Dydaktyka

Spis treści

Drodzy Czytelnicy!

z zagadnień współczesnej geografii
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Śladami dawnych wulkanów



Krzysztof Trojan

Dolnośląskie przedpole Sudetów stanowi region najbardziej obfitujący w pozostałości dawnego
wulkanizmu (głównie kenozoicznego). Stwierdzono tam ponad 300 różnego rodzaju
geostanowisk powiązanych z działalnością wulkanów.
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Tajemnica kraterów i falujących kopców



opracowanie Redakcja

geografia regionalna
10 Zanzibar – na historycznym szlaku handlu i kolonizacji



Elżbieta Pryłowska-Nowak

12 Miejskie ogrody – Jardin Majorelle
 Józef Szewczyk
Niewiele ponad hektar ogrodu,
a zgromadzono na nim 350 gatunków roślin,
krzewów i drzew. Napisać, że to niezwykły
ogród to za mało – to dzieło sztuki.
Nieprzypadkowo tworzyli go dwaj artyści:
malarz Jacques Majorelle i projektant mody
Yves Saint Laurent.
16 Kastylia-León – na dachu Hiszpanii
Marian Dziadek



Niegdyś zacofany region rolniczy staje się spichlerzem i turbiną Hiszpanii. Może zauważyć
to każdy, kto zmierza od francuskiej granicy nad Atlantykiem do Madrytu bądź do Portugalii.
22 Polskimi śladami w Buriacji



Piotr Pacholarz

dydaktyka
25 Nauczanie zdalne nie takie straszne – czy na pewno?



Dorota Pilna

W marcu 2020 r. wszystkie szkoły musiały się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem i dokonać
wielkiej zmiany w krótkim czasie.
30 Umieć opowiedzieć uczniom świat. Holistyczne spojrzenie na nauczanie geografii
 Jerzy Jankowski
36 Ochrona środowiska przyrodniczego – formy ochrony przyrody. Scenariusz zajęć
z geografii dla uczniów klasy VII  Anna Szmidt-Pawłowska
40 Świąteczne wyspy, czyli lekcje okazjonalne  Marta Figa, Jagna Hałaczek
44 Kto emituje gazy cieplarniane?  opracowanie Józef Szewczyk
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W

tych trudnych i dziwnych czasach (obyśmy doczekali powrotu do normalności) nie pozostaje nam nic innego, jak spojrzeć na sytuację
nauczycieli, uczniów, pedagogów, rodzin itd.
w wymiarze pozytywnym. Jak słusznie zauważa
autorka jednego z artykułów – odwołując się do
pozytywnych emocji, nastawienia, poszukiwania dobrych stron uczniów i swoich – jesteśmy
w stanie wydobyć z siebie dobrą energię i zarazić ją nie tylko uczniów, ale nasze otoczenie.
W dobie zdalnego nauczania poszukujmy więc
pozytywnych emocji, utrzymujmy stały kontakt
z dziećmi, ich rodzinami i współpracownikami.
Wykorzystajmy ten trudny czas na budowanie
więzi i pozytywny przekaz.
Niejako dopełnieniem tego zagadnienia jest podejście holistyczne w nauczaniu.
To próba odejścia od wymogów, wyników
i statystyk, a skupienie się na uczniu – jego
zdolnościach, poszukiwaniu wiedzy, zainteresowaniach. Jak pisze autor – współczesny
uczeń wie niewiele, bo system nauczania
sprowadził wiedzę do testów, egzaminów
i porównywania wyników. Brakuje w nauczaniu szerszego spojrzenia. Ale to wymaga od
nauczyciela bycia kimś więcej niż tylko przekazującym wiedzę, ale bycia autorytetem.
Wiążę się to z posiadaniem wiedzy, nie tylko
z geografii, ale z różnych dziedzin nauki.
Potwierdzeniem tych wniosków może być
relacja nauczycielska z wymiany uczniowskiej polsko-buriackiej. W tym niepozornym
wydarzeniu, kiedy potomkowie Polaków
z dalekiej Republiki Buriacji przyjeżdżają do Polski, a młodzi Polacy odwiedzają
egzotyczną krainę nad Bajkałem. Nie dość,
że wymiana owocuje wieloma przyjaźniami, jest okazją do poznania młodych z różnych kultur, mówiących różnymi językami
i odmiennych wyznań. A dodatkowo jest to
okazja do przebywania w innym środowisku
przyrodniczym. To doświadczenie młodzieży
może mieć pozytywny efekt w ich dorosłym
życiu, bo nic tak nie kształtuje człowieka jak
bezpośrednie i osobiste przeżywanie.
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