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Jak dobrze uczyć – GIREP 2016 

 

 

 

 

Dlaczego uczniowie powszechnie nie lubią, ba, nawet nienawidzą fizyki? Do-

skonale wiemy: bo ich ona piekielnie nudzi. A nudzi, ponieważ jej nie rozumie-

ją i nie widzą celu nauki. 

Z jakiego powodu inni, którzy mają więcej szczęścia, lubią fizykę, a nawet 

się nią pasjonują? Ponieważ ich ona intryguje, zaciekawia, wręcz pochłania. Na 

ogół za sprawą nauczyciela. Fizyka stawia wyzwania, a to dla młodych ludzi 

jest bardzo ważne.  

Fizyka nie musi być łatwa, a nawet wręcz przeciwnie, powinna być trudna, 

wymagać wysiłku w odkrywaniu jej tajników. W zamian fizyka oferuje nagrodę 

w postaci satysfakcji z poznania praw przyrody, ze zrozumienia trudnych rze-

czy, z przekraczania własnych granic, ze starć z innymi uczniami, z uzyskania 

wśród nich autorytetu. Na koniec jest też satysfakcja z dobrych ocen, z wygra-

nych konkursów i olimpiad, z wykonanych projektów. Są tacy uczniowie, dla 

których fizyka jest pasją. Zapaleńcy wygrywają różnego rodzaju konkursy, 

zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Spotkaliśmy się z nimi w czerwcu na 

reaktywowanym po 10 latach tzw. Przedszkolu Fizyki w Zakopanem.  

„Ulubienia” fizyki nie uzyskuje się jedynie przez eliminację czynników po-

wodujących zniechęcenie fizyką (niby proste, a w większości szkół nieosiągal-

ne). Jak dobrze uczyć, jak zainteresować uczniów fizyką, zwłaszcza tych, któ-

rzy zawodowo nie będą korzystać z fizyki, a mimo to chcielibyśmy, by posiedli 

podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie tej dziedziny wiedzy?  

W internecie można znaleźć wiele artykułów dotyczących tego tematu. Mię-

dzy innymi zajmuje się tym od 50 lat międzynarodowa organizacja GIREP, 

o której piszemy w komunikacie.  

Mając na uwadze fakt, że nasi czytelnicy interesują się bardzo rozmaitymi 

tematami, proponujemy w tym zeszycie artykuły z odległych od siebie obsza-

rów fizyki. Od keplerowskich krzywych rotacji, poprzez diagnozę klęski nau-

czania przedmiotów ścisłych w Polsce w XX wieku, aż do różnego typu zadań 

dotyczących silników cieplnych, butli Mariotte’a, czy staczania kulki po równi. 

Zamieszczamy także obszerny artykuł uczniów z Gdańska, prezentujący roz-

wiązanie jednego z zadań Turnieju Młodych Fizyków 2016.  
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