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andemia koronawirusa jest ściśle powiązana z warunkami geograficznymi, jakie panują lokalnie i globalnie.
Na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2
mają wpływ różnorodne elementy środowiska geograficznego: gęstość zaludnienia,
poziom rozwoju społecznego, mobilność
ludności, ukształtowanie powierzchni terenu czy warunki klimatyczne. W analizie
rozwoju koronawirusa dużą rolę odgrywa
również geografia medyczna – dział geografii zajmujący się stanem zdrowia ludności,
opieką zdrowotną, rozprzestrzenianiem się
chorób. Dla geografów pandemia z pewnością jest ciekawym tematem analiz.
Często można spotkać się z opinią, że
pandemia przesłoniła nam, inne ważne
problemy planety i ludzkości. Trudno się
z tym nie zgodzić. Jednym z nich są globalne zmiany klimatyczne. Zwraca na to uwagę Komitet Nauk Geograficznych PAN. Dla
niektórych regionów zmiany są bardziej
dotkliwe niż dla innych, ale w gruncie rzeczy nie ma pewnie miejsca na Ziemi, które
nie odczuwałoby zmian środowiskowych.
Kwestie zmian klimatycznych na dobre
weszły do języka polityków, naukowców
i działaczy proekologicznych, przez co stały się słowami kluczem. Ale czy my jako
społeczeństwo, myślimy o skutkach tych
zmian dla współczesnych i przeszłych pokoleń? Czy nie jest to hasło, do którego
przyzwyczailiśmy się z czasem?
W ramach działań edukacyjnych warto
obejrzeć film dokumentalny pt. „Można
panikować”, poświęcony osobie prof. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki
UW. Naukowiec bada zmiany klimatyczne, stara się upowszechniać wyniki swoich badań, uświadamiając społeczeństwo
o skutkach tych zmian dla całej planety.
Minister edukacji ogłosił właśnie, że
powrót do normalnych zajęć szkolnych
ma rozpocząć się wraz z nowym rokiem
szkolnym. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a także rodzice na pewno czekają
już na ten moment z dużą nadzieją. Oby
te plany udało się zrealizować.
Życzymy miłej lektury
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