OD REDAKCJI

Szanowni Pañstwo
W 2001 roku przekazalimy Pañstwu pierwsz¹ czêæ scenariuszy dla nauczycieli, które zosta³y opracowane na podstawie materia³ów amerykañskiego Programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) i dowiadczeñ zwi¹zanych
z jego realizacj¹ w Polsce. W tym roku, zgodnie z zapowiedziami, przygotowalimy dla
Pañstwa drug¹ czêæ publikacji. Tym razem, oprócz przetworzonych i dostosowanych
do warunków polskich pomys³ów zaczerpniêtych z Programu GLOBE, przedstawiamy
równie¿ scenariusze opracowane z udzia³em polskich nauczycieli bior¹cych udzia³ w Programie.
W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych i coraz szersze zastosowanie w edukacji technologii informatycznej. Komputer,
a w szczególnoci Internet, którym mo¿emy pos³ugiwaæ siê za jego porednictwem stwarza, nowe mo¿liwoci rozwijania wspó³pracy uczniów wokó³ wspólnych celów poznawczych. Internet, daj¹c dostêp do ogromnych zasobów informacyjnych, sta³ siê nieocenionym rodkiem dydaktycznym i szans¹ modernizacji nauczania.
W opracowanych scenariuszach proponujemy skorzystanie z bazy danych pomiarowych znajduj¹cej siê na serwerze Programu, stworzonej przez uczniów z ca³ego wiata.
W kilku scenariuszach podane s¹ ³¹cza do stron internetowych Programu GLOBE. Praca
uczniów bêdzie polega³a miêdzy innymi na zdobyciu odpowiednich informacji prezentowanych w wy¿ej wymienionym Programie. Kszta³towane s¹ zatem umiejêtnoci korzystania z Internetu jako ród³a informacji.
Scenariusze przeznaczone s¹ dla nauczycieli ró¿nych przedmiotów, którym bliska jest
problematyka edukacji ekologicznej w szkole i którzy chc¹ j¹ wprowadziæ w ¿ycie w nowoczesny, atrakcyjny sposób (z zastosowaniem metod aktywizuj¹cych uczniów). Prezentowane scenariusze mog¹ byæ wykorzystane zarówno do prowadzenia zajêæ przedmiotowych, jak i w ramach pracy kó³ przedmiotowych. Pomylane s¹ w taki sposób, by
przybli¿yæ uczniom wiele zagadnieñ umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie prostych, ale
wa¿nych, obserwacji oraz badañ naukowych. Prowadzi to do pog³êbienia wiedzy i rozmaitych umiejêtnoci uczniów nie tylko odnonie do zagadnieñ ekologicznych, ale tak¿e
kieruje ich uwagê na lokalne rodowisko geograficzne, wi¹¿¹c ich z regionem, w którym
mieszkaj¹.
Wzorem lat ubieg³ych zapraszamy wszystkich na stronê internetow¹ scenariuszy
http://www.gridw.pl/scenariusze/, na której znajdziecie Pañstwo niniejsz¹ publikacjê
w formacie pdf wraz z dodatkowym materia³em ilustracyjnym.
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