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Αφηρηµένο 

Στο έγγραφο η εκπαίδευση χηµεία σε πολωνικά σχολεία (συµπεριλαµβανοµένων Γυµνάσιο, λύκειο και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση) έχει περιγραφεί. Το διάταγµα του Υπουργού Επιστηµών και Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης από τις 17 Ιανουαρίου 2012, η οποία υπεγράφη επίσης από τον Υπουργό Παιδείας [2] 
βρίσκεται σήµερα σε ισχύ στην Πολωνία. Με τον παρόντα κανονισµό τα πρότυπα της εκπαίδευσης για 
να εργαστεί ως δάσκαλος έχει προσδιοριστεί. Σύµφωνα µε αυτούς θα πρέπει να δώσουν προσοχή: τα 
αποτελέσµατα της εκπαίδευσης (µαθησιακά αποτελέσµατα) για την εµπειρία και τη µεθοδολογία, την 
παιδαγωγική και την ψυχολογία, την προετοιµασία για την εφαρµογή της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και τη γνώση ξένων γλωσσών, η διάρκεια των σπουδών και των µεταπτυχιακών 
σπουδών και της διάσταση και οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς. 
Πανεπιστήµια παρέχουν την εκπαίδευση για την προετοιµασία για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού σε 
κολέγιο και µεταπτυχιακές σπουδές στις σχετικές ενότητες κατάρτισης. Στην εκπαίδευση χηµεία είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι ο δάσκαλος θα µπορούσε να παρουσιάσει ο µαθητής µε τις 
πρακτικές πτυχές της χηµείας, ενώ η κάλυψη των εκπαιδευτικών και φροντιστήριο σκοπούς. Η 
αφύπνιση της φυσική περιέργεια των µαθητών για τον κόσµο δεν είναι χωρίς σηµασία, πάρα πολύ. Ως 
εκ τούτου ο σκοπός της κατάλληλης κατάρτισης και εκπαίδευσης στα σχολεία είναι να µεταφέρουν τη 
γνώση µε τρόπο σαφή και κατανοητό τρόπο, να παρουσιάσει τη σηµασία της γνώσης χηµικά στην 
καθηµερινή ζωή, για να διαµορφώσει τη στάση της έρευνας και της λογικής σκέψης και την εξαγωγή 
συµπερασµάτων από τις παρατηρήσεις. Σωστά πραγµατοποιείται παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της απόδοσης έχει σηµαντικό αντίκτυπο για την πορεία και τα τελικά αποτελέσµατα της µαθησιακής 
διαδικασίας. Είναι η συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών χηµεία που εγγυάται την 
υψηλότερη ποιότητα της µάθησης των µαθητών. Αυτό είναι εφικτό χάρη στα πολλά µαθήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµάτων γλωσσών. 

1. Εισαγωγή 
Χηµεία απόκτηση γνώσης πρέπει να αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της παιδείας κάθε απόφοιτος 
λυκείου. Ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τους στόχους και την υλοποίηση του 
προγράµµατος σπουδών της χηµείας. Το κύριο αποτέλεσµα της χηµικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 
είναι να εξοπλίσει τους µαθητές µε τις γνώσεις για να τους βοηθήσουν να εκτιµήσει σωστά τα 
φαινόµενα του κόσµου και τη χρήση τους στην καθηµερινή ζωή. Πώς να επιτευχθεί αυτό; Τέτοια 
στόχος µπορεί να επιτευχθεί, ιδίως όταν οι µαθητές λαµβάνουν ένα σταθερό, αξιόπιστο, συγκεκριµένο 
και συστηµατική γνώση των βασικών αρχών της χηµείας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο 
δάσκαλος θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν εργαλεία αξιολόγησης και αξιολόγησης, 
κάνει προσαρµογές της εργασίας τους µε τον µαθητή και κατάλληλα κίνητρα στους µαθητές να 
εργαστούν [1]. 

2. Καθηγητής Χηµείας - πώς να γίνει ένα; 
Το διάταγµα του Υπουργού Επιστηµών και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης από τις 17 Ιανουαρίου 2012, η 
οποία υπεγράφη επίσης από τον Υπουργό Παιδείας [2], όπως ισχύει σήµερα. Τα πρότυπα της 
κατάρτισης που οδηγεί στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού ορίζονται στην παρούσα διάταξη. Οι 
κανονισµοί καθορίζουν διάταγµα: 

a) τα µαθησιακά αποτελέσµατα σε όλο το εύρος της τεχνογνωσίας και µεθοδολογίας 
(∆ιαθεµατικό πρόγραµµα), παιδαγωγική και ψυχολογία, η εφαρµογή της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και τη γνώση ξένων γλωσσών, 

b) η διάρκεια των σπουδών και µεταπτυχιακών σπουδών, 
c) το µέγεθος και την οργάνωση της πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευτικούς. 
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Στη νέα των δύο εξειδίκευση εκπαίδευση, υποχρεωτικά πρότυπα µέχρι τώρα σε πρώτο βαθµό, 
απορρίφθηκε. Η διαδικασία της προετοιµασίας των εκπαιδευτικών για το έργο τους είναι σπονδυλωτή 
και η εφαρµογή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της µελέτης και προπτυχιακές και µεταπτυχιακές 
σπουδές. Τρόποι για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα διεξαχθεί σε τρία υποχρεωτικά µαθήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης της ουσίας, ψυχο-παιδαγωγική και διδακτική προετοιµασία για τη διδασκαλία 
(προετοιµασία για τη διεξαγωγή του µαθήµατος). Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να επεκταθεί και σε 
προαιρετικές ενότητες συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας για διδάσκουν άλλο αντικείµενο 
(προετοιµασία για τη διεξαγωγή του µαθήµατος), καθώς και το φόντο στην ειδική εκπαίδευση. 

Τeacher εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως για να πάρει τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να 
εργαστεί ως δάσκαλος. Με τη σειρά του, θεωρητικές γνώσεις υποστηρίζει την απόκτηση αυτών των 
δεξιοτήτων και δίνει µια επιστηµονική σύνθεση της εµπειρίας που αποκτάται. Έτσι, η συζήτηση του 
κανονισµού οδηγεί σε αύξηση του ρόλου της πρακτικής κατάρτισης, ιδίως στους τοµείς της 
αρµοδιότητάς της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και τη διάγνωση των αναγκών κάθε µαθητή. 

2.1. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - διαδικασία και οργάνωση 
Τα πανεπιστήµια προσφέρουν µαθήµατα που προετοιµάζουν τους µαθητές για το επάγγελµα του 
εκπαιδευτικού στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και µεταπτυχιακές σπουδές στις σχετικές ενότητες 
κατάρτισης. Χηµεία εκπαιδευτικών λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου σπουδών και 
περιλαµβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση στους ακόλουθους τοµείς: 

1) ουσιαστική εκπαίδευση για τη διδασκαλία του πρώτου θέµατος (προετοιµασία για τη 
διεξαγωγή του µαθήµατος) - πρώτη ενότητα? 

2) ψυχολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση - δεύτερη ενότητα? 
3) διδακτική εκπαίδευση - της τρίτης µονάδας. 

Η προετοιµασία για να εργαστεί ως δάσκαλος κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης µπορεί 
να επεκταθεί σε προαιρετική προετοιµασία για τη διδασκαλία του ένα άλλο θέµα (για να διεξάγει την 
πορεία) - τέταρτη ενότητα. 
Ωστόσο, η προετοιµασία για να εργαστεί ως καθηγητής χηµείας σε µεταπτυχιακές σπουδές µπορούν 
να διεξάγονται στους ακόλουθους τοµείς: 

1) προετοιµασία για τη διδασκαλία του ένα άλλο θέµα (για να διεξάγει την πορεία) - τέταρτη 
ενότητα? 

2) ψυχο-παιδαγωγική και διδακτική προετοιµασία για τους αποφοίτους µε ουσιαστική 
προετοιµασία για τη διδασκαλία (για τη διεξαγωγή της φυσικά) και χωρίς ψυχο-παιδαγωγική 
και διδακτική προετοιµασία - δεύτερη και τρίτη ενότητα? 

Η εφαρµογή του κάθε µονάδα, τόσο στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και µεταπτυχιακές σπουδές, θα 
πρέπει να οδηγήσει στην επίτευξη των ίδιων αποτελεσµάτων µάθησης. Η εφαρµογή της ενότητας 2 
και 3 θα πρέπει να διαρκέσει συνολικά όχι λιγότερο από τρία εξάµηνα. Η τρίτη ενότητα έχει εφαρµοστεί 
µετά τη δεύτερη µονάδα. Η εκπαίδευση στην περιοχή της τέταρτης µονάδας λαµβάνεται από τους 
σπουδαστές ή απόφοιτοι προετοιµασία για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι προτίθενται να 
προετοιµαστούν για να διδάξει περισσότερα από ένα θέµα. Η τέταρτη ενότητα µπορεί να υλοποιηθεί 
παράλληλα προς την τρίτη µονάδα ή για την ολοκλήρωση της τρίτης µονάδας. Η υλοποίηση των 
µαθηµάτων, σύµφωνα µε [2] παρουσιάζεται στον Πιν. 1. 

Πίνακας 1. Η υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης 

Ενότητα Εξαρτήµατα Ενότητα Ώρες 

Οι 
πιστωτικές 
µονάδες 
ECTS 

1. ουσιαστική 
προετοιµασία  
    για διδασκαλία της 
πρώτης  
    θέµα (φυσικά) 

Ουσιαστική προετοιµασία 
σύµφωνα µε την περιγραφή  
των αποτελεσµάτων της 
κατάρτισης για την 
εφαρµογή στον τοµέα της 
µελέτης 

* ** 
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2. ψυχο-παιδαγωγική  
    προετοιµασία 

γενική ψυχο-παιδαγωγική 
προετοιµασία 

90 

10 
ψυχο-παιδαγωγική 
προετοιµασία για τη 
διδασκαλία  
στο στάδιο της εκπαίδευσης 

60 

πρακτική 30 

3. διδακτική προετοιµασία 

διδακτική βασικά 30 

15 
διδασκαλία του θέµατος στο 
στάδιο της εκπαίδευσης 

90 

πρακτική 120 
4. προετοιµασία για τη 
διδασκαλία  
    από ένα άλλο θέµα (της  
    Φυσικά) 

ουσιαστική προετοιµασία * ** 
διδασκαλία του θέµατος στο 
στάδιο της εκπαίδευσης 

60 
10-15 

πρακτική 60 

5. προετοιµασία για 
ειδικές  
    διδακτική 

ψυχο-παιδαγωγική 
προετοιµασία 

140 
25 

ειδική διδακτική 90 
πρακτική 120 

* ∆ιάσταση που παρέχει ακαδηµαϊκή προετοιµασία για τη διδασκαλία 
Ο αριθµός ** ανατεθεί στην επίτευξη του στόχου σπουδών 

 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές έχουν σχεδιαστεί για τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να βελτιώσουν 
τα προσόντα τους µε την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και τις πρακτικές δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη διδασκαλία της χηµείας στο γυµνάσιο και το λύκειο. Πρόσληψη για την µελέτη 
περιλαµβάνει τα άτοµα που έχουν ολοκληρώσει το µεταπτυχιακό τους στη χηµεία ή µηχανική ή 
συναφείς τοµείς της χηµείας (µεταξύ άλλων, βιολογία, φυσική). Απόφοιτος µεταπτυχιακών σπουδών 
µπορούν να αποκτήσουν το πιο up-to γνώση ηµεροµηνία της γενικής χηµείας και ανόργανων, 
οργανικών και φυσική χηµεία που απαιτούνται για τη διδασκαλία στο κάτω και άνω σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την εφαρµογή τους πόρους της τεχνολογίας των πληροφοριών για 
την υποστήριξη της διδασκαλίας του µαθήµατος. 
 
3. Χηµεία εκπαίδευση 
Φυσικός περιέργεια του κόσµου είναι η δυνατότητα που θα πρέπει να αξιοποιηθούν µεταξύ των 
µαθητών. 
Μεταξύ των στόχων της κατάρτισης και της εκπαίδευσης στην κατώτερη δευτεροβάθµια σχολεία θα 
πρέπει να αναφέρουµε [3]: 
α) παρουσίαση της σηµασίας της γνώσης χηµικά στην καθηµερινή ζωή? 
β) ο σχέση της χηµείας µε άλλες επιστήµες? 
γ) Γνώση των ιδιοτήτων των χηµικών ουσιών που υπάρχουν στο περιβάλλον και την πιθανότητα 
µετατροπής τους? 
δ) ∆ιαµόρφωση των στάσεων έρευνα? 
ε) ανάπτυξη των κατάλληλων στάσεων στη φροντίδα για την υγεία και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος? 
στ) Η δυνατότητα να χρησιµοποιούν τη γλώσσα χηµικά? 
g) Η δυνατότητα να εξαχθούν συµπεράσµατα από τις παρατηρήσεις? 
h) Η ικανότητά του να εκτελεί απλούς υπολογισµούς χηµικά? 
i) την ικανότητα να αποκτά και να επεξεργάζεται πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως είναι του 
περιοδικού πίνακα των στοιχείων πινάκων,, τα γραφήµατα. 

Οι κύριοι στόχοι της κατάρτισης και της εκπαίδευσης στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
µπορούµε να αναφέρουµε την επέκταση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στην κατώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και ειδικά [4]: 

a) παρατήρηση του ο κόσµος γύρω µας? 
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b) η ικανότητα να περιγράψει τα φαινόµενα υπό παρατήρηση? 
c) λογική σκέψη και τη συµµετοχή των γεγονότων? 
d) ο ικανότητα να χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες πληροφορίες από πολλές πηγές και σωστά τους 

επιλογή? 
e) απόκτηση από την πεποίθηση ότι η επιτυχία είναι µια πηγή συστηµατική δουλειά. 

Οι νέοι αφορά προγράµµατος σπουδών σε ένα συνδυασµό (δεν δοµικής) του πρώτου βαθµού του 
λυκείου και το γυµνάσιο. Σε επίπεδο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση το πρόγραµµα σπουδών, της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν µπορεί να 
επαναληφθεί, αλλά αυτό µπορεί να συνεχιστεί στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ως εκ 
τούτου, οι µαθητές που αποφοιτούν από το Γυµνάσιο θα πρέπει να µάθουν καλύτερα το περιεχόµενο 
χηµεία παρέχεται στη βασική διδακτέα ύλη για να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση της εκπαίδευσης και να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Ο δάσκαλος της πρώτης τάξης της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης θα πρέπει να συζητήσουν θέµατα που σχετίζονται µε τη χηµεία της καθηµερινής ζωής, η 
οποία είναι δυνατή µόνο σε περίπτωση µιας καλής εκµάθηση των βασικών γνώσεων της χηµείας στο 
χαµηλότερο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µαθητές της κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης πρέπει να µάθουν τουλάχιστον τα βασικά της χηµείας και να αποκτά τις γνώσεις που θα 
τους επιτρέψουν την ασφαλή χρήση διαφορετικών υλικών, και ως εκ τούτου θα τους επιτρέψει να ζουν 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος σπουδών και προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες για εργασία από το εκπαιδευτικό έργο (ειδικά σχετικά µε τη φύση της έρευνας) πείραµα µε τη 
χρήση χηµικών ή άλλων µεθόδων της ενεργοποίησης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές 
να αποκτήσουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες µε διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές 
πηγές. Αυτο-παρατήρηση είναι η βάση της εµπειρίας, η συλλογιστική του φοιτητή, την ανάλυση και τη 
γενίκευση των φαινοµένων, πειραµατιστείτε έτσι ένα πολύ µεγάλο ρόλο στην υλοποίηση του 
παραπάνω περιεχόµενο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου προγράµµατος σπουδών, το περιεχόµενο 
της διδασκαλίας δεν µπορεί να επαναληφθεί σε διάφορα µαθήµατα. 
 
3. 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων χηµείας µεταξύ των µαθητών 
Καταλλήλως πραγµατοποιείται παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων έχει σηµαντικό 
αντίκτυπο για την πορεία και τα τελικά αποτελέσµατα της µαθησιακής διαδικασίας. Είναι σηµαντικό 
τόσο για το µαθητή και το δάσκαλο. Μεταξύ των µορφών και µεθόδων αξιολόγησης που µπορεί να 
περιλαµβάνουν: 

- λεκτική απάντηση, 
- κατ 'οίκον εργασία, 
- αίνιγµα (∆ιαρκεί έως και 15 λεπτά), 
- δοκιµής (µάθηµα διαρκεί 1 ώρα), 
- δραστηριότητα στην τάξη, 
- εξωσχολικές εργασίες (διαγωνισµοί, οι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι τροχοί των τόκων). 

Σε αυτό Έτσι, ο µαθητής λαµβάνει πληροφορίες για την κατάσταση του ή τις γνώσεις του και τις 
πιθανές ελλείψεις και µειονεκτήµατα, και ο καθηγητής µπορεί να αξιολογήσει το βαθµό στον οποίο η 
εκπαίδευση έχει επιτύχει τους στόχους του? Τα συµπεράσµατα σχετικά µε τη βελτίωση που σε αυτή 
τη βάση. Είναι σηµαντικό ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να ελέγξει τη γνώση, η οποία θα έχει σηµασία για 
τους µαθητές στο µέλλον. Επίτευγµα των µαθητών θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, γιατί αυτό 
τους ενθαρρύνει να µελετήσει συστηµατικά. Είναι σηµαντικό για τους µαθητές να λάβουν τις εκθέσεις 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της µάθησης τους, µε την κατάλληλη σχόλια του δασκάλου, το 
συντοµότερο δυνατό. Βέβαια, το γεγονός αυτό µεταφράζεται σε καλύτερα κίνητρα για τους µαθητές και 
πιο αποτελεσµατικά µαθησιακά αποτελέσµατα. 
 
3.2. Πρότυπα εκπαίδευσης των φοιτητών του τµήµατος χηµείας 
3.2.1. Κάνω ποδήλατο πρόγραµµα προπτυχιακή εκπαίδευση 
Μελέτες πανεπιστηµίου τελευταία τουλάχιστον 6 εξάµηνα, και ο αριθµός των ωρών που δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη από 2200 (≥ 180 µονάδες ECTS). Ο απόφοιτος αυτών των µελετών θα πρέπει να 
έχουν γνώσεις και δεξιότητες σε γενικά θέµατα χηµείας, µε βάση µαθηµατικές και φυσικές επιστήµες. 
Μελέτες Μηχανικών τελευταία τουλάχιστον 7 εξάµηνα, και ο αριθµός των ωρών που δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη από 2500 (≥ 210 µονάδες ECTS). Μηχανικών απόφοιτος θα πρέπει να έχουν τη 
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δυνατότητα να χρησιµοποιούν τις βασικές γνώσεις της χηµείας και της τεχνολογίας χηµικών, µε βάση 
τις γενικευµένες µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες και τη µηχανική. 
3.2.2. II κύκλο του προγράµµατος Μεταπτυχιακών εκπαίδευση 
Πτυχιούχος της εκπαίδευσης δεν παίρνει λιγότερο από 4 εξάµηνα, µε τη συµµετοχή προπτυχιακών 
αποφοίτων. Αριθµός ωρών δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 1000 (≥ 120 µονάδες ECTS). Ωστόσο, 
στην περίπτωση των αποφοίτων µηχανικών σε µεταπτυχιακά µαθήµατα διαρκούν τουλάχιστον τρία 
εξάµηνα, µε τη συµµετοχή των αποφοίτων µηχανικών και τον αριθµό των ωρών που δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη από 900 (≥ 90 ECTS µονάδες). Οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν µια εκτεταµένη 
(σύµφωνα µε πρώτου βαθµού) γνώση της χηµείας και επιδεικνύουν επάρκεια για την επιλεγµένη 
ειδικότητα. Θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που οδηγούν στην επίλυση των 
προβληµάτων χηµικά σε µη τυποποιηµένες καταστάσεις. 
 
4. Μελλοντικές προοπτικές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας της χηµείας στο σχολείο 
Βεβαίως, το πρωτεύον ερευνητικό εργαλείο του κάθε φαρµακείο πρέπει να είναι ένα πείραµα, π.χ. 
εµπειρία, χηµική εξέταση, απόδειξη [5]. Η διδασκαλία της χηµείας µε την επιλεγµένη πείραµα θα είναι 
πιο εντυπωσιακό. Το πείραµα δεν είναι µόνο ένα εργαλείο της έρευνας, αλλά και εκπαιδευτική αξία. 
Πείραµα προωθεί την πλήρη κατανόηση των φαινοµένων χηµικών και διδάσκει πώς να αποκτήσει 
πειραµατικά απαντήσεις στα ερωτήµατα που τίθενται. [6]. 
∆ιεξαγωγή διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων είναι επίσης πολύ σηµαντική, γιατί δίνει την ελευθερία 
δασκάλους να επιλέξουν πώς να εφαρµόσουν αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό θα µπορούσε να είναι, 
για παράδειγµα, η οργάνωση των δραστηριοτήτων έξω από το σχολείο, µε σκοπό να παρατηρήσει τη 
φύση στο χώρο, ή να ολοκληρώσουν τα έργα για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενεργό 
συµµετοχή του πολίτη. Χηµική εκπαίδευση στο σχολείο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 
τρόπους, ανάλογα µε τις δυνατότητες του σχολείου, τις προτιµήσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
των µαθητών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει επίσης το εκπαιδευτικό τοµέα. Είναι 
απαραίτητο για κάθε σχολείο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, κάθε 
σχολείο πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο. Με λίγα λόγια, είναι αδύνατο να παρέχουν 
αποτελεσµατική µάθηση χωρίς τη γνώση µε βάση τις τελευταίες εκπαιδευτικές λύσεις. Σήµερα, τα 
ηλεκτρονικά µέσα βιβλία του συµπληρώµατος. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταµπλέτες και διαδραστικοί 
πίνακες αποτελούν εργαλεία των οποίων οι αιτήσεις στην τάξη απαιτούνται όλο και περισσότερο από 
τους µαθητές και τους γονείς τους. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Μαθαίνοντας µέσω πολυµέσων δεν 
είναι µόνο ενδιαφέρον, αλλά και πιο αποτελεσµατική. 

Επιπλέον, ένας καλός δάσκαλος της χηµείας: 
- έχει γνώση της χηµείας, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών από αυτά 

τα θέµατα, 
- είναι σε θέση να εµβαθύνουν ανεξάρτητα αυτή τη γνώση, ενηµέρωση, και την ενσωµάτωση µε 

άλλα πεδία της γνώσης και να µεταφέρει σωστά στους µαθητές, 
- ξέρει τη σωστή ανάπτυξη των µαθητών και µπορεί να είναι ένας καλός φύλακας και δάσκαλο 

µέσω της γνώσης µε βάση την ψυχολογία και την παιδαγωγική, 
- υποστηρίζει την πνευµατική ανάπτυξη των µαθητών µέσω των κατάλληλων µεθόδων 

διδασκαλίας και εκπαιδευτικά µέτρα, 
- ξέρει πώς να χρησιµοποιούν την τεχνολογία πληροφοριών στην τάξη, 
- γνωρίζει τις ξένες γλώσσες, 
- θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσει επαγγελµατικά. 

Περισσότερες από 90 τοις εκατό των πολωνικών δάσκαλοι έχουν δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
αλλά µόνο περίπου 25 τοις εκατό. από αυτούς µιλούν άπταιστα ξένες γλώσσες [7]. Αγγλικά είναι 
γνωστό µόνο από τους εκπαιδευτικούς µε τη βραχυπρόθεσµη (έως πέντε έτη) της διδακτικής 
εµπειρίας. Οι καθηγητές µε επαγγελµατική εµπειρία άνω των 20 ετών έχουν τις χαµηλότερες 
δεξιότητες αγγλικής γλώσσας. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους καθηγητές χηµείας, καθώς αναµένεται 
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να παρακολουθήσουν µαθήµατα γλώσσας πολύ συχνά δωρεάν. Αναµφίβολα, η καλή γνώση ξένων 
γλωσσών θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να συµµετέχουν σε διεθνή προγράµµατα 
κινητικότητας, να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους, να δηµιουργήσουν επαφές µε δασκάλους από όλο 
τον κόσµο και να επωφεληθούν από ξένες πηγές, η προετοιµασία για τα µαθήµατα. 

4. Συµπέρασµα 
Κατά τη διάρκεια της η διδασκαλία της χηµείας, είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι ο δάσκαλος 
θα µπορούσε να εξοικειώσει το φοιτητή µε τις πρακτικές πτυχές της χηµείας και την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση εκπαίδευσης και φροντιστήριο στόχους ταυτόχρονα. ∆εν είναι χωρίς σηµασία είναι η 
αφύπνιση του φυσική περιέργεια των µαθητών για τις ουσίες και τα φαινόµενα που µας περιβάλλουν. 
Φαίνεται ότι η ζωτικής σηµασίας δεξιότητες των εκπαιδευτικών και χρήσιµες πληροφορίες για την 
καθηµερινή ζωή θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους της επιστήµης της χηµείας. Είναι 
βέβαιο, αυτό δεν είναι αρκετό για να ολοκληρώσει τις σπουδές χηµικά να είναι ένας καλός δάσκαλος 
της χηµείας. Η συνεχής βελτίωση και η κατάρτιση είναι εξίσου σηµαντική. Ο δάσκαλος θα πρέπει να το 
κάνετε αυτό για να µοιραστούν το πάθος του µε την επιστήµη του ή τους µαθητές της. 
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