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Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego
Szkoła

Zespół Szkół Chemicznych Włocławek (PL)

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.

Technik analityk

„Praca w laboratorium chemicznym“

JEU 3: analiza substancji (chemia analityczna)
3. rok nauczania: 152 godz. lek. (4 godz. lek. tygodniowo)
4. rok nauczania: 60 godz. lek. (2 godz. lek. tygodniowo)
1. Miareczkowanie potencjometryczne
2. Oznaczenie liczby kwasowej tłuszczów
3. Oznaczenie zawartości jodu w soli kuchennej


4 godz. lek.
4 godz. lek.
4 godz. lek.

zorientowanie, rozważania teoretyczne
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Fazy procesu nauczania

Funkcje dydaktyczne

Analiza/kontrola/ocena wyników



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 metody ustalania miana mianowanego



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

Kompetencje
(rola i wymiar odpowiedzialności i autonomii)


opisuje czynniki mające wpływ na metodę

roztworu i wolumetryczną metodę

analizę substancji oraz oznaczania liczby

wyznaczania stężenia

kwasowej tłuszczy oraz zawartości jodu

zna metody oznaczania liczby kwasowej

oraz planuje dalsze etapy pracy aż do

tłuszczy i określania zawartości jodu

przekazania wyników



samodzielnie opracowuje zadania

wybiera sposób postępowania,



pracuje w grupie aktywnie i ponosi

zna właściwości, strukturę, zwroty H i P



oznaczania


rozwiązuje typowe problemy związane z
zastosowaną metodą

badanych substancji

odpowiednią technikę laboratoryjną i

współodpowiedzialność podczas



zna teoretyczne zależności oznaczeń

potrzebne chemikalia i posługuje się nimi z

wykonywania zadań



dokumentuje wyniki w sposób dokładny i

wielką dokładnością, ostrożnością oraz

zrozumiały

wprawą



podczas pracy praktycznej stosuje się do





dokumentuje i interpretuje wyniki

bada i oblicza różne wartości analiz

przepisów dot. dla ochrony zdrowia i
środowiska oraz zapewnienia
bezpieczeństwa w pracy.
Potrzebne
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Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

dokumenty/materiały
dydaktyczne

motywacja
wprowadzenie
wykład

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
tablica

demonstracja
praca praktyczna

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia
instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera

1. Miareczkowanie potencjometryczne
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne
czas: 0,5 godz. szkol.

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 3,0 godz. szkol.

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

 reakcje kwas-zasada
 protoliza kwasów i zasad
 pary sprzężonych kwasów i zasad
 reakcje zobojętniające
 zastosowanie wskaźników
Miareczkowanie potencjometryczne
 sporządzenie i nastawienie roztworu mianowanego
(ustalenie miana)
 wyznaczenie stężenia nieznanego kwasu lub
zasady
 obliczenie miana roztworu mianowanego
 obliczenie stężenia nieznanego kwasu lub zasady
 interpretacja wyników

3.Kontrole praktyczne:
3.1 wynik pracy

wartości wymagane

Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji

Potrzebne
dokumenty/materiały
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nauczania (metodyka)

dydaktyczne

 znaczenie liczby kwasowej tłuszczów
 reakcje kwas-zasada
 protoliza kwasów i zasad
 pary sprzężonych kwasów i zasad
 reakcje zobojętniające
 zastosowanie wskaźników
Oznaczenie liczby kwasowej tłuszczów
 miareczkowanie potencjometryczne roztworu KOH
za pomocą fenoloftaleiny lub tymoloftaleiny

teoretyczne
zorientowanie na cel/
motywacja

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera

demonstracja
praca praktyczna

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia

Kontrola i ocena działania
oraz wyników



3.kontrole praktyczne:

czas: 0,5 godz. szkol.



instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
wartości wymagane

2. Oznaczenie liczby kwasowej tłuszczów
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne
czas: 0,5 godz. szkol.

Działanie, praktyczne
wykonanie zadania
czas: 3,0 godz. szkol.

obliczenie liczby kwasowej w mg KOH/g badanego
tłuszczu
interpretacja wyników

tablica

3.1 wynik pracy
3.2 ocena produktu

literatura

Faza procesu kształcenia

Treść zadań

Forma organizacji
nauczania (metodyka)

Potrzebne
dokumenty/materiały
dydaktyczne
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3. Oznaczenie zawartości jodu w soli kuchennej
W laboratorium analitycznym badana jest jakość chlorku sodu przeznaczonego do spożycia, znanego jako sól kuchenna. Jednym z
przeprowadzonych badań jest oznaczenie zawartości jodu metoda jodometryczną. Twoje zadanie jako laboranta będzie polegało na
przeprowadzeniu samodzielnej analizy soli kuchennej na zawartość jodu, sporządzenie protokołu badań i ocena czy zbadana próbka soli jest
zgodna z normą na zawartość jodanu (V) potasu zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz informacją producenta podaną na opakowaniu
soli. Sporządź dokumentację prac i przestrzegaj przepisów BHP.
Orientacja, spostrzeżenia
teoretyczne
czas: 0,5 godz. szkol.







Działanie, praktyczne
wykonanie zadania

znaczenie jodu dla organizmu człowieka
jodometria
reakcje chemiczne mające na celu określenie
zawartości jodu
zastosowanie wskaźników
rozpoznanie punktu końcowego

motywacja, powtórzenie
pogadanka lekcyjna

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
Rozporządzenie Ministra
Zdrowia dotyczące
substancji wzbogacających
żywność i warunków ich
stosowania
tablica

demonstracja
praca praktyczna

czas: 3,0 godz. szkol.

Oznaczanie zawartości jodu w soli kuchennej
 rozcieńczenie i sporządzenie roztworów
 miareczkowanie tiosiarczanem sodu

instrukcja postępowania w
pracy dla
nauczyciela/trenera
instrukcja postępowania w
pracy dla ucznia

Kontrola i ocena działania



3.kontrole praktyczne:

instrukcja postępowania w

obliczenie zawartości jod w soli kuchennej
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oraz wyników
czas: 0,5 godz. szkol.




interpretacja wyników
porównanie wyników z informacjami o produkcie i
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

3.2 ocena produktu

pracy dla
nauczyciela/trenera
informacja o produkcie
Rozporządzenie Ministra
Zdrowia dotyczące
substancji wzbogacających
żywność i warunków ich
stosowania
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