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1.  Przeniesienie danych z wyprawy  

 Przenieście dane GPS oraz zdjęcia do komputera stacjonarnego do specjalnie 
utworzonego folderu projektowego lub do własnego podfolderu.  

 Przepiszcie notatki terenowe do pliku word i również je zapiszcie.  

 Wybierz dla każdego punktu POI od 2 do 4 dobrych zdjęć i zapiszcie w osobnym 
podfolderze 

 
2. Podsumowanie wyszukanych informacji i danych terenowych 

Dotychczas wielokrotnie zajmowaliście się zrównoważonym rozwojem w kontekście 
opracowywanego tematu (np. tereny zielone), sporządziliście notatki w terenie i zrobiliście 
zdjęcia, a także rozmawialiście ze swoim opiekunem. 

 Teraz powinniście opracować wasze opisy i zdjęcia trasy GPS, przeznaczone do 
użytku przez turystów, uczniów itp. za pomocą mobilnych urządzeń lub komputera 
stacjonarnego lub przenośnego. Użytkownicy waszych tras będą mogli poznać i 
zrozumieć zjawiska  zrównoważonego rozwoju w poszczególnych punktach POI.  

Należy wykonać następujące zadania: 

 Podzielcie opracowanie punktów POI oznaczonych na trasie pomiędzy poszczególne 
zespoły 

 Wykorzystajcie do opracowania swoje notatki z terenu (plik word) i sprawdźcie czy 
powinny zostać uzupełnione o wyszukane dane 

 Sformułujcie dla każdego punktu POI opis zawierający ok. 500 znaków 

 Porównajcie czy tekst i zdjęcia pasują do siebie i zapiszcie oba elementy  

Jeden zespół, który wcześniej należy wybrać, sporządzi krótki opis trasy GPS, który może  
liczyć również ok. 500 znaków. 

Cel 

 Przeniesienie danych z wyprawy do komputera stacjonarnego i 
podsumowanie wyszukanych informacji oraz danych z terenu  

 Opis i zilustrowanie trasy GPS w taki sposób, żeby można było poznać i 
zrozumieć przejawy zrównoważonego rozwoju terenów zielonych w 
poszczególnych punktach POI  

 Umieszczenie tras GPS na stronie www.gpsies.com i utworzenie 
odnośnika ze strony www.jugend-natur-schau-spiel.com  

 Wspólna ocena szkiców tras ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
ZR z końcową redakcją opisów 

Czas trwania 4 godziny lekcyjne  

Miejsce  Sala komputerowa  

Materiały 
dydaktyczne 

Internet, projektor lub tablica ścieralna, odbiornik GPS lub mobilne 
urządzenia, aparaty fotograficzne, notatniki lub ramki kartograficzne  

Przygotowanie   Przygotowanie merytoryczne uczniów oraz techniczne do obsługi nowych 
mediów nastąpiło podczas wcześniejszych zajęć projektowych  

http://www.gpsies.com/
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/
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Podajcie przy tym siebie i swoją szkołę jako autora trasy i wymieńcie instytucję, która was 
wspierała w przy pracach projektowych.  

3.  Umieszczenie tras GPS na www.gpsies.com  

Wszelkie wymagane etapy pracy na www.gpsies.com już przećwiczyliście, i nie potrzebujecie 
już żadnych dodatkowych instrukcji. Wykonajcie następujące czynności: 

 Umieśćcie tracka GPS z atrybutem „niepubliczny“ na www.gpsies.com. 

 Skorygujcie przebieg tracka, dopasowując go do sieci dróg na mapach open street 
map (OSM). 

 Sprawdźcie położenie i oznaczenie punktów POI; skorygujcie w razie potrzeby. 

 Skopiujcie teksty do punktów POI oraz do ogólnego pola z opisem, wgrajcie zdjęcia na 
stronę internetową. 

 Dodajcie do opisu POI linki do dalszych informacji  

Umieszczenie trasy GPS http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/erlebnis/gps-
erlebnistouren.html musicie uzgodnić z panią Deponte z pro agro e.V.. 

4. Wspólna ocena szkicu tras 

 Obejrzyjcie trasę na stronie www.gpsies.com i wyraźcie zdanie na temat jej opisów i 
jakości. Zróbcie notatki. 

 Zespoły przedstawią teraz na forum klasy opisy i zdjęcia punktów POI. 
Przedyskutujcie, czy twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w danych 
punktach POI są zrozumiałe i opatrzone dobrymi zdjęciami i linkami. 

 Określcie, co można poprawić (należy wcześniej wyznaczyć protokolanta). 

 Zmieńcie trasę GPS w taki sposób, aby odpowiadała waszemu wyobrażeniu i 
opublikujcie ją zaznaczając atrybut „publiczna“. 

 Wyślijcie link do trasy GPS do instytucji wspierającej merytorycznie i poproście je także 
o ocenę trasy. Ocena powinna zostać z Wami przedyskutowana. Wskazówki możecie 
odpowiednio wprowadzić na stronie www.gpsies.com. 

 

Notatki: 
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