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Αφηρηµένο 
 
Η κατάσταση της τέχνης της εκπαίδευσης χηµείας των εκπαιδευτικών στη Βουλγαρία συζητείται στο 
παρόν έγγραφο. Μια σύντοµη επισκόπηση της επαγγελµατικής εξέλιξης της επιστήµης των 
εκπαιδευτικών προτείνεται. Η οργάνωση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της επιστήµης στα 
πανεπιστήµια περιγράφεται, καθώς και τη συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Ορισµένα προβλήµατα 
και τις προτεραιότητες της πολιτικής για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών περιγράφονται και 
σχολιάζονται. Οι δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στο πλαίσιο της Χηµείας είναι όλο σχέδιο για το 
δίκτυο έχουν αναφερθεί. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για 
πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας. 
Μερικές συστάσεις για εθνική πολιτική για το δάσκαλο αρχική και συνεχή κατάρτιση Προτείνονται. 
  

1Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών: πολιτική και πραγµατικότητες  
Βουλγαρική κρατική πολιτική που σχετίζονται µε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την οργάνωση της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των προσόντων των 
εκπαιδευτικών γίνεται από την αναγνώριση και Σταδιοδροµίας ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών. Είναι υπεύθυνη για τις πράξεις που αναφέρονται στην 
ανάπτυξη και την εφαρµογή της κρατικής πολιτικής σχετικά µε τα προσόντα και την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας του διδακτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές και τα προσόντα των δραστηριοτήτων 
που εκτελούνται από ιδρύµατα ή εξειδικευµένες µονάδες που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό 
Αξιολόγηση και ∆ιαπίστευση του Οργανισµού [1]. 

Τα θέµατα και οι προκλήσεις της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των προσόντων είναι ένα 
ιδιαίτερο θέµα συζήτησης µεταξύ των βουλγαρικών οργανισµών στο πλαίσιο της συνεχούς (άνω των 
20 ετών), τη µεταρρύθµιση της βουλγαρικής παιδείας. Ως αποτέλεσµα αυτής της µεταρρύθµισης και 
κυρίως από την πλευρά της που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του σχολικού συστήµατος 
(ξεκίνησε το 2007), ορισµένες πτυχές της τρέχουσας πολιτικής των προσόντων των εκπαιδευτικών 
φαίνεται να µην είναι αποτελεσµατική. 

Το πρώτο αφορά τα συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Τα αποτελέσµατα της TALIS διεθνή έρευνα 
που πραγµατοποιήθηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / ΟΟΣΑ / 
δείχνουν ότι Βουλγαρία, Μαζί µε την ΣλοβακίαΤης Πολωνίας και της Ισπανίας Ιταλία είναι µεταξύ των 
χωρών µε το υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. 
Παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρεται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι προφανώς ανεπαρκής 
για την επιτυχή επαγγελµατική υλοποίησή τους. Η ταχεία ανάπτυξη της επιστήµης, της τεχνολογίας 
και των καινοτοµιών απαιτούν επαρκή προσόντα των διδασκόντων για την κάλυψη των συνεχώς 
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διευρυνόµενη γκάµα των αναγκών των µαθητών [2].Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 2013, από το Πανεπιστήµιο από Κόσµος και Οικονοµία Home µεταξύ 228 
διευθυντών σχολείων και 998 εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι το ήµισυ των δασκάλων δεν έχουν επίπεδο 
προσόντων και κάθε δεύτερη δάσκαλος κατέχει µόνο ελάχιστο απαιτούµενο προσόν και δεν 
εµπλέκεται σε ένα follow-up ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Τα πέντε επίπεδα προσόντων δεν είναι 
υποχρεωτικά και καλύπτονται µετά από ένα ορισµένο ποσό της εργασιακής εµπειρίας έχει επιτευχθεί 
[3]. 
Η χαµηλή και ανεπαρκής υλικά κίνητρα για την επαγγελµατική αναβάθµιση είναι ένα άλλο πρόβληµα 
που σχετίζεται µε τα κίνητρα των εκπαιδευτικών: τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό το 
ποσό σε µόλις 0,8% του συνόλου του ταµείου µισθό. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη έρευνα το 
71% όλων των καθηγητών δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την πληρωµή τους. Η πιο ικανοποιηµένοι είναι 
η οµάδα των νέων εκπαιδευτικών ηλικίας κάτω των 25 (το ποσοστό τους είναι 55%), ωστόσο, είναι η 
µικρότερη οµάδα στην συντεχνία των δασκάλων. Όσοι ηλικίας 56 + οι οποίοι αποτελούν το 
µεγαλύτερο τµήµα της συντεχνίας είναι οι πιο δυσαρεστηµένοι [4].  

Το επόµενο σοβαρό πρόβληµα της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής σχετίζεται µε τους νέους 
εκπαιδευτικούς.Μια έρευνα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει ότι µόνο τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν εξειδικευµένα προγράµµατα για την εισαγωγή των νεοδιορισθέντων 
εκπαιδευτικών. Βουλγαρία είναι µεταξύ εκείνων που δεν έχουν τέτοια προγράµµατα. Νέοι 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη συνεχή υποστήριξη των ανώτερων εκπαιδευτικών για τουλάχιστον ένα 
έτος που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κάποιες πρακτικές δεξιότητες στη διδασκαλία και να 
κάνουν αποτελεσµατική σύνδεση µε τους µαθητές και parents.A κατάσταση που εµποδίζουν την 
προοπτική της γρήγορης επαγγελµατικής ανάπτυξης φαίνεται να είναι η ρήτρα η οποία απαιτεί 
εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του 
"ανώτερος εκπαιδευτικός" »[2]. 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην πολιτική προσόντων των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η έλλειψη 
παρούσας ανάλυσης ηµέρας σχετικά µε τους συγκεκριµένους τύπους σε υπηρεσία µαθήµατα που 
απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η συνήθης πρακτική είναι να προσφέρει µια λίστα µε τα 
µαθήµατα που, όπως συµβαίνει συχνά, επιλέγονται από τον διευθυντή του σχολείου [4].  

 

2 Εκπαίδευση Science Teachers  
Επισήµως κατάρτιση των καθηγητών θετικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών 
Χηµείας, ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 του περασµένου αιώνα. Μέσα σε µια περίοδο περίπου 20 
χρόνια το µόνο θεσµικό όργανο του κράτους που επιτρέπεται σε νοµική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
Χηµείας Βουλγαρία ήταν Σοφία State University. Αργότερα, το 60-'70, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών έγινε µέρος της χηµικής εκπαίδευσης σε άλλα πανεπιστήµια, όπως Plovdiv 
Πανεπιστήµιο,Shumen Πανεπιστήµιο και το κ.λπ. Σήµερα καθηγητές χηµείας στο Βουλγαρία 
εκπαιδεύονται σε τέσσερα κρατικά πανεπιστήµια: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο,Shumen 
Πανεπιστήµιο και της Νοτιοδυτικής Πανεπιστήµιο του Blagoevgrad. 

 

2.1 Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών  
Πανεπιστήµια της Βουλγαρίας προσφορά Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Χηµείας το Bachelor 
και τα προγράµµατα Μάστερ. Πτυχιακές σπουδές Bachelor έµφαση στη γνώση του θέµατος, 
παιδαγωγική κατάρτιση και πρακτική εµπειρία του σχολείου. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που 
συµµετείχαν σε συνδυασµένη διπλή προπτυχιακά προγράµµατα: της χηµείας και της φυσικής, της 
χηµείας και της πληροφορικής, της χηµείας και της βιολογίας. Πανεπιστήµια Σοφία και Shumen 
προσφορά ταυτόχρονη βαθµό για τους εκπαιδευτικούς µόνο στη Χηµεία. Τα περισσότερα από τα 
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µαθήµατα είναι πρόσωπο µε πρόσωπο και πλήρους απασχόλησης, αλλά µερικοί από αυτούς 
χρησιµοποιούν blended learning, e-learning και πρόσωπο µε πρόσωπο. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
για τους καθηγητές Χηµείας περιλαµβάνει γενικά µαθήµατα και µαθήµατα πυρήνα, µέσω του οποίου 
οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση χηµεία και τις 
δεξιότητες για να εργαστούν σε πραγµατικές συνθήκες το σχολείο. Πτυχιακά προγράµµατα Bachelor 
που επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε δύο θεµατικές ενότητες περιλαµβάνουν βασικές και γενικές 
µελέτες καθώς και την κατάρτιση στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, τη θεωρία, τη µεθοδολογία και 
την εφαρµογή των δύο θεµάτων. Εκπαίδευση στο πτυχίο καταλήγει µε εξετάσεις κατάσταση τόσο 
µεγάλες, π.χ. βαθµούς χηµείας και της φυσικής? χηµείας και της πληροφορικής ή της χηµείας και της 
βιολογίας. 

Μαθήµατα µεταπτυχιακού τίτλου σε γενικές γραµµές πρόκειται για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς? 
Ωστόσο, η επιµόρφωση είναι επίσης διαθέσιµο για τους υποψηφίους που δεν συµµετέχουν σε ενεργό 
διδασκαλία. Μεταπτυχιακού διπλώµατος σε Καθηγήτρια Χηµείας παραδέχονται εκπαιδευτικούς µε 
πτυχίο στη χηµεία ή άλλα µαθήµατα που περιλαµβάνουν τη χηµεία που βασίζονται βασικά θέµατα 
όπως Χηµείας, Χηµικών Μηχανικών, Αγροτική επιστήµης, της φαρµακολογίας, φοιτητές οδοντιατρικής 
κλπ. ιατρικής απόφοιτος µε κρατική πρακτική εξέταση και διατριβή Μάστερ στην εκπαίδευση χηµεία. 
Οι επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται µεταπτυχιακό "∆άσκαλος της χηµείας". Ως µαθήµατα πτυχίο 
Master στοχεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 
και την εξοικείωσή τους µε τις τελευταίες τάσεις στη διδασκαλία της χηµείας, επίσης, να 
περιλαµβάνουν ειδικά θέµατα όπως η χηµεία για το σχολείο, Χηµεία και την κοινωνία, Ιστορία και 
φιλοσοφία της χηµείας, σχολική τεκµηρίωση και τα πρότυπα για την εκπαίδευση χηµεία, Ρητορική, 
έννοιες και θεωρίες Χηµείας, Σχολή αξιολόγησης κλπ. 

Προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών εστιάζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές 
και προσεγγίσεις, η έµφαση είναι στην έρευνα και την προσανατολισµένη στα προβλήµατα 
διαδραστικές µεθόδους. Ελάχιστο ποσό µαθήµατα που απαιτούνται για την απόκτηση του "δασκάλου" 
προσόντα ρυθµίζεται από το νόµο. Χηµεία καθηγητές είναι να καλύψει µεγάλο αριθµό θεµάτων 
χηµικών, αλλά και τα θέµατα της παιδαγωγικής, παιδαγωγικής ψυχολογίας, της παιδαγωγικής 
κατάρτισης της χηµείας, των οπτικοακουστικών µέσων και της τεχνολογίας των πληροφοριών στην 
διδασκαλία της χηµείας καθώς και οικοτροφείο. Θα µπορούσε επίσης να επιλέξουν για επιπλέον 
µαθήµατα, όπως βιοχηµικές εξετάσεις Achievement, Παιδαγωγικό reaserch, τα καθήκοντα Χηµικών 
κλπ. Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση χηµεία, µπορούν επίσης να µάθουν πώς να αναπτύξουν 
εξατοµικευµένες λογισµικό και απασχολούν το στην πρακτική τους.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι κάποιοι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά σε ερευνητικά 
έργα τόσο στον τοµέα της επιστήµης της χηµείας και της εκπαίδευσης. Οι µαθητές σε µαθήµατα 
µεταπτυχιακού τίτλου για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα στη 
διδασκαλία της χηµείας, ενώ προετοιµάζει τη διατριβή τους.  

 

2.2 Σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
Επαγγελµατική αναβάθµιση της κατάρτισης είναι συνέχεια της συνεχούς µάθησης που περιλαµβάνει 
διάφορες µορφές της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και στοχεύει στην αύξηση της επαγγελµατικής 
απόδοσης των εκπαιδευτικών, καθηγητών χηµεία που περιλαµβάνονται.  

Όλες οι µέθοδοι, οι προϋποθέσεις και η χρηµατοδότηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην 
υπηρεσία ρυθµίζονται από το νόµο. Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται 
κατά κύριο λόγο σε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε εξειδικευµένες υπηρεσίες τους. Τρία 
πανεπιστήµια της Βουλγαρίας: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο και το Θρακικό 
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Πανεπιστήµιο της Στάρα Ζαγόρα προβεί σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 
διάφορες τάσεις και σε ετήσια βάση. 

Εκτός από εξειδικευµένα µαθήµατα διεξάγονται σε πανεπιστηµιακά τµήµατα, οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελµατικά επίπεδα προσόντων από πέντε σε µία σχετικά µε τους 
λόγους που µελετήθηκαν µαθήµατα και πραγµατοποίησε εξετάσεις? Τα επίπεδα ένα και δύο που 
αποκτήθηκαν µετά από µια υπεράσπιση της έγγραφα διατριβή.  

Πρόσβαση στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εξαρτάται από τις διοικήσεις διευθυντή του σχολείου. Οι 
κατ 'εξουσιοδότηση προϋπολογισµοί των σχολείων περιλαµβάνουν κονδύλια για τη χρηµατοδότηση 
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ωστόσο τα ποσά αυτά είναι πολύ περιορισµένες και ως εκ τούτου 
χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει µέρος του διδακτικού προσωπικού, ενώ θα παρακολουθήσουν 
µαθήµατα κατάρτισης. Απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων των επιπέδων είναι δυνατόν µε τη 
συγκατάθεση του διευθυντή του σχολείου και τη θετική αναφορά για λογαριασµό των περιφερειακών 
επιθεωρήσεων της εκπαίδευσης. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών βραχυπρόθεσµες σειρές µαθηµάτων από 8 έως 16 ώρες για 
τους καθηγητές χηµείας πραγµατοποιήθηκαν σε θέµατα όπως «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην 
διδασκαλία της χηµείας", "Interactive µεθόδους στην διδασκαλία της χηµείας", "εκπαιδευτικά 
πρότυπα, προγράµµατα σπουδών και τους στόχους στον τοµέα της εκπαίδευσης χηµεία »,« 
ενεργητική µάθηση στις φυσικές επιστήµες - φυσικά, χηµικά και βιολογικά πειράµατα στον τοµέα της 
εκπαίδευσης »,« Αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην εκπαίδευση της επιστήµης "," 
χηµικά πειράµατα "," Σχεδιασµός και ανάπτυξη δοκιµών επίτευγµα "," Στρατηγικές για και 
προσεγγίσεις για την ολοκληρωµένη εκπαίδευση στο θέµα "," Άνθρωπος και Φύση "," 
προβληµατισµός και φυσικών επιστηµών µάθησης "κλπ. 

Εκτός από αυτές τις µορφές των προσόντων υπάρχουν διάφορες άλλες πηγές όπως τα ειδικά 
προγράµµατα, τα έργα, ιστοσελίδες και ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση 
της επάρκειας διδασκαλίας σε φυσικές επιστήµες. Από Αύγουστο 2013 Υπουργείο Παιδείας και 
Επιστηµών, σε συνεργασία µε άλλους κρατικούς θεσµούς έχει ξεκινήσει το έργο «Κατάρτιση του 
Παιδαγωγικού Εµπειρογνωµόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5]. Ο στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει πάνω από 42.000 
εκπαιδευτικοί από το τέλος του 2014, η οποία ανέρχεται στο 80% του συνολικού αριθµού των 
εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Η εστίαση είναι στην παιδαγωγική 
εµπειρογνώµονες, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις που είναι νέα για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και 
οι εκπαιδευτικοί που επανέλθει το προσωπικό του σχολείου µετά από συνεχείς άδεια (άνω των δύο 
ετών), ή µετά τη λήξη της διδακτική εµπειρία στο σχετικό αντικείµενο για περισσότερο από δύο 
χρόνια. 

 Μεταξύ των web sites και portals που παρέχουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της ικανότητας 
διδασκαλίας αξίζει να αναφέρουµε Εθνική Εκπαιδευτική Πύλη και καινοτόµοι εκπαιδευτικοί Network 
(Тeacher.bg) - η Teacher.bg εικονικό σχολείο προσφέρει δωρεάν on-line εκπαίδευση σε σχέση µε τις 
state-of-the-art τεχνολογίες, µεθόδους και προγράµµατα που αφορούν την εισαγωγή του 
ηλεκτρονικού περιεχοµένου της διδασκαλίας στην τάξη σε όλους τους δασκάλους εγγραφεί στο ∆ίκτυο 
[1]. 

 

3 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Χηµείας: Οπτική γωνία των εκπαιδευτικών 
3.1 Μελέτες απόψεις των εκπαιδευτικών Χηµείας » 
Μια ολοκληρωµένη µελέτη της προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή χηµεία των εκπαιδευτικών 
απόψεων και προτιµήσεων δεν έχει διεξαχθεί στο Βουλγαρία. Ωστόσο, µια δηµοσκόπηση που 
διεξήχθη µεταξύ των οποίων περιγράφει διάφορες πτυχές: 
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• Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές απόψεις του εποικοδοµητικό περιβάλλον µάθησης στην τάξη [6-10] 
- αποτελέσµατα υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης του προσωπικού στην υπηρεσία 
των εκπαιδευτικών που είναι να προσανατολίζεται στην εφαρµογή του κονστρουκτιβισµού 
προσεγγίσεων και µεθόδων, όπως το πρόβληµα µε βάση την προσέγγιση, η οµαδική εργασία , 
εργασία σε µικρές οµάδες, οµαδικά και ατοµικά µάθησης σε µια τάξη. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί την 
ενηµέρωση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σπουδών για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών? 

• Οι δυνατότητες για την ενίσχυση της επιστηµονικής παιδείας των µαθητών µέσω της µάθησης της 
χηµείας [11] - σηµειώνεται ότι η χηµεία του περιεχοµένου θέµα στα βουλγαρικά σχολεία 
προσανατολίζεται περισσότερο στην θεωρητική παρά πρακτική γνώση. Μια έρευνα δείχνουν ότι οι 
καθηγητές ενδιαφέρονται για µια ποικιλία των σύγχρονων επιστηµονικών θεµάτων, όπως η 
περιβαλλοντική χηµεία, τα νέα υλικά, οι νανοτεχνολογίες, τα τρόφιµα και την υγεία, πράσινη χηµεία, 
κλπ. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται πιο πραγµατική ζωή γνώσεων, πειραµατικές εργασίες και τις βασικές 
ικανότητες, και, συνεπώς, για την ενίσχυση της µεγαλύτερης επιστηµονικής παιδείας των µαθητών. 

• Εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση της επιστήµης - µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει 
σοβαρή ανάγκη αναβάθµισης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο τοµέα [12, 13]. Οι 
καθηγητές Χηµείας κίνητρα και αποφασισµένοι για την αναβάθµιση των ΤΠΕ αρµοδιοτήτων τους. Ως 
εκ τούτου, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογήσει το σηµερινό επίπεδο των ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών στην εφαρµογή των ΤΠΕ, έτσι ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες για τη βελτίωση των 
προσόντων τους. Ένα σύστηµα για την αξιολόγηση ικανοτήτων των εκπαιδευτικών χηµεία »µε βάση 
τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ΤΠΕ πρότυπα αξιολόγησης αρµοδιότητα της UNESCO έχει 
αναπτυχθεί από το εργαστήριο έρευνας για την εκπαίδευση χηµεία και την ιστορία και τη φιλοσοφία 
της Χηµείας στο Σοφία Πανεπιστήµιο. Αυτή η αξιολόγηση σύστηµα µπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε 
επιτυχία για την εκπαίδευση των φοιτητών, µελλοντικών εκπαιδευτικών στη Χηµεία. 

 
3.2 Ο αντίκτυπος του έργου για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
Στο πλαίσιο της τρέχουσας εικόνας που περιγράφεται παραπάνω θέµατα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών χηµείας επικεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων του έργου Chemistry 
Network κατά το δεύτερο έτος του έργου. Στόχος τους ήταν: 

• Για να διευκρινιστούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την χηµεία της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών µέσα από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών και των εµπειρογνωµόνων που 
συµµετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, προσφέροντας φόρουµ για 
συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά σε διεθνές επίπεδο, επίσης? 

• Για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών γενικά και Χηµείας κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ιδίως, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των εκπαιδευτικών. 

Το πρώτο βήµα ήταν να συµβάλει στη συλλογή της δηµοσίευσης στο φόρτωµα κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στη διαδικτυακή πύλη του έργου - τον αριθµό των βουλγαρικών εκδόσεων σε θέµατα 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών έχει αναθεωρηθεί και το πιο σηµαντικό από αυτά έχουν αναρτηθεί 
στην πύλη να είναι µετρήσιµη από όλους τους εταίρους του έργου .  

Αναθεώρηση των εγγράφων επιτρέπεται εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και των 
εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να εξοικειωθούν µε την εµπειρία των άλλων 
εταίρων στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να τις συζητήσουν κατά τη διάρκεια της Εθνικής 
εργαστηρίου για θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας. Επαγγελµατική υποστήριξη των 
νέων εκπαιδευτικών »(mentoring) είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα του βουλγαρικού 
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συστήµατος κατάρτισης. Πολιτική εταίρων για τους νέους εκπαιδευτικούς ήταν ιδιαίτερα αξιολογήθηκε 
ως καλή πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί και των εµπειρογνωµόνων κρίσιµο σηµείο του άποψη, ωστόσο 
απευθυνόταν σε βουλγαρικά εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά µε τα άλυτα προβλήµατα της χηµείας 
των εκπαιδευτικών προσόντων στο πλαίσιο της εφαρµογής των ΤΠΕ στο σχολείο, η έλλειψη 
σύγχρονων κανονιστικών ρυθµίσεων για τους εκπαιδευτικούς »εκπαίδευση, η ανεπαρκής οικονοµική 
βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς που έχει να προσφέρει για τη βελτίωση προσόντων κλπ. Οι 
συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία 
της χηµείας για την αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των µαθητών για το θέµα αυτό είναι 
ζωτικής σηµασίας. Για να το εκτελέσει, όµως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν διαρκώς 
παιδαγωγική και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, και ιδίως αυτές που σχετίζονται µε τη χρήση των 
σύγχρονων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σχετικά µε τα 
προσόντα και τη διεύρυνση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως: 

• Αναπτύσσοντας µια σύγχρονη αντίληψη και την επικαιροποίηση της βάσης κανονιστική ρύθµιση 
των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προσόντων µε τη µελέτη και τη χρήση εκπαιδευτικών γνώµη 

• ∆εσµευτική τις δραστηριότητες αυτές µε την κατάλληλη οικονοµικά κίνητρα, τα οποία θα 
παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές δεξιότητες τους. 

• Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µαθήµατα κατάρτισης για την εξ αποστάσεως ή σε απευθείας 
σύνδεση εκπαίδευσης, η οποία θα ενισχύσει και θα παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν 
τις ικανότητές τους. 

Τα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στους άλλους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της ∆ιακρατικής 
εικονική συνάντηση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και 
εµπειρογνώµονες είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικά συστήµατα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών και να µάθετε κάποια παρόµοια προβλήµατα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

∆ιεθνές Συνέδριο για τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας που πραγµατοποιήθηκε στο 
Gabrovo ήταν λογικό Συνέχεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Περισσότεροι από 60 συµµετέχοντες από 11 ευρωπαϊκές χώρες συµµετείχαν στη 
διάσκεψη, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των πανεπιστηµίων, σχολείων, εκπαιδευτικών και των 
δηµόσιων αρχών.Κύριες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου, όπως η πολιτική για την επαγγελµατική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Ορθές πρακτικές στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ΤΠΕ 
Εκπαιδευτικών ικανότητας, την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτρέπεται δάσκαλο να 
συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά µε τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας που είναι ήδη 
σε διεθνές επίπεδο. Οι συµµετέχοντες κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα ότι παρά τις διαφορές στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα, υπάρχουν κοινά προβλήµατα επίσης. Παρά το γεγονός ότι κάποια πρακτική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών εγκατεστηµένοι σε διάφορες χώρες, υπάρχει µια κοινή ανάγκη σαφούς 
πολιτικής και τακτική δραστηριότητα στην επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να εγγυηθούν 
τη συνεχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

Παρουσιάστηκε από Βούλγαρους καθηγητές και εµπειρογνώµονες καλές πρακτικές σε θέµατα χρήσης 
των ΤΠΕ εφαρµογών, η ενσωµάτωση της επιστήµης στη χηµεία από διασκεδαστικά πειράµατα και 
"επιστηµονικά παιχνίδια ", και την ανάπτυξη των διαφόρων µορφών συλλογικής εργασίας ως σχολείο 
επιστηµονικά προγράµµατα, club δραστηριότητα κ.λπ., δηµιούργησε µια γέφυρα για τον θεµατικό 
τοµέα το τελικό σχέδιο είναι αφιερωµένη στην επιτυχή εµπειρίες και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία 
της Χηµείας. Επίσης, συσχετίζονται µε στόχο σχέδιο για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ 
καθηγητές πανεπιστηµίου και ερευνητές και καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε 
να προσδιορίσουν µια κοινή προσέγγιση και µια στρατηγική για να καταστεί δυνατή η καλύτερη 
αξιοποίηση, επίσης, σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πιο πρόσφατων ευρηµάτων στον 
τοµέα της χηµείας, της επιστήµης και η διδασκαλία της χηµείας. 
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4 Συµπεράσµατα 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των διαδραστικών µεθόδων στη σχολική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για υψηλή µαθητοκεντρική ποιότητα της διδασκαλίας στη χηµεία. Χηµεία 
καθηγητές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 
θα βοηθήσουν τους µαθητές τους στην απόκτηση γνώσεων. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου 
δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική 
µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας [7]. Οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται προετοιµασµένοι 
αρκετά για να διαχειριστεί τη διαδικασία της διδασκαλίας, µαζί µε τους µαθητές τους. Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε όλες τις δυνατές µορφές για τον έλεγχο και την 
εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και να εργαστούν από κοινού σε 
µελλοντικά έργα.  

Βιώσιµων εθνικών πολιτικών για το δάσκαλο αρχική και συνεχή εκπαίδευση, την πρόσληψη, τη 
διατήρηση, την κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας πρέπει να απευθύνονται στην εξής:  

• το κράτος πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης χηµείας, µε την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών, την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών, εξοπλισµού και τεχνολογιών? 

•  σχολεία πρέπει να υποστηριχθούν στην προσέλκυση ειδικευµένων καθηγητών και πανεπιστηµίων 
πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές για το επάγγελµά 
καθηγητής της επιστήµης? tο ίδιος την πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών πρέπει να συµβαδίζει µε 
τη βελτίωση των προσόντων τους? 

• οι κρατικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα προγράµµατα σπουδών και το πρόγραµµα σπουδών θα 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν? 

• Το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης και την 
αξιολόγηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ενηµερωθεί [7]. 

Πιθανή λύση στα προβλήµατα των επαγγελµατικών προσόντων των εκπαιδευτικών Βουλγαρία θα 
είναι η έγκριση ενός νέου νόµου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το νοµοσχέδιο προβλέπει την 
καθιέρωση της λεγόµενης «γρήγορο τρέξιµο» που θα παρακινήσει τους νέους εκπαιδευτικούς για 
γρήγορη επαγγελµατική ανάπτυξη. Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης νόµου επιµέρους επαγγελµατικά 
προσόντα των εκπαιδευτικών από τις σηµερινές διατάξεις του ισχύοντος νόµου δεν είναι δεσµευτική. 
Η Χηµεία είναι όλο έργο µέσω δικτύου θα µπορούσε να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της 
κατάρτισης και των προσόντων των εκπαιδευτικών χηµεία »από: 
• συµµετοχή των νέων συνδεδεµένων σχολείων και των οργάνων που είναι αρµόδια για την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του έργου, βοηθώντας τους φορείς χάραξης 
πολιτικής να την ανάπτυξη ενός σαφής εθνικό σχεδιασµό και την ενηµέρωση του κανονιστική βάση 
για την επιστήµη των εκπαιδευτικών προσόντων µε την εξέταση των εκπαιδευτικών γνώµη. 
• την υποστήριξη της επιστήµης (χηµεία) οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις πτυχές του έργου τους, 
παρέχοντάς τους µε µεθοδολογικά υλικά, διαδραστικά µέσα διδασκαλίας, πληροφορίες σχετικά µε τις 
ορθές πρακτικές στον τοµέα της επιστήµης (χηµεία) διδασκαλίας που διατίθεται όχι µόνο σε εθνικό 
επίπεδο, αλλά παρέχεται από τους άλλους εταίρους του έργου, επίσης? 
• βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών χηµείας και ειδικούς επιστήµονες. 
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