
INFORMACJA  DLA  NAUCZYCIELI  CHEMII  
W  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH

W  ramach  popularyzacji  chemii  jako  nauki  doświadczalnej  oraz  promocji  zawodu  technik  analityk
nauczyciele chemii  i  przedmiotów zawodowych w Technikum Nr 27 w Warszawie przy ul.  Saskiej  78
przygotowali  dla Państwa ciekawą ofertę. Proponujemy uczniom szkół podstawowych udział 
w konkursach oraz lekcjach otwartych online. Zachęcamy do wykorzystania materiałów edukacyjnych
zamieszczonych na naszej stronie internetowej  technikum27.edu.pl oraz udziału uczniów 
w następujących inicjatywach:

1.  Lekcje  otwarte  ciekawej  chemii–  filmiki  przedstawiające  efektowne  doświadczenia  będą
systematycznie zamieszczane na naszej stronie technikum27.edu.pl

2.  Konkurs Chemii Doświadczalnej w wersji on line. Konkurs odbędzie się dnia 09 marca 2021 roku
o  godzinie  16.00  z  wykorzystaniem  platformy  Office  365.  W  styczniu  2021  roku na  stronie  szkoły
technikum27.edu.pl  zostaną zamieszczone materiały warsztatowe oraz filmiki przygotowujące do tego
konkursu.  Prosimy  o  zgłaszanie  maksymalnie  3  osób  z  każdej  szkoły  na  adres  mailowy
chemik@zs21.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 roku podając w temacie : KONKURS. Regulamin konkursu
jest  dostępny na  naszej  stronie  internetowej.  W razie  pytań  prosimy nauczycieli  o  kontakt  z  panią
Małgorzatą Ogonowską tel. 605 834 868.

3.  Konkurs „Chemiczne Przysmaki oraz Nietypowy Układ Okresowy”. Fotografie prac konkursowych
prosimy przesyłać na adres mailowy  chemik@zs21.edu.pl do dnia  31 stycznia 2021  roku podając w
temacie: FOTOGRAFIA. Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej. W razie pytań
prosimy nauczycieli o kontakt z panią Beatą Szczepańczyk  tel.  609 531 260.

4. Konkurs „ Chemia w życiu codziennym” lub „Co by było, gdyby nie było chemii”. Filmiki konkursowe
o długości 3-4 minut prosimy przesyłać na adres mailowy chemik@zs21.edu.pl do dnia
28 lutego 2021 roku podając w temacie: FILMIK. Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie
internetowej. W razie pytań prosimy nauczycieli o kontakt z panią Dorotą Garus tel. 668 365 702.

5. Dni otwarte dla kandydatów:       18 marca 2021 godzina 17.00  , 29 kwietnia 2021 godzina 17.00. 
W czasie pandemii  dni  otwarte będą odbywać się  w wersji  online  na platformie Microsoft Teams.
Szczegółowe informacje i linki będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły technikum27.edu.pl

6.  Filmiki  z  ciekawymi doświadczeniami będą  udostępniane  na  bieżąco  na  naszym  koncie  na
Facebooku Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie, link: https://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie/

Dodatkowo przekazujemy prezentację o zawodzie technik analityk  z prośbą o rozpowszechnienie jej
wśród uczniów klas ósmych. 
Oferta będzie aktualizowana na  stronie internetowej  szkoły w zależności od sytuacji epidemicznej . 

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych inicjatywach !!!
Zespół nauczycieli chemii ZS Nr 21 w Warszawie
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