SCIENTIX
The community for science educatior

Kaj je SCIENTIX?

Skupnost za NAravoslovno-MAtema čno (NA-MA)
izobraževanje v Evropi (angl. STEM – Science, Technology,
Engineering and Mathema cs)

Komu je namenjen
SCIENTIX?

Kje najdemo SCIENTIX?

Učiteljem učencev od 4 do 21 let, raziskovalcem,
načrtovalcem izobraževalne poli ke, staršem, učencem
in vsem, ki jih zanima NA-MA področje in izobraževanje.

www.scien x.eu

Kontaktna točka SCIENTIX v Sloveniji

Zavod RS za šolstvo
scien x@zrss.si

NA-MA RAZVIJA PISMENOST,
tako naravoslovno, matema čno in digitalno kot bralno pismenost
in druge. Razvoj pismenos se pri otrocih/učencih/dijakih odraža na zmožnos h
pridobivanja informacij, povezovanja znanja, sklepanja, interpre ranja, kri čnega
primerjanja in vrednotenja informacij; ustvarjanja celostnih pomenskih predstav
in razlag pojavov; uporabe znanj v novih, kompleksnih situacijah itd. Posamezne
pismenos opredeljujejo gradniki z opisniki po stopnjah.

Piktogrami nevarnih snovi za boljšo kemijsko varnost
Pomemben vidik naravoslovne pismenos predstavlja tudi kemijska varnost.
Kaj je kemijska varnost? Je ustrezno ravnanje s snovmi, ki so lahko potencialno
nevarne, da bi bilo tveganje za naše zdravje in okolje čim manjše. Že Paracelsus
(1493–1541) je dejal: “Vse snovi so strup in nobene ni, ki ni strup. Le odmerek
loči zdravilo od strupa.” Danes si bolj kot kadar koli prizadevamo za dvigovanje
ravni kemijske varnos , ne pa za kemofobijo. Pri tem so nam v pomoč tako
piktogrami za nevarne snovi, stavki o nevarnos (H) in previdnostni (P) stavki,
predvsem pa znanje, ozaveščanje ter ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi.

Piktogrami nevarnih snovi za boljšo kemijsko varnost

Piktograme za nevarne snovi razvrs po kategorijah ter jih poimenuj.
NEVARNE FIZIKALNE
LASTNOSTI

ZDRAVJU NEVARNE
LASTNOSTI

OKOLJU NEVARNE
LASTNOSTI

Doma poišči nekaj izdelkov s piktogrami za nevarne snovi ter preuči
njihove lastnos . Kam bi glede na zgornjo tabelo razvrs l/-a svoj izdelek?
Ali na izdelkih najdeš še kakšna varnostna navodila?
Kaj so H- in P-stavki? Pojasni razmerje med piktogrami ter H- in P- stavki.
Pomagaj si s primerom snovi (kemikalije) oz. ga navedi.
Zapomni si:

TVEGANJE = NEVARNOST

x

IZPOSTAVLJENOST

Pojasni razliko med tveganjem in nevarnostjo? Zakaj enačenje teh dveh pojmov
ni ustrezno?
Bi se strinjal/-a s trditvijo: piktogrami za nevarne snovi so prva obrambna linija
v borbi za boljšo kemijsko varnost? Zakaj?
Avtorica in urednica: mag. Andreja Bačnik
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Več v sodelov@lnici NA-MA na h ps://url.sio.si/nN7

