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1. Rola eksperymentu w nauczaniu chemii

Rys. 3 Ania, Maciek i Karol określają zasadowość
próbek wody miareczkując je 0,1M roztworem HCl.

Chemia jest eksperymentalną nauką przyrodniczą, stąd też fundamentalną rolę
w jej nauczaniu odgrywa doświadczenie - wyniki poszczególnych eksperymentów
pozwalają weryfikować postawione hipotezy i tworzyć konkretne prawa, czy procedury otrzymywania danych związków.
Dlatego też eksperyment powinien stanowić niezbędny element właściwie każdej
lekcji. Nauczanie chemii, bez wykonywania doświadczeń stanowi jedynie sztukę dla
sztuki stając się przyswajaniem wiadomości, które nie znajdują swego odzwierciedlenia w poznawanej przez ucznia rzeczywistości.
Zarówno w starej (2008) jak i w nowej (2017) podstawie programowej
kształcenia ogólnego znajdują się zapisy wspierające prowadzenie eksperymentów
na lekcjach. Realizacja tych zapisów nie jest jednak możliwa bez dobrze
wyposażonej pracowni i sprawnych nauczycieli wykorzystujących jej potencjał.

Rys. 8 Radość Julii, Kuby, Damiana i Bartka
z wykonywanych eksperymentów.

Rys. 9 Badanie odczynu pH i kompleks rybozy z orcyną.

Rys. 4 Zaplecze pracownie chemicznej w KOSTKA
Publicznym Gimnazjum Jezuitów w Krakowie

Rys. 1 Pracownia chemiczna w KOSTKA Publicznym Gimnazjum Jezuitów

2. Szkolna pracownia chemiczna
W KOSTCE pracownia chemiczna składa się z dwóch modułów: laboratoryjnego
i dydaktycznego. Część dydaktyczna posiada 24 miejsca uczniowskie, ruchomą
tablicę ścienną, stół demonstracyjny (katedra nauczyciela) i multimedia. Każdy
z chemików korzysta również z pomieszczeń Katedry Nauk Przyrodniczych, stanowiącej zaplecze socjalne i przestrzeń do spotkań z rodzicami.

Rys. 5 Uczniowie otrzymują acetylen, kwas
siarkowy(IV) oraz wodorotlenki żelaza(III), miedzi(II), niklu,

Część laboratoryjna zawiera długi (7.20 m) stół laboratoryjny z palnikami
Bunsena, gniazdkami elektrycznymi i zlewami; pełnowymiarowe dygestorium oraz
zaplecze bardzo dobrze wyposażone w odczynniki chemiczne oraz szkło i sprzęt
laboratoryjny. Na zapleczu znajduje się również waga laboratoryjna, mieszadło
magnetyczne i pH-metr.

Rys. 10 Dwóch Jakubów i Szymon otrzymuje kwas
fosforowy(V) w czasie lekcji laboratoryjnej swojej klasy.

kobaltu i chromu(III) oraz przedstawiają swoje opinie:
Ania: Uważam, że czas jaki poświęciliśmy na wykonywanie
doświadczeń był bardzo udany i z wielką przyjemnością bym to

powtórzyła! Oby więcej takich lekcji chemii!
Zuza: Dzięki pomocy naszych starszych kolegów oraz
nauczycieli podołaliśmy każdemu z przewidzianych doświadczeń.
Szymon: Wszystkie doświadczenia

były ciekawe i bardzo

praktyczne, dzięki nim mogliśmy lepiej zrozumieć to, co na co
dzień wydaje się trudne i skomplikowane.

Klasa

I

II

SEMESTR I

SEMESTR II

listopad

maj

CHEMIA OGÓLNA I:

CHEMIA OGÓLNA II:

Powietrze i jego składniki

Woda i roztwory wodne

CHEMIA NIEORGANICZNA I:

CHEMIA NIEORGANICZNA II:

Kwasy i wodorotlenki

Sole

Rys. 2 Próbki wody po przeprowadzonej w ramach projektu edukacyjnego Określenie wybranych
parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody z Zalewu Zakrzówek analizie. Kolejno od lewej
strony: analiza zawartości ortofosforanów(V), analiza zawartości chlorków i oznaczenie twardości wody.

3. Lekcje laboratoryjne oddziałów klasowych – innowacja pedagogiczna
Takie bogate i funkcjonalne wyposażenie pracowni umożliwiło wdrożenie we
wszystkich klasach gimnazjalnych innowacji pedagogicznej - lekcji laboratoryjnych.
W zależności od profilu każda z klas przynajmniej raz w semestrze uczestniczy
w takiej lekcji. Trwa ona 2 godziny lekcyjne, i polega na samodzielnym wykonaniu
przez uczniów (pod opieką nauczyciela) w 4 osobowych grupach sześciu wybranych
doświadczeń chemicznych – rys. 6.
Uczniowie po zapoznaniu się z zasadami BHP i kartami charakterystyki
stosowanych substancji otrzymują fartuchy, rękawice oraz okulary ochronne,
a następnie przystępują do wykonywania ćwiczeń. Wyniki zapisują w specjalnych
zeszytach laboratoryjnych (rys. 11) , w których przedstawiają schemat doświadczenia, zachodzące reakcje, obserwacje i wnioski.
Lekcje te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, także wśród tych
uczniów dla których opanowanie podstawowego materiału stanowi wyzwanie.

Rys. 11 Przykładowa strona zeszytu laboratoryj-

nego, który wypełnia każdy uczeń w czasie lekcji.
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Rys. 6 Schemat zakresu doświadczeń przeprowadzanych w czasie lekcji laboratoryjnych.

4. Lekcje laboratoryjne w małych grupach – innowacja pedagogiczna
Według podobnego schematu planujemy w nowopowstałym liceum w klasie
o profilu biologiczno-chemicznym przeznaczyć 2 godziny lekcyjne w tygodniu
wyłącznie na zajęcia laboratoryjne – Laboratorium chemiczne.

5. Projekty edukacyjne i Koło Chemiczne
Znaczne możliwości pracowni wykorzystywane są również do realizacji
projektów edukacyjnych. W roku szkolnym 2016/17 były to dwa projekty:

Rys. 7 Ania, Karol i Błażej w czasie realizacji projektu.

Rys. 12 Bartek, Kacper, Paweł, Daniel, Julia i Natalia

• Co potrafi młody chemik? – cykl pokazów chemicznych przygotowanych i wykonywanych przez uczniów w ramach Dnia Otwartego szkoły – Otwarta Kostka.
• Określenie wybranych parametrów fizykochemicznych i biologicznych wody
z Zalewu Zakrzówek – laboratoryjna analiza fizykochemiczna próbek wody
pobranych na różnych głębokoścciach zalewu.

w czasie zajęć Koła Chemicznego oraz ich opinie na temat
zajęć:

Uczniowie chcący poznawać dodatkowe wiadomości oraz rozwijać swoje
umiejętności laboratoryjne uczęszczają na Koło Chemiczne – raz w miesiącu
popołudniu w ciągu 3 godzin wykonują tam samodzielnie intersujące doświadczenia
np. ekstrakcja DNA drożdży i jego analiza, synteza aspiryny czy ekstrakcja kofeiny
z liści herbaty.

poziomie szkół wyższych.

Julia:
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wykonywania doświadczeń można było głębiej poznać chemię.
Dzięki takim doświadczeniom łatwiej będzie nam funkcjonować
w dalszym życiu naukowym, ponieważ materiał był nawet na

Daniel: Wszystkie spotkania były bardzo ciekawe, a poza
doświadczeniami dowiedzieliśmy się także wielu przydatnych
rzeczy. Ani razu nie czekałem na koniec zajęć, wręcz przeciwnie -

wciąż miałem nadzieje, że akurat dzisiaj się wydłużą :D

