
 
 

 
 
 
 
 

  
 

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

 

Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία:  
Σηµαντικές Μαρτυρίες 

 
Maria Maddalena Carnasciali, Laura Ricco 

Τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας - Πανεπιστήµιο της Γένοβας (Ιταλία) 
marilena@chimica.unige.it  

 
 

Αφηρηµένο   
 

Το χαρτί, αφού περιέγραψε το εθνικό σχέδιο για την κατάρτιση της επιστήµης / χηµείας τους 
εκπαιδευτικούς στην Ιταλία, παρουσιάζει τις δραστηριότητες και τα επιτυχή αποτελέσµατα των δύο 
σηµαντικά έργα που προσφέρουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς: και οι δύο 
συντονίζονται από το Τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας της Γένοβας . Τέλος, προκειµένου να 
παραχθεί µια πιο ολοκληρωµένη ανάλυση της εκπαίδευσης καθηγητής χηµείας, "ανώτερους" και 
"Junior" δάσκαλοι ερωτήθηκαν: περίληψη των σκέψεων τους και των αναγκών τους, έχει αναφερθεί. 
 
1. Κατάρτιση των καθηγητών θετικών επιστηµών: εθνικό σχέδιο 
Επιστηµονικής εκπαίδευσης στην Ιταλία [1,2] ξεκινά στο δηµοτικό σχολείο ως µια ενιαία, γενική, 
ολοκληρωµένη θεµατική περιοχή, όπου τα γενικά θέµατα που αποτελούν τη βάση της χηµείας και 
άλλους επιστηµονικούς κλάδους (καταστάσεις της ύλης, φυτικό κόσµο, το ανθρώπινο σώµα κλπ) 
διδάσκεται. Ολοκληρωµένη θέµατα της επιστήµης προωθήσει µια αµφισβήτηση και ερευνητική 
προσέγγιση για το περιβάλλον και την προετοιµασία των παιδιών για πιο λεπτοµερείς µελέτες σε 
µεταγενέστερο βαθµούς.  
Η διδασκαλία των θετικών επιστηµών συνεχίζεται ως ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στο γυµνάσιο 
και διασπάται σε χωριστά µαθήµατα στο λύκειο, αλλά όχι εντελώς. Στην πραγµατικότητα, µετά την 
πρόσφατη µεταρρύθµιση του σχολικού συστήµατος (. Εισήχθη µε το νόµο αριθ. 53/2003 και την 
επακόλουθη διατάγµατα), η διδασκαλία της επιστήµης στο λύκειο προβλέπει δύο κλάδους, τη φυσική 
και τις φυσικές επιστήµες: η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών περιλαµβάνει τη βιολογία, χηµείας 
και των γεωεπιστηµών, οµαδοποιούνται σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα. 
∆ιαφορετικές και λιγότερο οµοιογενής είναι η κατάσταση σε τεχνικά ινστιτούτα και επαγγελµατικές 
σχολές, όπου η χηµεία και άλλους επιστηµονικούς κλάδους διδάσκονται χωριστά: ετήσιου 
χρονοδιαγράµµατος και την ειδική ονοµασία των µαθηµάτων είναι συνάρτηση του είδους του σχολείου 
και της εξειδίκευσής της. 
Για να συµπεριληφθεί ως καθηγητής της επιστήµης / χηµείας στο παραπάνω σχολικό σύστηµα, η 
εκπαίδευση είναι διαφορετική η λειτουργία του σχολείο βαθµού. 
Εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για να πάρει το πτυχίο "Επιστήµες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης" . Αυτό το πρόγραµµα σπουδών αποτελείται από δύο διευθύνσεις: µία για την 
εκπαίδευση των νηπιαγωγών και µία για εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
πρόσβαση είναι περιορισµένη και ο αριθµός των εγγραφών είναι εγκατεστηµένος σε κάθε περιοχή, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες των σχολείων? Οι εισαγωγικές εξετάσεις δοκιµαστεί η γνώση των βασικών 
κλάδων. Το µάθηµα διαρκεί πέντε χρόνια και προσφέρει τόσο πειθαρχικών διδασκαλίες (γλώσσα και 
λογοτεχνία, µαθηµατικά, επιστήµες, ιστορία και γεωγραφία) και διδακτικές-παιδαγωγικές διδασκαλίες? 
Επίσης προβλέπονται διδακτική-παιδαγωγικά εργαστήρια, και πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται 
στο σχολείο µαζί µε έναν έµπειρο δάσκαλο.  
Για ό, τι αφορά την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η χηµεία διδάσκεται εντός και 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα (επιστήµες), συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών επιστηµών και της 
φυσικής, και ο δάσκαλος είναι επίσης ο καθηγητής µαθηµατικών. Ως εκ τούτου, προκειµένου να 
διδάξουν επιστήµες και τα µαθηµατικά στο Γυµνάσιο, που είναι απαραίτητη για να πάρετε µια γενική 
επιστηµονική βαθµό µε τα µαθηµατικά, τη φυσική, τη βιολογία, τις φυσικές επιστήµες, η χηµεία, 
πληροφορική κ.λ.π.  
Λίγο πιο συγκεκριµένα είναι το αίτηµα σε υψηλότερες δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µόνο οι άνθρωποι 
αποφοίτησε στη χηµεία, φαρµακευτική ή χηµική µηχανική µπορεί να διδάξει χηµεία, όπου 
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προβλέπεται ως χωριστό θέµα. Αλλά στο Λύκειο, τις φυσικές επιστήµες, καθώς είναι ένα 
ολοκληρωµένο θέµα, µπορεί να διδαχθεί από τους ανθρώπους αποφοίτησε στις φυσικές επιστήµες, 
βιολογία, γεωλογία, χηµεία, φαρµακευτική και µερικά άλλα.   
Πριν από το 1999, ο βαθµός ήταν το µοναδικό υποχρεωτικό απαραίτητα για να διδάξουν στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µετά από αυτά τα δεδοµένα, µια µετα-πτυχίο διετούς master 
(Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Μέση - Scuola di specializzazione 
όλα»Insegnamento Secondario - SSIS) καθιερώθηκε ως προϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και ήταν ειδικά για διάφορους κλάδους, συµπεριλαµβανοµένης της 
χηµείας. Το 2008 SSIS διακόπηκε και µόνο το 2012 επανιδρύθηκε ως µονοετή, που ονοµάζεται TFA 
(Active ∆ιαµορφωτική Εκπαίδευση - Tirocinio Formativo Attivo): Ο πρώτος κύκλος της ΤΡΑ τελείωσε 
το περασµένο Ιούλιο. Το µάθηµα αυτό (όπως SSIS έκανε) δίνει µια προσόντα διδασκαλίας, 
υποχρεωτική, ακόµη και αν δεν είναι επαρκής, ώστε να πάρει ένα µόνιµο ρόλο του δασκάλου στο 
σχολείο. Χωρίς αυτό, µόνο προσωρινές συµβάσεις, µπορούν να ληφθούν.  
TFA προβλέπει περιορισµένο αριθµό συµµετοχής ατόµων για κάθε έτος, παραδέχτηκε µετά από 
εξέταση τον έλεγχο των γνώσεων της συγκεκριµένης πειθαρχίας. Τα διδακτικά-παιδαγωγικά 
µαθήµατα, µαζί µε µαθήµατα και εργαστήρια σχετικά µε τη διδασκαλία της πειθαρχίας, που 
προβλέπεται από τα πανεπιστήµια? Μια περίοδος αφιερωµένη στην πρακτική εµπειρία στο σχολείο, 
δίπλα-δίπλα µε έναν δάσκαλο εµπειρογνώµονα, ο δάσκαλος, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η 
εκπαίδευση.  
Για ό, τι αφορά στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, είναι σποραδικές και όχι υποχρεωτική. Το πιο 
σηµαντικό είναι εθνικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πανεπιστηµίων και Έρευνας (MIUR) και παρέχεται από πανεπιστήµια, ή τα µαθήµατα που 
παρέχονται από INDIRE (Εθνικό Ινστιτούτο Τεκµηρίωσης για την Καινοτοµία και την Εκπαιδευτική 
Έρευνα) [3], µε τη στήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων (FSE). 
 
2. Μαρτυρίες της στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών χηµείας 
∆εδοµένου ότι η χηµεία, η επιστηµονική σχέδιο Μοίρες (PLS) είναι, στην πραγµατικότητα, το πιο 
ενεργό και ευρεία έργου σε εθνικό επίπεδο [4,5]. Απευθύνεται σε ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας από την πρώτη έκδοση, το 2005. Το έργο γεννήθηκε 
για να αντιµετωπίσει την ανησυχητική µείωση των εγγραφών µε ορισµένες επιστηµονικές µαθήµατα 
του πτυχίου, η χηµεία που περιλαµβάνονται? Χρόνο µε το χρόνο, πραγµατοποίησε µια µεγάλη 
επιτυχία για τη βελτίωση της διδασκαλίας-µάθησης µεθοδολογία στην ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για πολλούς δασκάλους.  
Το θεσµικό µας όργανο, το Τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας, ήταν η τοπική συντονίστρια της 
PLS-Χηµείας για την περιοχή της Λιγουρίας από το 2007. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν µια µορφή συνεχούς εκπαίδευσης? 
Στην πραγµατικότητα, οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν ενεργά σε: 

- Συνάντηση για την παραγωγή των δοκιµών αποδοχής για την πορεία πτυχίο στη χηµεία? 
- σεµινάρια σχετικά µε τα τρέχοντα θέµατα της χηµείας ή των διδακτικών µεθοδολογιών? 
- συνάντηση για να σχεδιάσουν τις πρακτικές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν στο 

εργαστήριο? 
- εφαρµογή των εργασιών του εργαστηρίου µε τους µαθητές 

Το τµήµα που είναι αφιερωµένο στο εργαστήριο είναι συνήθως το πιο δηµοφιλές, όπως και για τον 
ενθουσιασµό των µαθητών, όπως γιατί οι δάσκαλοι δεν αισθάνονται προετοιµασµένοι στον τοµέα 
αυτό και χρειάζονται βοήθεια. Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των ερευνητών 
πανεπιστηµίου επέτρεψε να οργανώσει πολλές εργαστηριακές δραστηριότητες, που 
πραγµατοποιούνται τόσο στο Τµήµα και στο σχολείο. Συγκεκριµένα, ένα µονοπάτι για το θέµα των 
πολυµερών, που ονοµάζεται "Fantastic Plastic", είχε το πανεπιστήµιο ως πρώτη θέση, και στη 
συνέχεια έφερε σε όλα τα σχολεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όπως ένα ταξίδι εργαστήριο. 
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ο στόχος ήταν να δείξει ότι τα εργαστήρια των σχολείων, ακόµη και αν 
ελλιπώς εξοπλισµένες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς δυσκολία για την πρακτική εµπειρία? Η 
πρωτοβουλία ήταν πολύ χρήσιµη, διότι επέτρεψε στους δασκάλους να µάθουν µε δική πλαίσιο της 
εργασίας τους. Η επίτευξη του στόχου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 
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επαναλαµβάνεται αυτόνοµα, µε τους µαθητές τους, ορισµένες από τις δραστηριότητες των "Fantastic 
Plastic". 
Μια διαδροµή για το θέµα των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών [7], είχε προγραµµατιστεί για τους 
φοιτητές του τέταρτου έτους και πραγµατοποιείται στο σχολείο: το έργο των εκπαιδευτικών ήταν να 
εισαγάγει βιοχηµεία πριν από τις προβλεπόµενες πρακτικές δραστηριότητες. Ο τελευταίος, που 
πραγµατοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του πανεπιστηµίου, ήταν για το ψωµί 
αποφάσεων και είχε διεπιστηµονικό χαρακτήρα, γιατί βιολογία (µαγιά και κυτταρική αναπνοή) και τα 
µαθηµατικά (υλοποίηση των γραφηµάτων) ήταν συµπληρωµατικά µε τη χηµεία. Η συζήτηση των 
αποτελεσµάτων, στην τάξη, και η παραγωγή της επιστηµονικής έκθεσης ολοκληρωθεί η εργασία. 
Αυτή η πορεία είχε µια µεγάλη επιτυχία, όπως γιατί οι µαθητές εργάστηκαν µε τα κίνητρα, όπως γιατί 
οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει υποστήριξη και πολύτιµο υλικό στην ίδια βελτίωση σε έναν τοµέα όπου 
αισθάνονται αδύναµοι. Ευρέως εκτιµηθεί ήταν επίσης ορισµένες δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τον κόσµο της εργασίας: η επιστηµονική Αστυνοµία, το 
Ενυδρείο της Γένοβας και των επιχειρήσεων του τοµέα των χηµικών προϊόντων που συµφωνήθηκε 
στην πραγµατικότητα δείχνουν εργασίας τους στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ το 
πανεπιστήµιο εργαστήριο που βιώνει συνδέονται στενά. 
Ένα άλλο έργο που παρέχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και στην οποία το Τµήµα µας συµµετέχει 
ενεργά είναι "Χηµεία Is All Around Network" [8]. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου, οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν µπορούν να µοιραστούν τις εµπειρίες τους και να συζητήσουν για το 
πλαίσιο της εργασίας τους, µεταξύ τους και µε τους εµπειρογνώµονες της διδασκαλίας. Επιπλέον, 
συµβάλλουν στην επιλογή και την επικύρωση των ΤΠΕ πόρων διδασκαλίας, έτσι ώστε να µάθουν να 
χρησιµοποιούν αυτό το είδος του εργαλείου, σχετικά νέο και πολύ συχνά απορρίπτονται από τους 
εκπαιδευτικούς. Η αιτία της δυσπιστίας δεν είναι µόνο η αντίληψη που έχουν για µια περιορισµένη 
ικανότητα να χειραγωγούν ΤΠΕ, αλλά, πάνω απ 'όλα, η δυσκολία να τα εισάγετε στην παραδοσιακή 
διδασκαλία, έτσι ώστε να γίνουν πραγµατικά "µαθησιακών πόρων» και δεν είναι χρονικά 
καταναλώνουν αντικείµενα που πρέπει να χρησιµοποιούνται σποραδικά. Η επικύρωση των πόρων 
που έγινε µε την επιλογή αυτών, σύµφωνα µε το σχολείο curriculo και πραγµατοποιείται από τους 
εκπαιδευτικούς, ανάλογα µε την ευαισθησία τους και προκειµένου να επιτευχθεί κατάλληλο και 
επιτυχή ένταξη στα µαθήµατα και τις εργαστηριακές δραστηριότητες. 
Έτσι, στο παράδειγµα, "Χηµεία στο σπίτι" ένα από τα εκπαιδευτικά πακέτα της πύλης "Χηµεία είναι 
παντού γύρω µας» [9], έχει χρησιµοποιηθεί σε κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη µελέτη 
των χηµικών αντιδράσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα τους. Επιπλέον, 
επειδή ο πόρος είναι στην αγγλική γλώσσα, ήταν µια καλή ευκαιρία να χρησιµοποιήσει το CLIL 
(Content και Language Integrated Learning) µεθοδολογία για την ανάπτυξη της επιστηµονικής και 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η υλοποίηση των πρακτικών εµπειριών σχετικά µε την αντίδραση µεταξύ ξύδι 
και µαγειρική σόδα, που περιγράφεται στην ενότητα δραστηριότητας, τη δυνατότητα να 
ενσωµατώσουν την εικονική µάθηση µε την πραγµατική πρακτική [10]. 
Ένας άλλος πόρος ΤΠΕ δοκιµή ως µέρος µιας διδακτικής ενότητας σχετικά µε τα χηµικά στοιχεία και η 
συµπεριφορά τους είναι «Tavolaperiodica.it» [11]. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει τµήµατα που 
προορίζονται για οµάδες στοιχείων, µε φωτογραφίες και βίντεο. Χρησιµοποιήθηκε µε όφελος, 
συµπαρατάχθηκε µε µικρές πρακτικές δραστηριότητες και εργασίες σε οµάδες. 
Η ορθή και εποικοδοµητική χρήση των πόρων που ελέγχθηκαν, καθώς και εκείνων που θα δοκιµαστεί 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους θα περιγραφεί σε συγκεκριµένες εργασίες, πλήρης 
από παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους εκπαιδευτικούς. Επίσης υποστηρικτικό υλικό, που 
παράγονται ως περαιτέρω οδηγός για τη χρήση του πόρου ή να ενσωµατώσει την ψηφιακή 
δραστηριότητα µε τους άλλους. Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιµα στη δικτυακή πύλη του έργου, 
προκειµένου να παράσχει µια εκπαίδευση για όλους τους χρήστες της πύλης που χρειάζονται 
υποστήριξη για την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία της χηµείας.     
       
3. Τι πιστεύουν οι δάσκαλοι 
Όπως µπορεί να προέκυπτε από την πρώτη παράγραφο, η Ιταλία παρέχει ανεπαρκή κατάρτιση των 
διδασκόντων θετικών επιστηµών του, τόσο σε σχέση µε την αρχική κατάρτιση, ότι όσον αφορά την 
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Για να προσθέσετε πιο συγκεκριµένες εκτιµήσεις για την κατάσταση αυτή, 
sΟΜΕ εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για το παρελθόν και το παρόν της εκπαίδευσής τους και για το τι 
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πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ειδικότερα, δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ζητήθηκε η 
γνώµη: 

- "∆άσκαλοι Junior", δηλαδή άτοµα που παρακολούθησαν το TFA για τη χηµεία (λύκειο) και 
πήρε την πρόκριση τον Ιούλιο του 2013. Έχουν χρόνια εµπειρίας στη χηµεία / διδασκαλία των 
φυσικών επιστηµών, αλλά µόνο µε προσωρινές συµβάσεις 

- «Ανώτερων εκπαιδευτικών», δηλαδή την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της επιστήµης / 
χηµείας εκπαιδευτικούς µε πολλά χρόνια εµπειρίας.   

Τζούνιορ εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι µια βαθιά γνώση της χηµείας είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί να 
είναι ένας καλός δάσκαλος. Ως εκ τούτου, θα εκτιµηθεί το συνεισφοράς των TFA στην εκπαίδευσή 
τους, ιδίως για ό, τι αφορά τα µαθήµατα για την παιδαγωγική και την επιστήµη της εκπαίδευσης και 
σχετικά µε τις ειδικές µεθόδους διδασκαλίας, όπως η οµαδική εργασία ή η χρήση των ΤΠΕ? Πολύ 
εκτίµησα ήταν, επίσης, ότι µέρος του µαθήµατος αφιερωµένη στην εργαστηριακή προσέγγιση. Μερικοί 
κριτικοί είχαν απευθύνεται στην φτώχεια των πρακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των µαθηµάτων 
και σε µερικές πτυχές της γενικής οργάνωσης.  
Στη σύνθεση, η αξιολόγηση ήταν συνολικά θετική: δηλώνουν ότι "η εµπειρία θα είναι η πραγµατική 
κινητήρια δύναµη της βελτίωσης της διδασκαλίας, αλλά η εµπειρία δεν είναι επαρκής χωρίς την 
κατάλληλη εκπαίδευση, την αρχική αλλά και η συνεχής".  
Senior εκπαιδευτικοί δεν έχουν αρχικής κατάρτισης, εκτός του βαθµού σε ένα επιστηµονικό κλάδο. Οι 
περισσότεροι από αυτούς διδασκαλία της επιστήµης στο λύκειο και να έχουν το βαθµό στη βιολογία ή 
στις φυσικές επιστήµες. Πρώτα απ 'όλα να δηλώνουν χαµηλά γνώσεις χηµείας, ώστε το αίσθηµα δεν 
είναι επαρκής για να διδάξουν αυτό το µέρος της curriculo. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ διαχέεται 
στην Ιταλία, ώστε να απειλήσει σοβαρά την επιβίωση της χηµείας στο λύκειο. ∆εύτερον, 
αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη µιας αρχικής κατάρτισης γίνεται πιο δύσκολο έργο τους και έπρεπε να 
υπολογίζει στην εµπειρία και µόνο, µέρα µε τη µέρα. Αλλά η εµπειρία δεν είναι επαρκής, ώστε να 
αισθάνονται την ανάγκη για την παρακολούθηση µαθηµάτων για τη βελτίωση της προσέγγισης µε 
τους µαθητές και να εφαρµόσει ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό διαµεσολάβηση µεταξύ φοιτητών 
και τη χηµεία. Ευχαριστούν τη συµβολή των έργων, όπως PLS-Χηµεία έδωσε µε τα προσόντα τους, 
και αναφέρουν ότι µαθήµατα ή εκδηλώσεις για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
ασχοληθεί µε την εργαστηριακή προσέγγιση, η χηµεία της καθηµερινής ζωής, η επικαιροποίηση των 
γνώσεων µε την κατάσταση της έρευνας και της νέες τεχνολογίες. Τέλος, θα ήθελαν να έχουν τη 
δυνατότητα να ανήκουν σε οµάδες που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 
καθηγητών, που συζητούν τα συνηθισµένα προβλήµατα της διδασκαλίας, που θα δοκιµάζουν λύσεις 
και να παράγουν υλικά για χρήση µε τους µαθητές. 
 
Συµπεράσµατα 
Όπως µπορεί να προέκυπτε από τις παραπάνω σκέψεις, η Ιταλία παρέχει ανεπαρκή κατάρτιση των 
διδασκόντων θετικών επιστηµών του, τόσο σε σχέση µε την αρχική κατάρτιση, ότι όσον αφορά την 
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δεν έχουν καλή διδασκαλία, 
οργανωτικές, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ένα άλλο, όχι αµελητέο, πρόβληµα που 
συνδέεται µε την οργάνωση του σχολείου: όπως περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο, η χηµεία 
συχνά διδάσκεται από τον δάσκαλο αποφοίτησε το άλλο, ακόµα και αν οι επιστηµονικές, κλάδους. 
Υπό το πρίσµα αυτής της κατάστασης, το σύστηµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών εξελίσσεται, 
αλλά µε µεγάλη δυσκολία: ένα λειτουργικό και καλά δοµηµένο σύστηµα φαίνεται να είναι πολύ µακριά 
από την πραγµατικότητα, και λόγω της έλλειψης κονδυλίων. αξίζει να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς υπάρχουν και αυξάνονται επειδή η ανάγκη των εκπαιδευτικών να 
εκπαιδεύεται συνεχώς αυξάνεται πάρα πολύ, αλλά δεν επαρκούν για να εγγυηθούν µια καλά 
σχεδιασµένη κατάρτιση. 
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