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* 6. Posvet Kemijska varnost za vse

TOKSIKOVIGILANCA V 
IZOBRAŽEVANJU 
S PRIMERI

Andreja Bačnik, ZRSŠ in Agnes Šömen Joksić, NIJZ

17.oktober, 2014, Ig

*vsebina

*Kemijska varnost via toksikovigilanca
*Kemijska varnost v SI kurikulu (učnih načrtih)
*Razvijanje kritičnega mišljenja
*Kaj in kako s toksikovigilanco pri kemiji s primeri
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*Kemijska varnost via toksikovigilanca

*Kemijska varnost je ustrezno ravnanje s snovmi, ki so lahko 
potencialno nevarne, da bi bilo tveganje za naše zdravje in 
okolje čim manjše.

*Toksikovigilanca - „budnost“ nad strupi (informacije, 
preventiva, raziskovanje, upravljanje)

*Toksikovigilanca je pomemben element zagotavljanja 
kemijske varnosti!

*Kemijska varnost v kurikulu
(učnih načrtih)  

*Poskrbeli smo za vertikalo „osnov kemijske varnosti“ 
(označevanje nevarnih kemikalij) od 1. do 9. razreda OŠ à
UN à učbeniki

*Osnove toksikologije – izbirni predmet Poskusi v kemiji (OŠ) in 
uvodni vsebinski sklop v UN za kemijo v gimnazijah

*Problematika obsežnosti UN à možnosti v notranji diferenciaciji
*Razvijanje kritičnega mišljenja (kompetenca 21. stoletja)
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F. Nolimal, Novosti in izzivi OŠ v šolskem letu 2014/15 

*Kritično mišljenje (po dr. Tanji Rupnik Vec, 2009)

*KDO JE KRITIČNI MISLEC?
*Kritični mislec je oseba, ki nenehno analizira in vrednoti lastno 
(in tuje) mišljenje z namenom, da bi ga izboljšala. (Paul, 2003)

*Kritični mislec se vplete v dogajanje z razmišljujočim 
skepticizmom, usmerjenim v odločitev o tem, v kaj verjeti ali 
kaj storiti. (Ennisà Halonen)
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* Veščine kritičnega mišljenja (po dr. Tanji Rupnik Vec, 2009)

*Kritično mišljenje je mišljenje, ki:  

* pospešuje presojo, ker 

* se opira na merila (kriterije),

* je samokorigirajoče in 

* je občutljivo na kontekst 
(Lipman, 2003) 

* Kaj in kako 
s toksikovigilanco

pri kemiji?
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*Predmet KEMIJA (8. in 9. razred OŠ)
*Vsebinski sklop: Kisikova družina organskih spojin

*Primeri za osnovno šolo

Cilji: Učenci:

*proučijo lastnosti glavnih skupin organskih 
kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 
življenju in industriji,

* v zapisu spojin ali modelu prepoznajo 
hidroksilno, karbonilno, karboksilno in 
estrsko funkcionalno skupino,

* znajo opredeliti maščobe kot estre 
maščobnih kislin in glicerola, poznajo 
njihove osnovne lastnosti in vire,

* spoznajo zgradbo in delovanje mil,
*na podlagi zgradbe prepoznajo ogljikove 

hidrate kot polifunkcionalne spojine in se 
seznanijo z njihovim pomenom za življenje 
in gospodarstvo,

*opredelijo polisaharide kot naravne 
polimere,

* spoznajo nekaj primerov sinteznih 
kondenzacijskih polimerov kisikove družine 
organskih spojin ter njihovih lastnosti v 
povezi z uporabo in vplivi na okolje,

*+ procesni cilji

Predlagane vsebine:

* Skupine organskih kisikovih spojin:
* Alkoholi, karboksilne kisline in estri (aldehidi in ketoni 

le informativno): opredelitev funkcionalnih skupin in 
glavnih predstavnikov te skupine spojin ter 
poimenovanje

* Lastnosti in uporaba kisikovih organskih spojin:
* vpliv funkcionalne skupine na lastnosti (topnost, 

vrelišče, kislost/bazičnost v primerjavi z vodo in 
ogljikovodiki, reaktivnost idr.) 

* uporaba kisikovih organskih spojin (topila, razkužila, 
dodatki hrani idr.)

* Maščobe: sestava, viri, lastnosti (žarkost), uporaba in 
pomen za živa bitja 

* Mila: sestava in delovanje
* Ogljikovi hidrati kot polifunkcionalne spojine in njihove 

lastnosti:
* monosaharidi (glukoza, fruktoza), disaharidi (saharoza),
* polisaharidi (škrob in celuloza) – naravni polimeri,
* lastnosti (agregatno stanje, topnost, gostota) in 

dokazne reakcije, pomen za življenje in gospodarstvo
* Kondenzacijski polimeri kisikove družine organskih 

spojin (poliestri): lastnosti, uporaba in vpliv na okolje
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*Alkoholi à etanol
*Maščobe à akrolein
*Ogljikovi hidrati à akrilamid

*Železni repertoar in/ali aktualnosti?

*Kaj izpostaviti z vidika 
toksikovigilance?

Alkohol in mladi?

Nove perspektive?
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Akrolein še kje?

Infografike?

Akrilamid

Diferenciacija 
(nadgradnja) 
vsebin…

http://arhiv.osflv.si/2013/images/datoteke/jedilniki/akrilamid-v-zivilih.pdf
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Posodabljanje 
z novimi 
spoznanji…

http://arhiv.osflv.si/2013/images/datoteke/jedilniki/akrilamid-v-zivilih.pdf

*Bromirani zaviralci gorenja (BFR à PBFR)
*Zakaj?
*Aktualnost à ugotovitve SI biomonitoringa…

*Primer za gimnazijo



17.10.2014

9

*UN za kemijo v gimnazijah

*Zgradba in lastnosti organskih spojin:
*Zgradba in lastnosti ogljikovodikov 
*Zgradba in lastnosti halogeniranih ogljikovodikov
*Zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin …

* + možnosti v izbirnem programu

*Polibromirani zaviralci gorenja (PBFR)

*PBFR - družina sintetičnih bromiranih kemikalij z različnimi lastnostmi, značilnostmi in 
uporabnostjo 

*Skupna značilnost: vsebujejo brom  
*Uporaba na štirih glavnih področjih:

* Transport
* Elektronska in električna (EE) oprema
* Pohištvena industrija
* Stavbni in konstrukcijski materiali

*Nekateri nastajajo naravno kot metaboliti predvsem morskih organizmov 
(polibromirani fenoli)

*Koncentracije PBFR v okolju (vključno v ljudeh) se povečujejo, odkar so se začeli 
uporabljati

„Zaviralci gorenja“

Slika: Alchemist-hp
(pse-mendelejew.de)
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*Tipični predstavniki PBFR 

*PBDE (polibromirani difenil eter)
*HBCD (heksabromociklododekan)
*TBBPA (tetrabromobisfenol A)
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*Splošne lastnosti BFR

*Slaba topnost/netopnost v vodi; velik LogKow (>5)
*Obstojnost v okolju, bioakumulativnost, toksičnost 

(POPs, PBT)
*Hepatotoksičnost, nevrotoksičnost, ščitnična toksičnost, 

nevrotoksičnost in toksičnost za razvoj
*Hormonski motilci
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*Nujno zlo?

Zakaj sploh potrebujemo PBFR?

* Tisoče ljudi letno izgubi življenje v domačem požaru 
* Skoraj vsak 10 požar je posledica EE opreme in/ali električne 

napeljave
* Zaradi splošne „plastifikacije“ in „elektronizacije“ naših domov 

smo v zadnjih desetletjih občutneje izpostavljeni večjemu 
tveganju zaradi požara 

* PBFR zmanjšajo tveganje za smrt ali poškodbe zaradi požara za 
najmanj 30 do 90 % 

*Nujno zlo?

Kako izkoristiti njihove prednosti brez večjega tveganja za zdravje?

*Uporaba drugih zaviralcev gorenja in opustitev najbolj 
problematičnih (že opuščeni: penta- in octa-BDE, HBCD je na 
kandidatni listi)

*Uporaba drugih manj škodljivih PBFR (npr. TBBPA, deca-BDE?)
*Striktna zakonodaja in regulativa
*Ravnanje z odpadki (EE oprema) – preprečevanje prehajanja v 
okolje (vzgoja in izobraževanje) 
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*Pomen strokovne zanesljivosti (argumentacije)… posodabljanja… aktualnost…

*Želja po skupnem razmisleku in sistematičnem sodelovanju strokovnjakov in 

izobraževalcev (posebej naravoslovnih predmetov) 

*Namesto zaključka


