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...ale ja nie rozumiem!
Koniec fizyki w szkole?
Nauczyciel Fizyki
Uważam, że ministerstwo edukacji nie powinno zaprzestawać nauczania fizyki w szkołach.
Przeciwnie sądzę, że społeczeństwo powinno dążyć do zwiększenia godzin fizyki, ponieważ ta
fascynująca dziedzina ma wiele ciekawych odgałęzień i rozwijanie się w tym przedziale absolutnie nie
jest stratą czasu. Przez tę nagłą reformę zwiększymy stopę bezrobocia i nie wpłynie to dobrze na rozwój
naszej nacji, a przecież my- Polacy chcemy mieć wszechstronnie wykształconą młodzież, która stanowi
przyszłość naszego państwa. Dlaczego my, nauczyciele mamy tracić pracę, która pomaga rozwijać
młode umysłu dzieci? Dzięki takim działaniom stracimy pracę, a przekwalifikując się i szukając pracy
narażamy państwo tylko na straty.
,,Celujący” Uczeń
Według mnie, wykreślenie fizyki z planu lekcji będzie wielką,, dziurą'' nie do zastąpienia. Jeżeli mój
ulubiony przedmiot zostanie usunięty, a nauczyciele zaprzestaną mozolnej pracy włożonej w nauczanie
nas tego cudownego przedmiotu, stracę możliwość rozwijania się w dziedzinie, która mnie pasjonuje.
Wygaszanie fizyki jest błędem ówczesnego ministerstwa, ponieważ: okrajają horyzonty i likwidują
część zawodów, którymi zajmuje się wielu ludzi. Ostatnio postawiłem sobie za cel określenie wzoru na
objętość jajka kurzego, niestety, jeśli nie będzie fizyki nie będę mógł dopiąć swego. Podczas gdy
ministerstwo wprowadzi w ruch nową reformę bardzo dużo stracę, więc będę walczył o fizykę w
szkołach.
,, Dopuszczający” Uczeń
Gdy dowiedziałem się o nowej reformie wprowadzonej przez ministerstwo, praktycznie skakałem z
radości. Jednak po głębokim namyśle stwierdzam, że to działanie niesie za sobą dużo więcej
negatywów, niżeli pozytywów. Choć w sumie, gdy nie będę się uczył fizyki to jak policzę prędkość,
siłę, energię, moc itd.., Czemu gdy skakam spadam na ziemię? Czemu w temp. -20 zamarza woda?
Tego właśnie nie wiem, gdyż uczę się nie systematycznie. Może jednak dobrym pomysłem jest
zostawienie tej fizyki? Przecież pani jest miła, a doświadczenia są ciekawe. Muszę zacząć się uczyć
fizyki, bo bez niej będę miał duże problemy w życiu.
Rodzic
Moim zdaniem fizyka, to bardzo potrzebny w życiu przedmiot gdyż przydaje się on przede wszystkim
na maturze. Fizyka nie może zostać usunięta ze szkół, ponieważ gdzie jak nie w szkole możemy
dowiedzieć się o róznych właściwościach. Płacę podatki, i wiem, że część ich ląduje do szkół, więc
myślę, że są to dobrze sporzytkowane pieniądze, gdyż na fizyce opiera się wszystko to, co nas otacza.
Ja
Sądzę, że na lekcjach fizyki jest bardzo interesująco. Mogę na tych obficie przepracowanych
godzinach dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, takich jak sama choroba dekompresyjna. Nie
mogłem również zapomnieć, że średnia moich ocen opiera się na fizyce, więc musi pozostać, gdyż
wtedy można na prawde poznać najlepszego ucznia klasy. Chodzę na fizykę pełen pasji i chcę rozwijać
swoje zainteresowania, więc nowej ustawie mówię stanowcze NIE.

