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Özet 
Polonya'da Çağdaş eğitim, bilimsel konuların öğretilmesinde açısından birçok engellerle karşı karşıya. 
Öğretmenler öğrenme ve teknik konuları keşfetmek, öğrencilerin ilgi yapmak amacıyla farklı yöntem ve 
teknikleri uygulayarak esnek olmak zorunda. Yazar kimya öğretiminde Lehçe okulda farklı yolları ve son 
trendleri sunuyor. Kimya deneyleri yazar, eğitsel oyunlar ve laboratuvar görevleri sunan bir Polonyalı okulda 
öğretilen ne kadar kısa eğitim sistemi açıklaması ve başlayarak; her şey, öğrencilerin ilerlemelerini 
kolaylaştırmak için.   

 

Giriş 
Polonyalı okullarda kimya öğretim süreci gymnasium başlar ve bu eğitim seviyesinde 3 yıl sürer. Gymnasium 
sonra, Polonyalı öğrenciler, lisede kimya öğretilir. Lisede kimya dersleri sadece bir yıl için son ve temel 
düzeyde. Ancak, tüm öğrencilerin ileri düzeyde eğitim almak istediğiniz bir konu olarak, kimya seçmek için bir 
olasılık var. Ileri düzey öğrenci tarafından seçilirse, o kimya dersleri haftada 4 saat ortalama frekansı ile, 3 yıl 
sürer. Bu nedenle, Lehçe okullarda kimya öğretim süreci üç aşamadan halinde gruplandırılmış olabilir. 
Birincisi kimya öğretim hem inorganik hem de organik kimya olmak üzere, çok geniş bir spor salonu, eğitim 
ile ilgilidir. Sınıfları sırasında, öğrenciler elemanları ve kimyasal bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 
hakkında bilgi. O sırasında, öğrenciler ilk defa kimya dünyasını keşfediyor, çünkü bu en önemli aşamasıdır. 
Bu ilk izlenim kimyada öğrencilerin çıkarlarına daha sonra önemli etkiye sahip olabilir ve kendi eğitim 
seçimlerini etkileyebilir. 
İkinci aşama kimya temel düzeyde öğretildiği lise, ilk yılında başlar. Bu aşama onların gelecekteki mesleki 
kariyeri sırasında bu bilgiyi ihtiyacımız olacak değil çünkü geniş kimya bilgisine sahip ilgilenmiyor öğrenciler, 
amaçlamaktadır. Sınıfları sırasında öğretmenler çevremizdeki bütün dünya kesinlikle kimya ve kimya günlük 
yaşamını etkiler ilişkili olduğunu öğrencilerini gösteriyor. Öğretmen kimya alanında bazı ilginç gerçekleri 
ortaya çıkabilir ve eczane, tıp, spor, kozmetik, gıda, enerji ve genetik kimya uygulamaları hakkında 
öğrencinin sorulara cevap vermelidir. 
Üçüncü aşama gelişmiş kimya sınıfları. Bu aşamada Kimya dersleri, bu konuda gelen olgunluk sınavını 
geçmek için öğrenci hazırlamak, yanı sıra tıp, eczacılık, biyoteknoloji, diyetisyenlik gibi gelecekte k imya ilgili 
bilimleri, eğitim için gerekli olan kimya gerekli bilgi vermelidir ve diğerleri. 
Gördüğünüz gibi öğretmenin rolü ve hedefleri her biri için farklı olduğundan, her aşamada ayrı ayrı ele 
alınmalıdır. Öğrencilerin kimya keşfetmeye başlayın, bu nedenle bu öğrenmenin en önemli aşaması olan 
spor salonu, içinde, kimya sınıflarının etkin bir şekilde yeni şeyler öğrenme öğrencilere yardımcı olmak için 
birçok kimyasal deneyler içermelidir. Bu tür deneyler kimya öğretmenin çalışmaları çok destekleyici olabilir. 
Öğrenci deney hazırlama tüm süreci gözlemlemek mümkün, o deney sonuçlarını gözlemler ve nihayet kendi 
sonuçlarını belirleyebilir. Böyle bir sınıf formu kimyasal bileşikler (renk, koku, devlet, reaktivite) özelliklerini 
ezberlemeye yardımcı. 
Ayrıca, deney öğrenci için heyecan verici; Bu özellikle ders sırasında, ama genellikle kimyanın bütün konu 
için değil, sadece faiz üretebilir. Eğitimin bu aşamada deneyler tehlikeli değildir ve yürütmek kolaydır. Bu 
karmaşık prosedürler veya özel kimyasallar gerektirmez. Genellikle bu tür deneylerde, her evde bulunabilir 
maddeleri kullanabilirsiniz.  
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Sadece temel laboratuvar cam ve indikatör kağıtları ihtiyaç vardır. Elbette değil Polonya'da her okul kimyasal 
laboratuarı ve uygun reaktif erişimi vardır, ancak bu basit deneylerde özel kimyasal laboratuvar gerekli 
değildir. YouTube: Bunun yerine, öğretmen, film ile bilinen internet portalını bulunabilir, aynı zamanda evler 
web siteleri yayınlama mevcuttur ve eğitim videolarına ve sunumlar gibi multimedya, yardımına 
kullanabilirsiniz. 
Bu eğitim filmleri ilginç kimyasal deneyler sunuyoruz. Biz bilgisayar, tepegöz ve bir ekran gerekir ders 
sırasında böyle bir filmi sunmak mümkün. Genellikle eğitim filmi gösteren dersin sadece kısa bir kısmını alır. 
Film bittikten sonra, öğretmen, öğrencilerine gözlenen deney anlatıyor. Bu öğrencilerin lekelemek gözlenen 
deney renkli bir düzeni çizmek için çok yararlıdır. Eğitim filmleri kimyasal deneyler sunmak, ama aynı 
zamanda öğrencilere diğer bazı kimya bağlı sorunları göstermek için değil sadece kullanılabilir. Biz spor 
salonunda öğrencilerin kimya yolculuğun başında hala olduğunu hatırlamak gerekir, bu yüzden filmleri 
kimyasını keşfetmek için onları teşvik etmeliyiz. Polonyalı öğrenciler arasında en popüler eğitim filmleri 
otomotiv yakıtları, üretim ve ilaç ve kozmetik, ve enerji kaynaklarının etkilerinin üretimini ilgilidir. 
Kimya öğretiminde yararlı olduğu kanıtlanmış diğer bir eğitim yöntemi eğitsel oyunların çeşitli türleri var. 
Çoğu öğrenciler tarafından montaj elle gerekir moleküllerin modelleri, içerir. Bu tür oyunlar Polonya 
pazarında kolayca kullanılabilir ve çok pahalı değil. Tipik oyun seti genellikle küçük renkli farklı boyutlarda 
topları, kimyasal molekülleri temsil eden ve aynı zamanda boru ve kimyasal bağları temsil eden farklı 
uzunluklarda çubukları içerir. 
Oyunlar bu tür spor salonu düzeyde moleküller ve kimyasal bağların fonksiyonlarının yapısını anlamak için 
yardımcı olur. Ek malzeme gerektirmeyen diğer eğitsel oyunlar, bu tür bireysel çeşitli büyüklük veya gruplar 
halinde yapılabilir tartışmalar, yarışmalar, bulmacalar, rebuses ve diğerleri gibi kelime oyunları vardır. Kimya 
ilgi geliştirmenin yanı sıra, bu eğitsel oyunlar gerekli bilgileri elde etmek ve aynı zamanda gruplar halinde 
çalışma izin öğrenmek için yardımcı olur. 
Eğitsel oyunlar, mevcut Polonya pazarına, başka tür bilgisayar yazılımı formunda multimedya oyunlar. Onlar 
eğitim yayınevleri tarafından ağırlıklı olarak üretilen ve kendi web sitelerinden indirilebilir. Oyunun bu tip 
öğrencilerin sanal kimyasal molekül tasarım sağlar. Ne yazık ki, modern eğitim böyle bir formu Polonyalı 
okullarda oldukça nadirdir her öğrenci için bir bilgisayar gerektirir. Bu nedenle, bu oyunlar şu anda 
Polonya'da çok popüler değil. 
Kimya sadece temel düzeyde öğretilen lise, ilk yılında, bu konunun öğretim de bazı öğretim materyalleri 
gerektirir. Bu aşamada, en iyi seçimdir eğitim filmleri bulunmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu, bu aşamada, 
gelecekte kimya öğrenmeye ilgi değildir ve bu yüzden, biz bunları gerçekleştirmek için çalışmalısınız, yani 
kimya günlük yaşama sıkı sıkıya bağlı olup. Eğitim videoları böyle bir ilişki sunmak için kullanılabilir. Ayrıca, 
bu videoları bu yaşta öğrencilere çok ilginç olabilir birçok konuyu kapsamaktadır. 
Örneğin bu tür konuları gibi olabilir endişe: sporları (kas çalışması, protein takviyesi ve izotonik içecekler, 
spor giyim, ayakkabı kullanılan tekstil ve spor ekipmanları rolü), sağlık (ilaç, vitaminler), kozmetik, çevre (geri 
dönüşüm , atık ayrımı, çevre kirlenmesi, biyolojik olarak parçalanabilen paketleme), gıda (koruyucu, gıda 
katkı maddeleri, ambalajlama, sağlıklı beslenme, diyet, içecekler), sanayi, inşaat, enerji (yenilenebilir ve 
yenilenemez enerji kaynakları), genetik ve otomotiv (yakıt, biyoyakıtlar). 
Okul kitapları yayıncılar web sitelerinde mevcut olan bu videolar, tamamen bazı geleneksel dersleri yerine ya 
da dersleri yürüten öğretmeni destekleyebilir. Film projeksiyon sonra, öğrencilerle görüşmek üzere tavsiye 
edilir. Tartışma öğretmen sonraki derslere sırasında geliştirilebilir öğrencilerin ilgi, öğrenmek için olanak 
sağlar. Biz bilgisayar, Beamer ve bir ekran gerekir ders sırasında bir film sunmak mümkün. Polonya'da 
birçok okul aynı zamanda film görüntülemek için kullanılan özel multimedya odaları ile donatılmıştır. 
Açıkçası her ders film projeksiyonu ile değiştirilebilir değildir. Diğer dersler, bu aşamada, öğrencilerle 
sohbetler şeklinde yürütülmektedir. Öğretmenler de tartışmalar gibi didaktik oyunlar, bir biçimde dersleri 
gerçekleştirebilirsiniz. Kimya derslerinde, aynı zamanda arıtma tesisleri, rafineriler veya okulun bulunduğu 
şehre yakın kimya ile ilgili ve mevcut olan diğer siteler kanalizasyona, örneğin, eğitim gezileri düzenlenmesi 
tavsiye edilir. 
Biz dikkate mezun olduktan sonra kimya ile ilgili meslekler çalışmak düşünün öğrenciler, gelecekteki 
perspektifleri ele alırsak, üçüncü aşama en önemli olanıdır. Anorganik kimya ve organik kimya: Benzer 
Gymnasium, üçüncü aşamada, kimya öğretim de iki bölüme ayrılmıştır. Bu aşama üniversite giriş sınavı ve 
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üniversite eğitimi için öğrencileri hazırlamaktır. Kimya derslerinde öğrenciler elementlerin ve bileşiklerin 
sadece fizik-kimyasal özelliklerini öğrenmek gerekir, ama aynı zamanda kimyasal hesaplamalar için formüller 
tanımak gerekir. Öğrenciler, kimyasal çözümler hazırlamak deneyler ve gözlemler belirlemek gerekiyor. 
Onlar Deney tasarlama ve kimyasal işlemlerin denklemlerini yazma ve hesaplama görevleri çözmek için için, 
kimyasallar veya kendi gruplarına karşılaştırmak gerekir. İki yıl içinde, öğrencilerin onları iyi olgunluk sınavını 
geçmek için yardımcı olmak ve onları bir hayal kolej üzerinde çalışmaya izin verecek tüm bilgi ve becerileri 
kazanmaları gerekir. 
Bu aşamada öğretmenler tarafından kullanılabilir öğretim yöntem, temel olarak kendi öğrenci varlığında ya 
da tarafından taşınan kimyasal deneyler, hem de bu deneyler sonuçlarının doğru tanımı bulunmaktadır. 
Deneyleri yapabilmek için, okul gözlük ve laboratuar ekipmanları ile donatılmış olması gerekiyor, düzgün 
öğretmenler ve öğrenciler, ve koruyucu eldiven duman dolap ve kimyasallar brülör, koruyucu giysi ile 
kimyasal laboratuvar uyarladı. Bu laboratuar akan su bir yangın söndürücü, yangın battaniyesi ve erişimi ile 
donatılmış zorunlu olması gerekir. Öğrenciler güvenli kimyasal laboratuvar çalışmaları ve tahliye durumunda 
yargılamanın planı için kuralları öğrenmek gerekir. Öğrencilerin kendileri tarafından yapılan deney, bir 
öğretmenin varlığında, kimya, özellikle organik kısmını öğretmek için en iyi yoldur.  
Bakımlı öğrencinin dizüstü bilgisayar da çok önemlidir. Öğrenciler kimyasal deneyler diyagramlar çizmek ve 
uygun renkleri ile işaretlemeniz gerekir. Not defteri ayrıca deneylerde, reaksiyonlar, gözlemler ve sonuçlar 
denklem bir sözlü açıklama içermelidir. Notları yapma uygun kelime ve kimyasallar cümleleri öğrenmek için 
yardımcı olur. 
Bu aşamada, eğitim gezileri ve filmler artık tavsiye edilir. Ancak, Polonya'da bazı okullar deneyler güvenli bir 
şekilde yapılabilir nerede, kimya laboratuvarlarını tutmak için göze alamaz. Bu tür laboratuvarlar korumak için 
pahalı ve teknik sorunlardan kaynaklanıyor bir okul binasında bir laboratuar düzenlemek için her zaman 
mümkün değildir. Bu nedenle bazen daha sonra tam öğretmen tarafından tartışılır özellikle kimyasal 
deneyler sunan kısa videolar, görüntülemek için gereklidir. Bu videolar okul kitapları yayıncılar ve diğer 
olgunluk sınavını en ilgili web sitelerinin web sitelerinde mevcut, yanı sıra YouTube'da vardır. Film 
projeksiyon sonra da bir öğrencinin dizüstü denemenin açıklamasını not edin önerilir. 
Ancak, bu aşamada, kimyasal deneyler öğrenme ve kimyasal laboratuvar eksikliği çok önemli bir parçası 
gerçekten çok büyük bir sorundur vardır. Profesyonel ve iyi öğretmenler tarafından tartışılan, ancak Videolar, 
yararlıdır, ancak tam canlı öğrencileri tarafından yürütülen veya gözlenmektedir deneyler yerini alamaz. Bu 
nedenle sık sık öğrencileri ile personel ya da öğretmenler en önemli deneyler yürütmek başka okullarda ya 
da üniversitelerde, uzman kimya laboratuvarlarında eğitim gezileri düzenlenmesi tavsiye edilir. Polonyalı 
okullarda, çok popüler ve üniversiteler bu konuda öğretmenler ve yüksek okullar ile işbirliği için istekli. 
Özetle, Lehçe okullarda kimya öğretimi üç aşaması önemli ölçüde farklıdır, ancak eğitim yöntemleri ve 
öğretim materyalleri çok ve esas olarak çeşitli şekillerde sunulan kimyasal deneyler, dayanmaktadır. Her 
aşamada bizim hayatımızın önemli bir parçası olduğunu göstererek kimya öğrenmek için öğrencilerin teşvik 
etmeyi amaçlıyor ve kesinlikle bilimlerin diğer alanlarıyla bağlantılı olduğunu. Tüm açıklanan aşamaları, hem 
de türünü ve kimyasal bilgi düzeyini farklıdır. Ayrıca öğrenciler, her aşamada, oldukça eski. Öğretmen 
dikkate bu farkların hepsini almak gerekir. Ayrıca, o hedefleri olduğunu, belirli bir sahne için kimya 
derslerinde üzerinde elde edilmelidir bilmesi gerekir. 
Yeni öneriler kimya öğretmek bilgisayar ve internet kaynakları kullanarak, örneğin, kimya dersleri geliştirmek 
için Ancak tüm aşamaları açıktır. 
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