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zy nowy rok, skłania nas do jakiś postanowień? Z wyzwaniami często jest
tak, że ich realizacja pozostaje w sferze niezrealizowanych marzeń. Może więc
lepiej skupić się na małych kroczkach w dążeniu do obranego celu? Czasem niewielkie
zmiany nawyków i przyzwyczajeń dają lepsze efekty niż próby wprowadzenia totalnych
zmian.
Można to odnieść do wielu sytuacji.
Jedną z nich są proste sposoby na bardziej
efektywną i satysfakcjonującą pracę nauczyciela. W siedmiu hasłach opisujemy praktyki, które mogą spowodować, że codzienny
trud dydaktyczny będzie trochę łatwiejszy.
Dużą rolę odgrywa tu zmiana myślenia, spojrzenie na relację nauczyciel-uczeń z trochę
większym dystansem i luzem. Życzymy, aby
nasz krótki poradnik okazał się pożyteczny
w osiąganiu postawionych sobie noworocznych celów zawodowych.
Metodę małych kroków możemy wykorzystać również w dążeniu do stworzenia
naszego otoczenia bardziej przyjaznego środowisku. Czy będzie to ograniczenie plastiku, śmieci, czy użycia samochodu. Z badań
Ministerstwa Klimatu wynika, że w tym temacie Polakom idzie coraz lepiej. Jesteśmy
bardziej świadomi zagrożeń z wpływu zanieczyszczenia środowiska na nasze zdrowie.
Mimo tego, przed nami jeszcze sporo pracy.
Wiele z badanych osób przyznało, że nie
podejmuje żadnych działań zmierzających
do poprawy stanu powietrza. Świadomość
nie przekłada się na działanie. Lepiej idzie
nam z ograniczaniem odpadów – ponad połowa ankietowanych odpowiedziała w ankiecie pozytywnie. Gorzej wygląda kwestia
ograniczania plastiku – to już wychodzi nam
trudniej. Może większe dbanie o środowisko
stanie się również naszym celem w tym roku?
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego obserwujemy z różnych perspektyw
– obserwacji bezpośrednich, analiz map tematycznych, podręczników, informacji prasowych, blogów podróżniczych, czy książek.
Proponujemy zupełnie inne spojrzenie
na środowisko, a szczególnie na środowisko
wodne – przez pryzmat znaków informacyjnych. Lokalne warunki wodno-środowiskowe dobrze oddaje treść zawarta na znakach
ustawionych przy drodze, zbiorniku wodnym, czy ujęciu wody. Ukazują one procesy
związane z wodą – pływy, falowanie, tsunami, geotermię, powódź, topnienie lodowców, opady atmosferyczne itd. Ciekawa,
inna perspektywa – skłaniająca do własnych
obserwacji.
Życzmy miłej lektury!
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