
Informacje dla nauczyciela chemii zespołu biorącego udział w 

konkursie „CHAIN REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) 
 

Drogi Nauczycielu! 

Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Panu/Pani w zachęceniu uczniów do 

wzięcia udziału w konkursie: 

1. Zawieszenie plakatu i rozprowadzenie ulotek informacyjnych. W zestawie powitalnym 

znajduje się plakat z pustym polem u dołu. W tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko 

nauczyciela będącego koordynatorem zespołu oraz dane kontaktowe, aby umożliwić uczniom 

bezpośrednie zgłoszenia. W zestawie powitalnym znajdują się też ulotki. Prosimy o 

rozprowadzenie ich wśród uczniów. 

3. Zainteresowanie uczniów konkursem. Liczba plakatów i ulotek jest ograniczona, dlatego 

należy również osobiście zainteresować uczniów konkursem. Prosimy o pokazanie uczniom 

zestawu powitalnego i Podręcznika użytkownika podczas lekcji chemii albo w czasie przerwy, 

aby zachęcić ich do zgłaszania się. Należy również poinformować uczniów, że na stronie 

CHEMIATOMY.PL  mogą znaleźć ciekawe filmy z doświadczeniami oraz potrzebne informacje 

dotyczące konkursu. 

4. Zebranie zespołu. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 uczniów. Zadanie nauczyciela polega 

na znalezieniu pięciu uzdolnionych i aktywnych uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w 

konkursie oraz uzyskać upoważnienie od przedstawicieli ustawowych nieletnich. Zdolności w 

zakresie chemii i fizyki są niewątpliwie potrzebne do wykonania zadania, ale ze względu na 

charakter konkursu (budowanie reakcji łańcuchowej i przygotowanie wideo) podczas selekcji 

warto uwzględnić również kreatywność i umiejętność prezentacji. 

5. Nadzorowanie eksperymentów i czynny udział w budowaniu „Reakcji łańcuchowej”.  

W czasie konkursu pojawi się kilka okazji do osobistych spotkań z uczniami, na przykład 

podczas konsultacji czy budowy konstrukcji. Prosimy o aktywne zaangażowanie się w zadanie, 

tak aby uczniowie uważali Pana/Panią za członka zespołu. 

Ważne! Większość doświadczeń chemicznych jest niebezpieczna i należy je wykonywać w szkole 

pod nadzorem nauczyciela. Należy zapewnić uczniom możliwość bezpiecznego 

przeprowadzenia doświadczeń. 

6. Wysłanie wniosku. Po zbudowaniu „Reakcji łańcuchowej” i przygotowaniu krótkiego wideo 
nauczyciel powinien wysłać zgłoszenie przez stronę CHEMIATOMY.PL  w określonym terminie. 
W tym celu prosimy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy i przesłać wideo.  Szczegóły 
dotyczące zgłoszenia oraz wymagania formalne opisano w regulaminie, który dostępny jest na 
stronie CHEMIATOMY.PL 
 


