Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego
kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu
edukacji zawodowej

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „TraWi“
Numer projektu: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629

Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego
Szkoła

SPŠCH Brno (CZ)

Obszar

Kształcenie zawodowe

Kierunki kształcenia
zawodowego

Obszar działań
Jednostka efektów uczenia się
(JEU)
Liczba godzin lekcyjnych (godz.
lek.)
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Zadania i czas w godz. lek.

1. Chemia stosowana
 Chemia analityczna
 Substancje farmaceutyczne
 Ochrona środowiska
2. Analiza żywności
„Praca w laboratorium chemicznym“
JEU 2: Wyznaczenie stałych materiałowych lub właściwości substancji (Chemia Fizykalna)
3. rok nauczania: 34 godz. lek. (1 godz. lek. tygodniowo)
4. rok nauczania: 60 godz. lek. (2 godz. lek. tygodniowo)
1. Wyznaczenie lepkości kinematycznej za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohde’a
2. Pomiar refrakcji molowej cieczy dla określenia jakości surowców
3. Wyznaczenie zależności wartości pH biofarmaceutyków od ich koncentracji

2 godz. lek.
2 godz. lek.
3 godz. lek.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie
zamieszczonych w niej informacji.
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Fazy procesu nauczania

Funkcje dydaktyczne

Analiza/kontrola/ocena wyników



zorientowanie, rozważania teoretyczne



działanie, praktyczne wykonanie zadania



kontrola i ocena działania i wyników



wprowadzenie, motywacja, zorientowanie na działanie, reaktywacja, zorientowanie na cel



nabycie pierwszych praktycznych doświadczeń



utrwalenie, pogłębienie sprawności w praktyce w miejscu pracy

1. kontrole pisemne
2. kontrole ustne
3. kontrole praktyczne
3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu
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Efekty uczenia się
Wiedza (teoretyczna + praktyczna)
Kontekst naukowy i teoretyczny



zna właściwości zastosowanych substancji
chemicznych (zwroty H i P)

fizycznych próbek cieczy oraz planuje

nazywa zależności między wielkościami

kolejne etapy pracy aż do przekazania

pomiarowymi a parametrami oraz zna

wyników

zarówno odpowiednie kroki postępowania,





wybiera sposób postępowania,

Kompetencje
(rola i wymiar odpowiedzialności i autonomii)


pracuje samodzielnie według przepisów
dot. pracy



samodzielnie sprawdza wyniki pracy i
rozwiązania



formułuje wpływ skontrolowanych

jak i zależności obliczeń dla wyznaczenia

odpowiednią technikę laboratoryjną i

parametrów (np. temperatury) na wartości

wielkości fizycznych

potrzebne chemikalia i posługuje się nimi z

pomiarowe

zna odpowiednią aparaturę oraz sprzęty, a

wielką dokładnością, ostrożnością oraz

także ich sposób funkcjonowania oraz ich

wprawą

obsługę (waga analityczna, stoper,





Sprawności
praktyczne + kognitywne
(= zastosowanie wiedzy)
przyjmuje zlecenia na wyznaczenie stałych



przeprowadza ponownie pomiary z

wiskozymetr, piknometr, refraktometr, pH-

podobnymi próbkami, by uzyskać

metr)

zgodność przynajmniej trzech

opisuje zasady postępowania i metod

następujących po sobie pomiarów

(wyznaczenie gęstości, lepkości,
współczynnika załamania światła oraz





rozwiązuje ewentualne problemy, znajduje
alternatywne metody pomiaru dla zadania



stosuje się do przepisów i zasad
bezpieczeństwa

przeprowadza pomiary ze szczególną
dokładnością, kładąc nacisk na czystość
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wartości pH)




zna zależności mierzonych wielkości od

stosowanego wyposażenia


otoczenia (temperatura, ciśnienie,

przeprowadza obliczenia, prezentuje

czystość, wilgotność, itd.)

zależności w formie graficznej

zna znaczenie dokładności i staranności



przy wykonywaniu pomiarów i obliczeń


opracowuje wyniki w formie tabelarycznej,

zna przepisy i uregulowania odnośnie

przy chemicznie czystych substancjach
porównuje wyniki z wartościami z tabelek



bezpieczeństwa

analizuje problem, rozwija możliwe
rozwiązania przy zastosowaniu wiedzy
specjalistycznej oraz decyduje, jak
otrzymane wartości można sprawdzić za
pomocą alternatywnego wyposażenia.



rozważa, czy problem rzeczywiście został
rozwiązany
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Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

1. Wyznaczenie lepkości kinematycznej za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohde’a
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 1,5 godz. szkol.

Kontrola i ocena działania
oraz wyników
czas: 0,5 godz. szkol.




wyznaczenie i obliczenie gęstości
wyznaczenie i obliczenie lepkości dynamicznej i
kinematycznej

motywacja
wykład
pogadanka lekcyjna

Wyznaczenie właściwości fizykalnych cieczy:
 wyznaczenie gęstości za pomocą piknometru
 wyznaczenie lepkości za pomocą wiskozymetru
kapilarnego Ubbelohde’a

demonstracja
praca praktyczna





3.kontrole praktyczne:




zapis wyników pomiarów w formie tabelarycznej
wykonanie obliczeń gęstości i lepkości
graficzna prezentacja lepkości dynamicznej w
zależności od temperatury
ocenienie potencjalnego wpływu temperatury na
lepkość dynamiczną
ocena zbadanych próbek

3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica
stream-sheet-video
prezentacja Power Point
e-Learning
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
literatura
komputer (program Excel)
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Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

2. Pomiar refrakcji molowej cieczy dla określania jakości surowców
Wyobraź sobie, że pracujesz w dziale badania jakości w firmie Synthon i zlecono Ci dzienne wyznaczenie refrakcji molowej cieczy w
surowcach. Badanie to jest bardzo ważne dla prawidłowego określenia czystości oraz jakości surowców.
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne



Wyznaczenie refrakcji molowej

motywacja
wykład
pogadanka lekcyjna

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 1,5 godz. szkol.

Kontrola i ocena działania
oraz wyników
czas: 0,5 godz. szkol.

Wyznaczenie refrakcji molowej rozpuszczalników w
celu kontroli jakości kauczuku:
 wyznaczenie gęstości oraz współczynnika
załamania światła

demonstracja
praca praktyczna





3. kontrole praktyczne:



zapis wyników pomiarów w formie tabelarycznej
obliczenie gęstości
obliczenie refrakcji molowej za pomocą wzoru
Lorentza-Lorenza dla spokrewnionych
rozpuszczalników
wyznaczenie refrakcji atomowej i porównanie z

3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica, e-Learning
Stream-sheet-video
prezentacja Power Point
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tabele podane w literaturze
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Faza procesu kształcenia

wartościami pomiarowymi
porównanie refrakcji molowej z wartościami
podanymi w literaturze

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

3. Wyznaczenie zależności wartości pH biofarmaceutyków od ich koncentracji
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne



wyznaczenie wartości pH

motywacja
wykład
pogadanka lekcyjna

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania

Wyznaczenie wartości pH jako wskaźnik jakości przy
produkcji substancji farmaceutycznych

demonstracja
praca praktyczna

czas: 1,5 godz. szkol.

Kontrola i ocena działania
oraz wyników



wyznaczenie wartości pH roztworów jako wskaźnika
jakości przy produkcji substancji farmaceutycznych




zapis wyników pomiarów w formie tabelarycznej
prezentacja wartości pH w zależności od
koncentracji i logarytmu koncentracji w formie
diagramu (rysunek linii kalibracji)
graficzna analiza przebadanych próbek za pomocą

czas: 0,5 godz. szkol.



3. kontrole praktyczne:
3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica
Stream-sheet-video
prezentacja Power Point
e-Learning
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
komputer (program Excel)
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diagramu (wyznaczenie koncentracji)
porównanie wartości pomiarowych i obliczeniowych
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