Rezultat 10

Vodnik za izvajanje
modula
Učno gradivo za
HIDROPONIKO

Didaktične usmeritve
Uvod
Hidroponika ali gojenje “brez prsti” se imenuje tako zato, ker omogoča gojenje rastlin brez uporabe prsti.
Hidroponika je danes široko razširjena na Nizozemskem, v Belgiji, Franciji, Španiji in Italiji.
Prednosti takšne pridelave, kot so prihranek časa in zdravstvene prednosti, povezane s hortikulturnimi
pridelki, so glavni razlog za uspešnost te metode, izdelek pa gre takoj lahko v uporabo končnemu potrošniku.
Čeprav je v Italiji in drugih vzhodnih državah poraba sadja in zelenjave v zadnjih letih relativno stabilna,
prodaja sveže nabranih izdelkov kaže znaten pozitivni trend. Plavajoči sistemi v splošnem predstavljajo
dobro možnost za takšno pridelavo, še posebej za hitrorastoče rastline, ker se te hitro in enostavno
obnavljajo.
Zato ima lahko hidroponika in uporaba plavajočih sistemov pomembno vlogo v ekoloških, socialnih in
ekonomskih vidikih trajnostnega razvoja.
Da bi to dosegli, je potrebno izobraziti profesionalne delavce na področju hidroponike. Ta modul vsebuje
predstavitve in izroček na temo uvoda v hidroponiko, substratov, gojenja brez uporabe prsti in plavajočih
sistemov. Cilj je dati dijakom znanje, da bodo lahko delali s hidroponiko.

Slušatelji
Dijaki PIU, učitelji PIU, šole in druge institucije v PIU

Pregled
Ta paket vsebuje prestavitve za lekcije v sklopu modula »Hidroponika«, kot tudi nekatere učne liste
z vajami. Spodaj je opis posameznik enot, ki so del lekcij. Enote in pripadajoče predstavitve so
razdeljene na osnovno in napredno raven. Za vsako lekcijo so definirani učni cilji in predlagane
metode poučevanja. V vsakem opisu so navedeni vsi materiali, ki spadajo k posamezni enoti.

AQUAVET

2

Pregled gradiv dostopnih v R10
R10: Učno gradivo za HIDROPONIKO
OSNOVNE ENOTE
Osnovna enota 1 predstavitev: Uvod v hidroponiko
Osnovna enota 2 predstavitev: Substrati
Osnovna enota 3 predstavitev: Rastline za gojenje »brez prsti«
Osnovna enota 3 izroček: Priročnik za spremljanje rastlin
Osnovna enota 3 izroček: Rastline za gojenje »brez prsti«
NAPREDNE ENOTE
Napredna enota 1 predstavitev: Tech-IA
Napredna enota 1 izroček: Tech-IA
DODATNO GRADIVO
Dodatna predstavitev: Hidroponika 1. del
Dodatna predstavitev: Hidroponika 2. del

Jeziki
EN DE

SL

IT






























Splošni cilji
Dijaki bodo:





poznali besedišče s področja hidroponike,
pridobili in pokazali tehnično znanje in razumevanje hidroponičnih sistemov,
spodobni se soočiti z vsemi vidiki hidroponične pridelave,
sposobni uporabiti Tech-IA plavajoči sistem v hidroponičnih sistemih.

Osnovne enote in cilji
Osnovna enota 1:

Uvod v hidroponiko

Učni cilji

Metode poučevanja

Dijaki bodo
 razumeli, kaj je hidroponika
 poznali prednosti in slabosti hidroponike
 znali določiti različne vrste hidroponike
Navodila s strani učitelja

Učno gradivo

Predstavitev ‘Uvod v hidroponiko’

Osnovna enota 2:

Substrati

Učni cilji

Dijaki bodo
 poznali definicijo substrata
 poznali razvrstitev substratov
 poznali različne značilnosti substratov
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Metode poučevanja

Navodila s strani učitelja

Učno gradivo

Predstavitev ‘Substrati’

Osnovna enota 3:

Rastline za gojenje brez prsti

Učni cilji

Dijaki bodo
 spodobni prepoznati potrebe rastline, gojene brez prsti
 poznali različne rastline za gojenje brez prsti
 razumeli, katere dejavnike je potrebno spremljati
Navodila s strani učitelja, izroček

Metode poučevanja
Učno gradivo

Predstavitev ‘Rastline za gojenje brez prsti, izroček’, ‘Priročnik za
spremljanje rastlin’, izroček ‘Rastline za gojenje brez prsti’

Napredne enote in cilji
Napredna enota 1:

Tech-IA

Učni cilji

Metode poučevanja

Dijaki bodo
 poznali Tech-IA plavajoči sistem in njegovo delovanje
 poznali njegovo uporabo
 sposobni uporabiti Tech-IA plavajoči sistem v hidroponičnem
sistemu
Navodila s strani učitelja, izroček

Učno gradivo

Predstavitev ‘Tech-IA’, izroček ‘Tech-IA’
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Osnovne enote
Učno gradivo Osnovna enota 1
Predstavitev 1 – Hidroponika

Učno gradivo Osnovna enota 2
Predstavitev 2 – Substrati

Učno gradivo Osnovna enota 3
Predstavitev 3 – Rastline za gojenje brez prsti
Izroček – Priročnik za gojenje rastlin
Izroček – Rastline za gojenje brez prsti

Napredne enote
Učno gradivo Napredna enota 1
Predstavitev 1 – Tech-IA
Izroček – Tech-IA

Dodatno gradivo
Dodatna predstavitev 1 - Hidroponika 1. del
Dodatna predstavitev 2 - Hidroponika 2. del
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