαιδευτικών κατά 
προϋπηρεσιακή κατάρτιση τους .  

Ένα εισαγωγικό διάσκεψη για την "Printemps des Sciences»(Επιστήµη εκδήλωση [6]) διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση το Φεβρουάριο. Είναι προορίζεται για καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και για τους 
σπουδαστές στην επιστήµη διδακτική. Αποτελείται από δύο ή τρεις διαλέξεις από πανεπιστηµιακούς ειδικούς, 
αλλά σε ένα προσαρµοσµένο επίπεδο, σε θέµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν σε τάξεις της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και που ευνοούν µια διεπιστηµονική προσέγγιση. Θέµατα των προηγούµενων 
ετών περιλαµβάνουν: σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πληµµύρες: «πώς µπορούµε να περιορίσουµε τη ζηµιά;", 
"σπάνιων γαιών", "η εξέλιξη της ύλης", "ακραίες θερµοκρασίες" κλπ. 
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Το "Groupe µετάβαση»Του Πανεπιστηµίου της Λιέγης, στην οποία η ∆ιδακτική της Χηµείας Όµιλος συµµετέχει, 
έχει αναπτύξει µια ιστοσελίδα [7], που καλύπτουν βασικές γνώσεις χηµείας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους 
µαθητές να κάνουν µια οµαλή µετάβαση από το σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 

3. Αρχική µεταρρύθµιση της κατάρτισης 

Η αξιολόγηση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών διεξήχθη το 2011-2012 [8]. Είναι η βάση µιας 
µεταρρύθµισης η οποία θα πρέπει να εφαρµόζεται προοδευτικά ξεκινώντας από το επόµενο έτος. Η 
εναρµόνιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα είναι ένα από τα αποτελέσµατα αυτής της µεταρρύθµισης. Η 
συνεχής κατάρτιση θα λάβει επίσης χώρα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο από ό, τι τώρα.  

Το διάταγµα του έργου σχεδιάζει να δηµιουργήσει µια Παιδαγωγική Ακαδηµία Έρευνας και άνω. Η ακαδηµία 
θα επιβλέπει πέντε πόλους, µε επίκεντρο τις πέντε γαλλόφωνα πανεπιστήµια (Βρυξέλλες, Λιέγη, Louvain, 
Μονς και Namur), γύρω από την οποία θα κλίνουν τα άλλα ανώτερα σχολεία ("Hautes écoles»). Η οργάνωση 
των σπουδών και την ιδιότητα του φοιτητή θα πρέπει επίσης να αλλάξει. 
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