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P

odróżowanie w pandemii było i jest
utrudnione, i nadal ograniczone. Skutki
pandemii odczuwają nie tylko linie lotnicze, hotele czy piloci wycieczek, ale także turyści.
Obserwując zmieniające się warunki zewnętrzne
warto zadać sobie pytanie o cele podróżowania
i korzyści, jakie nam przynoszą podróże. Z jednej
strony ograniczenia zmuszają nas do poszukiwania
innych destynacji – czasem bliższych, i mimowolnie odkrywamy nowe, nieznane miejsca. Z drugiej strony obecne uwarunkowania skłaniają do
spojrzenia na podróże w nowy, bardziej świadomy
sposób. Ciekawie opowiada o tym nasz rozmówca – podróżnik p. Marek Marcola. Podkreśla, że
w świecie zdominowanym przez technologie, konsumpcję, coraz szybsze tempo życia coraz trudniej jest skupić się na prawdziwym odkrywaniu
świata – uważnej obserwacji, poszukiwaniu korelacji w tym, zdałoby się, zróżnicowanym świecie,
skupieniu na tym, co kryje się za rogiem. To może
być ważna lekcja dla naszych uczniów – by nie
tylko mieli wiedzę, ale również stali się uważnymi
obserwatorami otoczenia, w którym się znajdują.
Odkrywanie świata w ramach nauczania
geografii możemy realizować w najróżniejszy
sposób, np. poprzez znajomość flag i herbów
państw świata. Przegląd ciekawych symboli
narodowych, nawiązujących szczególnie do środowiska geograficznego, historii i uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych proponuje nam, już
nie po raz pierwszy, p. Jerzy Wrona w artykule
„Flagi i herby opowiadają”.
A jak sprawić, aby lekcja była nie tylko ciekawa, ale również, aby uczeń mógł na niej efektywnie uczyć się i poznawać? Nic prostszego,
wystarczy zajrzeć do środka numeru. Propozycji
i metod jest wiele, np. ciekawe, zaskakujące
rozpoczęcie zajęć, wprowadzanie prostych, acz
efektywnych zabiegów podczas lekcji. Jednym ze
skutecznych sposobów realizacji nauczania geografii może być również gra dydaktyczna opierającą się na kojarzeniu terminów geograficznych.
Nie może ujść naszej uwadze podejście do
nauczania znanego francuskiego dydaktyka
Celestyna Freineta. W opracowaniu poświęconym jego podejściu do nauczania odnajdziemy konkretne propozycje realizacji założeń
Freineta w nauczaniu geografii.
Niech te propozycje będą dobrym startem
w nowym roku szkolnym.
Życzymy miłej lektury
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