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DYDAKTYKA GEOGRAFII

5 Nieformalna edukacja geograficzna n Sławomir Piskorz

ZMIANY KLIMATU
12 Zmiany klimatu w dziejach Ziemi na tle zmian czynników

astronomicznych n Wojciech Durma
17 Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa. Konspekt lekcji 

w klasie I liceum n Agnieszka Kłos

PARKI NARODOWE W POLSCE
19 Walory przyrodnicze w logo górskich i wyżynnych parków

narodowych w Polsce n Jerzy Wrona

GEOGRAFIA FIZYCZNA
28 Zróżnicowanie wybrzeża Portugalii n Hanna Maćkowiak

LEKCJA W TERENIE

35 Lekcja geografii w „Rajskim ogrodzie” n Aleksandra Vierek
39 Konspekt lekcji w terenie n Aleksandra Vierek
40 Wielki wakacyjny konkurs – „Świat oczami geografa”

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
41 Oenzetowska Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego

Rozwoju n James Hindson, Aleksandra Zaparucha

SCENARIUSZ LEKCJI
49 Teoria tektoniki płyt litosfery. Konspekt lekcji w klasie I

liceum n Agnieszka Kłos
50 Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne. Konspekt lekcji 

w klasie I liceum n Agnieszka Kłos

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

53 Interaktywnie na tablicy. W poszukiwaniu zastosowań
tablicy interaktywnej do nauczania geografii n Magdalena
Rolf-Murawska, Zbigniew Podgórski

WIEŚCI Z POLSKI I ZE ŚWIATA

61 Świat – panorama n Jan Kądziołka (wybór i opracowanie)
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
w Internecie www.edupress.pl

Zdję cia na okład ce
1) zdję cie du że: Wieża Belém z XVI w., strażnica portu i punkt orientacyjny dla
żeglarzy wracających z wypraw, źró dło: Fo to lia; o zró żni co wa nym wy brze żu Por tu -
ga lii w ar ty ku le H. Mać ko wiak na s. 28. 2) ma łe zdję cie: lo go Pie niń skie go Par ku
Na ro do we go; o wa lo rach przy rod ni czych pol skich par ków na ro do wych na ob sza -
rze gór i wy żyn w ar ty ku le J. Wro ny na s. 19.
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T
o ostat nie przed wa ka cja mi wy da nie „Geo gra fii w Szko -
le”. Z te go wzglę du pro po nu je my Pań stwu te ma ty lżej -
sze, co nie zna czy mniej wa żne. Z ar ty ku łów bar dziej wa -
ka cyj nych, pro po nu je my tekst o wy brze żu Por tu ga lii.

Zdję cia do dat ko wo od da ją urok te go pięk ne go re gio nu Eu ro py.
Za chę ca my rów nież do wy cie czek po Pol sce w ar ty ku le o „Raj -
skim ogro dzie”. War to od wie dzać miej sca mniej zna ne, a rów nie
pięk ne i in te re su ją ce. 

Nie brak nie te ma tów wa żnych. Po le ca my roz wa ża nia o zmia -
nach kli ma tycz nych, o edu ka cji na rzecz zrów no wa żo ne go roz -
wo ju i edu ka cji nie for mal nej. De ba ta nad zmia na mi kli ma tycz -
ny mi trwa. 

W nu me rze znaj dą Pań stwo  ko lej ną, cie ka wą opi nię na ten te -
mat. Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ ogło si ło la ta 2005–2014 De -
ka dą Edu ka cji na temat Zrów no wa żo ne go Roz wo ju. Po le ca my
pierw szą z trzech czę ści opra co wa nia, przed sta wia ją ce go za ło że -
nia pro gra mu i pro po zy cję za jęć. 

O ro li In ter ne tu i mass me diów w na ucza niu geo gra fii nie trze -
ba ni ko go prze ko ny wać. W ar ty ku le o edu ka cji nie for mal nej
przed sta wio ne zo sta ły licz ne au dy cje ra dio we, pro gra my te le wi -
zyj ne, stro ny in ter ne to we oraz ma ga zy ny, któ re mo gą być przy da -
ne na lek cjach geo gra fii. Na wie le po zy cji war to zwró cić uwa gę. 

Na ko niec, przed sta wia my mul ti me dial ną ta bli cę szkol ną, któ -
ra po wo li sta je się no wym środ kiem w dy dak ty ce geo gra fii oraz
prze gląd pol skich par ków na ro do wych. 

Wa ka cje to okres wy jaz dów, wy po czyn ku na ło nie przy ro dy,
ale rów nież ob ser wa cji, prze my śleń i od kryć. 

Za pra sza my Pań stwa do udzia łu w WA KA CYJ NYM KON -
KUR SIE! Szcze gó ły znaj dą Pań stwo w środ ku nu me ru.

Życzmy miłej lektury i wielu ciekawych, geograficznych
wyjazdów
Re dak cja

Drodzy

Czytelnicy


