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o trzech miesiącach kwarantanny –
do której chyba w większości się przyzwyczailiśmy – pandemia odpuszcza.
Mimo stopniowego powrotu do warunków
sprzed epidemii wygląda na to, że placówki edukacyjne nie będą otwarte, a nawet
jeśli, to nie w takiej formie, jak poprzednio. Rok szkolny zakończy się dziwnie, nie
wspominając o egzaminach ośmioklasistów i maturalnych. Życzymy nauczycielom i uczniom dużo sił tym trudnym czasie, bo nawet wakacje będą w tym razem
bardziej pracowite niż normalnie.
W warunkach pandemii nauczanie musiało się diametralnie zmienić – nie tylko
ze względu na wykorzystanie technologii
i komputerów, ale również, a może głównie, ze względu na dystans społeczny.
Nawet jeśli warunki kwarantanny powoli
się zmieniają nasze propozycje tematów
związane z koronawirusem i nauczaniem
na odległość – pozostają aktualne. Można
wykorzystać je w warunkach zdalnych, ale
również w klasie.
Dwa artykuły w bieżącym numerze poświęcone są sprawom narodowym. Ważną
rolą w nauczaniu geografii odgrywa znajomość symboli narodowych, barw narodowych. Pisaliśmy już o kwestiach np. flagi
biało-czerwonej, a tym razem uwagę skupimy na hymnie narodowym. Historia jego
powstania, słowa, muzyka powinny być
częścią edukacji geograficznej młodego
pokolenia.
Drugim aspektem narodowym jest dwustuletnia już historia eksploracji obszarów
polarnych przez Polaków. Te odkrywanie
rozpoczęło się wraz z obecnością zesłańców na dalekiej Syberii, a z czasem przeniosło się na obszary Antarktyki i Arktyki.
Ważne podkreślenia jest, że eksploracją
coraz częściej zajmują się kobiety – tak
w aspekcie naukowym, jak i sportowym,
eksploracyjnym.
Z okazji zbliżających się wakacji, które
w tym roku też będą wyglądać inaczej,
publikujemy teksty poświęcone obszarze
Morza Śródziemnego. Niech będą namiastką wakacyjnych podróży w dalsze
i bliższe zakątki świata.
Życzymy miłej lektury!
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