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HI NE 4  
Pokonywać granice z pomocą nowych mediów 

 

 
Użyte nowe media i technologie IT sprawdzają się w transgranicznej, globalnej współpracy, 
prowadzonej z udziałem uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli wiedzy o środowisku. Bazą 
jest m.in.: 

 Stosowanie ogólnoświatowych standardów danych (np. format gpx w urządzeniach 
GPS, aparatów fotograficznych, www.gpsies.com, Google Earth) 

 Stosowanie niskobudżetowych urządzeń dostępnych na całym świecie 

 Stosowanie przez uczniów własnych urządzeń mobilnych takich jak smartfony (i 
tablety)  

 Dzięki www.gpsies.com uczniowie mogą współpracować ze sobą z użyciem jednolitych 
na całym świecie narzędzi i geodanych w swoim języku i globalnie udostępniać wyniki 
pracy. 

Nawigacja satelitarna za pomocą GPS (= Global Positioning System, USA) 

 Stosowanie:  

 Zapis tracków GPS (np. tras turystycznych i wycieczek) 

 Zapis / zaznaczanie punktów na trasie lub POI  

 Zapis / zaznaczanie punktów fotograficznych  

 Nawigowanie po istniejących trasach GPS 

 Nawigowanie do poszczególnych punktów trasy 

Urządzenia: 

 Urządzenia GPS Garmin GPSMap 64 oraz 64S 

 Smartfony i tablety z funkcją GPS 

Oprogramowanie: 

 EasyGPS 

 Aplikacja mobilna OSMAnd 

Uwagi: 

Prace odbywały się w oparciu o smartfony i tablety z systemem Android. 

Cel 

 Uczniowie, nauczyciele, w tym nauczyciele wiedzy o środowisku powinni 
zdobyć kompetencje i chęć do użycia  nowych mediów w transgranicznej, 
globalnej współpracy. 

 Istotnym celem współpracy jest wpływanie na zrównoważony rozwój 
ziemi. 

 Kolejnym celem jest przedstawienie możliwości oraz potrzebie 
wykorzystania nowych mediów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

Czas Kilka godzin lekcyjnych 

Miejsce Sala komputerowa, na dworze 

Materiały 
dydaktyczne  

 Urządzenia mobilne, laptopy, internet, projektor multimedialny, aparat 
cyfrowy 

Uwagi 
 Zaleca się przeszkolenie w zakresie używania nowych mediów przez 

zewnętrzny podmiot (zobacz  http://www.jugend-natur-schau-
spiel.com/schule/ansprechpartner.html).     

 

http://www.gpsies.com/
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Fotografowanie; Zapisywanie i edytowanie sekwencji video  

 Stosowanie:  

 Zapis zdjęć w formacie makro, zwykłym i panoramicznym  

 Fotografowano przyrodę, atrakcje turystyczne i scenki z życia 
uczestników projektu 

 Zdjęcia służą m.in. do ilustrowania tras przyrodniczych GPS 

Urządzenia: 

 Kompaktowe aparaty z funkcją GPS, takie jak Sony DSC-HX50VB  

 Lustrzanki cyfrowe do wykonywania wysokiej jakości zdjęć 
przyrodniczych  

 Smartfony i tablety  

Oprogramowanie: 

 Geosetter (do geotagowania) (bezpłatne oprogramowanie) 

 www.gpsies.com (bezpłatne oprogramowanie)  

Uwagi: 

 Filmy video zostały opracowano według koncepcji uczniów szkoły 
Barnim-Gymnasium i przedstawione podczas tygodni projektowych, 
ale nie opublikowane.  

Portal internetowy www.gpsies.com służący do stworzenia, edycji i publikowania tras GPS 

 Stosowanie:  

Na całym świecie służy do tworzenia, edycji i publikacji tras GPS, dając 
następujące możliwości: 

 Praca w wielu językach 

 Narzędzia do edycji tras GPS 

 Różnorodne możliwości linkowania tras GPS 

 Zamieszczanie danych w formatach zdjęciowych (np. jpg) przy 
trasach GPS (zdjęcia, tabele, slajdy i.in.) 

 Ujednolicone mapy w dużej i małej skali ze określonymi prawami 
użytkowania 

 Powiązanie z ważnymi aplikacji internetowych takich jak Google 
Earth®,   ilustrowanie tras przyrodniczych GPS 

 Zakładanie indywidualnych kont, np. szkolnych, na których można 
korzystać z tras GPS na potrzeby własne lub publikować je 

Urządzenia / oprogramowanie: 

 www.gpsies.com jest bezpłatnym oprogramowaniem, 
przeznaczonym do standardowych komputerów stacjonarnych i 
przenośnych  

Internet do tworzenia i prowadzenia strony www.jugend-natur-schau-spiel.com 

 Stosowanie:  

Polsko-niemiecki portal młodzieży m. in. zawierający: 

 Prezentacja tras GPS opracowanych przez uczniów GPS 

 Udostępnienie materiałów instruktażowych dla uczniów i nauczycieli 

 Prezentacja multiplikatorów  

Urządzenia / oprogramowanie: 

 Programowanie i aktualizacja strony internetowej za pomocą 

 

 

 

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/
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bezpłatnego systemu CMS typo3 

 

GIS Parku Przyrody Barnim oraz GIS Odra-Warta ze zdalnym rozpoznawaniem / oceną zdjęć 

lotniczych  

 Stosowanie:  

Oba systemy GIS opracowane zostały do zastosowania w edukacji 
środowiskowej w ramach wcześniejszych projektów. Zawierają 
historyczne oraz aktualne zdjęcia lotnicze i mapy topograficzne (ze 
względu na ograniczenia czasowe zastosowane w szkole Barnim-
Gymnasium w Bernau). 

 Analiza struktury krajobrazu 

 Rekonstrukcja rozwoju historycznego krajobrazu kulturowego 

 Badanie zmian pól irygacyjnych Hobrechtsfelde koło Berlina (1 
nagroda dla Barnim-Gymnasium na  INTERGEO 2014 w Berlinie) 

 Analiza struktury krajobrazu  

 Ilustracja tras przyrodniczych GPS 

Urządzenia / oprogramowanie: 

 GIS-Software VMapPlan firmy VSoft 

Microsoft Office; przede wszystkim Word, Excel i PowerPoint 

  

 

Stosowanie:  

 Tworzenie slajdów i prezentacji PowerPoint za pomocą PowerPoint 

 Opracowanie tekstów za pomocą Worda  

 Opracowanie i systematyzacja opisów POI za pomocą Excela 

 

 
Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/fileadmin/jugendnss/Dateien/dokumente/Projektinfos/bg_auf_INTERGEO_2014.pdf
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/fileadmin/jugendnss/Dateien/dokumente/Projektinfos/bg_auf_INTERGEO_2014.pdf
http://www.vsoft.de/vmapplan/index.php

