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Αφηρηµένο 
Το µάθηµα αυτό θα περιέχει βασικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πλαίσιο της προετοιµασίας 
των φοιτητών των πανεπιστηµίων για µια δουλειά ενός δασκάλου της χηµείας, καθώς επίσης για την 
προετοιµασία των σηµερινών δασκάλων της χηµείας σε δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια. Η διάλεξη 
εξηγεί τα κύρια προβλήµατα στην προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε 
προβλήµατα που προκύπτουν από την κατάσταση στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Στο πρώτο 
µέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών που παρέχουν τον κατάλογο των πανεπιστηµίων που 
προετοιµάζει µελλοντικούς εκπαιδευτικούς και εν µέρει ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που παρέχουν 
κατάλογο των εθνικών σχεδίων που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Σλοβακία κατά τα τελευταία 5 χρόνια. 
Στόχος τους ήταν να προετοιµάσει µελλοντικούς καθηγητές της χηµείας, αλλά και τρέχοντα καθηγητές 
για τη σύγχρονη, ανοιχτή, ευέλικτη και καλό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η διάλεξη ονοµάζει κύρια 
προβλήµατα και εµπόδια στην προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών και τρέχοντα καθηγητές 
της χηµείας στη διδασκαλία, προσεγγίσεις των φοιτητών των πανεπιστηµίων και τις πιθανές λύσεις 
τους. 
 
1.Initial Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εργασία του συστήµατος µελετητή είναι η ποιότητα 
των εκπαιδευτικών. Κατώτερος δάσκαλος δεν µπορεί να προσφέρει καλή εκπαίδευση, ακόµη και όταν 
όλες οι προϋποθέσεις για τη διδασκαλία παρέχονται. Αντιθέτως ένας καλός δάσκαλος µπορεί να 
αντισταθµίσει τις χειρότερες συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών 
εξαρτάται από την επιλογή των υποψηφίων για τη µελέτη και τη διδασκαλία σχετικά µε την παροχή 
δυνατοτήτων για τους εκπαιδευτικούς για την επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη. Παροχή µια 
καλή επιλογή και η προετοιµασία για τη διδασκαλία είναι µια αρµοδιότητα των σχολών επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, τα σχολεία της γραµµατικής και κυρίως στην αρµοδιότητα των πανεπιστηµίων. Τα 
θέµατα επιστήµης όπως η φυσική, η χηµεία, η βιολογία, τα µαθηµατικά και η γεωγραφία δεν είναι οι 
αγαπηµένες και οι µαθητές τα χαρακτηρίσουν ως δύσκολη και δεν τους επιλέγουν για το µέλλον των 
σπουδών τους. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν καθηγητές που µπορούν να παρέχουν κίνητρα 
στους φοιτητές για τη µελλοντική τους µελέτη της χηµείας ή άλλων επιστηµονικών µαθηµάτων. 
Προβλήµατα στην προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών της χηµείας είναι:  

- Υποχώρηση από ένα πείραµα σε δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια  
- Μείωση του ποσού των µαθηµάτων των θεµάτων της επιστήµης 
- Λείπει εργαστήρια και ειδικές αίθουσες σε πολλά δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια  
- Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα των καλών δασκάλων 
των επιστηµονικών θεµάτων, υπάρχει το 80% των δασκάλων που είναι άνω των 50 ετών  

-Αδιαφορία των νέων να σπουδάσουν και να κάνουν τη διδασκαλία (κανένα οικονοµικό κίνητρο και 
πολύ κακές συνθήκες εργασίας - µέσος µισθός ενός δασκάλου του δηµοτικού σχολείου στην 
Σλοβακία είναι 580 ευρώ ανά µήνα και στο λύκειο 680 ευρώ ανά µήνα)  

Έχουµε 11 πανεπιστήµια στην Σλοβακία, η οποία προετοιµάζει µελλοντικούς καθηγητές για το 
bachelor επίπεδο BSc. Mgr και µεταπτυχιακό επίπεδο., από τις 7 πανεπιστήµια προετοιµασία των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών της χηµείας για το ISCED 2 και ISCED 3 κυρίως σε επιστηµονικές σχολές 
(UK Μπρατισλάβα, UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, UPJS Košice) και παιδαγωγικές σχολές (TU 
Trnava, KU Ružomberok, UJŠ Komárno -. µόνο BSc επίπεδο). Τα προγράµµατα σπουδών σε κάθε 
πανεπιστήµιο διαφέρουν ακόµα και αν υπάρχουν πολυετείς προσπάθειες για ενιαία στάση στο 
πλαίσιο της προετοιµασίας των επιστηµονικών εκπαιδευτικών  
Είναι απαραίτητο να πούµε ότι δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα των αιτούντων για τη µελέτη της 
διδασκαλίας, κυρίως στα επιστηµονικά θέµατα. Σχεδόν οι µισοί από τους αιτούντες προέρχονται από 
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σχολεία µέσης εκπαίδευσης, ενώ το υπόλοιπο από σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και από 
τη δευτεροβάθµια επαγγελµατικά σχολεία και αυτά είναι κυρίως φοιτητές που πήρε µόνο τον µέσο όρο 
ή κάτω του µέσου όρου αποτελέσµατα ή θεωρούν τη µελέτη της διδασκαλίας ως κάτι προσωρινό, διότι 
δεν ήταν επιτυχής και σε µη -διδασκαλία υπηρεσίες που υπόκεινται.   
Για τη βελτίωση της επιλογής των υποψηφίων για τη δουλειά ενός δασκάλου και η παρασκευή τους 
είναι απαραίτητη για την αύξηση της ελκυστικότητας της διδασκαλίας. Κατά τη διαδικασία της επιλογής 
είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί στις πιο επιτυχηµένες µαθητές των γυµνασίων, να ασκηθούν τα 
επαγγελµατικά πρότυπα και να βελτιωθεί η προετοιµασία για τη διδασκαλία, να παρέχουν επαρκή 
παιδαγωγική πρακτική στα σχολεία εκπαίδευσης (µέση διάρκεια της παιδαγωγικής πρακτικής στη 
Σλοβακία είναι 6 εβδοµάδες) .  
 
2. Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών  
Στη Σχολή Φυσικών Επιστηµών του Ηνωµένου Βασιλείου στην Μπρατισλάβα είναι το Τµήµα Φυσικών 
Επιστηµών, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που προετοιµάζει τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Είναι 
ο δηµιουργός και ηγέτης σε πολλά εθνικά και διεθνή προγράµµατα από το 1999. Σε αυτά τα σχέδια 
εφαρµόζονται εµπειρίες και τα αποτελέσµατα από τις έρευνες και χρησιµοποιούνται σε καινοτόµες 
προετοιµασία των εκπαιδευτικών της χηµείας, της βιολογίας, της γεωγραφίας και περιβαλλοντικές 
µελέτες. Προσφέρει σταδιακά νέα µαθήµατα επιλογής για τους φοιτητές στην οποία µπορεί να 
εξαπλωθεί χαρτοφυλάκιό τους γνώσεων, αλλά και να πάρει νέες αρµοδιότητες στον τοµέα της 
διδασκαλίας. Αυτά είναι, για παράδειγµα, Η τέχνη της παρουσίασης και της επικοινωνίας, 
Ενεργοποίηση µεθόδους και τη χρήση τους στη διδασκαλία, Εργαλεία Κίνητρο στην διδασκαλία της 
χηµείας. Άλλα µαθήµατα επιλογής επικεντρωθεί στην εργασία µε τις ψηφιακές τεχνολογίες, για 
παράδειγµα, η εργασία µε Interactive συµβούλιο, εκπαιδευτικό λογισµικό για Θέµατα ∆ιδακτικής 
Θετικών Επιστηµών, Mobile ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, ∆ηµιουργία ιστοσελίδων. Άλλες 
σχολές, επίσης, προσπαθούν να βελτιώσουν την µελέτη µε την ενσωµάτωση ελκυστικά θέµατα στα 
σχέδια της µελέτης.  
Με βάση την πολύχρονη εµπειρία µας από τις εργασίες για τα εθνικά σχέδια (Infovek, Modernizácia 
vzdelávania na ZŠ ένα ss, Moderný Učitel, κλπ.) αποφασίσαµε να λειτουργήσει το έργο για 
Ταυτοποίηση των Καινοτόµων Εκπαιδευτικών Επιστηµονικά Θέµατα στη Σλοβακία και συνδέστε 
το έργο των καινοτόµων εκπαιδευτικών µε την προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών 
επιστηµονικά θέµατα σχετικά Σχολή Φυσικών Επιστηµών του Ηνωµένου Βασιλείου, Τµήµα 
Επιστηµών της Αγωγής. Αυτό είναι το πώς έργο ΚΕΓΑ «Θερµοκοιτίδα Καινοτόµων Εκπαιδευτικών 
Επιστηµονικά Θέµατα σε ∆ηµοτικά και Γυµνάσια"  δηµιουργήθηκε. Ο στόχος αυτού του 
προγράµµατος είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων των εκπαιδευτικών που δηµιουργούν τη 
βάση των καινοτόµων εκπαιδευτικών µε τη βοήθεια των οποίων η µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης 
«από τα κάτω» θα εφαρµοστεί (νέες µεθόδους και µορφές εκπαίδευσης µε την υποστήριξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών), καθώς και την εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της 
δηµιουργικότητας στα σχολεία. Είναι επίσης αναγκαία για την εφαρµογή αναπόφευκτη αλλαγή στην 
προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών επιστηµονικών µαθηµάτων στα πανεπιστήµια.   
Για την εκπλήρωση των στόχων της Θερµοκοιτίδας Καινοτόµων Εκπαιδευτικών είναι απαραίτητα για: 

- Προσδιορισµός καινοτόµων εκπαιδευτικών επιστηµονικά θέµατα 
- Ανάλυση διδακτικών επιδόσεις των καινοτόµων εκπαιδευτικών και να δηµιουργήσει µια βάση 
δεδοµένων των καινοτόµων εκπαιδευτικών επιστηµονικών θεµάτων, το οποίο θα παρουσιάσει 
µια µάζα των καινοτόµων εκπαιδευτικών δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια στη Σλοβακία  

- Συνδέστε το έργο των καινοτόµων εκπαιδευτικών µε την προετοιµασία των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών επιστηµονικών µαθηµάτων στα πανεπιστήµια και να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα 
«Καινοτόµες Εξάµηνα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών", όπου σεµινάρια, εργαστήρια 
καινοτόµων εκπαίδευση, δηµιουργική συζήτηση και στενότερη συνεργασία της Bsc. φοιτητές και 
Mgr. µαθητές µε καινοτόµες εκπαιδευτικοί θα λάβει χώρα 

- ∆ηµιουργία ιστοσελίδας του έργου, όπου το έργο των καινοτόµων εκπαιδευτικών θα 
παρουσιαστούν (παραστάσεις από καινοτόµες εξάµηνα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, 
φωτογραφία και βίντεο τεκµηρίωσης του έργου και άλλες καινοτόµες δραστηριότητες του 
Τµήµατος Φυσικών Επιστηµών, Ψυχολογίας και Τµήµα Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστηµών, 
Ηνωµένο Βασίλειο.  

- Κατά το τελευταίο έτος του προγράµµατος (2014), στόχος µας είναι να επεξεργαστεί µια 
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δηµοσίευση η οποία θα πρέπει να συµµετέχουν στη βασική βιβλιογραφία για την προετοιµασία 
των µελλοντικών πανεπιστηµιακών καθηγητών των επιστηµονικών θεµάτων και για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, για την ανάγκη της εφαρµογής καινοτόµων και δηµιουργικές 
µορφές εργασίας σε δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια.  

Κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2012/2013 από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο 
επιτεύχθηκε "1. Καινοτόµες Εξάµηνο Παιδείας ∆ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών στην Χηµεία, 
Βιολογία και Γεωγραφία των µελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και για θέµατα διδασκαλίας 
και την ψυχολογία ».  Οκτώ καινοτόµων εκπαιδευτικών οδήγησε σε διαλέξεις χειµερινό εξάµηνο 
οκτώ, έξι σεµινάρια και τρία εργαστήρια. Υπήρχαν δύο καθηγητές καλούνται για κάθε θέµα. 
Καινοτόµες εκπαιδευτικοί συζήτησαν την πρόοδο και το σενάριο των δραστηριοτήτων τους που 
συνδέονται µε το bachelor και το πρόγραµµα πλοίαρχος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Από τις 
δραστηριότητες του κάθε καινοτόµων εκπαιδευτικών οι διδακτικό υλικό, βίντεο της δραστηριότητας, 
βραχυπρόθεσµα ενδιαφέροντα βίντεο και φωτογραφική τεκµηρίωση επιλέχθηκαν.  
Κατά τη διάρκεια του θερινού εξαµήνου πραγµατοποιήθηκαν "2. Καινοτόµες Εξάµηνο Παιδείας 
∆ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών στην Χηµεία, Βιολογία και Γεωγραφία των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών, καθώς και για θέµατα διδασκαλίας και την ψυχολογία " . Εννέα καινοτόµων 
εκπαιδευτικών που οδήγησε εννέα διαλέξεις, επτά σεµινάρια και ένα εργαστήριο κλήθηκαν. Εκεί 
δηµιουργήθηκε και πάλι καινοτόµα υλικά µεθοδικότητα, φωτογραφία και βίντεο τεκµηρίωσης. Όλες οι 
παραστάσεις είναι στην πύλη: http://inkubatorucitelov.eskola.sk/. Οι φοιτητές αξιολογούνται κάλεσε 
καινοτόµων εκπαιδευτικών µετά από κάθε καινοτόµο εξάµηνο. Οι αντιδράσεις τους ήταν πολύ θετική. 
Θέλουµε να επισηµάνουµε τις ενδιαφέρουσες τάσεις που συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υλοποίησης των καινοτόµων εξάµηνα:   

1. Αλλαγή ενός δασκάλου οδήγησε σε αυξηµένο ενδιαφέρον των µαθητών για διαλέξεις και 
σεµινάρια  

2. Οι µαθητές ήταν πιο δραστήριοι και ενεπλάκη σε δραστηριότητες των καινοτόµων 
εκπαιδευτικών  

3. Πολλά από τα θέµατα που παρουσιάζονται και οι δραστηριότητες ήταν νέες για τους 
µαθητές, για παράδειγµα, ψηφιακές ικανότητες ενός δασκάλου, τη δηµιουργία των εργασιών 
για την καθοδήγηση της γνωστικής διαδικασίας των µαθητών κλπ.   
4. Μερικές από τις δραστηριότητες ήταν δύσκολο για τους µαθητές και τους ζήτησε για άλλη 

εργαστήρια 
5. Οι µαθητές δεν έχουν εµπειρία µε καινοτόµες δασκάλους και εκτίµησαν το έργο τους  
6. Πολλοί φοιτητές που δεν είχαν αποφασίσει αν θα πάνε να διδάξουν µετά την ολοκλήρωση 
πτυχίο τους ήταν θετικά κίνητρα από καινοτόµες καθηγητές  
7. Οι φοιτητές εκτίµησαν την δυνατότητα να αποκτήσουν τα υλικά σχηµατίζουν καινοτόµων 

εκπαιδευτικών  
Ένα από τα κύρια κριτήριο της ελκυστικότητας του να είσαι δάσκαλος είναι µια ύπαρξη του 
συστήµατος σταδιοδροµίας. Η Σλοβακία έχει ένα σύστηµα επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
παιδαγωγικών και της επαγγελµατικής εργαζοµένων στο σύστηµα σταδιοδροµίας (Νόµος n.390/2011 
Z. z., Η οποία έχει αλλάξει και συµπληρώθηκε από το Ν. n.317/2009 Z. z. Για την παιδαγωγική και 
επαγγελµατική τους υπαλλήλους) . Το κύριο πρόβληµα του σηµερινού συστήµατος είναι η απουσία 
των επαγγελµατικών προτύπων τα οποία χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες. Εµπειρίες µε την 
εκπαίδευση - επαγγελµατική ανάπτυξη των παιδαγωγικών και της επαγγελµατικής εργαζόµενοι είναι 
µάλλον αρνητικές παρά θετικές. Μορφωτικός µαθήµατα µπορούν να οργανωθούν από τα 
πανεπιστήµια και από µεθοδολογική και παιδαγωγική κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κρατικές ή 
ιδιωτικές) κ.λπ., αλλά η ποιότητα των µαθηµάτων αυτών είναι αµφίβολη. Το 2013 οι εκπαιδευτικοί 
µπορούσαν να παρακολουθήσουν δεκάδες διαπιστευµένους µαθήµατα (επαναληπτικά, 
εξειδικευµένες, καινοτόµες, κ.λπ.), αλλά το κυρίαρχο είναι µαθήµατα επικεντρώνονται στην 
αντιµετώπιση της εργασίας µε τις ψηφιακές τεχνολογίες.  
Όροι και ο εκσυγχρονισµός του σχολείου και τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης σηµαίνει για ένα 
δηµόσιο και καθηγητές εξοπλισµό των σχολείων µε τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση 
τους στη διδασκαλία, αλλά και την ενσωµάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα 
πρέπει να συνδέεται, επίσης, µε νέες µεθόδους και µορφές εργασίας. Ωστόσο, αυτό είναι µερικές 
φορές ξεχνάµε.  Είπαµε εθνικών σχεδίων, όπως «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος εκπαίδευσης σε 
δηµοτικά σχολεία" (MVP ZŠ) και τον «εκσυγχρονισµό του συστήµατος εκπαίδευσης σε γυµνάσια" 
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(MVP SS) στην προηγούµενη έκθεση. Στόχος των έργων αυτών είναι να αλλάξει τη µορφή της 
διδασκαλίας στα σχολεία, η οποία θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισµό, συνδέοντας τις σύγχρονες 
τεχνολογίες µε τη διδασκαλία και την προετοιµασία των εκπαιδευτικών για την ενεργό υλοποίηση της 
µεταρρύθµισης του σχολείου µε την προσαρµογή εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις ανάγκες της 
κοινωνίας. Τα έργα επικεντρώνονται στην καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου της 
εκπαίδευσης και µεθόδων διδασκαλίας, αλλά κυρίως για την προετοιµασία των εκπαιδευτικών µε τις 
νέες αρµοδιότητες για µια εργασία στο σύγχρονο σχολείο της 21. αιώνα (λιγότερο αποµνηµόνευση για 
τους φοιτητές, πιο ενδιαφέροντα µαθήµατα, καλύτερες δυνατότητες για την αυτοπραγµάτωση για τους 
εκπαιδευτικούς και το νέο σύστηµα της εξέλιξης της σταδιοδροµίας). Οι οµάδες-στόχοι των έργων 
αυτών ήταν δάσκαλοι των δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων από τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, που 
διδάσκουν τουλάχιστον ένα από αυτά τα θέµατα: Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, σλοβακική 
γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, µουσικής και της τέχνης.  
Οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποφοίτησε από την 
εξειδικευµένη εκπαίδευση (Νόµος 317/2009 για την παιδαγωγική και επαγγελµατική εργαζοµένων) και 
δίνονται 35 µονάδες. Το πραγµατικό ποσό των εκπαιδευτικών θεµάτων της Βιολογίας, Χηµείας και 
Γεωγραφίας που αποφοιτήσει µε επιτυχία συνδέεται µε την υπεράσπιση του τελικού έργου είναι 1163 
το οποίο είναι 74,07% από το συνολικό ποσό. Τα εθνικά σχέδια MVP ZŠ και MVP SS ανήκουν τα 
µεγαλύτερα εκπαιδευτικά προγράµµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια στη 
Σλοβακία. Έχουν επηρεαστεί χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει να ζητήσει από 
τους αποφοίτους των έργων αυτών στο αντικείµενο της Χηµείας για την ανατροφοδότηση - πώς 
αντιλαµβάνονται την εκπαίδευση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, αυτό που χρησιµοποιούν τα 
διδάγµατα από τις προπονήσεις, οι οποίες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν.  
Σχολή Θετικών Επιστηµών UKF σε Nitra κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους καθηγητές της 
χηµείας που ονοµάζεται Χηµεία στην πράξη, στο Primas σχεδίου που έχει ως στόχο να στηρίξει την 
ένταξη της αποκαλυπτικής διδασκαλίας (IBL) στη διδασκαλία µαθηµατικών και επιστηµονικά θέµατα. 
Υπήρχαν 24 καθηγητές παρόντες στην πρώτη προπόνηση. Το εύρος της εκπαίδευσης ήταν 60 
µαθήµατα (http://www.primas.ukf.sk/index.html). Η εκπαίδευση αποτελείται από διαλέξεις, σεµινάρια, 
πρακτικές ασκήσεις στα θέµατα της χηµείας των πλαστικών και της χηµείας της καθηµερινής ζωής 
(καλλυντικά χηµείας, της χηµείας των τροφίµων, της χηµείας στον καθαρισµό). 
 
3. Κύρια εµπόδια στην προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών της 
χηµείας και της πρακτικής των εκπαιδευτικών  
Παρουσία των καλών δασκάλων (που συνδέονται µε την προετοιµασία των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών) στα σχολεία εξαρτάται από δύο παράγοντες:  

- Τόκοι για µια θέση εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και την καλή επιλογή των υποψηφίων και 
την προετοιµασία τους πριν από την έναρξη εργασίας  

- Ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση, ενώ διδασκαλία (συνεχούς εκπαίδευσης). 
Από αυτούς αποτέλεσµα παράγοντες χρειάζονται αλλαγές στο σύστηµα, παρέχοντας µια καλή 
επιλογή και προετοιµασία για την εργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. 
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να:  

- Την αύξηση της ελκυστικότητας της εργασίας των εκπαιδευτικών (από οικονοµική άποψη) 
- Παρέχουν µια καλή επιλογή των υποψηφίων και να προσαρµόζει τις καλύτερες αποφοίτους των 
Λυκείων 

- Να καταρτίσουν επαγγελµατικά πρότυπα για την έναρξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της 
ποιότητας της προετοιµασίας για τη διδασκαλία (έτσι ώστε οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να 
παρέχουν εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αρµονία µε το SVP του συγκεκριµένου είδους από το 
σχολείο και την εκπαίδευση Αυτό σηµαίνει ότι η προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών για 
την πρωτοβάθµια. σχολείο πρέπει να έχει διαφορετικές παιδαγωγικές - ψυχολογική προετοιµασία 
σε σχέση µε µια µελλοντική δάσκαλος για Γυµνάσια και Λύκεια)  

- Παρέχουν αρκετή πρακτική διδασκαλία στο πλαίσιο της προετοιµασίας των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών  

- Την παροχή υψηλής δυσκολίας για τη µελέτη της διδασκαλίας  
- Μετά την αποφοίτησή του και προ-βαθµιαία προετοιµασία άλλης επαγγελµατικής ανάπτυξης και 
της ανάπτυξης 

Για τη βελτίωση της επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι απαραίτητο να σκληρύνει η διαδικασία 
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διαπίστευσης των προγραµµάτων συνεχούς εκπαίδευσης και να παρέχουν ανατροφοδότηση από τους 
συµµετέχοντες της εκπαίδευσης, σκληρύνει η απαιτήσεις για την επαγγελµατική ενισχύσεις και να 
παρέχει τον έλεγχο της ποιότητας και της προόδου των προγραµµάτων συνεχούς εκπαίδευσης. Από 
τα αποτελέσµατα TALIS µελέτη του 2008 ότι η Σλοβακία ανήκει στις χώρες µε το υψηλότερο ποσό των 
υψηλά ειδικευµένων εκπαιδευτικών που δεν συνεχίσει σε άλλη συνεχούς εκπαίδευσης.  
∆εδοµένου ότι το κύριο πρόβληµα στην προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών θεωρούνται: 
λείπουν ενιαίο τρόπο προετοιµασίας, το µεγάλο ποσό των σχολών προετοιµασία των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών, τη διαίρεση της µελέτης στο BSc. και Mgr. βαθµό (η εφαρµογή των πτυχιούχοι δεν 
παρέχεται), µικρή ποσότητα πρακτική εκπαίδευση (παιδαγωγική πρακτική), µικρή σχέση µεταξύ της 
πρακτικής και της θεωρίας, αδιαφορία για τη µελέτη της διδασκαλίας, δεν αρκεί οι αιτούντες.  
Το κύριο πρόβληµα στην προετοιµασία και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι η εφαρµογή του 
πιστωτικού συστήµατος, επειδή οι εκπαιδευτικοί θέλουν να πάρουν πιστώσεις και δεν ενδιαφέρονται 
για την επαγγελµατική ανάπτυξη και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανεπαρκής 
προσφορά της περαιτέρω εκπαίδευσης. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα µαθήµατα οι 
εκπαιδευτικοί έχουν πιστώσεις που τους δίνει το δικαίωµα στην πρόοδο προσόντων µε υψηλότερη 
οικονοµική αξιολόγηση ούτε δίνει το δικαίωµα να κάνουν βεβαιώσεις, κλπ. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν 
να εκπαιδευτούν σε πολλά έργα (χρηµατοδοτούνται από ΕΕ) σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
µεθοδολογικές κέντρα και σε διάφορες οργανώσεις τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικά 
διαπιστευµένους µαθήµατα. Το ερώτηµα είναι αν τα µαθήµατα είναι καλό, αν ο δάσκαλος µαθαίνει κάτι 
που µπορεί να χρησιµοποιήσει στην παιδαγωγική πρακτική του. Τα σχολεία έχουν αγοράσει ακριβά 
ψηφιακές τεχνολογίες - υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, γραφίστες, µηχανές ψηφοφορίας, 
µηχανές µετρήσεων για πειραµατικές δραστηριότητες και πολλές φορές ο δάσκαλος δεν ξέρει πώς να 
εργαστεί µαζί τους και τον τρόπο χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση αυτό, οι 
εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα µαθήµατα που επικεντρώνονται µόνο στην τεχνική πλευρά, αλλά όχι σε 
διδακτική εφαρµογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆ιαδραστικός πίνακας είναι πολλές φορές 
χρησιµοποιούνται ως ακριβή οθόνη στην οποία προβάλλονται βίντεο και παρουσιάσεις του 
PowerPoint. Οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πώς να συνεργαστεί µε το πρόγραµµα και πώς να 
δηµιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό σε αυτές. Είναι το ίδιο µε τις µηχανές µετρήσεων που είναι µεγάλη 
για την πειραµατική δραστηριότητα των µαθητών, αλλά είναι επίσης πολύ ακριβά.  
Αν θέλουµε να έχουµε σύγχρονο και ευέλικτο σύστηµα εκπαίδευσης που θα εγγυάται την ποιότητα και 
την αποτελεσµατικότητα, τότε χρειάζεται να επανεξετάσουµε προηγούµενες στρατηγικές αλλαγές. 
Είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία επαγγελµατικών προτύπων για τους εκπαιδευτικούς. Σηµαντικές 
επιπτώσεις στα αποτελέσµατα των µαθητών έχει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της µάθησης, η 
οποία παρέχεται από ένα δάσκαλο. Αν θέλουµε να έχουµε καλούς δασκάλους που χρειάζεται για να 
ξεκινήσει στην προ βαθµιαία προετοιµασία των παιδαγωγικών εργαζοµένων και να συνεχίσει σε καλή 
συνεχή εκπαίδευση.   
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