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statnimi czasy życie online jest
jedynym możliwym – poza wyjątkami. W tak trudnym dla całej
globalnej społeczności momencie, wykorzystanie Internetu, jest niezmiernie ułatwiającym sposobem na funkcjonowanie.
W obliczu pandemii koronawirusa
większość instytucji musiała ograniczyć
lub wstrzymać swoją działalność, m.in.
placówki oświatowe. Podkreśla się, że ten
trudny moment dla nauczycieli i uczniów,
jest też okazją do sprawdzenia się w nauczaniu online, wykorzystaniu nowych
technologii, do których może część z nas
nie do końca jest przekonana. Warto odkryć szerokie możliwości, jakie daje nauczanie i uczenie się w sieci.
Okazja do obserwacji przyrodniczych
jest zawsze, a nadchodzące miesiące ciepłe tym bardziej im sprzyjają. Naturalnym
miejscem do obserwacji są wzniesienia terenu, pagórki i góry. W numerze kierujemy
państwa uwagę na temat dalekich obserwacji, który jest jeszcze mało popularny
w Polsce, ale z pewnością ciekawy z punktu widzenia geografa i dydaktyka geografii.
Poza sprzętem fotograficznym do dalekich
obserwacji, warunków atmosferycznych
sprzyjających dostrzeganiu obiektów, jest
jeszcze element samej obserwacji – znajomość kierunków świata, wyobraźni przestrzennej, wiedzy na temat pasm górskich,
typów roślinności i wielu innych aspektów.
Na koniec, aby nie ulec czarnym myślom i pozytywnie patrzeć w przyszłość
zainspirujmy się silnymi i odważnymi kobietami, które czasem na przekór wszystkiemu, realizują swoje życiowe pasje.
To głównie pasjonatki trudnych dróg w najwyższych górach świata albo poszukiwaczki nowych przejść w najdalszych zakątkach
świata. Lektura książek poświęconych pasji
do eksploracji może być bardzo inspirująca – także dla młodych. Dobrze się stanie,
jeśli postawy wspomnianych kobiet zachęcą dzieci i młodzież do poszukiwania własnych ścieżek realizacji marzeń i wyzwań
życiowych. A życie online będzie dla nas
wszystkich tylko krótkim epizodem.
Życzymy miłej lektury!
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