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Rozwijanie zdolności „młodego chemika” - projekt edukacyjny
„Czy wody powierzchniowe w gminie Doruchów są czyste?”
Projekt został zrealizowany przez grupę uczniów z gimnazjum. Z propozycją tematu

projektu

wyszedł nauczyciel przedmiotu. Do realizacji uczniowie zgłosili się sami, nauczyciel nie wskazywał
na konkretnych uczniów. Takie podejście miało sprawić, aby nad projektem – dość trudnym –
pracowali uczniowie, którzy czują w sobie zdolności „młodego chemika” związane z
przeprowadzaniem doświadczeń, pomiarów, analiz i opisywaniem wyników swojej pracy.
W efekcie realizacji projektu powstała praca – dokument prezentujący temat od strony
merytorycznej, a także ukazujący wyniki badań, doświadczeń i pomiarów. Prace nad projektem
zostały udokumentowane również za pomocą zdjęć. Uczniowie z grupy projektowej z pewnością
wykształcili w sobie cechy i umiejętności opisane poniżej w celach szczegółowych. Okazało się, że
dowolny dobór grupy uczniów zaowocował ciekawą (choć dla przeciętnego gimnazjalisty trudną)
pracę oraz sprawił, że uczniowie się nie zniechęcali i z zapałem podejmowali wytyczone przez
harmonogram zadania. Grupa, prezentując efekt swojej pracy i mając na uwadze rozwijane w
trakcie projektu zdolności, mogła poczuć się jako ekspert w danej dziedzinie – tak też uczniowie
zostali z uznaniem odebrani podczas prezentacji wyników projektu. Z pewnością w kolejnych
latach, podejmując nowe wyzwania, będą się czuli jeszcze pewniej.
Uczniowie biorący udział w projekcie zapoznali się z zasadami pobierania próbek wody do badań
i samodzielnie je wykonywali. Prowadzili także rożne badania, które utrwaliły znajomość sprzętu
laboratoryjnego i jego zastosowania, co umożliwiło im nabycie praktycznych umiejętności
posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym. Uczniowie musieli także poznać unijne
normy dotyczące klasyfikacji wód pod względem czystości. Zapoznali się z nowoczesnymi
urządzeniami wykorzystywanymi do badania wody (chromatograf gazowy i cieczowy, atomowy
spektrograf absorpcyjny i adsorpcyjny). Uczniowie poznali także przyczyny twardości
przemijającej i nieprzemijającej wody oraz sposoby jej usuwania, łącznie z zapisem
przebiegających reakcji chemicznych. Uczniowie poznali także budowę i zasadę działania
trójstopniowej oczyszczalni ścieków oraz proces uzdatniania wody do picia. Podsumowując,
można stwierdzić, że uczniowie biorący udział w projekcie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą
wody i jej zasobów oraz jej obiegu w przyrodzie, a także nabyli umiejętności posługiwania się
sprzętem laboratoryjnym oraz pisania równań reakcji chemicznych. Ponadto poznali budowę i
zasadę działania AAS i chromatografu, działanie trójstopniowej oczyszczalni ścieków, schemat
usuwania twardości nieprzemijającej, pobieranie samodzielne próbek wody i przeprowadzenie
jej analizy. Te wszystkie umiejętności wykraczają poza podstawę programową. Po
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przeprowadzeniu projektu u uczniów zaobserwować można większą łatwość w formułowaniu
wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń. Uczniowie mieli również
znacznie mniej problemów z pisaniem równań reakcji chemicznych oraz z zadaniami
obliczeniowymi związanymi z roztworami wodnymi (poza podstawę programową wykracza
przeliczanie stężenia molowego na procentowe i odwrotnie).

Opis projektu
Tytuł: Czy wody powierzchniowe w gminie Doruchów są czyste?
Czas trwania: wrzesień 2011 – luty 2012
Uzasadnienie wyboru tematu: zasoby wody są naszym wspólnym dobrem i w związku z tym
powinniśmy dbać o ich właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny, zarówno w wymiarze
krajowym, jak i lokalnym. Ponadto obowiązują nas normy czystości wód ustalone przez Unię
Europejską, której członkiem jest również Polska. Wykonując projekt, zespół poszerzy swoją
wiedzę na temat sposobów przeprowadzania analizy wody w celu określenia jej klasy, a także
zapozna się z normami czystości wód obowiązującymi w Polsce i ich zgodnością z normami Unii
Europejskiej. Uczniowie biorący udział w projekcie sprawdzą, czy wody na terenie gminy
Doruchów są czyste.
Cele szczegółowe:
W trakcie realizacji projektu uczeń powinien:
1. Poznać sposoby analizy chemicznej wody na podstawie dostępnej literatury przedmiotu.
2. Pobrać próbki wody z różnych zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy Doruchów.
3. Udokumentować miejsca pobrania próbek wody do badań (dokumenty fotograficzne).
4. Sporządzić mapę gminy z naniesionymi umiejscowieniami wód powierzchniowych, z których
pobrano próbki do badań.
5. Przeprowadzić analizę organoleptyczną i chemiczną w pracowni chemicznej gimnazjum w
Doruchowie (wykonanie praktyczne analiz).
6. Zestawić wyniki badań i określić klasę czystości wód na terenie gminy w badanych zbiornikach
wodnych.
7. Porównać czystość wód ze stanem obecnym (działanie oczyszczalni ścieków) ze stanem sprzed
uruchomienia oczyszczalni w gminie Doruchów.
8. Poznać metody instrumentalnej analizy chemicznej (chromatografia cieczowa i gazowa, ASA –
atomowa spektroskopia absorpcyjna i inne).
9. Sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych badań dotyczących klasy czystości wód na
terenie gminy Doruchów i udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w tytule projektu.
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Harmonogram zadań:
Wrzesień 2011: Analiza literatury poświęconej zagadnieniu czystości wody i sposobów analizy
chemicznej wody.
Październik 2011: Pobranie próbek wody z różnych zbiorników wodnych znajdujących się na
terenie gminy Doruchów. Udokumentowanie miejsc pobrania próbek wody do badań (zdjęcia).
Sporządzenie mapy gminy z naniesionymi miejscami wód powierzchniowych, z których pobrano
próbki do badań.
Listopad 2011: Analiza organoleptyczna i chemiczna w oparciu o możliwości pracowni
chemicznej gimnazjum w Doruchowie (wykonanie praktyczne analiz). Zestawienie wyników
badań i określenie klasy czystości wód na terenie gminy w badanych zbiornikach wodnych.
Porównanie czystości wód obecnie (gdy działa oczyszczalnia ścieków) ze stanem sprzed
uruchomienia oczyszczalni w gminie Doruchów.
Grudzień 2011: Sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań dotyczących
klasy czystości wód na terenie gminy Doruchów.
Styczeń 2012: Wycieczka do laboratorium analiz chemicznych we Wrocławiu (Wydział Ochrony
Środowiska Politechniki Wrocławskiej) w celu zapoznania się uczniów z metodami
instrumentalnej analizy chemicznej (chromatografia cieczowa i gazowa, ASA – atomowa
spektroskopia absorpcyjna i inne).
Luty 2012: prezentacja mapy z naniesionymi punktami wodnymi podlegającymi badaniu, zdjęć z
miejsc pobierania próbek do badania, zdjęć z wykonywania analiz w pracowni oraz zdjęć z
wycieczki – z omówieniem poznanych urządzeń. Przedstawienie wyników analizy, w tym analizy
porównawczej (patrz pkt 8 w celach szczegółowych). Prezentacja na forum klasy.
Opracował:
Jarosław Orchowski
Gimnazjum im. Orła Białego w Doruchowie
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