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Drodzy Czytelnicy!
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z zagadnień współczesnej geografii
4

Uwagi o czynnikach lokalizacji przemysłu
 Jerzy Wrona
Optymalna lokalizacja zakładu ma wpływ na
niższe koszty budowy i większą rentowność
produkcji, ułatwia też jego funkcjonowanie
i rozwój. Na lokalizację przemysłu i jego rozwój
wywierały i wywierają wpływ różne czynniki.
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11 Wyspy Kurylskie



Filip Faliński

Równie ciekawa co historia, jest geografia Wysp Kurylskich.
15

Transylwania incognito



Piotr Pacholarz

Transylwania większości odbiorców kojarzy się z krainą wampirów i z Drakulą na czele.
Spoglądając na mapę Europy, na której zaznaczone są walory turystyczne naszego
kontynentu – trudno dostrzec wyjątkowość tego obszaru Rumunii. Nic bardziej błędnego!

20

Junnan – na południe od chmur



Marian Dziadek

Położona na peryferiach Chin prowincja Junnan to kraina spektakularnych krajobrazów,
dziewiczej przyrody, niespotykanej nigdzie indziej w kraju bioróżnorodności. Jest ojczyzną
herbaty i licznych mniejszości etnicznych.
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26 Nowy rok szkolny – nowe emocje



Dorota Pilna

28 Rezerwat Skalny w Kielcach – miejsce lekcji terenowych z geografii
Kasprzyk



Artur

33 Ruch obrotowy Ziemi. Scenariusz lekcji geografii dla klasy VI szkoły podstawowej
 Barbara Martynowicz
36 A może by tak w Bieszczady?
 Jagna Hałaczek
Wraz ze wzrostem popularności najsłabiej
zaludnionego krańca Polski powinien mieć
miejsce wzrost wiedzy o geografii, przyrodzie
i historii obszaru.
42 Procedury wspomagające myślenie
Aleksandra Zaparucha



Thinking routines to, w wolnym tłumaczeniu, procedury wspomagające myślenie oparte
o zestaw pytań lub krótką sekwencję kroków czy działań. Ich celem jest jednoczesne
wspieranie kultury myślenia wśród uczniów oraz jej unaocznienie (visible thinking), zarówno
samym uczniom, jak i edukatorom.
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świat – panorama
47 Przegląd wydarzeń
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Geografia
Czasopismo dla nauczycieli

w Szkole

Zdjęcia w numerze: Adobe Stock,
Agencja AS, Dreamstime,
NASA, wikimediacommons
Polub nas na Facebooku

ierwsze miesiące nowego roku szkolnego skłaniają do wyznaczania sobie
celów, tak nauczycielskich, jak i uczniowskich. Niezależnie od planów i ambicji,
jakie przyświecają nam na kolejnych etapach
edukacji, warto skupić uwagę również na tych
sprawach, które wspierają uczniów i nauczycieli, w rozwoju i kształceniu się.
W szkole jest przestrzeń na zainteresowanie się emocjami i na rozwijanie w uczniach
procesu myślenia. O emocjach mówi się
coraz więcej, bo są one nieodłącznym elementem życia, również życia szkoły i klasy.
Szczególnie początek roku jest dobrym
momentem na zwrócenie uwagi nie tylko na
wymogi programowe, ale również na wzbudzaniu w uczniach pozytywnych emocji –
a one w dużym stopniu zależą od postawy
nauczyciela. Pisze o nich krótko, ale konkretnie Dorota Pilna. Co ważne, podkreśla nie
tylko pozytywny przekaz i rolę nauczyciela,
ale co ważniejsze – własne emocje nauczyciela – które mają niemały wpływ na emocje
uczniów.
W procesie kształcenia równie ważne jest
podkreślanie umiejętności myślenia, także
krytycznego. W dzisiejszej szkole procesy
myślowe są w jakimś stopniu ograniczone, ze
względu na przywiązywanie większej wagi do
sprawdzania wiedzy uczniów poprzez testy,
wymuszoną warunkami pandemii nauką
zdalną czy realizowaniu stricte podstawy programowej. Rozwijaniu umiejętności myślenia
pomóc może materiał Aleksandry Zaparuchy
o procedurach wspomagających myślenie. Te
procedury to zwykle sekwencja kilku pytań,
które ułatwiają i naprowadzają ucznia na rozwiązanie jakiegoś zagadnienia problemowego. Szczególnie przydatne w geografii może
być zastosowanie tych procedur przy tematach tak, jak: globalizacja, migracje, złożoność
świata.
Umiejętności współczesnego ucznia, które
wydają się być mu niezbędne - w czasach
życia online, natłoku informacji, w czasach
pandemii i wojny – to umiejętności wnioskowania i analizy, umiejętności społeczne – szczególnie interakcje międzykulturowe
i relacje międzyludzkie, a kończąc na umiejętnościach cyfrowych.
Życzymy udanej lektury!
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