
          Nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie 
do klasy I LP i klasy I LSP

    

   Muszę się przyznać, że chociaż dłużej pracuję w szkole na
stanowisku nauczyciela niż Wy liczycie lat, to jeszcze w taki
sposób  do  nikogo  nie  zwracałem się  w  dniach  kończących
zajęcia dydaktyczne w szkole.  Czasy mamy wyjątkowe, nie
mamy  wpływu  na  epidemię  i  czekamy  na   powrót  do
normalności.  Nie  potrafię  ocenić  w  jakim  stopniu  pobyt
w domu Wam się znudził i chcecie powrotu do szkoły. 
        Był to również rok szczególny, ponieważ w naszej szkole
mieliśmy  dwie  pierwsze  klasy,  które  jednak  realizowały
z geografii  dwa  różne  programy  nauczania  i  tylko  jedna
realizowała  zajęcia  z  wiedzy  o  społeczeństwie.  Myślę,  że
klasa,  która  skończyła  szkołę  gimnazjalną  mogła  szybko
zweryfikować  treści  z  wiedzy  o  społeczeństwie  ze
zbliżającymi  się  wyborami  prezydenckimi  w naszym kraju.
Odczytywanie  i  rozumienie  sondaży,  konfrontowanie
informacji  przekazywanych  przez  kandydatów  na  urząd
Prezydenta RP będzie łatwiejsze po dyskusjach na lekcji. Być
może,  jeżeli  zechcecie,  możecie przeprowadzić konfrontację
wiedzy  zdobytej  w  szkole  z  informacjami  przekazywanymi
przez  media,  rodziców czy  inne  osoby.  Lekcje  geografii  w
klasach pierwszych bardzo się od siebie różniły. Absolwenci
szkół gimnazjalnych omawiali szeroko rozumiane zagadnienia
z geografii  społeczno- ekonomicznej z  leciutkim nawiązaniu
do wiedzy z geografii  fizycznej.  Absolwenci ośmioklasowej
szkoły podstawowej byli skupieni na zagadnieniach geografii
fizycznej. Absolwentom szkół gimnazjalnych nie powinno być
tajemnicą  zagadnienie  cen  paliwa  na  stacjach  paliw,  ani
niemożliwość  kupienia  w  Afryce  Północnej  wieprzowej
wędliny.  Gdy  już  będą  dorośli,  będą  potrafili  wytłumaczyć



swoją  decyzję  budowy  domu nie  w  wielkim mieście  tylko
w jego  strefie  podmiejskiej.  Starałem  się  na  lekcjach,
oczywiście  w  miarę  możliwości,  przybliżyć  Wam  realny
świat,  tak  samo  jak  Wy  przybliżaliście  swoje  fascynacje
miejscem,  regionem  Polski,  Europy  czy  świata,  do
odwiedzenia  którego  chcielibyście  namówić  wszystkich.
Mogę tylko żałować, że Wasza przygoda z geografią w szkole
średniej zakończyła się. Podobnie w liceum nie spotkamy się
na  lekcjach  wiedzy  o społeczeństwie.  Natomiast  absolwenci
ośmioklasowej  szkoły  podstawowej  spotkają  się  jeszcze  z
nauczycielem na lekcjach geografii i wiedzy o społeczeństwie.
Mam  nadzieję,  że  podczas  bezpiecznych,  wakacyjnych
wyjazdów  bez  problemu  rozpoznacie  fragmenty  doliny
rzecznej, genezę misy jeziornej, może również typ wybrzeża
albo  wspaniałe,  naturalne  wytwory  przyrody  w  jaskini
krasowej. 
  Przed  nami  wakacje,  jedna  z  najbardziej  fascynujących
części  roku  szkolnego!  Liczę,  że  gdy  one  zakończą  się,
wszyscy  spotkamy  się  w  murach  naszej  szkoły,  przede
wszystkim zdrowi, ale i z wielkim zapałem do nauki. 
    Proszę przyjąć życzenia wspaniałych wakacji i zachowania
zdrowia!
     Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!

    Marek Sobkowiak


