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Co lubię w swoim zawodzie
Zenona Stojecka, Adam Bartczak

Redakcja zadała laureatom nagród PTF dwa pytania: Co daje najwięcej satysfakcji i zadowolenia w Państwa pracy jako nauczyciela fizyki?; Czy dzisiejsza
młodzież jest „trudniejsza” niż kiedyś?
Zenona Stojecka powiedziała:
W swoim zawodzie najbardziej lubię to, że mogę pracować bezpośrednio z młodzieżą. Dlatego, mimo upływającego czasu, ciągle
czuję się młodo. Jednocześnie sprawia mi radość to, że pomagam
młodym ludziom „rozwijać skrzydła”. Zainteresować uczniów
fizyką, choćby poprzez doświadczenia, nie jest trudno. A praca
z osobami zainteresowanymi – to przyjemność.
Nie uważam, aby dzisiejsza młodzież była trudniejsza niż kiedyś. Wręcz
odwrotnie! Uważam, że mamy wartościową młodzież. Nie zdarzyło mi się, aby
kiedykolwiek jakiś uczeń zachował się w stosunku do mnie niestosownie. Młodzież z mojej szkoły odbieram jako ambitną, pełną ciekawych planów na przyszłość i przekonaną, że realizacja tych planów nie jest możliwa bez własnej
pracy.
Adam Bartczak powiedział:
Stając przed uczniami staram się jak najprościej opisać zjawiska
fizyczne. Jest to swojego rodzaju gra. Jeśli wyjaśniam drugą zasadę dynamiki po raz setny, to jest to po raz pierwszy dla danej grupy. Traktuję to jako zabawę i w zależności od reakcji klasy lekcja
może być kontynuowana na różne sposoby. Największą radość
sprawia mi, gdy uczniowie dobrze rozumują i dochodzą do praw
fizycznych sami. Zależy mi zarówno na uczniach zdolnych, jak również słabych, aby dla nich fizyka nie była kulą u nogi, ale by choć cząstkę zrozumieli.
Jeśli humanista polubi fizykę to sprawia mu dużą radość.
Młodzież nie jest trudniejsza, ale jest inna niż dwadzieścia lat temu. Obecnie
młodzi ludzie są bardziej bezpośredni, na ogół wiedzą, czego chcą i głośno
o tym mówią. Nie mają kompleksów i bardziej otwarcie wyrażają swoje sądy.
Zmusza ich do tego obecny świat, wymagający wszechstronności, komunikatywności i bezustannej walki o swoje. Przez to wydają się bezczelni i nieuznający żadnych autorytetów. Obecna młodzież wydaje się bardziej egoistyczna,
ale to wynika z nastawienia na jednostkę i konieczność walki o swoją pozycję
w gospodarce rynkowej. Zmiany młodzieży wynikają również z dostępu do
środków masowego przekazu. Cały świat jest teraz otwarty dla młodych ludzi.

