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ΑΦΗΡΗΜΈΝΟ  
Το χαρτί που πρόκειται να παρουσιάσει την πολωνική εθνική σκηνή για την εκπαίδευση χηµεία των 
εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τη χηµεία είναι όλα γύρω από τις απαιτήσεις του έργου του ∆ικτύου. Το χαρτί θα 
εισαχθεί σύντοµα English εθνικές τάσεις στη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων της επιστήµης, της χηµείας 
ειδικότερα. Θα εδραιώσει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Πολωνία, σε σχέση µε 
τη διδασκαλία της χηµείας και την ανάπτυξη σταδιοδροµίας ενός δασκάλου στην Πολωνία. Space θα είναι 
αφιερωµένο στην παρουσίαση των κυριότερων εµποδίων για την διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα 
σχόλια θα πρέπει να γίνει σχετικά µε τις πιο καινοτόµες προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών και εργαστήρια που διατίθενται στην ελληνική εκπαιδευτική σκηνή στήριξη των εκπαιδευτικών 
στην τάξη και την παροχή κινήτρων µαθητές σε διάφορα επίπεδα της χηµείας εκπαίδευσης για να διερευνήσει 
βαθύτερα και περισσότερο για τη δική τους. Μερικοί θα γίνονται αναφορές στους εκπαιδευτικούς και το 
εργαστήριο εµπειρογνωµόνων που διοργανώνονται σε WSIU εγκαταστάσεις για το παραπάνω θέµα. 

 
Εισαγωγή στην εθνική κατάσταση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
Για µεγάλο χρονικό διάστηµα έχει παρατηρηθεί σταδιακή µείωση του κύρους επάγγελµα του εκπαιδευτικού 
στην πολωνική κοινωνία. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, εκ των οποίων το πιο σηµαντικό είναι 
σχετικά δίκαιο µισθό και τα κοινά αρνητικές γνώµες σχετικά µε την κατάσταση της εκπαίδευσης. Ως 
αποτέλεσµα, µικρότερο αριθµό µαθητών, αποφασίζει να αποκτήσει τα προσόντα για να κάνει τη δουλειά των 
δασκάλων του, να αναλάβει την oppotunity του επαγγέλµατος. Είναι µάλλον κίνητρο από την ασφάλεια σε 
περίπτωση µη εξεύρεση πιο επιθυµητή θέση εργασίας µετά από πτυχιούχους. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
του συστήµατος άρχισε το 1999, γεγονός που κατέστησε αναγκαία να αναλάβουν ορισµένες δράσεις που 
στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ». Οι µεταρρυθµίσεις που ανέλαβε 
εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στις εργασίες του σχολείου και, εποµένως, τις µεθόδους διδασκαλίας. 
Πρώτα απ 'όλα επανεκτίµηση της µάθησης και διδασκαλίας εκβάσεις Στόχοι πραγµατοποιήθηκε αποδεικνύεται 
απόκλιση από τη διδασκαλία που βασίζεται στην αποµνηµόνευση συχνά άχρηστες πληροφορίες σε µαθητές 
και δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση που απέκτησε τις γνώσεις και την ικανότητα να το 
χρησιµοποιήσει. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσει το σχολείο των δεξιοτήτων του οικουµενικού 
χαρακτήρα, καθώς και τις µορφές και να αναπτύξουν στάσεις σηµαντικό όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη 
του µαθητή και το µέλλον της ζωής του στην κοινωνία. Αυτό απαιτεί από τους δασκάλους εφαρµογή των 
µεθόδων διδασκαλίας, την ανάπτυξη της γνωστικής δραστηριότητας και την εµπλοκή των µαθητών. 
Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλύσει την πορεία και τα αποτελέσµατα της εργασίας του µε 
τους µαθητές και να βελτιώσει τα επιτεύγµατά της διδασκαλίας του. Επιπλέον, η δυνατότητα που 
δηµιουργήθηκε από τις µεταρρυθµίσεις της σε λίγες ή ακόµη και πολλά εγχειρίδια για µια δεδοµένη λειτουργία 
υπόκειται ταυτόχρονα Παρέχει ένα σοβαρό έργο της επιλογής ένα βέλτιστο πρόγραµµα σπουδών και το 
εγχειρίδιο. Ξεκινώντας κατώτερο σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως µια νέα σχολεία τύπου 
προκαλούνται οι οποίες είναι αναγκαίες για την απασχόληση καθηγητών προετοιµασµένοι να διδάξουν δύο ή 
και περισσότερα subjects.The Μείωση στη δηµογραφία µπορεί να επηρεάσει επίσης τον τρόπο της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο πλησιέστερο χρόνια. Η µικρότερη ζήτηση για τους εκπαιδευτικούς θα 
προκαλέσει υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα των εκπαιδευτικών, χωρίς το φόβο της έλλειψης 
διδακτικού προσωπικού. Μια ευνοϊκή επίδραση για τις αλλαγές στα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών από τις διεθνείς επαφές που επιτρέπουν την ανταλλαγή εµπειριών. Ορισµένες προσπάθειες 
έχουν ήδη γίνει σε αυτό βέβαια, όπως αποδεικνύεται από το διάταγµα σχετικά µε τα πρότυπα εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτικών, που παρασκευάζεται από την Εθνική Υπουργείου Παιδείας. Το διάταγµα δεν αλλάζει σε 
κύρια ζητήµατα από τις σήµερα ισχύουσες διατάξεις, αλλά καθιστά πιο λεπτοµερείς. Πρότεινε την Αύξηση του 
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αριθµού των ωρών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 60 ώρες 
λεγόµενα συµπληρωµατικά µαθήµατα τα οποία, εκτός από υποχρεωτικά µαθήµατα στην παραγωγή της 
φωνής περιλαµβάνει θέµατα όπως η ανθρωπιστική ηθική, τον πολιτισµό γλώσσας, της ιστορίας και του 
πολιτισµού, κλπ. περιοχή. Η καινοτοµία είναι η απαίτηση για τον µελλοντικό δάσκαλο τουλάχιστον µία ξένη 
γλώσσα σε προχωρηµένο επίπεδο. Οι γνώσεις και δεξιότητες Όσον αφορά ψυχολογία, η παιδαγωγική και η 
µεθοδολογία είναι, επίσης, υπόκεινται outlined.The οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από την Εθνική 
Επιτροπή ∆ιαπίστευσης θα επηρεάσει σίγουρα τις αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Είναι 
Εγκεκριµένο την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τις συνθήκες ελέγχου της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε όλα τα αγγλικά πανεπιστήµια - δηµόσια, ιδιωτικά, ακαδηµαϊκά και τεχνικά. Η δραστηριότητά 
του περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησε τις εργασίες το 2002, 
µέχρι στιγµής εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση της λειτουργίας ορισµένων θεµάτων των µελετών. Αυτή τη 
στιγµή ασχολείται µε προγράµµατα σπουδών και την ποιότητα των µαθηµάτων προετοιµασίας για τη δουλειά 
του δασκάλου. Αναµφίβολα, αυτό θα προωθηθεί η καλύτερη προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών για 
να κάνει τη δουλειά τους. Ας αναλύσουµε τώρα την κατάσταση της τυποποιηµένης ΦΕ σε πολωνικά σχολεία. 
Μετά οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των θεµάτων της επιστήµης: Οι βιολογία, χηµεία, φυσική και την 
αστρονοµία, καθώς και η γεωγραφία διδάσκεται στα δύο επίπεδα µόνο: Τζούνιορ Γυµνάσιο (3 χρόνια, ηλικίας 
3-16) επί του µέσου όρου 3 ώρες κάθε θέµα διανέµονται στην περίοδο τριών ετών, π.χ. 2 ώρες της βιολογίας 
ασθενώς στην πρώτη µορφή και µία ώρα στο δεύτερο έντυπο. Senior Γυµνάσιο (3 χρόνια, ηλικία 17-19) επί 
του µέσου όρου 3 ώρες κάθε θέµα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, υποχρεωτική για όλους τους 
µαθητές. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους προαιρετική µέγιστης διάρκειας 8 ωρών για ένα ή δύο από αυτά τα 
θέµατα στις τάξεις των κατάλληλων φάσµα συµφερόντων π.χ. βιολογίας και της χηµείας, των περιβαλλοντικών 
τάξεις κλπ. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από τα θεσµικά 
όργανα στους τοµείς σπουδών που προετοιµάζει τους ειδικούς για διάφορα επαγγέλµατα (π.χ. µελέτες στον 
τοµέα της χηµείας προετοιµασία ειδικούς για εργασία σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύµατα και 
εργαστηρίων, καθώς και καθηγητές της χηµείας). Τα προγράµµατα διδασκαλίας και προγράµµατα σπουδών 
σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζονται από τις αυτόνοµες αρχές τους. Σχεδόν όλα τα ιδρύµατα 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εισήχθη το σύστηµα ETCS για να κάνει διεθνή ανταλλαγή φοιτητών 
ευκολότερη. Μέσα σε ένα πεδίο µελέτης οι µαθητές επιλέγουν είτε την εξειδίκευση ενός µικρού δασκάλου και 
να αποκτήσουν τα προσόντα των εκπαιδευτικών ως µέρος των σπουδών τους ή ολοκληρωµένες µελέτες, 
χωρίς ειδίκευση, και να αποκτήσουν τα προσόντα του δασκάλου µετά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών 
σπουδών ή µαθήµατα κατάρτισης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται 
από τους εκπαιδευτικούς και το ελάχιστο αριθµό ωρών που έχουν ανατεθεί για την παιδαγωγική 
προετοιµασία. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό, παιδαγωγική 
προετοιµασία πρέπει περιλαµβανόµενα σε ώρες στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και τον τοµέα-ειδικά 
διδασκαλίας (δηλαδή η µεθοδολογία της διδασκαλίας ενός πεδίου συγκεκριµένο θέµα) και δάσκαλος πρακτική 
άσκηση στο σχολείο, το οποίο αντιστοιχεί σε 10 τοποθέτηση εβδοµάδες σχολείο. Να πάρει πιστώσεις του 
επαγγελµατική πορεία κατά τις πενταετείς σπουδές [M.Sc.] πληροί τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία στις 
Junior και Senior σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις, η ολοκλήρωση της τριετούς δάσκαλος 
επαγγελµατικές σπουδές [B.Sc.] qualifiés µόνο για τη διδασκαλία στο δηµοτικό σχολείο. Τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρένο ως επί το πλείστον καθηγητές των εν λόγω εξειδίκευση, αν και πρόσφατα 
έχουν αρχίσει να εισάγουν µελέτες που καλύπτουν δύο ειδικότητες (δύο οι καθηγητές) Κυρίως συνδυάζει 
σχετικές ειδικότητες (π.χ. χηµεία µε τη βιολογία ή τη φυσική, τη βιολογία µε την προστασία του περιβάλλοντος, 
κλπ..). Οι εκπαιδευτικοί µπορούν επίσης να παρασκευαστούν για να διδάξει ένα δεύτερο θέµα στις 
µεταπτυχιακές σπουδές διαρκείας δύο έως τέσσερα εξάµηνα.  
 
1 Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών  
Ο καθηγητής χηµείας θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει τον ενθουσιασµό του για τη χηµεία στην τάξη του µε 
έναν οργανωµένο τρόπο, ώστε να µπορεί να παρουσιάσει τα µαθήµατα για τους µαθητές του. Οι οργανωτικές 
δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητο για την εκτέλεση συνηθισµένων αναθέσεις των εκπαιδευτικών, ξηρά, όπως 
συµµετοχή καταγραφής και τους βαθµούς. Θα πρέπει επίσης να έχουν γνώση του εργαστηριακού εξοπλισµού 
και την ασφαλή χρήση του, ώστε να µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές του να στήσετε πειράµατα µε ασφαλή 
τρόπο. ∆εξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες, καθώς ο δάσκαλος εργάζεται µε τους µαθητές για να τους 
διδάξουν την προηγµένη µαθηµατικά και τις έννοιες της επιστήµης Συµµετέχει στη χηµεία. Ο δάσκαλος πρέπει 
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επίσης να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους γονείς και µε τους συµµαθητές του, όπως ο ίδιος εργάζεται 
για επαγγελµατικές δραστηριότητες ανάπτυξης, ξηρό την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών.  
Τίθεται το ερώτηµα: Πώς θα φτάσετε προσόντα για να διδάξουν τη χηµεία στο κατώτερο δευτεροβάθµιο 
σχολείο και την ανώτερη δευτεροβάθµια σχολείο; Ας αναλύσουµε την κατάσταση σχετικά µε την υπόθεση των 
Jagiellonian University στην Κρακοβία. Η κύρια αποστολή του Τµήµατος ∆ιδακτική της Χηµείας είναι να 
προετοιµάσει τους µαθητές να γίνουν δάσκαλοι. Επιλεξιµότητα για την διδασκαλία της χηµείας εφαρµόζεται, 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο, πολλοί φοιτητές αποκτούν το δικαίωµα να διδάσκουν χηµεία 
στα σχολεία. Όλα τα παρακολουθήσει µαθήµατα προετοιµασία τους για τη διενέργεια εκπαίδευσης, οµιλίες και 
παρουσιάσεις, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των ανθρώπων σε χώρους άλλους από τη σχολική εργασία. 
Μέσω καλύτερη επαγγελµατική προετοιµασία του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού, αν και δύσκολη, είναι σε 
θέση να δώσει µεγάλη ικανοποίηση. 
Προκειµένου να να πάρει τα κατάλληλα προσόντα για να εργαστεί ως καθηγητής Χηµείας στο κατώτερο 
δευτεροβάθµιο σχολείο και την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές χηµείας πρέπει να υποβάλουν 
ένα µεταπτυχιακό και πλήρη διάφορα µαθήµατα της χηµείας στο Κολέγιο της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο 
Jagiellonian και το Τµήµα ∆ιδακτική της Χηµείας. Όλοι οι µαθητές συνιστούµε να ξεκινήσετε την επαγγελµατική 
τους κατάρτιση όσο το δυνατόν νωρίτερα (π.χ., στο τρίτο έτος των προπτυχιακών σπουδών), προκειµένου να 
αποφευχθεί πάρα πολλά µαθήµατα που συµπίπτουν σε ένα χρόνο. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα: στο Κολέγιο 
Σπουδές στην Εκπαίδευση: περιλαµβάνουν τη γενική παιδαγωγική και ψυχολογική προετοιµασία - δύο 
µαθήµατα 45 ωρών το καθένα, καθώς και ψυχολογική και παιδαγωγική κατάρτιση για τη διδασκαλία στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση - δύο µαθήµατα 30 ωρών το καθένα. Όσον αφορά το Τµήµα Χηµείας διδασκαλίας, 
Τµήµα Χηµείας Ανησυχώντας φοιτητών είναι να ολοκληρώσετε τα παρακάτω προπονήσεις και τα µαθήµατα: 
Βασική ∆ιδασκαλία - Σεµινάριο 30 ωρών. (Χειµερινό εξάµηνο, το πρώτο έτος, δευτέρου βαθµού)? Καθηγητής 
χηµείας - διάλεξη 30 ώρες (εξάµηνο το καλοκαίρι, το πρώτο έτος, δευτέρου βαθµού)? ∆ιδακτική της Χηµείας Α 
- άσκηση 45 ωρών, συµπεριλαµβανοµένων 15 ώρες.. πρακτική στο σχολείο (εαρινό εξάµηνο, το πρώτο έτος, 
δευτέρου βαθµού)? ∆ιδακτική της Χηµείας Β - άσκηση 45 ωρών, 15 ώρες Συµπεριλαµβανοµένων πρακτική 
στο σχολείο (χειµερινό εξάµηνο, το δεύτερο έτος, το δεύτερο πτυχίο)? πορεία ειδικός - µαθήµατα από 15 
ώρες, µία από τη διδασκαλία µαθηµάτων για να επιλέξουν από (εαρινό εξάµηνο, ή το δεύτερο έτος, δευτέρου 
βαθµού)? Πρακτική στο σχολείο - 120 ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα προβλήµατα που συνδέονται µε 
την εξέλιξη της κατάστασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό περιλαµβάνει, για παράδειγµα, των εθνικών 
εξετάσεων, που ξεκίνησε ήδη το περασµένο έτος, διεπιστηµονικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, νέα 
προγράµµατα σπουδών και εγχειριδίων, καθώς και διδακτικά βοηθήµατα, κλπ. Αν είναι δυνατόν άλλα 
προβλήµατα που αφορούν την καθηµερινή εργασία των εκπαιδευτικών, όπως απαιτήσεις για την προώθηση 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τάξεις. Κατά τη διάρκεια τάξεις κάθε φορά που χρησιµοποιείται για τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων των µαθητών, ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν µεγάλη σηµασία στο έργο του δασκάλου και χρήσιµο 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Προσοµοίωση των θραυσµάτων του µαθήµατος Προηγούµενα 
παρασκευάζονται από τους µαθητές είναι απαραίτητη. Έχουν καταγραφεί από την τηλεοπτική κάµερα, στη 
συνέχεια αναπαραχθούν και να αναλυθούν από κοινού. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής στο σχολείο, από τη 
µία πλευρά οι µαθητές µπορούν να δοκιµάσουν τις ικανότητές τους που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατα στο πανεπιστήµιο και από την άλλη πλευρά, τρένο νέες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν περαιτέρω κατά τη διάρκεια µαθήµατα στο πανεπιστήµιο. Οι εµπειρίες από την 
πρακτική θα πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση της σηµασίας της συστηµατοποιηµένη γνώση στη διδακτική της 
χηµείας τοµέα το οποίο να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια αυτών των κατηγοριών. Η επιλογή του σχολείου για 
την πρακτική αυτή δεν είναι τυχαία. Η πρώτη πράξη λαµβάνει χώρα στην ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Ωστόσο, η ουσιαστική γνώση που απαιτείται για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων σε αυτό το 
επίπεδο είναι µεγαλύτερη από ό, τι στο κατώτερο σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για την 
ευκολότερη αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας. Η δεύτερη πράξη λαµβάνει χώρα στο κατώτερο γυµνάσιο. Το 
επίπεδο των γνώσεων των µαθητών σε αυτό το στάδιο είναι πιο διαφοροποιηµένη και στην πνευµατική 
ανάπτυξη Νωρίτερα από ό, τι στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. ∆ιεξαγωγή µαθηµάτων στο κατώτερο 
γυµνάσιο απαιτεί περισσότερες δεξιότητες και την εµπειρία, η οποία επιβεβαιώνεται και από τους µαθητές. 
Ένας άλλος παράγοντας είναι πιο σοβαρό εκπαιδευτικό προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές µε τους 
µαθητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής στο κατώτερο γυµνάσιο.  
Ο στόχος της πρακτικής σε ανώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο είναι να πάρει προκαταρκτική γνώση σχετικά µε 
το έργο των εκπαιδευτικών και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο της 
µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο. Την ίδια στιγµή θα πρέπει να δηµιουργηθούν κίνητρα για τους µαθητές για 
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περαιτέρω µέρος του µαθήµατος στη διδακτική της χηµείας. Στη συνέχεια, έρχονται και πάλι στο 
Πανεπιστήµιο, οι µαθητές συµµετέχουν σε µαθήµατα για να αποκτήσουν πιο προηγµένες επαγγελµατικές 
δεξιότητες. Περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων που συνδέονται µε τον προγραµµατισµό, την 
προετοιµασία και τη διεξαγωγή των µαθηµάτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ολοκληρωµένου 
εργαστηρίου - Τα µαθήµατα σεµινάριο στη διδακτική της χηµείας που προβλέπονται από την ισχύουσα 
πρακτική στο κατώτερο γυµνάσιο. ∆εξιότητες των µαθητών ∆οκιµές »λαµβάνει χώρα κατά την τελευταία 
περίοδο της πρακτικής, όταν οι µαθητές συνηθίσει στο σχολείο, γνώρισα τους µαθητές και τις συνθήκες 
εργασίας. Στη συνέχεια, τα µαθήµατα διευθύνονται από αυτούς συµµετείχαν και αξιολογούνται από τον 
καθηγητή και τον επιβλέποντα των µαθηµάτων σχολική πράξη αυτός που είναι ο εργαζόµενος του 
πανεπιστηµίου. Η εκτίµηση γίνεται µε το ειδικά προετοιµασµένο φύλλο ανάλυσης µάθηµα. Χρησιµοποιώντας 
αυτό το φύλλο είναι µερικές δεξιότητες αξιολογούνται µεταξύ άλλων: την προετοιµασία του σεναρίου του 
µαθήµατος, η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου διδασκαλίας, χρησιµοποιώντας διδακτικά βοηθήµατα, την 
ενεργοποίηση των µαθητών, τονίζοντας τη σηµασία της γνώσης χηµικών, κλπ.. Θετική αξιολόγηση του 
µαθήµατος είναι απαραίτητη φοίτησης, αν και δεν είναι η µόνη προϋπόθεση της creding τη σχολική πρακτική. 
∆εξιότητες των µαθητών δοκιµάζονται κατά τη διάρκεια της τελικής θέµα - διδακτική των µαθηµάτων χηµείας, 
αποτελούν επίσης µέρος της εξέτασης στην εκπαίδευση χηµεία. Αφού τελείωσε το σχολείο πρακτικές οι 
φοιτητές εξακολουθούν να συµµετέχουν στο σεµινάριο το οποίο εξάµηνο λαµβάνει χώρα το Σεπτέµβριο. 
Στόχος της είναι να συνοψίσω και να εδραιώσει τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια δύο εξάµηνα του 
διδακτικού τάξεις χηµείας και των πρακτικών στο σχολείο. Συνίσταται στην διαδοχικές δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την προετοιµασία για την υλοποίηση του επιλεγέντος τµήµατος στο πρόγραµµα σπουδών της 
διδασκαλίας της χηµείας στο κατώτερο ή ανώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο και στη συνέχεια στην ανάλυσή 
τους. Αυτό δηµιουργεί την ευκαιρία για τους µαθητές να γνωρίζουν ότι η δουλειά του δασκάλου δεν αντιγράφει 
τις ίδιες διαδικασίες όλη την ώρα. Μπορούν επίσης να δούµε ότι η ικανότητα κριτικής ανάλυσης των 
προγραµµάτων σπουδών, εγχειρίδια, η επιλογή του διδακτικού υλικού, καθώς και τον έλεγχο των 
αποτελεσµάτων της εργασίας και τη βελτίωση κάποιου των επαγγελµατικών δεξιοτήτων είναι µεγάλης 
σηµασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι µαθητές πρέπει να αναφέρονται σε χηµικές γνώσεις τους. Τότε αυτό 
αποδεικνύει ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν δυσκολίες µε την παρουσίαση κάποια προβλήµατα χηµικά 
µε απλό κατανοητό τρόπο για τους µαθητές και να γίνει επίσης επίγνωση των κενών που κατέχουν σε χηµικές 
γνώσεις τους. Αυτό είναι το σηµείο εκκίνησης για µια άλλη σκέψη σχετικά µε τη σηµασία της καλή γνώση του 
αντικειµένου γνώσης, η οποία θα πρέπει να παραδώσει στους µαθητές. Οι εξετάσεις στην εκπαίδευση χηµεία 
που ολοκληρώνεται πορεία των µαθηµάτων είναι να επιτελέσουν σηµαντική λειτουργία καθώς περνά 
επιβεβαίωση των προσόντων για να γίνει καθηγητής χηµείας. Αποτελείται από µερικά στοιχεία, στόχος του 
οποίου είναι να ελέγχει: η έκταση της απόκτησης γνώσεων χηµικών στο πεδίο εφαρµογής της junior και 
ανώτερα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η γνώση στη χηµεία της εκπαίδευσης, τις ικανότητες για 
το σχεδιασµό της διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις ικανότητες για τη διεξαγωγή του 
µαθήµατος.  
 
 
2 Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών  
Μετά την έναρξη της εργασίας του δασκάλου είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 
προώθησης: ασκούµενου καθηγητή? ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ εκπαιδευτικός, υποψήφια δάσκαλος, ναυλωµένο 
δάσκαλος. Προώθηση σε υψηλότερη κατηγορία θα απαιτήσει την αναβάθµιση των προσόντων και 
µισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να συνδέεται µε την κατηγορία µετά τη διδασκαλία και την απόδοση της 
διδασκαλίας. Ο δάσκαλος µπορεί να προαχθεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, αν αυτός / αυτή: κατέχει τα 
προσόντα που απαιτούνται, έχει ολοκληρώσει µια πρακτική άσκηση η οποία έληξε µε µια θετική αξιολόγηση 
του / της επίτευξης του κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης (η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το ατοµικό 
πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων)? έχει γίνει δεκτή από την επιτροπή επιλογής ή, στην περίπτωση του 
δασκάλου συρρίκνωση, έχει περάσει µια εξέταση που διενεργείται από την εξεταστική επιτροπή. Μία από τις 
προϋποθέσεις για την προώθηση εκπαιδευτικών είναι µεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες µορφές (µαθήµατα) του 
επαγγελµατική βελτίωση. Οι µεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται συνήθως από ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης popup προσόντα για τη διδασκαλία άλλα συναφή θέµατα. Ένας άλλος τύπος της ξηράς µελέτες 
Επιτρέπει τη βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων στην περιοχή της δίδαξε το µάθηµα.  
Επί του παρόντος στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών έχουν πολλές ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης. 
Μπορούν να επιλέξουν από πολλές υψηλές προσφορές ποιότητας µεταξύ των οποίων είναι το ένα από το 
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Κέντρου για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης (CED). Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2010, ως αποτέλεσµα της 
συγχώνευσης της Εθνικής In-Service Centre κατάρτισης των εκπαιδευτικών και Μεθοδολογίας Κέντρο 
Ψυχολογικής-Παιδαγωγικής Συµβουλευτικής. CED είναι ένα εθνικό ίδρυµα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι 
στόχοι Κέντρου περιλαµβάνουν δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, ιδίως µέσω της 
στήριξης σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατά την εκτέλεση των εκ του νόµου καθηκόντων τους και την 
υποστήριξη των αλλαγών στο σύστηµα της εκπαίδευσης στον τοµέα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών. Το νέο πρόγραµµα σπουδών Πολωνίας ξεκίνησε το 2008 και εφαρµόζονται σήµερα στα 
λύκεια. Οι νέοι Γενικοί Στόχοι της εκπαίδευσης, καθώς και τις βασικές ικανότητες των µαθητών που πρέπει να 
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια τάξεις της επιστήµης που ορίζονται στο εν λόγω έγγραφο. Παρουσιάστηκε 
ικανότητες είναι σύµφωνες µε τις αρµοδιότητες που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στην Εξεταστική-Based 
Επιστήµη Εκπαίδευση (IBSE). IBSE είναι σήµερα µια δηµοφιλής εκπαιδευτική µέθοδος σε πολλές χώρες και 
αυτό είναι που προωθείται έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο, ο ρόλος της IBSE στο νέο 
πρόγραµµα σπουδών της επιστήµης πολωνική περιγράφεται και σε σχέση µε τη µέθοδο της «ανεξάρτητης 
έρευνας για την απόκτηση γνώσεων», που ήταν παλαιότερα γνωστή στην εθνική παιδαγωγική. 
Πολλά πανεπιστήµια της πολυτεχνεία οργανώνουν µεταπτυχιακές Προπονήσεις για τους εκπαιδευτικούς. 
Μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο ∆ιδακτικής της Χηµείας στο Siedlce προσφέρει µια ενδιαφέρουσα πορεία για τη 
Χηµεία και Μαθηµατικά καθηγητές. Ο στόχος του προγράµµατος είναι να δώσει το άτοµο που ολοκλήρωσε το 
βαθµό του πλοιάρχου στον τοµέα της χηµείας άδεια για διδασκαλία της χηµείας στο γυµνάσιο δευτεροβάθµιας 
ή ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα µαθηµατικά στο δηµοτικό σχολείο, γυµνάσιο γυµνάσιο και το 
λύκειο. Το µάθηµα απευθύνεται και σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου µαθηµάτων που σχετίζονται µε τη χηµεία 
ή τα µαθηµατικά. Στην περίπτωσή τους, θα παρέχει το δικαίωµα να διδάξει χηµεία ή τα µαθηµατικά, σε σχολές 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω, την αποφοίτησή τους από το δεύτερο πρόγραµµα σπουδών (µάστερ). Στο 
πλαίσιο του προγράµµατος των 340 ωρών οι µαθητές θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των 
ψυχολογικών - παιδαγωγική προετοιµασία για τη διδασκαλία χηµεία ή τα µαθηµατικά. Σχέδιο των 
δραστηριοτήτων µελέτης και τα προγράµµατα είναι προσαρµοσµένα στο διάταγµα του Υπουργού Επιστηµών 
και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της 17.01.2012 για το θέµα των εκπαιδευτικών προτύπων - την προετοιµασία 
της για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Οι µαθητές καλούνται επίσης να εξυπηρετήσει 155 ώρες πρακτική. 
Ένα άλλο παράδειγµα καλής πρακτικής όσον αφορά την ανάπτυξη καθηγητής χηµείας είναι WCIES. Πρόκειται 
για µια αυτοδιοίκηση διευκόλυνσης της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών - ένα ίδρυµα που παρέχει γνώση και την 
εκπαίδευση, τα καθήκοντα των οποίων τέλεια απεικονίζουν το σύνθηµα "Βαρσοβία - η Πόλη της 
Εκπαίδευσης». Οι κύριοι στόχοι του Κέντρου περιλαµβάνουν την υποστήριξη της Βαρσοβίας εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 
στην πόλη της Βαρσοβίας µε την υποστήριξη διαφόρων µορφών για τους εκπαιδευτικούς, περιλαµβάνει 
βιολογίας και καθηγητές χηµείας. Το Κέντρο έχει κάποια εµπειρία στο να υποστηρίζει την εφαρµογή της 
µεθόδου IBSE εκπαιδευτικών στο 4ο στάδιο, κυρίως στον τοµέα της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης για τους καθηγητές βιολογίας ενδιαφέρονται για τις νέες εκπαιδευτικές λύσειςΒαρσοβία Κέντρο 
Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Καινοτοµίες και Κατάρτισης έχει παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο σύνολο 
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών επιστηµών για αρκετά 
χρόνια. Από το 2009, το κέντρο έχει προσελκύσει πάνω από 2500 εκπαιδευτικοί είναι τα εργαστήρια, 
διαλέξεις, συνέδρια, σεµινάρια και µαθήµατα µοντέλο. Θέµατα για τα µαθήµατα έχουν συµπεριληφθεί: ειδήσεις 
από τον κόσµο της επιστήµης, των νέων µεθόδων διδασκαλίας, βιολογικά και χηµικά πειράµατα και 
παρατηρήσεις, και πολλά άλλα. Το πρόγραµµα κατάρτισης, µε βάση τη νέα αγγλική βασική διδακτέα ύλη της 
βιολογίας και της χηµείας, Αποτελείται από διαλέξεις και τα χέρια-για τις µαθησιακές δραστηριότητες που 
προβλέπονται από ειδικούς επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο της Βαρσοβίας και Νικόλαος Κοπέρνικος 
Πανεπιστήµιο Toruń. 
 
3 Εκτίµηση του Εθνικού Επιµόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕ 
Μειονεκτήµατα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Πολωνία 
Αναλύοντας την κατάσταση στην Πολωνία, µπορούν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα. English φοιτητής 
της Χηµείας στο Πανεπιστήµιο ή το Πολυτεχνείο είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για τη διδασκαλία στη θεωρία 
παρά πρακτική. Αυτός / αυτή έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό και χηµικά πειράµατα, όταν στο Πανεπιστήµιο 
και στη συνέχεια δεν έχει την ευκαιρία να πειραµατιστούν ξεκινά όταν η σωστή διδασκαλία στα σχολεία, τα 
οποία δεν έχουν ακόµη εξοπλισµένο κατάλληλα εργαστήρια χηµείας. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι οι 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην ίδια την Πολωνία η οποία, σύµφωνα µε ορισµένους εµπειρογνώµονες 
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επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών - τα τελευταία χρόνια έχεις αλλάξει µερικές 
φορές οποία οδηγεί σε αποπροσανατολισµό και την έλλειψη συνοχής των υπουργικών Απαιτήσεις και τα 
πραγµατικά µαθησιακά αποτελέσµατα και στόχοι διδασκαλίας . Τι είναι περισσότερο, σύµφωνα µε υπουργικές 
αποφάσεις και καθηγητής χηµείας υποτίθεται για να αναπτυχθούν επαγγελµατικά (κάθε εκπαιδευτικός στην 
Πολωνία ακολουθεί τη διαδικασία ανάπτυξης της σταδιοδροµίας - τέσσερα στάδια), αλλά κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του / χηµικές γνώσεις της δεν είναι πολύ επαληθευτεί. Οι παιδαγωγικές δεξιότητες τους 
επαληθεύεται όµως χηµείας θέµατα πειραµατισµού και ο πυρήνας έλλειψη παρακολούθησης της χηµείας. 
Υπάρχει µια προσφορά σε µερικά όργανα κάποιας επαγγελµατικής ανάπτυξης, επιµόρφωσης για τους 
καθηγητές εν υπηρεσία, αλλά µαθηµάτων, εργαστηρίων, συνεδρίων και κατάρτισης που οργανώνονται από 
αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, αν και συνήθως υψηλότερης ποιότητας, επίσης αρκετά ακριβό. Από την άλλη 
πλευρά, είναιεεε µαθήµατα καθηγητές βοηθήσει να εµπλουτίσουν τις τάξεις τους µε την κοπή εξελίξεις άκρη 
στο συναρπαστικό χώρο της νανοτεχνολογίας, να µάθουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
της επιστήµης, popup εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανανεώσετε την κατανόηση των εννοιών της επιστήµης 
πυρήνα και να συνδεθούν µε τους συνοµηλίκους τους. Ένα εξάµηνο µακρά πορεία συνεδριάζει κάθε 
εβδοµάδα και η κατηγορία 3 ωρών χωρίζεται σε τρία τµήµατα: τα α / εκπαιδευτικοί Μέσα σε ερευνητικό 
εργαστήριο χηµικών µέσω εκδροµές, διαδηλώσεις, τα χέρια σε πειράµατα, ή διαλέξεις από µεταπτυχιακούς 
φοιτητές. β / Οι εκπαιδευτικοί συζητούν πώς να γεφυρωθεί αποτελεσµατικά να φέρει αυτή την έρευνα στην 
τάξη, να αναπτύξουν σχέδια µαθήµατος και να προβληµατιστούν σχετικά µε το πώς έχουν χρησιµοποιήσει την 
πορεία στη διδασκαλία τους. Οι C / εκπαιδευτικοί είναι εξοπλισµένα µε βασικά χηµείας και παρέχει µε 
εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές για τη βελτίωση της µάθησης των µαθητών προκαλώντας σκέψη για 
πειραµατικές παρατηρήσεις. Οι στόχοι αυτού του προγράµµατος ανάπτυξης είναι να εκθέσει τους 
εκπαιδευτικούς να το ερευνητικό περιβάλλον, που ενισχύουν την αίσθηση του κάθε καθηγητή της επιστήµης 
ως µια διαδικασία, που εµβαθύνουν την κατανόηση κάθε δασκάλου από τα επιτεύγµατα και τις δυνατότητες 
της χηµείας, και να εφαρµόσουν τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από το ταξικό περιεχόµενο είναι µια ρύθµιση 
της έρευνας και της επιστηµονική ανακάλυψη. Όπως είδαµε παραπάνω η English καθηγητής χηµείας θα 
πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την / επαγγελµατική του ανάπτυξη σε ατοµική βάση τα οποία οι µικρές ως 
αποτέλεσµα την έλλειψη κινήτρων και η απώλεια της ποιότητας της διδασκαλίας. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο 
σηµαντικό, ο καθηγητής των Αγγλικών Χηµείας διαθέτει καλή Angielski γλωσσικές δεξιότητες που είναι πολύ 
περιοριστική και µπορεί να επιβραδύνει την αυτο-διδασκαλία και τον περιορισµό της χρήσης των λύσεων της 
χηµείας σε ξένη αγορά. 
 
4 Συµπεράσµατα 
Η έλλειψη συµπαγούς και επαρκώς ακριβείς αντίληψη για την εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών, 
καθώς και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων για τα δυσµενή έχει επιπτώσεις στο επίπεδο και τα 
αποτελέσµατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να κάνουν µεγάλες διαφορές στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας για αυτό το επάγγελµα από το ένα στο άλλο πανεπιστήµιο. Οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων, 
όπου επικεντρώνονται κυρίως στην επίσηµη εκτέλεση του πολύ γενικούς κανονισµούς που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω λαµβάνονται υπ 'όψιν, µπορούν να λάβουν πιστώσεις από κατάλληλα θέµατα, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση του επαγγέλµατος 
των εκπαιδευτικών. Αλλαγή συνθηκών ζωής, καθώς και τις απαιτήσεις Η συνδεδεµένη µε την ένταξη µας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν αναγκαία την ανάγκη αλλαγών σε «στάση στους µαθητές των εκπαιδευτικών 
Ποια επιστηµονική εκπαίδευση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της προετοιµασίας τους για τη ζωή 
σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη επιστήµη και την κοινωνική πραγµατικότητα. Αυτό απαιτεί κατάλληλη 
εκπαίδευση των καθηγητών θετικών επιστηµών και τη συνεχή βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των 
ενεργών εκπαιδευτικών.  
Οι µαθητές της επιστηµονικής εκπαίδευσης ξεκινά στο δηµοτικό σχολείο, όπου, µαζί µε το εκπαιδευτικό 
σύστηµα µεταρρυθµίσεων που εισήγαγε πριν από µερικά χρόνια, ένα νέο θέµα - η επιστήµη η οποία 
εµφανίστηκε απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οργάνωση των κατάλληλων µαθηµάτων 
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών του ένα αρκετά νέο θέµα ήταν για πολλούς λόγους ένα δύσκολο έργο. Το 
έργο έπρεπε να γίνει από το ίδιο το υπόβαθρο, όπως δεν υπήρχε πρακτική εµπειρία στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της επιστήµης, καθώς δεν αναλυτικά 
προγράµµατα και εγχειρίδια για το θέµα αυτό 
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