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Prečo taký názov?
Tvárime sa, že naša planéta vydrží akékoľvek správanie ľudí.
Pritom neustále dochádza k zhoršovaniu vo všetkých
oblastiach globálneho i lokálneho životného prostredia.
Posledné tri roky boli vyhodnotené ako najteplejšie v histórii
pravidelných meteorologických meraní.
Obsah CO2 v atmosfére prekročil 0,040 %. Stále sa zvyšuje
koncentrácia metánu.
Z obchodov sa sťahujú vajíčka s obsahom pesticídov,
v dedinách na Žitnom ostrove voda obsahuje herbicídy, časť
Bratislavy ohrozuje stará skládka toxických chemikálií.

20. storočie sa dá nazvať storočím plastov. Kto neverí, nech sa
pozrie na brehy slovenských riek / plastové ostrovy v oceánoch.

Prečo taký názov?
Väčšina zmien v prírode a spoločnosti, ktoré neustále zhoršujú
naše životné prostredie má chemickú podstatu.
Neznamená to však, že vinná je chémia. Vinní sú ľudia, ktorí
nedbajú na dôsledky svojho pôsobenia – aj preto, že im
nerozumejú.
Všetky environmentálne havárie sa v médiách spájajú
s „chemickými látkami“ (čo je protiklad prírodnej látky). Preto aj
všetci chcú kupovať produkty „bez chémie“.
Obsah predmetu chémia sa týmto problémom vôbec nevenuje.

(Ale: Za znečistenie Zeme nemôže ani chémia ani plasty, ale
zlá výchova. Zákazy používania plastov (alebo ich nahradenie
papierom alebo sklom) nepomôžu.)

Prečo taký názov?
Výchova k ochrane lokálneho i globálneho
prostredia by si zaslúžila osobitný školský predmet.

životného

Ak sa to nepodarí, environmentálna výchova by sa mala stať
súčasťou predmetu chémia, pretože zmeny životného
prostredia sú zmeny chemické.
Počet syntetizovaných látok exponenciálne stúpa a prekročil
už 100 miliónov. Rozsah predmetu chémia ale exponenciálne
stúpať nemôže.
Je preto potrebné uvažovať o tom, ako zmeniť obsah chémie
tak, aby študentov pripravil na život – vychoval chemicky
gramotných a zodpovedne sa správajúcich občanov.

O čom sa v škole neučí
Človek a vzduch a voda
Súčasťou chémie ako výchovy k ochrane ŽP musia byť
podrobné informácie o tých látkach a zmesiach, ktorých je
okolo nás najviac a ktoré teda najviac ovplyvňujú náš život – a
ktoré aj najviac poškodzujeme. Ide o vzduch a vodu.
Slovenskí študenti nepoznajú vplyv človeka na zloženie
atmosféry a vôd. Nepoznajú pojmy ekologická stopa alebo
vodná stopa. Netušia, že Zem drancujeme takým tempom, že
dokážeme zničiť aj zdroje, ktoré boli považované za
nevyčerpateľné. Obyvatelia najvyspelejších štátov využívajú
viacnásobne väčšiu plochu, než prislúcha ich štátu.

O čom sa v škole neučí
Skleníkový jav a klimatická zmena
Skleníkový jav je prirodzený jav, vďaka ktorému je priemerná
ročná teplota na Zemi 15 °C (bez neho by bola len –18 °C).
Vodná para zodpovedá za 2/3 skleníkového javu.
Zosilnený skleníkový efekt, ku ktorému prispievajú najmä CO2
a metán, spôsobuje zmenšovanie plochy oceánskeho ľadu,
vzrast hladiny oceánov, zmeny chémie oceánov, zmenu
Golfského prúdu, stratu biodiverzity, ohrozenie zdrojov pitnej
vody.

O čom sa v škole neučí
Ozónová vrstva a „ozónová diera“
Poškodenie a následná postupná regenerácia ozónovej vrstvy
atmosféry po celosvetovom zákaze používania freónov je
príkladom toho, že človek je schopný svoje negatívne
pôsobenie zastaviť – aj keď úplné „zaplnenie“ ozónovej diery je
ešte ďaleko.

Čo sa by sa v škole malo preberať
Školy by mali pripravovať svojich absolventov na reálny život
a problémy, ktoré budú musieť riešiť v budúcnosti.
Mnohé problémy majú nejednoznačnú podstatu a ich
hodnotenie rôznymi ľuďmi môže byť aj úplne protichodné.
Preto by sa vzdelávanie nemalo vyhýbať ani kontroverzným
témam.
Kontroverzné témy sú tie, ktoré ľudia považujú za dôležité pre
nich osobne aj pre spoločnosť a na ktoré neexistuje jeden
všeobecne prijatý názor.
Kontroverzné témy rozdeľujú ľudí na skupiny s odlišným
hodnotením daného problému. Niektoré vyvolávajú silné
emócie a preto výrazne polarizujú spoločnosť na dva
protichodné tábory.

Kontroverzné spoločenskoprírodovedné témy
Prírodovedných predmetov sa týkajú kontroverzné spoločensko-prírodovedné témy. Niektoré z nich súvisia s etikou,
niektoré s hodnoteným environmentálneho rizika a úžitku
nových technológií (alebo aj látok a materiálov).
Ako príklady môžeme spomenúť

„frakovanie“ – získavanie zemného plynu hydraulickým
štiepením bridlicových hornín,
získavanie a aplikácia kmeňových buniek v medicíne,
metódy genetického inžinierstva a používanie geneticky
modifikovaných organizmov, najmä plodín.

Možnosť využitia debát (SDA).

Konšpiračné teórie a výmysly – „ hoaxy“
Mnohé konšpiračné teórie sú odolné voči vedeckým
vysvetleniam. Viaceré sa týkajú dejov, ktoré majú
prírodovednú podstatu a súvisia s fyzikálnymi zákonitosťami
alebo chemickými vlastnosťami látok.

Viaceré z týchto teórií môžu predstavovať reálne ohrozenie
zdravia alebo života ľudí, ktorí im uveria.
Konšpiračnými teóriami, ktoré majú chemickú podstatu, by sa
mali zaoberať učitelia chémie. Fámy strašiace ľudí pred
používaním rôznych látok alebo naopak sľubujúce zázračné
liečivé účinky iných látok (alebo látok s nulovou koncentráciou
v roztoku) sa úspešne šíria v prostredí ľudí s nízkou chemickou
gramotnosťou. Preto treba proti nim bojovať na hodinách
chémie.

„Chemické“ konšpiračné teórie
„Contrails“ – dlhé kondenzačné stopy
za lietadlami vo výškach,
kde je teplota vzduchu pod –40 °C
sú podľa konšpirátorov „chemtrails“ –
stopy po vypúšťaní nebezpečných
toxických chemikálií do atmosféry.
Očkovanie slúži na ochranu pred infekčnými chorobami. Jeho
princípom je naučiť imunitu, aby začala telo brániť. Keď sa
stretne so skutočnou nákazou, obranný mechanizmus už vie,
ako má zareagovať. Organizmu pri tom nehrozí skutočné
nebezpečenstvo. Spájanie očkovania detí s výskytom autizmu,
alebo iných poškodení sa nikdy nepotvrdilo.

„Chemické“ konšpiračné teórie
Prídavné látky – potravinové aditíva „éčka“ podliehajú dlhému
a drahému schvaľovaciemu konaniu. Súčasťou povolenia pre
každé aditívum je aj max. koncentrácia a zoznam potravín,
v ktorých sa môže používať. Žiadne škodlivé účinky éčiek sa
vedeckými štúdiami nepotvrdili.
Glutaman sodný je prirodzenou súčasťou mnohých potravín –
zeleniny, materského mlieka, syrov. Nikdy sa nepotvrdili
žiadne jeho škodlivé vlastnosti.
Na vyučovanie odporúčame:
Martinkovičová, M., Reguli, J.:
http://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/aditiva-v-potravinach/,
Reguli, J., Paveleková, I. Bezpečnosť a regulácia potravinárskych aditív.
Biológia, ekológia, chémia 20 (3) 47 – 49 (2016). ISSN 1338-1024.

„Chemické“ konšpiračné teórie
Homeopatická liečba = „liečba“ látkami s nulovou
koncentráciou.
Výsledkom rozsiahlej metaanalýzy 1800 štúdií z roku 2015 je:
„neexistujú zdravotné ťažkosti, pre ktoré by existovali
spoľahlivé dôkazy o účinnosti homeopatie“.
Homeopatické prípravky nemajú väčšiu účinnosť ako placebo.
Homeopatia preto patrí medzi metódy alternatívnej medicíny –
t. j. medzi metódy, ktoré vedecká medicína nepoužíva.

„Chemické“ konšpiračné teórie
Genetická modifikácia je vedomý zásah človeka do genetickej
informácie živého tvora, pri ktorom sa upravuje genofond
organizmu odobratím, vymenením či pridaním časti
chromozómu.

Odporcovia GMO sa boja rôznych následkov, z ktorých žiadne
sa ale dosiaľ nepotvrdili. Závery štúdie z roku 2016 potvrdili, že
použitie GMO môže viesť k redukcii v použití pesticídov a
zvýšeniu biodiverzity.

„Chemické“ konšpiračné teórie
Každý rok kvôli nedostatku vitamínu A 250 až 500 tisíc detí
v krajinách, kde je hlavnou potravinou ryža, oslepne a polovica
z nich dokonca umrie. Vedci vyvinuli ryžu, ktorá obsahuje
20-krát viac beta karoténu. 50 g tejto ryže by dokázalo pokryť
60 % odporúčanej dennej dávky vitamínu A.
V júni 2016 109 laureátov Nobelovej ceny požiadalo
Greenpeace aby sa vzdali svojej kampane proti GMO vo
všeobecnosti a osobitne proti „zlatej ryži“. Pýtali sa, „koľko
chudobných ľudí bude musieť ešte zomrieť, kým začneme túto
kampaň považovať za zločin proti ľudskosti“?

Slovenské portály upozorňujúce na rôzne konšpiračné
teórie a ich šíriteľov:
http://www.lovcisarlatanov.sk/
http://www.myty.sk/
https://invivomagazin.sk/

http://www.pouzimerozum.sk/
https://www.konspiratori.sk/

Klamstvá a konšpirácie. Príručka pre stredné školy. Denník N
Reguli, J. Ako môžu učitelia chémie pomôcť v boji proti konšpiráciám
a hoaxom. Biológia, ekológia, chémia 21 (4), 47-50 (2017); ISSN 13381024. http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_4_2017.pdf

Čo je veda a čo nie je vedecké
Neschopnosť verejnosti rozlišovať medzi tým, čo je vedecké a
čo nie tkvie v tom, že v školách o tom nikto neučí. Ľudia potom
nedokážu rozlišovať medzi vedou overenými skutočnosťami a
výmyslami – najmä ak sú namiešané v jednom príspevku.

Podobne sa vzdelávanie nevenuje rozvoju kritického myslenia
študentov, schopnosti posudzovať prijímané informácie,
schopnosti diskutovať a prijímať zodpovedné rozhodnutia.
Zodpovednosť za súčasný stav nesie nielen školstvo, ale aj
vedci,
ktorí
stále
podceňujú
význam
komunikácie
s verejnosťou.

Ako by sa mal zmeniť obsah
stredoškolskej chémie?
Súčasnosť u nás:
Chémia je predmetom, pripravujúcim na VŠ štúdium
prírodovedných, technických alebo medicínskych odborov.

Súčasnosť vo svete:
Existujú dva druhy chémie:

„Klasická“ chémia pripravujúca na vysokoškolské štúdium
prírodovedných, technických alebo medicínskych odborov.
Chémia pre nechemikov. Po jej zavedení sa rozvinula
spotrebiteľská chémia a vznikli učebnice „kontextuálnej
chémie“.

Stredoškolská chémia pre nechemikov
Predmet zameraný nato, aby študentom ukázal, ako chémia
ovplyvňuje ich každodenný život, podporil rozvoj ich kritického
myslenia a pripravil ich robiť informované rozhodnutia najmä
vo veciach týkajúcich vplyvu človeka na lokálne i globálne
životné prostredie.
Pre takúto chémiu boli vytvorené učebné texty ako
Chemistry for Changing Times (14 vydaní)
Conceptual Chemistry (5), Chemistry in Community (6)

V učebniciach Contextual Chemistry a Chemistry in Context
(ACS, 9) sa 50 % obsahu venuje vzduchu, vode a potrave.
(Na Slovensku máme zatiaľ len skriptá Spotrebiteľská chémia na PdF TU.)

Záver
Ľudstvo dospelo do štádia, keď nevratne mení klímu vlastnej
planéty. Podstatou ochrany životného prostredia je zabránenie
chemickým zmenám, ktoré ohrozujú všetky procesy na našej
planéte. K tomu by mala prispieť zmena obsahu predmetu
chémia, ktorý by prispel k výchove zodpovednejších občanov.
Potrebujeme environmentálnu spotrebiteľskú výchovu, ktorá
študentov presvedčí, že bez aktívnej účasti všetkých nás sa
život na Zemi nepodarí zachrániť.

Ďakujem za pozornosť

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantu KEGA 003TTU-4/2016
Chémia a spoločnosť. Návrh alternatívneho obsahu stredoškolskej
chémie a tvorba učebnice pre zvýšenie chemickej gramotnosti študentov
a lepší vzťah verejnosti k chémii.

