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Αφηρηµένο  
Παρά το γεγονός ότι Νέων Επιστηµών Κύκλου, η οποία είναι περίπου το ένα τρίτο Χηµείας, έχει καταστεί 
υποχρεωτική σε ποσοστό έως 90% των σχολείων στην Ιρλανδία, µετά από αυτό το επίπεδο επιτυγχάνεται η 
συµµετοχή στη Χηµεία µειώνεται δραµατικά. Η εξέταση τερµατικού σταθµού στο δεύτερο επίπεδο στην 
Ιρλανδία, το απολυτήριο λυκείου, έχει λιγότερο από δεκατέσσερα τοις εκατό απορρόφηση από τους µαθητές 
για τη Χηµεία. Παράγοντες που επηρεάζουν αυτή περιλαµβάνει την παροχή του θέµατος στα σχολεία, την 
κατανοµή των θεµάτων στους µαθητές εντός χρονοδιαγράµµατος περιορισµούς και την επιλογή από τους 
µαθητές της επιστήµης και της τεχνολογίας θέµατα. Επιλογή των θεµάτων επηρεάζεται επίσης από στάση σε, 
εµπειρίες και αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα της Χηµείας, τόσο από τους µαθητές και τους κηδεµόνες τους.  
Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία χρόνια για την αντιµετώπιση που απορρόφηση 
Αφήνοντας Χηµείας Πιστοποιητικού, αλλά αυτά φαίνεται να έχουν περιορισµένο αντίκτυπο στους αριθµούς 
έλκονται από το θέµα. Βιοµηχανική και κυβερνητικοί φορείς έχουν συνεχώς επανέλαβε την ανάγκη για 
εκπαίδευση σε θέµατα που συνδυάζουν και να ενισχύσει την οικονοµία της γνώσης. Ένας αριθµός ερευνητικών 
οµάδων µε έµφαση στην εκπαίδευση Χηµικών έχουν καθοριστεί σε τρίτο επίπεδο. Το προτεινόµενο νέο 
πρόγραµµα σπουδών για το Πιστοποιητικό Αφήνοντας Χηµείας, µε µια πιο εµφατικό απαίτηση για την πρακτική 
εργασία, βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη.  
Αυτό το έγγραφο θα παρουσιάσει µια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και µελλοντικές προοπτικές στην 
Ιρλανδία για να ενθαρρυνθούν περισσότεροι µαθητές να µελετήσουν Χηµείας και περισσότεροι εκπαιδευτικοί να 
ενστερνίζεται τις αλλαγές στη Χηµική Εκπαίδευση, που έχουν γίνει τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες. 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Παρά µια σειρά πρωτοβουλιών κατά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας σηµαντικούς πόρους και 
χρηµατοδότηση, για την προώθηση της Επιστήµης, Τεχνολογίας, Μηχανική και τα Μαθηµατικά (STEM) άτοµα 
στην Ιρλανδία, οι αριθµοί των φοιτητών που σπουδάζουν την επιστήµη και τα µαθηµατικά σε υψηλότερα 
επίπεδα έχει δώσει αφορµή για ανησυχία. Η απορρόφηση της Χηµείας ως Αφήνοντας θέµα Πιστοποιητικό έχει 
σηµαντικά µειωθεί από τη δεκαετία του 1980, φθίνουν σε µια σηµερινή κατάσταση όπου µόνο το 13,4% του 
Πιστοποιητικού Αφήνοντας οµάδα επιλέγει να µελετήσει το θέµα. 
Η κακή απορρόφηση των επιστηµών και των µαθηµατικών στο δεύτερο επίπεδο τρέφεται σε τρίτο επίπεδο. Οι 
φοιτητές ισχύουν για τις τρίτες θέσεις επίπεδο µε βάση ένα σύστηµα σηµείων και τα σηµεία για την επιστήµη 
και τα µαθηµατικά µαθήµατα έχουν µειωθεί σηµαντικά. Ακόµη πιο ανησυχητικά, τα ποσοστά εγκατάλειψης του 
σχολείου µέχρι και 39% έχουν αναφερθεί πρόσφατα για ορισµένα µαθήµατα της επιστήµης στο πανεπιστήµιο. 
[1] Χηµεία παραµένει η κεντρική επιστήµη υποστηρίζοντας άλλες επιστήµες, αλλά τώρα επίσης υποστηρίζει 
πολλούς νέους τοµείς της επιστηµονικής ανάπτυξης, όπως Γονιδιωµατική, Βιοϊατρικών Επιστηµών και 
Επιστήµης των Υλικών. Πρόκειται για µια ανησυχητική πραγµατικότητα ότι πολλοί φοιτητές πρώτα χρόνια 
απαιτούν µαθήµατα συντριβή σε ό, τι θεωρείται ως ένα βασικό θέµα για τις σπουδές πτυχίο τους. Ευρύτερο 
όλα αυτά είναι το γεγονός ότι η χηµεία δεν είναι υπό εκτίµηση για χάρη της Χηµείας. 
Αυτό είναι απογοητευτικό σε διάφορα επίπεδα: η Ιρλανδία βρίσκεται εν µέσω µιας οικονοµικής ύφεσης και της 
επιστήµης και της τεχνολογίας µε βάση τις βιοµηχανίες που έχουν κρατήσει τη χώρα επιπλέουν προωθούµε 
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συνεχώς την ανάγκη για τους αποφοίτους να διατηρήσουν «Οικονοµία της Γνώσης», την αποκαλούµενη και 
να αποφευχθεί µια «έλλειψη δεξιοτήτων». Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή δηµόσια αντίληψη ότι οι 
θέσεις εργασίας στον τοµέα της επιστήµης δεν είναι ούτε πλούσια ούτε κύρους, η οποία έρχεται σε έντονη 
αντίθεση µε την αντίληψη των υψηλόµισθων κύρους σταδιοδροµίες στον τοµέα της ιατρικής, του δικαίου και 
επιχειρηµατικές περιοχές. ∆υστυχώς, Χηµεία, όπως και οι άλλες επιστήµες, ποτέ δεν θα προσελκύσει άξιζε 
ποσόστωση από τους λαµπρότερους φοιτητές µέχρι τη δηµόσια αντίληψη της επιστήµης άλλαξε ριζικά. . Για 
το σκοπό αυτό, η βιοµηχανία χηµικών και φαρµακευτικών συνέστησε την έγκριση της Καρδιές και τα µυαλά, 
µια στρατηγική για να εξασφαλίσει την ευρεία αξιολόγηση των οφελών που προσφέρει ο τοµέας στην Ιρλανδία. 
[2] Η επιτροπή εισηγήθηκε ότι σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο, τεκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να 
στοχεύουν να κάνετε τα εξής: ∆ηµιουργία εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων ευαισθητοποίηση των 
ευκαιριών σταδιοδροµίας που προσφέρει η λήψη µαθηµατικά, φυσική και χηµεία στο δεύτερο επίπεδο, και να 
χρησιµοποιούν δευτερογενή υποτροφίες σχολείο και ευκαιρίες σταδιοδροµίας ως σηµαντικά κίνητρα για τους 
µαθητές να µελετήσουν αυτά και θέµατα που σχετίζονται µε την τεχνολογία. Ορισµένες από τις προτάσεις τους 
έχουν εφαρµοστεί, αλλά ποια είναι η στρατηγική απέτυχε να αντιµετωπίσει ήταν η δια βίου µάθηση πτυχή της 
Χηµείας εκτιµώντας ως µια αξιόλογη θέµα από µόνη της. 
 
2 Χηµεία στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Σύστηµα 

2.1 Επιστήµη στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
Χηµεία είναι ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα σπουδών του ∆ηµοτικού σε ένα ρεύµα των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και Επιστηµονική Εκπαίδευση, που καθιερώθηκε επισήµως το 2003/4.  
 

 

Σχήµα 1: Η ιρλανδική Εκπαιδευτικό Σύστηµα 

Επιστήµης στο χαµηλότερο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο θέµα µε 
τρία διαφορετικά τµήµατα, ένα εκ των οποίων είναι Χηµείας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα της 
διδασκαλίας των τµηµάτων χωριστά ή σε µια συντονισµένη διεπιστηµονική τρόπο. Ενώ η Ιρλανδία είναι η 
µοναδική ανάµεσα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες στο ότι η επιστήµη δεν είναι υποχρεωτική σε χαµηλότερο δεύτερο 
επίπεδο, µέχρι και ενενήντα τοις εκατό των φοιτητών σπουδάζουν αυτό το θέµα. [3] Η τρέχουσα συζήτηση για 
την µεταρρύθµιση των προγραµµάτων σπουδών προτείνει ότι η επιστήµη θα γίνει ένα από τα τέσσερα 
υποχρεωτικά µαθήµατα πυρήνα για όλους και σε επίπεδο ISCED 2. 
Έτος µετάβασης είναι ένα προαιρετικό έτος µεταξύ ISCED 2 και ISCED 3, η οποία λαµβάνονται γενικά µε το 
πενήντα τοις εκατό ακριβώς κάτω από όλους τους φοιτητές, και όπου οι µαθητές παίρνουν µια «πρώτη 
γεύση» των διαφόρων θεµάτων. Επιστήµη παραδοθεί σε αυτό το έτος είναι συνήθως µε τη µορφή σύντοµων 
ενότητες µε τίτλους ελκυστική, π.χ. Επιστηµών και Αθλητισµού, Επιστηµών Περιβάλλοντος, τα καλλυντικά 
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Επιστήµης, και η πανταχού παρούσα Ιατροδικαστικών Επιστηµών. Οι µαθητές µπορούν να µάθουν για τη 
Χηµεία, χωρίς καν να το συνειδητοποιούµε! Ωστόσο, µια µελέτη έχει δείξει ότι η πρακτική της διδασκαλίας των 
θετικών επιστηµών στα σχολεία είναι η προώθηση Χηµεία: Λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν το χρόνο για όλα τα 
εργαστηριακά µαθήµατα της επιστήµης τους κατά τη διάρκεια του Λυκείου. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
(62%) διδάσκουν από τα αναλυτικά προγράµµατα Φεύγοντας Πιστοποιητικό επιστήµη, σε αντίθεση µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές Λυκείου. [4] 
Καθ 'όλη φοιτητές δευτέρου επιπέδου µπορεί να γίνει ασχολούνται µε την έρευνα που βασίζεται σε 
προσέγγιση χηµεία και άλλες επιστήµες, συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις όπως η ΒΤ ∆ιαγωνισµός Νέων 
Επιστήµονας, SciFest, Salters Φεστιβάλ της Χηµείας και άλλων τοπικών πρωτοβουλιών. Αυτά είναι συνήθως 
καλά υποστηριζόµενο από τη βιοµηχανία. 
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Σχήµα 2: ∆ευτεροβάθµια Σχολή Θετικών Επιστηµών στην Ιρλανδία 

2.2 Χηµεία στο Λύκειο 
Το επόµενο επίπεδο είναι το Απολυτήριο και ως πίνακας 1 δείχνει ότι υπάρχει µια σχετικά φτωχή πρόσληψη 
Χηµείας σε αυτό το επίπεδο. Το απολυτήριο είναι επίσης συνήθως προσφέρεται σε δύο επίπεδα, τακτικό (ΕΓ) 
και Τριτοβάθµιας (HL), και το τµήµα µελετά κάθε επίπεδο είναι επίσης περιγράφεται στον πίνακα. 
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κό 

2006  7072  13,9 1358  5714  19,2  80,8  
2007  6927  13,6 1197  5730  17,3  82,7  
2008  7112  13,6 1210  5902  17,0  83,0  
2009 7403 14,0 1366 6037 18,5 81,5 
2010 7548 13,0 1251 6297 16,6 83,4 
2011 7677 13,4 1405 6272 18,3 81,7 

 
Πίνακας 1: Αριθµός φοιτητών που σπουδάζουν Χηµείας στο Απολυτήριο 

 
 
2.3 Λόγοι για την επιλογή της µελέτης Χηµείας Άνω ∆εύτερο Επίπεδο 
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν Χηµείας από γενικό συµφέρον, ή να πληρούν τις 
απαιτήσεις για την προγραµµατισµένη µελλοντική µελέτη σε τοµείς όπως η ιατρική ή φαρµακευτική (για την 
οποία Ανώτερο Επίπεδο Αφήνοντας Χηµείας Πιστοποιητικού είναι ένα υποχρεωτικό µάθηµα) είτε λόγω των 
περιορισµών χρονοδιαγράµµατος που σηµαίνει ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό 
καθιστά το θέµα ελκυστικό για υψηλές επιδόσεις, ειδικά µε συνήθως περισσότερους από είκοσι τοις εκατό των 
φοιτητών επίτευξη ενός βαθµού σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Στην τελευταία περίπτωση, ο ρόλος του 
δασκάλου στην εµπλοκή των µαθητών µε το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.  
Η δυσκολία για τον καθηγητή, ιδιαίτερα όταν οι µαθητές δεν είναι στην τάξη Χηµείας από την επιλογή τόσο 
πολύ και από προεπιλογή, είναι στη γενική αντίληψη της Χηµείας ως θέµα: Είναι αφηρηµένη, γεµάτη από 
έννοιες οι οποίες είναι συνήθως µια πηγή για παρανοήσεις τόσο ανεπαρκώς προετοιµασµένη για δασκάλους 
και τους µαθητές Στην Ιρλανδία, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 17,7% των φοιτητών Χηµείας Αφήνοντας 
Πιστοποιητικό έχουν φθάσει την επίσηµη επιχειρησιακή φάση της γνωστικής ανάπτυξης που είναι αναγκαία 
για να αντιµετωπιστούν µε τις αφηρηµένες έννοιες. [5]  
Ο Γενικός εξεταστή για τη Χηµεία έχει σχολιάσει ότι υπάρχουν ζητήµατα συµµετοχής: η υποψηφιότητα είναι 
ddominated από υψηλότερο επίπεδο. Τόνισε, επίσης, θέµατα που σχετίζονται µε το πρότυπο σε επίπεδα, µε 
την επιφύλαξη του περιεχοµένου και των µεθόδων παράδοσης. Η ανάλυσή του τα σηµεία σε µια σειρά από 
δυσκολίες µε το θέµα που πρέπει να ξεπεραστούν, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι είναι 
αφηρηµένος, λογική, απαιτεί κάποια µαθηµατικά, χρειάζεται σαφήνεια και ακρίβεια, και ότι η επιτυχία απαιτεί 
δέσµευση σε ανώτερες γνωστικές επίπεδα. Σηµειώνει επίσης την αυξανόµενη φαινόµενο ότι στα κανονικά 
επίπεδο πολλοί υποψήφιοι παρουσιάζουν οι οποίοι είναι ανέτοιµοι. [6] 
 
3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
3,1 Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών 
Επιστήµη απόφοιτοι θα έχουν στη διδασκαλία παραδοσιακά περιζήτητα, και έχουν µια ισχυρή πιθανότητα να 
επιτύχει την πλήρη απασχόληση. Υπάρχουν δύο τρόποι εκπαίδευσης για να γίνει ένας δάσκαλος στην 
Ιρλανδία: είτε µε τη συµπλήρωση του ενός χρόνου Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Εκπαίδευση, µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση µιας πενεπιστηµιακές µε σχετικό περιεχόµενο του µαθήµατος, είτε µε τη συµπλήρωση 
πενεπιστηµιακές που ειδικεύεται σε ένα συγκεκριµένο θέµα, καθώς και καθώς και τη διδασκαλία. Λαµβάνοντας 
υπόψη τις διαθέσιµες επιλογές είναι η ανησυχία ότι µια έρευνα έχει δείξει ότι wντός η οµάδα ∆ιδακτική των 
Φυσικών Επιστηµών στα Σχολεία ∆εύτερης επίπεδο, µόνο το 29% των εκπαιδευτικών έχει Χηµείας σε 
επίπεδο πτυχίου. [7] 
 
3.2 Συνεχή Επαγγελµατική Ανάπτυξη 
Ο Υπουργός Παιδείας έχει ξεκινήσει µια σειρά από µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής µεγαλύτερης εξουσίας στο Συµβούλιο ∆ιδασκαλίας, για την 
αποτελεσµατική «άδεια» των εκπαιδευτικών, µε την ένταξη εξαρτάται από στοιχεία της Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) [8] δάσκαλοι έχουν Χηµείας υποστηρίχθηκε για κάποιο χρονικό διάστηµα 
από τη δεύτερη υπηρεσία υποστήριξης Επιπέδου, η οποία είναι τώρα κάτω από την οµπρέλα του 
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Επαγγελµατικού Υπηρεσία Ανάπτυξης για Εκπαιδευτικούς. Αυτό προσφέρει την επαγωγή και τη συνεχή 
εκπαίδευση για την ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο  
 

 
Σχήµα 3: Η iChemistry ΣΕΑ ιστοσελίδα 

 
 

4. Μεταρρύθµιση των προγραµµάτων σπουδών 
Επί του παρόντος εξετάζεται Χηµείας σε δύο επίπεδα, Ανώτερης και Τακτικής. Κάθε ύλη έχει µια λίστα από 
είκοσι οκτώ υποχρεωτικά πειράµατα, αλλά ενώ τα βιβλία του µαθητή εργαστήριο µπορούν να επιθεωρούνται, 
πρακτική εργασία αξιολογείται µε ερωτήσεις σχετικά µε την υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση. Ο τελικός 
βαθµός εξαρτάται από αξιολογείται µόνο µε γραπτή χαρτιά χωρίς σηµάδια για την παρακολούθηση 
µαθηµάτων. [9] 
Το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο έχει περάσει από µια διαδικασία διαβούλευσης, θα δει 
την εισαγωγή της στο πρακτικό µέρος των διαδικασιών αξιολόγησης. Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
πρακτικής διάρκεια των δύο έτη σπουδών θα αξίζει 5% και οι µαθητές θα λάβουν 90 λεπτά πρακτική εξέταση 
αξίας 15%. Η τελευταία θα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση του µια σειρά τριών ή τεσσάρων σύντοµων 
καθήκοντα που, αξιολογώντας τα συγκεκριµένα προσόντα και την ικανότητα να αναλύουν τα δεδοµένα και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. Ένα τελευταίο στοιχείο θα είναι µια γραπτή εξέταση αξίζει το 80%. [10] 
Είναι ενδιαφέρον, το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει ύλη προοίµιο, η εξεταστέα ύλη έχει σχεδιαστεί για όλους τους 
µαθητές? οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν θα αποτελούν µέρος της δια βίου µάθησης τους και να 
προετοιµαστούν, τόσο για το χώρο εργασίας ή για περαιτέρω σπουδές στη χηµεία. Ίσως επιτέλους µια 
προσπάθεια να πωλήσει Χηµείας για χάρη της Χηµείας. Η πρόταση να δοθεί αξία στην πρακτική εργασία 
δείχνει ότι το νέο αναλυτικό πρόγραµµα θα είναι πιο «ενεργό» για τους µαθητές, αλλά υπάρχουν ορισµένα 
ζητήµατα που συνοψίζονται από την αντίδραση των εκπαιδευτικών στις πληροφορίες µέσω της διαβούλευσης 
αντιπροσωπευτική ένωση τους, οι ιρλανδικές καθηγητές »(ISTA). [11] 
 
4.1 Αντίδραση των εκπαιδευτικών µε την προτεινόµενη µεταρρύθµιση 
Η αντίδραση των εκπαιδευτικών µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Μήκος της διδακτέας ύλης πρότεινε και τις κατευθυντήριες γραµµές ως προς το βάθος της θεραπείας - 
η διδακτέα ύλη είναι πολύ µεγάλη.  

• Απόψεις για περιεχόµενο που έχει προστεθεί, παραλείπεται & διαγράφεται. Ορισµένοι ανησυχούν για 
την κατακράτηση του ποιες είναι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως λιγότερο σχετικές ενότητες. 
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• Εργαστήριο πόρους ζητήµατα.  
• Εργαστήριο διαθεσιµότητα, τα θέµατα διαχείρισης των πόρων πληροφορικής &  
• Στην υπηρεσία απαιτήσεις  
• ∆εύτερη λειτουργία των θεµάτων αξιολόγησης.  
• Τελική εξέταση θέµατα.  

Ιδιαίτερη τοµείς ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν θέµατα και τους πόρους που θα µπορούσαν να επιλυθούν µε 
τη δέσµευση για ΣΕΑ και αναβάθµιση των δεξιοτήτων πληροφορικής. Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ καλά την 
ανάγκη αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ενίσχυση της απεικόνισης 
και υπολογισµού που απαιτούνται για τα Μαθηµατικά και την Επιστήµη θέµατα. Η έρευνα έχει δείξει µια θετική 
συσχέτιση µεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ και την ακαδηµαϊκή επίδοση. Τα αναφερόµενα οφέλη είναι τα κέρδη 
στο επίτευγµα σπουδαστών, φοιτητών αυξήθηκε κίνητρα, βελτιώσεις σε φοιτητές τριτοβάθµιας σκέψης για την 
επίλυση προβληµάτων και τις ικανότητες και την ανάπτυξη των µαθητών την ικανότητα να εργαστούν από 
κοινού. [12] 
 
5. Άλλα θέµατα και Υποστήριξη 
Άλλα 5,1 στηρίγµατα για την επαγγελµατική ανάπτυξη 
Υπάρχει µια κοινότητα των επαγγελµατιών στην Ιρλανδία, οι οποίοι παρέχουν άριστη στήριξη για τη 
διδασκαλία της επιστήµης εν γένει ή τη διδασκαλία της χηµείας ειδικότερα. Οι νέοι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνονται να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα της 
επίσηµης ΣΕΑ, αλλά τα οποία είναι διαθέσιµα για την καριέρα βίου υποστήριξη. Αυτά περιλαµβάνουν: 

Ιρλανδική Επιστήµης Εκπαιδευτικών (ISTA) [13] 
Ερευνητικές Οµάδες Χηµεία Εκπαίδευση στο τρίτο επίπεδο [14] 
Εθνικό Κέντρο Αριστείας στα Μαθηµατικά και την Επιστήµη ∆ιδασκαλία και Μάθηση (ΜΥ∆-MSTL) [15] 
Χηµείας σε δράση! Περιοδικό [16] 
Σχολεία Κέντρο Πληροφόρησης σχετικά µε την ιρλανδική Χηµική Βιοµηχανία (SICICI) [17] 
ChemEd-Ιρλανδία ετήσιο συνέδριο [18] 

 
5.2 Ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
Υπάρχουν ορισµένα σηµεία εστίασης για να βελτιωθεί η απορρόφηση της Χηµείας και της επιστήµης στο 
σχολείο, αλλά το κύριο ζήτηµα θα είναι δέσµευση της κυβέρνησης, περιττό να πούµε οικονοµικά, για τη 
στελέχωση του υπό διάταξη για την κάλυψη εικοστό πρώτο αιώνα απαιτήσεις: µεγάλη ανησυχία θα ήταν 
παροχή τεχνικής βοήθειας στα σχολεία και εξίσου σηµαντικό θα ήταν ένα συνεκτικό πρόγραµµα της καριέρας 
βίου, τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη (CPD). Περίπου 20 σχολεία στην Ιρλανδία από 720 έχουν την 
τεχνική βοήθεια, και αν και υπάρχει σε παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη, όταν ένα νέο αναλυτικό 
πρόγραµµα εισάγεται (µια σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το παρελθόν), αυτό κόβεται ξανά µετά από µερικά 
χρόνια. [19] 
Το παρελθόν και η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιµη και αν και οι προσπάθειες για την προώθηση της 
επιστήµης µέσω Εβδοµάδα Επιστήµης της Ιρλανδίας, το Discover Επιστήµη και το Πρόγραµµα Μηχανικής, και 
άλλες πρωτοβουλίες, ασκούν και πολύτιµα δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τις επενδύσεις σε πρωτοβουλίες 
που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που εργάζονται στο coalface. Σε µια εποχή µεταρρύθµιση των 
προγραµµάτων σπουδών, δεν αρκεί να βάζουν λόγια στο χαρτί. Εάν το νέο πρόγραµµα σπουδών είναι να 
µετατρέψει την εικόνα της Χηµείας γύρω από αυτό πρέπει να συνοδεύεται µε την πρακτική υποστηρίζει 
συµπεριλαµβανοµένων των ΤΠΕ αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των πόρων. 
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