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Αφηρηµένο
Αυτή η εργασία παρουσιάζει µια σύντοµη επισκόπηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, όπως
θεωρείται από την πορτογαλική νοµοθεσία: (i) αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (ITE), (ii)
εξειδικευµένη κατάρτιση και (iii) στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη
έµφαση θα δοθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία. Σήµερα, ITE αντιστοιχεί στο
επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα). Πρόκειται για µια συνεχή
επαγγελµατική ανάπτυξη, όπου βασίζεται στην έρευνα και στην πράξη το πλαίσιο είναι σηµαντικά
χαρακτηριστικά. Εξειδικευµένη εκπαίδευση έχει σκοπό να παρέχει προσόντα σε συµπληρωµατικές
εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η ειδική εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες διαχείρισης και
ελέγχου, κοινωνικο-πολιτιστικές animation και τη βασική εκπαίδευση για τους ενήλικες. Η
ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση ή συνεχή κατάρτιση επιτρέπει στους καθηγητές να συµπληρώνουν, να
εµβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και την επαγγελµατική του επάρκεια. Τη
διαπίστευσή του, σε ό, τι αφορά τους εµπλεκόµενους φορείς, ενέργειες κατάρτισης και η διαδικασία
αξιολόγησης είναι κεντρική στο "Conselho Científico-Pedagógico da formação Continua»
(Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής του Συµβουλίου της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης) και έχει άµεσο
αντίκτυπο στην καριέρα του δασκάλου, είναι ένας από οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την
πρόσβαση της κινητικότητας και της εξέλιξης.

1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε την πορτογαλική νοµοθεσία [1], την κατάρτιση των εκπαιδευτικών οργανώνεται σε τρεις
διαφορετικές κατηγορίες: (i) Η αρχική εκπαίδευση, (ii) Εξειδικευµένη εκπαίδευση, και (iii) Σε
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση.
Επί του παρόντος, και σύµφωνα µε τη διαδικασία της Μπολόνια, έχουν ITE προγράµµατα στην
Πορτογαλία έχουν αναδιαρθρωθεί και πτυχίο Master καλείται να είσοδο επάγγελµα του εκπαιδευτικού.
Για την επιφύλαξη των εκπαιδευτικών, όπου περιλαµβάνονται καθηγητές χηµείας, ΙΤΕ ακολουθεί ένα
διαδοχικό µοντέλο? Είναι τα επαγγελµατικά προσόντα που αποκτήθηκαν σε ένα 2ο κύκλο, µετά από
ένα one Θέµα 1ο προσανατολισµό. Αυτό το δεύτερο κύκλο παρέχεται µόνο από τα πανεπιστήµια.
Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα, Χηµεία καθηγητές πρέπει να παρακολουθήσουν ένα θέµα
προσανατολισµένη πρώτο κύκλο (3 χρόνια, 180 ECTS), που ακολουθείται από ένα δεύτερο κύκλο
σπουδών (master) επικεντρώθηκε κυρίως στα επαγγελµατικά προσόντα. Ο δεύτερος κύκλος µε τίτλο
«Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες-χηµείας» (2 χρόνια, 120 ECTS) έχει ως στόχο να πληρούν τις
προϋποθέσεις των εκπαιδευτικών, τόσο στο πεδίο της φυσικής και της χηµείας επιστηµών, για να
διδάξει τις βασικές (3ος κύκλος) και δευτεροβάθµια εκπαίδευση [2]. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αυτό το δεύτερο κύκλο οι αιτούντες πρέπει να έχουν 120 ECTS σε δύο θεµατικούς τοµείς (φυσική και
χηµεία), συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 50 ECTS σε καθένα από αυτά. Παραδείγµατα του
πρώτου κύκλου θα µπορούσε να είναι Χηµεία, Φυσική-Χηµεία και Βιοχηµεία Sciences, µεταξύ άλλων.
Αυτό το δεύτερο κύκλο θα παρέχει εκπαίδευση στη φυσική και τη χηµεία διδακτική, καθώς και στην
εκπαιδευτική ψυχολογία. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε ITE στην Πορτογαλία µπορεί να
γνωµοδοτήσει σε προηγούµενη εργασία [3].
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Εξειδικευµένη εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή επαγγελµατικών προσόντων σε συµπληρωµατικές
λειτουργίες της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το [4], µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: (i) Ειδική Αγωγή
(παρέχεται από κατάλληλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης)? (Ii) ∆ιοίκηση και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων στα σχολεία, κοινωνικο-πολιτιστικές animation, βασική εκπαίδευση για τους ενήλικες,
µεταξύ άλλων, µε γνώµονα την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήµατος (παρέχεται από ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).
Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση, ή συνεχή κατάρτιση, επιτρέπει στους καθηγητές να συµπληρώσει,
να εµβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και την επαγγελµατική του επάρκεια. Το
θέµα αυτό θα υποβληθεί σε µια βαθύτερη ανάλυση στις επόµενες ενότητες µε επίκεντρο τα ακόλουθα
σηµεία: (i) Γενικοί στόχοι και οργάνωση? (Ii) τις µεθοδολογίες και αξιολόγησης (iii) Επιπτώσεις στην
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και (iv) Η «χηµεία είναι όλα γύρω προβολή του έργου του δικτύου
"δασκάλου. Τα περιεχόµενα αυτού του τµήµατος µε βάση την ακόλουθη νοµοθεσία / κανονισµούς:
• Νοµικό καθεστώς της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών διέπεται από το
νοµοθετικό διάταγµα 249/92 της 9ης Νοεµβρίου [5]. (Με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε το
νοµοθετικό διάταγµα 60/93 της 20ής Αυγούστου [6], το νοµοθετικό διάταγµα 274/94 της 28ης
Οκτωβρίου [7], το νοµοθετικό διάταγµα 207/96 της 2ας Νοεµβρίου [8], του νοµοθετικού
διατάγµατος 155/99 της 10ης Μαΐου [9] και του νοµοθετικού διατάγµατος 15/2007 της 19
Ιανουαρίου [10])?
• Παραγγείλετε 14420/2010 της 15 Σεπτεµβρίου [11]?
• Ρυθµιστική νόµου 2/2010 της 23ης Ιουνίου [12]?
• ∆ιδασκαλία Επάγγελµα Κωδικός Σταδιοδροµίας για το βρέφος, την πρωτοβάθµια και τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το νοµοθετικό διάταγµα 41/2012 της 21ης Φεβ. [1].

2. Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση
2.1. Γενικοί στόχοι και η οργάνωση
Σε γενικές γραµµές, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προτίθεται να παράσχει ενηµέρωση, τη βελτίωση, τη
µετατροπή και την υποστήριξη σε επαγγελµατίες διδασκαλίας καθώς και τη σταδιοδροµία τους.
Σχεδιασµός του πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη των επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Τα σχέδια
διαµόρφωσης µπορούν να αντληθούν από τα σχολεία λαµβάνοντας υπόψη την εκπαίδευσή διάγνωση
αναγκών τους ή µπορεί απλά να προκύψουν από µια µεµονωµένη πρωτοβουλία του δασκάλου.
Οι In-service ενεργειών κατάρτισης που πραγµατοποιούνται από τους φορείς κατάρτισης
διαπιστευµένο από το Conselho Científico-Pedagógico da formação Continua (Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής του Συµβουλίου της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης)(CCPFC), που εδρεύει στο
Πανεπιστήµιο του Minho (Braga, Πορτογαλία). Παραδείγµατα αυτών των φορέων κατάρτισης είναι:
• Τα κέντρα κατάρτισης που σχετίζεται µε τις ενώσεις του σχολείου (CFAE)?
• Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης?
• Εκπαιδευτικά κέντρα επαγγελµατικών ή επιστηµονικών µη κερδοσκοπικές οργανώσεις?
• Περιστασιακά, οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών?
• Άλλα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς και συνεταιρισµούς
διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό.
Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση δεν υπάρχει προς το παρόν καµία
κυβερνητική χρηµατοδότηση για την υποστήριξη ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Παρά το γεγονός ότι
πολλά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα των
πακέτων που καταβάλλονται σχηµατισµού, η αναζήτηση για τις δράσεις αυτές µειώνεται, εν µέρει
δικαιολογείται από τις CFAEs εργασία που προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις πιο επείγουσες ανάγκες
των συνδεδεµένων σχολείων τους. Στο πλαίσιο αυτό, δωρεάν εκπαίδευση που προσφέρεται χάρη σε:
• Ενδογενών πόρων του σχολείου. Μερικοί διαπιστευµένο εκπαιδευτικοί να είναι διαθέσιµοι για
την παροχή κατάρτισης στους συναδέλφους τους?
• Η ύπαρξη των πρωτοκόλλων και συνεργασίες µε άλλους φορείς στο πλαίσιο των
προγραµµάτων κατάρτισης.

2.2. Μεθοδολογίες και αξιολόγηση
Οι περισσότερες από τις δράσεις κατάρτισης αντιστοιχούν σε πρόσωπο µε πρόσωπο µαθήµατα?
Ωστόσο υπάρχει µια προοδευτική αλλαγή του παραδείγµατος οφείλεται η σταδιακή εδραίωση της
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χρήσης των ΤΠΕ. Όπως αυτό, η online format µέσω e-learning, και β-learning λεπτοµέρειες γίνεται
µια τρέχουσα πρακτική, όχι µόνο λόγω της αποτελεσµατικότητάς της, αλλά και ως ένας τρόπος για
την αντιµετώπιση των οικονοµικών, χώρο και χρόνο περιορισµούς.
Η αξιολόγηση των ενεργειών είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι διαπιστευµένα από το CCPFC. Η
τελική κατάταξη θα πρέπει να εκφράζεται ποιοτικά (ανεπαρκής για εξαιρετική) που αντιστοιχεί σε
τελική κατάταξη σε µια κλίµακα που κυµαίνεται µεταξύ 1 και 10 τιµές. Η αξιολόγηση λογαριασµούς µε
την απόδοση των εκπαιδευτικών, αλλά και µε επιµέλεια. Συγκεκριµένα, η πιστοποίηση δεν πρέπει να
χορηγείται εάν η συµµετοχή είναι κάτω από τα δύο τρίτα του µήκους της κατάρτισης.

2.3 Επιπτώσεις στην επαγγελµατική σταδιοδροµία
Μεταξύ άλλων παραγόντων, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξέλιξη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
παρακολουθήσουν µε επιτυχία, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση ή εξειδικευµένες δράσεις κατάρτισης κατά
τη διάρκεια του κύκλου υπό αξιολόγηση. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να έχουν διαπιστευτεί 25 ώρες σε
πέµπτο βήµα της καριέρας διδασκαλίας (= 1 πόντος) και 50 ωρών για τις άλλες (= 2 µονάδες).
Όπως συµβαίνει, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξέλιξη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει απαραιτήτως
να παραστούν στην υπηρεσία δράσεις κατάρτισης, πιστοποιηµένο από CCPFC, µέχρι τον
απαιτούµενο αριθµό ωρών, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων µη διαπιστευµένων δράσεις
κατάρτισης, όπως συνέδρια, διασκέψεις, σεµινάρια και εργαστήρια. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό ότι
ένα µέρος (τουλάχιστον 50%) του παρακολούθησαν την κατάρτιση βρίσκεται σε δράσεις µέσα στο
κατάλληλο επιστηµονικό χώρο.
Οι δράσεις είναι σύµφωνα µε την επιστηµονική περιοχή του δασκάλου, εφόσον εµπίπτουν άµεσα στις
διδάσκονται περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος, ειδικά εάν έχουν άµεση εφαρµογή στην
τάξη? Ή δράσεις µε στόχο την ενηµέρωση / βελτίωση της διδασκαλίας µάθησης πρακτικές είτε για την
ενηµέρωση και τη βελτίωση συγκεκριµένων διδακτική, η χρήση των νέα υλικά ή εκπαιδευτικό
εξοπλισµό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις, που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη πειραµατικών
εκπαίδευση, θεωρούνται επίσης.

2.4 Η «χηµεία είναι όλα γύρω του δικτύου του έργου" άποψη του δασκάλου
Στο πλαίσιο του "Χηµεία είναι όλα γύρω του έργου του δικτύου», καθώς και σχετικά µε το θέµα
"ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση" οι εµπλεκόµενοι καθηγητές εξέφρασαν την άποψή τους ως εξής:
• Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση είναι απαραίτητη για την προώθηση της πραγµατοποίησης του
δασκάλου. Όσον αφορά τη συγκεκριµένη περιοχή του Bragança επεσήµαναν την έλλειψη της
προσφοράς σε ό, τι αφορά την πειραµατική κατάρτιση χηµεία. Στο πλαίσιο αυτό, η οµάδα του
έργου IPB προώθησε την οργάνωση της δράσης κατάρτισης σε συνεργασία µε την CFAEBragança.
• Οι περισσότεροι από τους εµπλεκόµενους διδάσκοντες έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα
σχετικά µε τις ΤΠΕ, αλλά όχι ειδικά για τη διδασκαλία της χηµείας. Μια ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
στη χρήση των ΤΠΕ και ο τρόπος που µπορεί να συνδεθεί µε πειραµατικές δραστηριότητες στο
εργαστήριο. ∆ιαπιστώθηκε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προσανατολισµένη οδηγούς για την
υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ πόρων, είτε ως εισαγωγή στην πειραµατική δραστηριότητα ή
ως εργαλείο για την εµπέδωση των γνώσεων. Περισσότερα, διαπιστώθηκε σηµαντικό να
προσφέρουν εκπαίδευση µε επίκεντρο αυτή τη δυαδικότητα ΤΠΕ πειραµατική δραστηριότητα.
• Πολλά θέµατα για τη θέση σε υπηρεσία δράσεις κατάρτισης επικεντρώθηκε. Μεταξύ αυτών,
τεχνολογικά θέµατα όπως «Περιβαλλοντική Χηµεία», «Χηµεία Τροφίµων", "τεχνολογία
Πολυµερών» και «Αισθητική χηµεία» παραπέµφθηκαν. «Αναλυτική χηµεία", ειδικότερα, η
χρήση του αναλυτικού εξοπλισµού, αναφέρθηκε επίσης. Επιπλέον, «χηµικών αισθητήρων",
"Πυρηνική χηµεία" και "πράσινη και βιώσιµη χηµεία» είχαν επισηµανθεί ως σχετικούς µε θέµατα
ενόψει της σηµερινής "χηµεία στο πλαίσιο" προγράµµατα.

3. Τελικές σκέψεις
Ανεξάρτητα από τον αριθµό των πιστώσεων που απαιτούνται για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας,
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση είναι ζωτικής σηµασίας για τη διδασκαλία στην επικαιροποίηση των
γνώσεων σηµερινό πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων. Αυτό πρέπει να γίνεται αντιληπτή από όλους τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να
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αντιµετωπίσει την κατάρτιση ως αναπόσπαστο και ουσιαστικό ανάγκη να συµπεριλάβει την
τροποποίηση της ταχείας κόσµου µε συνέπειες στην οικονοµική δραστηριότητα διδασκαλίας.
Πηγαίνουν τις ηµέρες όπου ITE σχηµατισµός ήταν αρκετό για να υποστηρίξει µια καριέρα. Σήµερα, τα
πρότυπα ποιότητας αξίωση για την ενηµέρωση των επαγγελµατιών δεσµευτεί µε την ανεξάρτητη
µάθηση σε ένα "δια βίου µάθηση" έννοια. Αυτός είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να
ανταποκριθεί στα αιτήµατα του πραγµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
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