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Pracovněpedagogický koncept
Škola

Zespół Szkół Chemicznych Wł ocławek (PL)

Druh studia

Střední odborné vzdělávání

Obor studia

Technik analytik

Oblast činnosti
Jednotka výsledků učení (JVU)
Délka trvání ve vyučovacích hodinách
(1 vyučovací hodina = 45 minut)

Pracovní úkoly a odpovídající délka trvání
ve vyučovacích hodinách

Fáze učebního procesu

„Práce v laboratoři“

JVU 3: Analýza látek (analytická chemie)
3. ročník: 152h (4 vh týdně)
4. ročník: 60h (2 vh týdně)
1. Neutralizační titrace
2. Stanovení čísla kyselosti tuků
3. Stanovení jodu v kuchyňské soli


4 vh
4 vh
4 vh

Orientace, teoretické posouzení

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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Didaktické funkce

Vyhodnocení/Kontrola/Zhodnocení
výsledků



Vlastní činnost, praktické provedení



Kontrola a vyhodnocení činnosti a výsledků



Uvedení do problematiky, motivace, orientace na činnost, reaktivace, orientace na výsledek



Praktické osvojení



Upevnění, prohloubení dovedností potřebných v podnikové praxi

1.

Písemné kontroly

2.

Ústní kontroly

3.

Praktické kontroly

3.1 Výsledek práce
3.2 Zhodnocení produktu
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Výsledky učení
Znalosti (teoretické + praktické)
vědecké a teoretické souvislosti

Dovednosti
praktické + kognitivní
(= využití znalostí)
přijímá zadání pro volumetrickou



popíše faktory ovlivňující metodu stanovení

stanovení koncentrace vzorku

analýzu látek pro stanovení čísla



řeší typické problémy spojené s používanou



zná metody stanovení čísla kyselosti a jodu

kyselosti a množství jodu, plánuje



zná vlastnosti, strukturu, H- a P-věty týkající se

další pracovní kroky vedoucí k předání



samostatně vypracovává pracovní úkoly

analyzovaných látek

výsledků



aktivně se zapojuje do práce skupiny a je



zná metody stanovení titru odměrného roztoku a







zná teoretické vztahy mezi jednotlivými stanoveními



vede srozumitelnou a kompletní dokumentaci

odpovídající laboratorní techniku a



dbá během praktické činnosti na pravidla bezpečnosti

potřebné chemikálie, zachází s nimi

práce, ochrany zdraví a životního prostředí

přesně, pečlivě a s potřebnou rutinou


Kompetence
(role a míra odpovědnosti a samostatnosti)

metodou

spoluodpovědný za provedení pracovních úkolů

volí vhodné pracovní postupy,


dokumentuje a interpretuje výsledky

provádí analýzu a různé výpočty
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Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty /
Pomůcky podporující učení

 Reakce kyseliny a zásady
 Protolytické reakce kyselin a zásad
 Konjugované páry kyselin a zásad
 Neutralizační reakce
 Použití indikátorů
Neutralizační titrace
 Příprava a standardizace odměrného roztoku
 Stanovení koncentrace neznámé kyseliny nebo
zásady (báze)

Motivace

Návod pro instruktora / učitele

Výklad učiva, rozhovor

Tabule

Demonstrace
Praktické práce

Návod pro instruktora / učitele
Návod pro žáka

Kontrola a vyhodnocení činnosti a
výsledků




3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora / učitele

Délka: 0,5 US



Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úkolů

1. Neutralizační titrace
Orientace, teoretická posouzení,
opakování
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost, praktické provedení
Délka: 3,0 vh

Výpočet titru odměrného roztoku
Výpočet koncentrace neznámé kyseliny nebo
zásady
Interpretace výsledků

3.1 Pracovní výsledek

Hodnoty
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Fáze učebního procesu

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty/
Pomůcky podporující učení

 Význam čísla kyselosti tuků
 Reakce kyseliny a zásady
 Protolýza kyselin a zásad
 Neutralizační reakce
 Použití indikátorů
Stanovení čísla kyselosti tuků
 Neutralizační titrace hydroxidem draselným na
indikátor fenolftalein nebo thymoftalein

Teoretická příprava
s orientací na cíl /motivace

Návod pro instruktora / učitele

Demonstrace
Praktické práce

Návod pro instruktora / učitele
Návod pro žáka



3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora / učitele

Obsah pracovních úkolů

2. Stanovení čísla kyselosti tuků
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,
praktické provedení

Tabule

Délka: 3 vh

Kontrola a ohodnocení činnosti a
výsledků
Délka: 0,5 US



Výpočet čísla kyselosti v mg KOH/g
analyzovaného tuku
Interpretace výsledků

3.1 Výsledek práce
3.2 Zhodnocení
výsledného produktu

Hodnoty
Literatura
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Fáze učebního procesu

Obsahy pracovních úkolů

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty/
Pomůcky na podporu učení

3. Stanovení jodu v kuchyňské soli
V analytické laboratoři je prováděna analýza kvality chloridu sodného, který je používán k solení pokrmů, známého jako kuchyňská sůl. Jednou z analýz je
stanovení obsahu jodidu pomocí jodometrické metody. Jako laborant máš za úkol provést samostatnou analýzu kuchyňské soli a stanovit obsah jodidu. Postup
zaznamenej v protokolu. Z výsledku zjisti, zda je analyzovaný zkušební vzorek v souladu s normami obsahu jodidu draselného (V) stanovenými ministerstvem
zdravotnictví a odpovídá informacím, které uvádí výrobce. Vypracuj dokumentaci všech provedených úkolů a dodržuj předpisy týkající se bezpečnosti a
hygieny práce.
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost, praktické provedení
Délka: 3 vh

Kontrola a hodnocení vlastní
činnosti a výsledků
Délka: 0,5 vh

 Význam jodu pro člověka
 Jodometrie
 Chemické reakce pro stanovení jodu
 Použití indikátorů
 Stanovení bodu ekvivalence
Stanovení jodu v kuchyňské soli
 Zředění a příprava roztoků
 Titrace thiosíranem sodným

Motivace, Opakování





Výpočet obsahu jodu v kuchyňské soli
Interpretace výsledků
Porovnání získaných výsledků s informacemi
na výrobku a vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví

Diskuse v rámci vyučování

Návod pro instruktora / učitele
Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví stanovující obsah
látek v potravinách
Tabule

Ukázka
Praktické úkoly

Návod pro instruktora / učitele
Návod pro žáka

3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora / učitele
Informace o výrobku
Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví

3.2 Zhodnocení výsledku
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