Přírodní vědy atraktivně:

MĚŘICÍ SYSTÉMY PASCO
Nechte experimentovat své žáky ve výuce

PASCO je ideální nástroj pro
experimentování v pracovních
skupinách (digitální hnízda) vedoucí
k opravdovému zapojení vašich žáků.
Kombinací zvoleného měřicího rozhraní,
senzorů a softwaru si můžete vytvořit
vlastní řešení žákovských sestav pro
experimentování právě ve vašich
hodinách.
Vzhledově atraktivní software
SPARKvue vám umožní vytvořit
průvodce žákovským experimentem
pro interaktivní měření, vizualizaci
i analýzu.
Širokou nabídku analytických nástrojů
pro zobrazení a zaznamenávání dat
nabízí software DataStudio.

PASCO probouzí zájem žáků středních a základních škol o problematiku přírodních
věd. Díky atraktivním experimentům studenti nejen poodhalí zákonitosti přírody,
ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. S PASCO máte
nástroj pro názornou výuku, která vede ke zlepšení výsledků přírodovědných znalostí
i dovedností u vašich žáků. Potřeba podpory rozvoje zájmu o přírodní vědy a jejich
budoucí aplikace do praxe je tématem řady světových a evropských projektů, na
kterých se podílí také celosvětově uznávané firmy.
Nejen přírodovědné učebny a laboratoře
Vybavte přírodovědné učebny moderními digitálními nástroji pro názornější
a atraktivnější výuku s osobním prožitkem studentů. S PASCO snadno připravíte celou
řadu experimentů od fyzikálních, přes chemické až k těm biologickým, se kterými
si studenti velice jednoduše ověřují přírodní zákony v praxi nejen v laboratořích,
ale také při projektové výuce přímo v terénu. Experimentální terénní moduly dávají
měření autentičnost, přibližují školu skutečnému životu a v součinnosti například
s GPS systémy či s Google Earth představují atraktivní prostředek slučování
virtuálního světa školních učeben s realitou.
PASCO nabízí řešení pro každý vědní obor
Nabídka zahrnuje dataloggery pro práci v terénu, nebo měřicí rozhraní, pokud se
rozhodnete vytvořit měření pomocí počítače. Více než 70 typů měřicích sond vám
umožní realizovat libovolný výukový experiment. Nakonec využijte nástrojů software
pro zobrazení dat a jejich vyhodnocení. Máme pro vás zpracováno velké množství
hotových experimentů, nebo si připravte vlastní interaktivní experiment (digitální
učební materiál), který vaše studenty chytne!

ZAPOJTE ŽÁKY A STUDENTY

MĚŘICÍ SYSTÉMY PASCO
Fyzika
S PASCO změříte například:
• určení gravitačního zrychlení
• Newtonův zákon, tření
• odpor vzduchu
• zachování energie
• dynamika rotace
• periodický pohyb
• rychlost vlnění
• hustota, tlak, Archimedův zákon
• zákony ideálního plynu
• index lomu
• interference a difrakce světla
• elektrické a magnetické pole
• Ohmův zákon aj.

Chemie
S PASCO změříte například:
• určení molární hmotnosti
• určení látkových vztahů a poměrů v reakci
• gravimetrická analýza
• acidobazická titrace
• oxidační a redukční titrace
• určení látkového množství pomocí bodu tání
• tepelná energie
• kolorimetrická a spektrofotometrická analýza
• určení rovnováhy a poměrů reaktantů
• příprava a vlastnosti pufrových roztoků
• určení poločasu rozpadu izotopů aj.

Biologie a environmentální výchova
S PASCO změříte například:
• organismus a pH
• osmóza
• aktivita enzymů
• rostlinné dýchání a fotosyntéza
• transpirace
• metabolismus a buněčné dýchání
• pH půdy a vody
• určení energetické hodnoty potravin
• regulace tělesné teploty
• objem plic a rychlost dechu při cvičení
• EKG a srdeční aktivitu při cvičení
• biodiverzita a toxikologie aj.

Odborné předměty
S PASCO lze experimentovat v následujících měřeních:
• elektrotechnická (Ohmův zákon, indukční
zákon, experimentování s Faradayovou
klecí nebo Van de Graafovým generátorem
aj.)
• stavební (experimentování s technickými
konstrukcemi, hydraulickým a pneumatickým systémem aj.)
• strojírenská (experimentování s tepelnou
roztažností, tahem a protažením materiálů
nebo momentu setrvačnosti aj.)
• optická (rozklad světla, Snellův zákon,
reverzibilita, disperze, difrakce aj.)
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