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„Proste i ciekawe eksperymenty, czyli czego nie
widziałaś/-eś na lekcjach chemii?”

Często na samo słowo „chemia” reagujemy negatywnie, niezależnie od tego czy
jest to wynikiem nadmiernie dodawanych do pożywienia sztucznych dodatków (tzw.
E) czy faktu, że przedmiot ten w szkole nie należał do naszych ulubionych. Musimy
jednak pamiętać, że związki chemiczne w naszym życiu są wszędzie i tylko wiedza na
ich temat oraz świadomość zagrożeń jest w stanie zmienić to nastawienie.
Pierwsza styczność z chemią ma zazwyczaj miejsce w szkole. I o ile mieliśmy
szczęście do nauczyciela odpowiednio i ciekawie wprowadzającego nas w ten obszar
nauki, to teraz możemy z rozbawieniem przypominać sobie lądujące na suficie
produkty wybuchowych reakcji chemicznych, wykonywanych przez naszych
profesorów. To zachęcało do poszukiwań powodów tych niebezpiecznych sytuacji,
a następnie do poszerzania wiedzy na ich temat. Tak zazwyczaj rozwija się pasja.
Na wykładzie z elementami warsztatu będziecie mogli Państwo zobaczyć kilka
bezpiecznych eksperymentów chemicznych, które być może swoją prostotą
wykonania zaskoczą i pozwolą z rozrzewnieniem powrócić do lat szkolnych, zadając
sobie pytanie: dlaczego nie widziałam/-em tego wcześniej…
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