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Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego
Szkoła

SPŠCH Pardubice (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.
2.
3.
4.

Chemia analityczna
Substancje farmaceutyczne
Produkcja chemiczno-farmaceutyczna
Analiza materiału chemicznego i biologicznego

„Praca w laboratorium chemicznym“
JEU 2: Wyznaczenie stałych materiałowych lub właściwości substancji (Praktyka w zakresie chemii
analitycznej)
2 rok nauczania: 51 godz. lek. (1,5 godz. lek. tygodniowo)
3 rok nauczania: 96 godz. lek. (3 godz. lek. tygodniowo)
4 rok nauczania: 90 godz. lek. (3 godz. lek. tygodniowo)
1. Wyznaczenie lepkości płynów
2. Wyznaczenie gęstości płynów
3. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego płynów

3 godz. lek.
3 godz. lek.
3 godz. lek.
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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
3.3 porównanie wyników z wartościami rzeczywistymi
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Efekty uczenia się
Wiedza (teoretyczna + praktyczna)
Kontekst naukowy i teoretyczny


zna stałą materiałową gęstość, lepkość i



napięcie powierzchniowe oraz sposoby ich
wyznaczania za pomocą różnych metod









pracuje według przepisów dot. pracy

relewantne właściwości fizyczne cieczy



stosuje się do przepisów i zasad

powierzchniowe oraz ich zależność od

stalagmometru)

temperatury

zna odpowiednie aparatury i sprzęty wraz z



dokonuje pomiarów skrupulatnie i ze



samodzielnie sprawdza wyniki pracy i
rozwiązania



formułuje wpływ skontrolowanych
parametrów (np. temperatury) na wartości
pomiarowe



wykorzystuje umiejętności manualne

kapilarny Ubbelohde’a, wiskozymetr



praktykuje różne techniki pomiarowe

kulkowy Höpplera, stalagmometr)



stosuje odpowiednią technikę laboratoryjną

zna właściwości zastosowanych substancji

i posługuje się nią z wielką dokładnością,

chemicznych (zwroty H i P)

ostrożnością oraz wprawą


bezpieczeństwa

szczególną dokładnością

funkcjonowania/obsługiwania (wiskozymetr

zna odpowiednie wzory obliczeniowe

Kompetencje
(rola i wymiar odpowiedzialności i autonomii)

wyznacza gęstość, lepkość i napięcie

zna zasady metod specjalnych (np. metodą

ich sposobem



Sprawności
praktyczne + kognitywne
(= zastosowanie wiedzy)
wykorzystuje źródła informacji, by znaleźć



interpretuje naukowo i dyskutuje na temat
otrzymanych wyników



porównuje wyniki pomiarów z wartościami
tabelarycznymi i określa dokładność metod

prowadzi ponowne pomiary w podobnych
warunkach
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wyznacza materiałową gęstość, lepkość i
napięcie powierzchniowe cieczy przy stałej
temperaturze



dokonuje obliczeń przy zastosowaniu
wiedzy teoretycznej



opracowuje wyniki w formie tabelarycznej
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Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

1. Wyznaczenie lepkości cieczy
Jesteś laborantem chemicznym w salonie piękności i obok innych czynności twoim zadaniem jest analiza gliceryny w produktach
kosmetycznych. Twoim dzisiejszym zadaniem jest wyznaczenie lepkości gliceryny w jednym produkcie kosmetycznym. Do wyznaczenia
lepkości gliceryny powinieneś zastosować 2 aparatury. Na zakończenie porównaj otrzymane wyniki z wartościami tabelarycznymi.
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne




czas: 0,5 godz. szkol.

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 2,0 godz. szkol.

Kontrola i ocena działania
oraz wyników

analiza zadania
ustalenie stałej materiałowej lepkości i jej zależności
od temperatury i innych właściwości fizycznych

motywacja
wprowadzenie
wykład

Wyznaczenie lepkości cieczy
 wyznaczenie lepkości cieczy różnymi metodami lub
za pomocą różnej aparatury
 porównanie z różnymi metodami lub wynikami
uzyskanymi za pomocą różnej aparatury
 analiza graficzna zależności lepkości i temperatury

demonstracja
praca praktyczna




3.Kontrole praktyczne:

czas: 0,5 godz. szkol.



zapis wyników pomiarów w formie tabelarycznej
graficzna prezentacja lepkości w zależności od
temperatury i wszystkich wartości pomiarowych
wykonanie obliczeń

3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica
film wideo
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
karty pracy
instrukcja obsługi
podręcznik urządzenia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
literatura
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Faza procesu kształcenia

interpretacja naukowa otrzymanych wyników
dokładne sformułowanie
wyciągnięcie logicznych wniosków

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

komputer (Excel)
literatura, banki danych,
PC (tabele, grafiki
protokoły)
Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

2. Wyznaczenie gęstości cieczy
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne




analiza zadania
ustalenie stałej materiałowej gęstości i jej
zależności od temperatury i innych właściwości
fizycznych
 planowanie i organizacja pracy
Wyznaczenie gęstości cieczy
 wyznaczenie gęstości cieczy różnymi metodami lub
za pomocą różnej aparatury
 porównanie otrzymanych wyników za pomocą
różnych metod lub aparatury

motywacja
wprowadzenie
wykład

Kontrola i ocena działania
oraz wyników



3.kontrole praktyczne:

czas: 0,5 godz. szkol.



czas: 0,5 godz. szkol.

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 2,0 godz. szkol.

zapis wszystkich wartości pomiarowych w formie
tabelarycznej
porównanie wyników z wartościami tabelarycznymi i

demonstracja
praca praktyczna

3.1 wynik pracy

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica
film wideo
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
karty pracy
instrukcja obsługi
podręcznik urządzenia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
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Faza procesu kształcenia

ocena dokładności różnych metod
dokładne formułowanie
wyciągnięcie logicznych wniosków
wykonanie obliczeń

Treść zadań

3.2 ocena produktu
3.3 porównanie wyników
z wartościami
rzeczywistymi

literatura
banki danych
PC (tabele, grafiki
protokoły)

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne

3. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne




motywacja
wprowadzenie
wykład

czas: 2,0 godz. szkol.

analiza zadania
ustalenie stałej materiałowej napięcia
powierzchniowego i jej zależności od temperatury i
innych właściwości fizycznych
 planowanie i organizacja pracy
Wyznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy
 wyznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy za
pomocą metody stalagmometru

Kontrola i ocena działania
oraz wyników




3.kontrole praktyczne:

czas: 0,5 godz. szkol.

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania

zapis wartości w formie tabelarycznej
porównanie wyników z wartościami tabelarycznymi i

demonstracja
praca praktyczna

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica
film wideo
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
karty pracy
instrukcja obsługi
podręcznik urządzenia
instrukcja postępowania w
pracy dla
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czas: 0,5 godz. szkol.





ocena dokładności różnych metod
dokładne sformułowanie
wyciągnięcie logicznych wniosków
wykonanie obliczeń

3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu
3.3 porównanie wyników
z wartościami
rzeczywistymi

nauczyciela/trenera
literatura
banki danych
PC (tabele, grafiki
protokoły)
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