Dydaktyka

Spis treści

Drodzy Czytelnicy!

P

z zagadnień współczesnej geografii
4

Polskie geoparki



Paweł Wolniewicz

W kwietniu tego roku rozszerzona została
lista światowych geoparków UNESCO.
Wśród ośmiu nowych członków pojawił się
także jeden z Polski – Geopark Świętokrzyski.
To pierwszy punkt na liście UNESCO położony
się w całości na terenie naszego kraju.
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Miejsca przyrodnicze na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 2020.

geografia regionalna
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Georóżnorodność Wysp Kanaryjskich – z profesorem Francisco Javierem DónizPáez’em z Uniwersytetu de La Laguna na Teneryfie, rozmawia Dawid Abramowicz

12 Noroiosi – intrygujące błoto



Piotr Pacholarz

15 Hanoi – miasto otoczone rzekami



Marian Dziadek

Hanoi to najdłużej funkcjonująca azjatycka stolica. Jej początki sięgają już VIII wieku.
Wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Mimo trudnej historii, zwłaszcza w II połowie XX wieku,
obecnie należy do najszybciej rozwijających się miast świata.

20 Fenomen Czarnobyla – 35 lat od katastrofy



Robert Machowski, Mariusz Rzętała

Na czym polega fenomen Czarnobyla, że miejsce uchodzące za niebezpieczne i nieprzyjazne,
stało się celem podróży dla turystów z całego świata?
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26 Poszukiwanie metod uczenia się uczniów na lekcjach geografii



Dorota Pilna

28 Wykorzystanie artykułów z „Geografii w Szkole” w szkolnej edukacji
geograficznej  Karolina Czajka
30 Podróże wirtualne – co, jak i dlaczego



Aleksandra Zaparucha

33 Poznajemy własny region - wirtualna wycieczka geograficzna na przykładzie Ziemi
Łódzkiej. Konspekt lekcji online w klasie siódmej  Zofia Szmidt
36 Ziemia we Wszechświecie. Karta pracy



Mateusz Gański

38 Państwa, miasta i ich nazwy – zagadki



Michał Kremzer

39 Górska Krzyżówka



Gabriela Bonk
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46 Zagrożone pszczoły i zapylacze

rzyszło nam żyć w niełatwych warunkach, i również początek roku szkolnego stawia przed nami dużo pytań
i wątpliwości. Niezależnie od sytuacji pandemicznej, starajmy się dobrze przygotować do
nowych wyzwań dydaktycznych. Nie zważając
na warunki zewnętrzne, na które nie mamy
przecież wpływu, skupmy swoje siły i uwagę
na tych kwestiach, które pomogą nam dobrze
i skutecznie przekazywać wiedzę, doświadczenie i wizję świata naszym uczniom.
Na początek roku ważnym tekstem są przemyślenia Pani Doroty Pilnej, która podkreśla
wagę naszego nastawienia do uczniów, pierwsze wrażenie i słowa, które wypowiadamy. Nie
bez znaczenia jest również oddanie uczniom
ich pozycji w procesie nauczania. Następuje
odwrócenie - uczeń staje się głównym aktorem, a nauczyciel podąża za nim. To trudne,
bo zmienia bardzo dużo w naszym tradycyjnym pojęciu nauczania. I równie ważna kwestia, to włączenie procesu nauczania w realne
doświadczenie ucznia, w jego otoczenie, ale
również w codzienne życie. Autorka zwraca
także uwagę, że celem nauczania nie powinno być wyłącznie przekazywanie wiedzy, ale
również nawiązywanie relacji z uczniami, rozwijanie ich pasji geograficznej.
Nie chwaląc się zbytnio polecamy również tekst o „Geografii w Szkole”. To brzmi
jak materiał sponsorowany, ale absolutnie nim
nie jest. Tekst, o którym piszemy, to komentarz studentki geografii - Pani Karoliny Czajki.
Poświęcony jest osobistym rozważaniom
dotyczącym roli, jaką odgrywa treść artykułów
w nauczaniu geografii. Ale nie tylko pozytywna ocena naszych artykułów Pani Karoliny jest
ważna, ale równie cenne są jej przemyślenia
o pracy nauczyciela.
Zwróćmy uwagę jeszcze na kwestię zróżnicowania walorów turystycznych. W Geoparku
Świętokrzyskim znajdziemy liczne geoatrakcje
związane z zróżnicowaną budową geologiczną
regionu świętokrzyskiego, Wyspy Kanaryjskie
charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością i georóżnorodnością, a rejon elektrowni
w Czarnobylu przyciąga turystów swoją tragiczną historią i skutkami, jakie wybuch miał
na lokalną przyrodę i mieszkańców.

świat – panorama
47 Przegląd wydarzeń
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