
Temat: Mapa sozologiczna - nowe spojrzenie ucznia na zagadnienia ekologiczne.

Jak podaje Encyklopedia Powszechna: „sozologiato nauka i wiedza o zmianach w
środowisku przyrodniczym spowodowanych postępem technicznym(...)”.

Jednym ze sposobów prezentacji stanuśrodowiska jest mapa sozologiczna.
Przedstawia ona stan ochronyśrodowiska i jego zasobów oraz podatność na degradację.
Ponadto mapa prezentuje czynniki orazźródła degradacji takich elementówśrodowiska jak:
powietrze, gleby, lasy, wody powierzchniowe i podziemne.

Przygotowanie materiałów i wykonanie takiej mapy dla potrzeb edukacyjnych dzieci i
młodzieży nie powinno stwarzać dużych trudności. Nauczyciel biologii, geografii lub
przyrody może z powodzeniem wykorzystać to przedsięwzięcie jako metodę realizacji
tematyki ekologicznej na swoich zajęciach.

Przygotowaniem uczniów do wykonania mapy jest ukierunkowana obserwacja przez
nich najbliższej okolicy.
Wzorcową bazą danych mogą być arkusze map sozologicznych wydanych przez Głównego
Geodetę Kraju wykonanych przez Przedsiębiorstwo „ Gepol”. Opierając się na legendzie tych
map (w skali 1:50000) uczniowie wyszukują w terenie przede wszystkim przejawów
degradacjiśrodowiska (np. składowiska odpadów, paliw, surowców, miejsc zrzutówścieków,
emitorów zanieczyszczeń powietrza itp.)

Zebrane przez uczniów i ujednolicone z pomocą nauczyciela dane należy przenieść na
czarno- białą mapę topograficzną ( proponowana skala 1:25000, 1:10000). Nie trudno je
nabyć w urzędach marszałkowskich województw, a także w terenowych urzędach
geodezyjnych.

Uczniowie dla stworzenia mapy próbują wykonać własną legendę. Użyte znaki tworzą
końcową kompozycję mapy sozologicznej.

Wykonanie przez uczniów mapy sozologicznej najbliższej okolicy jest uczeniem
poprzez praktyczne działanie. Ta aktywizująca metoda przyswajania wiedzy jest lubiana
przez uczniów, tym bardziej,że każdy z nich ma swój wkład w końcowy efekt.

Uczniowie nie tylko asymilują wiedzę związaną z ekologią, ale także doskonalą swoją
orientację w terenie i na mapie. Stają się bardziej wnikliwymi obserwatorami otoczenia.
Dostrzegają zagrożenia dla swojej „małej ojczyzny”. Analizują i syntetyzują wiedzę. Praca
redakcyjna stwarza okazję do integracji grupy, wszak każdy uczeń jest współredaktorem
arkusza.
Jest to okazja wdrożenia młodemu pokoleniu konieczności ochronyśrodowiska naturalnego
w obliczu istniejących, stwierdzonych przez nich samych, zagrożeń. Uczniowie dostrzegają
zależności pomiędzy zmianami zachodzącymi w środowisku a działalnością człowieka.

Utworzenie „własnej” mapy sozologicznej na zajęciach jest ciekawym sposobem
nauczania ekologii w szkole i próbą integracji tre ści wielu przedmiotów oraz
ekologicznejścieżki edukacyjnej w jedną całość.

Poniżej przedstawiam opracowaną przeze mnie mapę sozologiczną mojej miejscowości.
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