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Robert Machowski, Mariusz Rzętała

Gejzery to bardzo specyficzny rodzaj gorących źródeł. O ich wyjątkowości
przesądza sposób, w jaki woda wydostaje się z głębin na powierzchnię terenu.
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Mariusz Bąk

Za sprawą położenia geograficznego, a tym samym
specyficznych warunków klimatycznych, Korfu jest
najbardziej zieloną z greckich wysp.
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Dorota Pilna

Mówiąc o kreatywności – myślę kultura kreatywności. Kreatywność jako cecha nie tylko
wybranych jednostek, ale całych społeczności.
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statnie miesiące można określić
jednym słowem: kryzys. Trwająca
pandemia, to nie tylko problemy
zdrowotne ludności, ale związane z nią problemy gospodarcze, społeczne i ekonomiczne na
całym świecie.
O kryzysie można mówić też w przypadku wybuchu wulkanu w regionie Cumbre
Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma.
Bezpośrednie skutki erupcji dotknęły miejscową ludność, ale konsekwencje mają szerzy zasięg – dotyczą też ograniczeń w ruchu
turystycznym, czy np. przemieszczanie się
produktów wulkanicznych, docierających do
oddalonych od wyspy regionów. Polecamy
raport o sytuacji na La Palmie.
Kolejny kryzys, o którym trzeba wspomnieć,
to sytuacja na naszej wschodniej granicy.
Poza kryzysem politycznym i humanitarnym,
warto również podkreślić aspekt przyrodniczy. Zapowiedziana budowa muru na granicy
polsko-białoruskiej będzie miała negatywne
konsekwencje dla, tak cennego przyrodniczo
ekosystemu, jakim jest Puszcza Białowieska.
Problematyczna sytuacja z migrantami na
granicy wywołuje, niejako przy okazji, kwestie samej granicy Polski – jej przebiegu,
opisu i ciekawych aspektów związanych z jej
demarkacją.
Spójrzmy też na pozytywne strony.
Proponujemy kilka wartościowych tekstów,
które mogą być dobrym przewodnikiem
w wyzwaniach procesu nauczania i uczenia się. Szczególnie cenny wydaje się temat
poświęcony kreatywności, gdzie znajdziemy
kilka ważnych i prostych zasad, dzięki którym
możemy wspierać uczniów w ich rozwoju –
nie tylko intelektualnym, ale i emocjonalnym.
Pozwólmy naszym uczniom rozwijać ich kreatywność!
Równie cenny będzie dla nauczyciela tekst
poświęcony posługiwaniu się nowymi technologiami i podejściu humanistycznemu w geografii, odnajdziemy w nim również ważne
przykłady postaw współczesnego nauczyciela
i jego roli w nauczaniu w zmieniającym się
świecie.
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