
 
 

 
 
 
 
 

  
 

518300-LLP-2011-IT-Comenius-CNW 

 

Inicjatywy w Dydaktyki Chemii we Włoszech:  
Istotne Referencje 

 
Maria Maddalena Carnasciali, Laura Ricco  

Wydział Chemii Chemii i przemysłowe - Uniwersytet Genua (Włochy) 
marilena@chimica.unige.it  

 
 

Streszczenie   
 

Papier, po opisaniu krajowego scenariusz o szkoleniu nauczycieli Nauki / chemii we Włoszech, 
przedstawia działalność i udane wyniki dwóch ważnych projektów, które oferują doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli: oboje są koordynowane przez Wydział Chemii Chemistry and Industrial 
Genui . Wreszcie, w celu uzyskania pełniejszej analizy kształcenia nauczycieli chemii, "starszych" i 
"młodszych" nauczyciele przeprowadzali wywiad: podsumowanie swoich rozważań i ich potrzeb jest 
zgłaszana. 
 
1. Szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych : krajowy scenariusz 
Nauka edukacji we Włoszech [1,2] rozpoczyna się w szkole podstawowej jako jeden, zintegrowany 
dzielnicy ogólnego tematu, gdzie szerokie tematy, które są podstawą chemii i innych dyscyplin 
naukowych (stany materii, świata roślinnego, ludzkiego ciała itd.) nauczył. Zintegrowane przedmiotów 
ścisłych promować pytań i badawcze podejście do środowiska i przygotowanie dzieci do bardziej 
szczegółowych badań w starszych klasach.  
Nauczanie nauki nadal jako zintegrowanego programu w gimnazjum i dzieli się na poszczególnych 
przedmiotów w liceum, ale nie całkowicie. W rzeczywistości, po niedawnej reformy systemu 
szkolnego (. Wprowadzony ustawą nr 53/2003 i późniejsze dekrety), nauczanie nauki w liceum 
przewiduje dwie dyscypliny, fizyki i nauk przyrodniczych: nauczanie nauk przyrodniczych obejmuje 
biologię, chemii i nauki o Ziemi, zgrupowane w ramach zintegrowanego programu. 
Inny i mniej jednorodna jest sytuacja w instytutach i technicznej szkół zawodowych, gdzie chemia i 
inne dyscypliny naukowe są prowadzone oddzielnie: roczny harmonogram i nazwę kursów są funkcją 
rodzaju szkoły i jego specjalizacji. 
Aby zostać włączone jako nauki / chemia nauczyciel w powyższym systemie oświaty, szkolenia różni 
się funkcji klasie szkolnej. 
Nauczyciele szkół podstawowych muszą uzyskać dyplom "Sciences szkoły podstawowej" . Program 
ten stopień składa się z dwóch adresów: jednej na szkolenia nauczycieli przedszkoli i jeden dla 
nauczycieli szkół podstawowych. Dostęp jest ograniczony, a liczba zapisów jest ustanowiony w 
każdym regionie, zgodnie z potrzebami szkół, egzaminów wstęp sprawdzenie wiedzy z głównych 
dziedzin. Kurs trwa pięć lat, oferuje zarówno dyscyplinarne nauki (język i literatura, matematyka, 
nauki przyrodnicze, historia i geografia) oraz dydaktyczno-pedagogicznych nauk; także laboratoria 
dydaktyczno-pedagogiczne przewidziano, a staż odbywa się w szkole obok doświadczonego 
nauczyciela.  
Za co dotyczy gimnazjum, chemia jest nauczane i zintegrowany program (rolnictwo), w tym nauk 
przyrodniczych i fizyki, a nauczyciel jest nauczycielem matematyki. W związku z powyższym, w celu 
prowadzenia nauki i matematyki w gimnazjum, jest to konieczne, aby uzyskać ogólny stopień 
naukowy jak matematyka, fizyka, biologia, nauki przyrodnicze, chemia, informatyka itp.  
Nieco bardziej szczegółowy jest wniosek w wyższej szkole średniej: tylko ludzie, absolwent chemii, 
technika farmacji lub chemiczne mogą uczyć chemii, gdzie jest przewidziana jako odrębnego 
przedmiotu. Ale w liceum, nauki przyrodnicze, jak to jest zintegrowany z zastrzeżeniem, mogą być 
prowadzone przez ludzi, absolwentów nauk przyrodniczych, biologii, geologii, chemii, farmacji i kilka 
innych.   
Przed 1999 r., stopień był tylko obowiązkowe wymagane do nauczania w szkole średniej: po tych 
danych, po dwa lata stopień mistrzowski (Szkolenie dla Secondary dydaktycznych - Scuola di 
Specializzazione wszystko'Insegnamento Secondario - SSIS) został ustanowiony jako pre 
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doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a było specyficzne dla różnych 
dziedzin, w tym chemii. W 2008 SSIS została przerwana, a tylko w 2012 została przywrócona, a 
oczywiście jeden rok, nazwany TFA (Active Formative Training - Tirocinio formativo Attivo): Pierwszy 
cykl TFA zakończeniu ostatniego lipca. Kurs ten (jak SSIS nie) daje kwalifikacje pedagogiczne, 
obowiązkowy, nawet jeśli nie są wystarczające, aby uzyskać stałą rolę nauczyciela w szkole. Bez 
niego, tylko umowy na czas określony, mogą być uzyskane.  
TFA przewiduje ograniczoną liczbę udział ludzi dla każdego roku przyznał po egzamin sprawdzający 
wiedzę o danej dyscyplinie. Dydaktyczno-pedagogiczne kursy, wraz z kursów i laboratoriów o 
nauczaniu tej dyscypliny są przez uniwersytety; okres poświęcony praktycznym doświadczeniem w 
szkole, obok siebie z nauczycielem ekspertów, korepetycje, jest przewidziana do zakończenia 
szkolenia.  
Za to, co dotyczy w stażu, są sporadyczne, a nie obowiązkowe. Najważniejsze z nich to projekty 
krajowe finansowane przez Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań (MIUR) i pod 
warunkiem, przez uniwersytety, lub kursów oferowanych przez Indire (Narodowy Instytut 
Dokumentacji Innowacji i Badań Edukacyjnych) [3], przy wsparciu europejskich funduszy 
strukturalnych (FSE). 
 
2. Referencje w szkoleniach dla nauczycieli chemii 
W chemii jest zaniepokojony, Scientific Plan Degrees (PLS) jest, tak naprawdę, najbardziej aktywny i 
powszechny projekt na szczeblu krajowym [4,5]. Jest on skierowany do szkoły średniej i finansowany 
przez Ministerstwo Edukacji od pierwszej edycji, w 2005 roku. Projekt narodził się w obliczu 
alarmującego spadku zapisów na niektórych kursach naukowych stopnia, chemia włączone; rok po 
roku, okazało się, wielki sukces w poprawie metody nauczania-uczenia się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, tak aby stać się punktem odniesienia dla wielu nauczycieli.  
Nasza instytucja, Katedra Chemii i Chemii Przemysłowej, był lokalnym koordynatorem PLS-Chemia 
dla Ligurii od 2007 roku. Działania są prowadzone w ramach projektu są tak zaprojektowane, aby 
zapewnić formę kształcenia ustawicznego, w rzeczywistości nauczyciele aktywnie uczestniczą w: 

- spotkanie do produkcji testów wstępnych dla kierunku studiów w chemii; 
- seminaria dotyczące aktualnych tematów z chemii lub oświatową metodologie; 
- spotkanie zaprojektować praktyczne działania, które zostaną przeprowadzone w 

laboratorium; 
- Realizacja działań laboratoryjnych ze studentami 

Część poświęcona laboratorium jest zazwyczaj najbardziej popularne, jak na entuzjazm studentów, a 
ponieważ nauczyciele nie czują się przygotowane w tym zakresie i wymagają pomocy. Współpraca 
między nauczycielami i naukowcami uczelni pozwoliło zorganizować wiele czynności laboratoryjne, 
prowadzone zarówno w Katedrze oraz w szkole. W szczególności, ścieżka na temat polimerów, 
zwany "Fantastic Plastic", miał na uniwersytet jako pierwszej lokalizacji, a następnie została 
wniesiona we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie, jako laboratorium podróży. W tym 
drugim przypadku celem było pokazanie, że laboratoria szkół, nawet jeśli słabo wyposażone, może 
być stosowany bez trudności praktycznych doświadczeń; inicjatywa była bardzo przydatna, ponieważ 
dozwolony nauczycieli do nauki w ich własnym środowisku pracy. Osiągnięcie celu świadczy fakt, że 
wielu nauczycieli wielokrotnego autonomicznie, z uczniami, niektóre z działań "Fantastic Plastic". 
Ścieżka na ten temat węglowodanów i białek [7] zostało zaplanowane dla studentów czwartego roku i 
prowadzone w szkole: Zadaniem nauczycieli było wprowadzenie biochemię przed przewidywanych 
działań praktycznych. Ten ostatni, realizowany pod kierunkiem pracowników uczelni, byli o wypieku 
chleba i miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ biologia (drożdże i komórkowych oddech) i 
matematyki (realizacja wykresów) były komplementarne do chemii. Omówienie wyników, w klasie, a 
produkcja sprawozdanie naukowe zakończeniu prac. 
Ścieżka ta odniosła wielki sukces, a ponieważ uczniowie pracowali z motywacji, a ponieważ materiał 
nauczyciele otrzymali wsparcie i cenne, aby poprawić się w dziedzinie, w której czują się słabi. 
Bardzo cenione były również niektóre działania prowadzone we współpracy ze światem pracy: 
Scientific Police, Akwarium w Genui i przedsiębiorstw sektora chemicznego uzgodnione pokazano ich 
rzeczywistość pracy dla studentów i nauczycieli, podczas gdy wyższe stanowiło laboratorium 
doświadcza ściśle powiązane. 
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Kolejny projekt, który przewiduje w stażu w którym nasz Wydział jest głęboko zaangażowany jest 
"chemia jest dookoła sieci" [8]. W ramach działań projektowych, nauczyciele uczestniczący może 
podzielić się swoimi doświadczeniami i dyskutować o ich kontekście pracy, między sobą oraz z 
ekspertami nauczania. Ponadto przyczyniają się do wyboru i zatwierdzania zasobów ICT nauczania, 
więc nauczyć się korzystać z tego rodzaju narzędzia, stosunkowo nowy i zbyt często odrzucane przez 
nauczycieli. Przyczyną nieufności nie tylko przekonanie, że mają o ograniczonej zdolności do 
manipulowania ICT, ale przede wszystkim trudności, aby wstawić je do tradycyjnego nauczania, tak 
aby uczynić je prawdziwy "zasoby uczenia się" i nie ma czasu spożywanie obiektów do użytku 
sporadycznie. Walidacja środków przeprowadzono poprzez wybór tych zgodnie z szkoły curriculo i 
została przeprowadzona przez nauczycieli, w zależności od ich wrażliwości oraz w celu osiągnięcia 
właściwej i skutecznej integracji z lekcji i zajęć laboratoryjnych. 
Tak więc, w przykładzie, "Chemia w domu" jeden z pakietów edukacyjnych na portalu "chemia jest 
wszędzie wokół nas" [9], została wykorzystana w gimnazjum do badania reakcji chemicznych i 
czynników, które wpływają na ich prędkość. Co więcej, ponieważ zasoby są w języku angielskim, to 
było dobrą okazją do korzystania z CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodologii w 
celu zbudowania naukowych i cyfrowych umiejętności. Realizacja praktycznych doświadczeń na 
temat reakcji octu i sody oczyszczonej, opisanego w sekcji działalność, mogą zintegrować 
wirtualnego uczenia się w rzeczywistej praktyce [10]. 
Innym źródłem ICT testowany w ramach jednostki dydaktycznej na temat pierwiastków chemicznych i 
ich zachowanie jest "Tavolaperiodica.it" [11]. Witryna ta zawiera rozdziały poświęcone grup 
elementów, ze zdjęciami i filmami. To był używany z korzyścią, dwustronne małe praktycznych 
działań i czynności związane z pracą w grupach. 
Prawidłowe i owocne wykorzystanie zasobów, które zostały przetestowane i te, które będą testowane 
w bieżącym roku szkolnym będą opisane w konkretnych dokumentach, wszechstronna z uwag i 
sugestii od nauczycieli. Ponadto materiałem nośnym, produkowany jako przewodnik do dalszego 
wykorzystania zasobów lub do integracji cyfrowej aktywność z innymi. Dokumenty będą dostępne na 
portalu projektu, w celu zapewnienia szkoleń dla wszystkich użytkowników portalu, że potrzebują 
wsparcia we wprowadzaniu narzędzi cyfrowych w nauczaniu chemii.     
       
3. Co nauczyciele my śleć 
Jak można przejawiali w pierwszym akapicie, Włochy stanowi niewystarczającą szkolenia dla swoich 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zarówno w odniesieniu do kształcenia, które w odniesieniu 
do doskonalenia. Aby dodać więcej konkretnych rozważań o tej sytuacji snauczyciele ome byli o ich 
przeszłości i teraźniejszości szkolenia oraz o to, czego potrzebują, aby doskonalić swoje 
umiejętności. W szczególności dwie kategorie nauczycieli były konsultowane: 

- "Nauczyciele młodsi ludzie", co oznacza, że uczestniczyli w TFA dla chemii (liceum) i dostał 
kwalifikację w lipcu 2013 roku. Mają kilka lat doświadczenia w nauczaniu chemii / nauka, ale 
tylko z umów na czas określony 

- "Starsi nauczyciele", czyli szkoły średniej Nauka / chemia nauczycieli z wieloletnim 
doświadczeniem.   

Junior nauczyciele uważają, że głęboka wiedza z chemii jest konieczne, ale nie wystarczające, aby 
być dobrym nauczycielem. W związku z tym, że docenili Contribute z TFA do ich kształcenia, w 
szczególności za to, co dotyczy kursów na temat pedagogiki i nauk o edukacji io specjalnych metod 
nauczania, takich jak praca zespołowa czy wykorzystanie technologii teleinformatycznych; mile 
widziane było również, że część kursu poświęcony laboratoryjnego podejścia. Niektórzy krytycy 
skierowano do biedy praktycznych działań w ramach kursów i do kilku aspektów ogólnej organizacji.  
W syntezie ocena była globalnie pozytywne: one, że "doświadczenie będzie prawdziwym motorem 
poprawy w nauczaniu, ale doświadczenie nie jest wystarczające, bez odpowiedniego szkolenia, ale 
także ciągłe początkowa".  
Starsi nauczyciele nie mają wstępne szkolenie, poza stopnia w zakresie dyscypliny naukowej. 
Większość z nich uczy naukę w liceum i mają stopień w biologii lub nauk przyrodniczych. Przede 
wszystkim deklarują niskie wiedzy chemicznej więc uczucie nie adekwatne do nauczania tej części 
curriculo. Ta sytuacja jest bardzo rozproszone we Włoszech tak poważnie zagraża przetrwaniu 
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chemii w liceum. Po drugie, uznają, że brak wstępnego szkolenia utrudnia ich pracę i musieli liczyć na 
doświadczenie tylko z dnia na dzień. Ale doświadczenie nie jest wystarczające, więc czują potrzebę 
uczestniczenia w kursach do poprawy podejścia ze studentami i zastosować skuteczną edukacyjną 
mediacji między studentami i chemii. Dziękują wkładu, że projekty jak PLS-Chemii dał do ich 
umiejętności i stan, że kursy i imprezy dla kształcenia nauczycieli powinien zajmować się 
laboratoryjnego podejścia, chemii życia codziennego, aktualizacja wiedzy o stanie badań i nowe 
technologie. Wreszcie chcieliby mieć możliwość przynależności do zespołów złożonych przez 
nauczycieli i metodyków, które mówią zwykłe problemy nauczania, że rozwiązania testów i produkcji 
materiałów do wykorzystania z uczniami. 
 
Wnioski  
Jak można przejawiali od powyższych akapitów, Włochy stanowi niewystarczającą szkolenia dla 
swoich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zarówno w odniesieniu do kształcenia, które w 
odniesieniu do doskonalenia. Nauczyciele sami czują, nie mając dobrego nauczania, 
organizacyjnych, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Innym, nie bez znaczenia, problem 
jest związany z organizacją szkoły: jak wyjaśniono w akapicie pierwszym, chemia jest często 
prowadzone przez nauczycieli ukończył w innych, nawet jeśli naukowych, dyscyplin. 
W świetle tej sytuacji, system kształcenia nauczycieli rozwija się, ale z wielkim trudem: funkcjonalne i 
dobrze zorganizowany system wydaje się być bardzo odległe od rzeczywistości, również ze względu 
na brak funduszy. warto wspomnieć, że działania skierowane do nauczycieli istnieje i rośnie, 
ponieważ potrzeba nauczycieli przeszkolonych w sposób ciągły wzrasta też, ale te nie są 
wystarczające, aby zagwarantować dobrze zaplanowany trening. 
 
Podziękowania  
Autorzy dziękują Lifelong Learning Programme - Comenius Sub Programu, z Unii Europejskiej o 
pomoc finansową. 
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