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Seminarium "Geograﬁczno-polityczny atlas Polski.
Polska w świecie współczesnym. Perspektywa
2022"
Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i
przedmiotów humanistycznych do udziału w bezpłatnym,
dwugodzinnym seminarium "Geograﬁczno-polityczny atlas
Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022".
Seminarium poprowadzi prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz.
Dostępne są dwa terminy szkolenia: 7.12. 2021 godz. 17:00 18:30 oraz 9.12.2021 godz. 17:00 - 18:30.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy
na temat geograﬁi politycznej Polski oraz
rozszerzenie zakresu jej nauczania na
lekcjach geograﬁi, historii i wiedzy o
społeczeństwie.

Program:
Deﬁnicja pojęcia oraz subdyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem
historii geograﬁi politycznej w Polsce.
Podstawowe kierunki badawcze oraz zagadnienia podejmowane przez
geografów politycznych wraz z przykładami badań oraz projektów

realizowanych przez naukowców na wydziale Geograﬁi i Studiów
Regionalnych UW.
Nowoczesne narzędzia pracy z uczniem wykorzystywane w trakcie lekcji
prowadzonych w klasie jak i realizowanych w formie wycieczek
terenowych.
Różnorodne metody pracy ukierunkowane na rozwój umiejętności
krytycznego czytania map i mających na celu zaciekawienie i
zaktywizowanie uczniów.
Rejestracja na szkolenie nr 460.
Seminarium realizowane będzie w trybie zdalnym synchronicznym przy
zastosowaniu komunikatora internetowego.
Link do formy szkoleniowej zostanie przesłany uczestnikom na 24 godz. przed
rozpoczęciem zajęć na adresy e-mail wskazane przy rejestracji w systemie LSCDN.
Realizowane będzie w dwóch modułach po 45 minut.
I moduł - stanowić będzie wykład wprowadzający na temat geograﬁi politycznej
prowadzony przez prof. dr hab. Marcina Wojciech Solarza.

II moduł - będzie miał charakter warsztatowy opierający się na materiałach
edukacyjnych opracowanych w ramach projektu "Geograﬁczno-polityczny atlas
Polski".
W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną nowoczesne narzędzia pracy z
uczniami, które można wykorzystać zarówno w trakcie lekcji prowadzonych w
klasie, jak i tych realizowanych w formie wycieczki terenowej. Proponowane
rozwiązania oparte są na różnych metodach pracy ukierunkowanych na rozwój
umiejętności krytycznego czytania map i mają na celu zaciekawienie i
zaktywizowanie uczniów.

Podczas seminarium uczestnicy uzyskają dostęp do szeregu darmowych materiałów
edukacyjnych, m.in. pierwszego wydania „Geograﬁczno-politycznego atlasu Polski”,
innowacyjnych map przygotowywanych do jego drugiego wydania, wideolekcji oraz
scenariuszy lekcji na bieżąco publikowanych na stronie internetowej
(http://atlas2022.uw.edu.pl/) oraz proﬁlu Facebook Projektu
(https://www.facebook.com/ATLAS2022UW).
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