Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Leonardo da Vinci projekt Přenosu inovací „TraWi“
Číslo projektu: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629

Pracovně pedagogický koncept
Škola

ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL)

Druh studia

Střední odborné vzdělání

Obor studia

Pracovník ochrany prostředí/Technik v oblasti ochrany prostředí

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

„Práce v chemické laboratoři“
JVU 1: Vedení chemických a fyzikálně chemických procesů (Analýzy v oblasti životního prostředí)
1. ročník: 152 vh (4 vh týdně)
2. ročník: 136 vh (4 vh týdně)
3. ročník: 152 vh (4 vh týdně)
1. Chemická analýza vody
2. Stanovení vodivosti
3. Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK)
4. Stanovení přechodné a celkové tvrdosti
5. Stanovení syntetických povrchově aktivních látek
6. Stanovení vápníku ve vzorku půdy


4 vh
4 vh
4 vh
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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Fáze učebního procesu

Didaktické funkce



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

Vyhodnocení/Kontrola/Zhodnocení 1. Písemné kontroly
výsledků
2. Ústní kontroly
3.

Praktické kontroly

3.1 Výsledek práce
3.2 Zhodnocení produktu

Výsledky učení
Znalosti (teoretické + praktické)
vědecké a teoretické souvislosti

Dovednosti
praktické + kognitivní
(= využití znalostí)

Kompetence
(role a míra odpovědnosti a samostatnosti)

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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zná vlastnosti použitých látek (H- a P-věty)



pojmenuje vztahy mezi měrnou a

kyseliny, CHSK, povrchově aktivních látek,

specifickou veličinou a odpovídající

vodivosti, obsahu vápníku a uhličitanové



samostatně překontroluje výsledky a řešení

postupy (zná jednotlivé kroky a pracovní

tvrdosti kapalných a pevných zkušebních



formuluje vliv pozorovaných parametrů

činnosti), zná výpočty pro stanovení

vzorků a plánuje jednotlivé pracovní kroky

fyzikálních veličin

vedoucí k předání výsledků





zná odpovídající aparatury a přístroje, ví,





pracuje samostatně podle pracovních
předpisů

(např. teplota) na výsledky měření


řeší případné problémy, nalezne
alternativní metodu měření vhodnou pro

jak fungují, umí s nimi zacházet (analytické

laboratorní techniku a potřebné chemikálie,

daný úkol

váhy, pH metr, fotometr, přístroj na měření

zachází s nimi přesně, pečlivě a s

vodivosti - konduktometr)

potřebnou rutinou

popíše principy jednotlivých postupů a



vzorky, aby dospěl ke shodě výsledků

volumetrie, konduktometrie, Warth-

jednotlivých měření



týkajících se bezpečnosti

měření provádí s maximální přesností, dbá

zpracovává výsledky do tabulek, provádí
výpočty

apod.)
výsledky měření a výpočtů

podílí se na plnění předpisů a nařízení

především na čistotu použitého vybavení

zná závislost měřených veličin na okolním

zná význam přesné a svědomité práce na



opakovaně provádí měření se stejnými

metod ( argentometrie, spektroskopie,

prostředí (teplota, tlak, čistota, vlhkost


přijímá zadání pro stanovení obsahu

volí vhodné pracovní postupy, odpovídající

Pfeiferova metoda)






výsledky u chemicky čistých látek
porovnává s hodnotami v tabulkách

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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má znalosti předpisů a nařízení týkajících
se bezpečnosti práce
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Fáze učebního procesu

Potřebné dokumenty/
Pomůcky podporující
učení

Obsah pracovních úkolů

Organizace výuky
(metodika)

 Chemická a fyzikálně-chemická analýza odpadní vody
 Význam nakládání s odpadní vodou
 Dopad na ochranu životního prostředí
 Význam obsahu kyselosti vody
 Základy volumetrie
Chemická analýza vody
 Stanovení obsahu kyseliny pomocí titrace NaOH:
Použití následujících indikátorů: methyloranž a fenolftalein

Motivace

Demonstrace
Praktické práce

Návod pro instruktora /
učitele
Návod pro žáka




3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora /
učitele
Hodnoty
Literatura

1. Chemické analýzy vody
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,
praktické provedení

Návod pro
instruktora/učitele

Výklad učiva, diskuze
Tabule
Video

Délka: 3 vh

Kontrola a ohodnocení
činnosti a výsledků

Výpočet obsahu kyseliny
Evaluace výsledků

3.1 Pracovní výsledek

Délka: 0,5 US

Fáze učebního procesu

3.2 Zhodnocení
produktu

Obsah pracovních úkolů

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty/
Pomůcky podporující
učení

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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2. Stanovení vodivosti
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,
praktické provedení
Délka: 3 vh

Kontrola a ohodnocení
činnosti a výsledků

 Chemická a fyzikálně-chemická analýza odpadní vody
 Význam nakládání s odpadní vodou
 Význam analýzy pro určení kvality povrchových vod
 Dopad na ochranu životního prostředí
 Základy konduktometrie
Stanovení vodivosti
 Stanovení vodivosti destilované vody
 Stanovení vodivosti povrchové vody
 Stanovení vodivosti odpadní vody
 Výpočet vodivosti vzorku roztoku KCl
 Výpočet vodivosti zkušebních vzorků

Délka: 0,5 US

Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úkolů

Motivace

Návod pro instruktora /
učitele

Výklad učiva, diskuze
Tabule
Nařízení
Demonstrace
Praktické úkoly

Návod pro instruktora /
učitele
Návod pro žáka

3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora /
učitele

3.1 Pracovní výsledek
3.2 Zhodnocení
produktu

Literatura
Nařízení

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty/
Pomůcky podporující
učení

3. Stanovení CHSK

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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Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,
praktické provedení
Délka: 3 vh

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

Fáze učebního procesu

 Chemická a fyzikálně-chemická analýza odpadní vody
 Význam nakládání s odpadní vodou
 Kontrola kvality čističky odpadních vod
 Dopad na ochranu životního prostředí
 Základy argentometrie
Stanovení CHSK
 Analýza odpadních vod (postup prací v čističce
odpadních vod)
 Měření pH
 Stanovení obsahu chloridů pomocí argentometrie
 Použití dichromatometrické metody ke stanovení CHSK

Motivace

Demonstrace
Praktické úkoly

Návod pro instruktora
/ učitele
Návod pro žáka





3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora
/ učitele

Význam iontů chlóru při stanovení CHSK
Výpočet CHSK u vzorků odpadní vody
Interpretace a vyhodnocení výsledků

Výklad učiva, diskuze
Tabule
Nařízení

3.1 Pracovní výsledek
3.2 Zhodnocení produktu

Obsah pracovních úkolů

Návod pro instruktora
/ učitele

Organizace výuky
(metodika)

Literatura
Nařízení
Potřebné
dokumenty/
Pomůcky
podporující učení

4. Stanovení přechodné a celkové tvrdosti
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh




Chemická a fyzikálně-chemická analýza odpadní vody
Význam nakládání s odpadní vodou

Motivace

Návod pro instruktora /
učitele

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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Vlastní činnost,
praktické provedení

 Kontrola kvality čističky odpadních vod
 Dopad na ochranu životního prostředí
 Základy konduktometrie
Stanovení přechodné a celkové tvrdosti ve vzorcích vody
 Použití Warth-Pfeiferovy metody

Výklad učiva, diskuze



3. Praktické kontroly:

Demonstrace
Praktické úkoly

Tabule
Nařízení
Návod pro instruktora /
učitele
Návod pro žáka

Délka: 3 vh

Kontrola a ohodnocení
činnosti a výsledků

Výpočet přechodné a celkové tvrdosti

3.1 Pracovní výsledek

Délka: 0,5 US

Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úkolů

Návod pro instruktora /
učitele

3.2 Zhodnocení
produktu

Literatura
Nařízení

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné dokumenty/
Pomůcky podporující
učení

4. Stanovení syntetických povrchově aktivních látek
Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,

 Chemická a fyzikálně-chemická analýza odpadní vody
 Význam nakládání s odpadní vodou
 Kontrola kvality čističky odpadních vod
 Dopad na ochranu životního prostředí
 Základy extrakce a spektroskopie
Stanovení syntetických povrchově aktivních látek pomocí
Kola-syntetické metody

Motivace

Návod pro instruktora /
učitele

Výklad učiva, diskuze
Tabule
Nařízení
Demonstrace
Praktické úkoly

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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praktické provedení



Délka: 3 vh







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




Analýza odpadních vod, zjištění přítomnosti povrchově
aktivních látek
Povrchově aktivní látky vytvářejí v působnosti s
methylenovou modří modré zbarvení
Extrakce chloroformem
Vizuální stanovení obsahu povrchově aktivních látek
Tvorba kalibrační přímky
Měření intenzity zbarvené vrstvy chloroformu fotometrem

Tvorba kalibrační přímky
Grafické vyhodnocení zkoušek a stanovení obsahu
povrchově aktivních látek

Návod pro instruktora /
učitele
Návod pro žáka

Barevná škála
Spektrální fotometr
3. Praktické kontroly:
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Zhodnocení
produktu

Návod pro instruktora /
učitele
Milimetrový papír
Příklady rovnic
Literatura
Nařízení

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
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Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úkolů

Organizace výuky
(metodika)

Potřebné
dokumenty/
Pomůcky
podporující učení

6. Stanovení vápníku ve vzorku půdy
Pracujete v laboratoři Centra pro zemědělské poradenství, která má za úkol provádět analýzu půdy z hlediska jejího využití pro zemědělské účely.
Váš úkol spočívá v kvalitativním a kvantitativním stanovení iontů vápníku v půdě. Vedení Centra pro zemědělské poradenství zadalo, že metodou
použitou pro stanovení má být titrace. Dbejte prosím na dodržení předpisů a uveďte obsah vápníku v půdě v procentech.
Orientierung, theoretische
Betrachtungen
Zeit: 0,5 US

Orientace, teoretické úvahy
Délka: 0,5 vh

Vlastní činnost,
praktické provedení





Vliv vápníku v půdě na vývoj rostliny
Volumetrie/ titrace
Použití indikátorů

Stanovení vápníku ve vzorku půdy
 Zředění a příprava roztoků
 Titrace připravených vzorků půdy
 Odečtení objemu spotřebovaného NaOH
 Výpočet obsahu vápníku
 Interpretace výsledků srovnání se stanovenými hodnotami

Délka: 3 vh

Motivace
Výklad učiva, diskuze

Návod pro instruktora
/ učitele
Tabule

Demonstrace
Praktické práce

Návod pro instruktora
/ učitele
Návod pro žáka

3. Praktické kontroly:

Návod pro instruktora
/ učitele

3.1 Pracovní výsledek

Literatura

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