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HI NE 5  

Planowanie trasy GPS 
 

 

 
 

 

Podstawowe dane 

Miejsce  

Szkoła  

Nazwisko opiekuna  

Data  

Autor pomysłu projektu 
(uczniowie i opiekunowie, 

park przyrody itp.) 

  

Partner z obszaru 
ochrony przyrody 
(centrum informacji, park 
przyrody itp.; osoba do 
kontaktu) 

 

Informacje związane z tematem trasy 

Nazwa trasy  

Rodzaj trasy  
(wędrówka, jazda rowerem, 

 

Cel 

 Planowanie zapisu tras turystycznych GPS dla zrównoważonego rozwoju 
w Brandenburgii i Polsce zgodnie z ujednoliconymi wytycznymi 

 Zagwarantowanie opracowania aspektów ZR i zrozumiałego 
przekazywania informacji użytkownikom tras  

 Dokonanie merytorycznych i organizacyjnych uzgodnień między 
uczniami, nauczycielami i przewodnikiem / zewnętrznym opiekunem /  
nauczycielem środowiska 

Czas 2 pojedyncze godziny lekcyjne (2 x 45 minut) 

Miejsce   Sala komputerowa  
Materiały 
dydaktyczne Tablica ścieralna lub projektor, internet 

Przygotowanie 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej: uczniowie opracowują zadania z arkusza 
ćwiczeń AB NE 2 dotyczące tematu 

 Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie uczą się stosowania nowych 
mediów i  wyszukują informacje zgodnie z arkuszem AB NE 2  

Uwagi 

 Podczas wyprawy należy zgromadzić pełne informacje nadające się do 
publikacji (lokalizacja, zdjęcia, notatki) z uwzględnieniem aspektów ZR. 
Równie dokładnie należy opracować projekt.  

 Oprócz punktów POI z treścią dotyczącą ZR należy ująć punkty z 
atrakcjami turystycznymi, gastronomią, połączeniami drogowymi  
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Planowanie trasy GPS 
 

…) 

Długość w km (w 
przybliżeniu)  
(uwaga: rejestracja tracka z 

zanotowaniem  informacji 
dotyczących punktów POI 
wymaga sporo czasu) 

 

Zagadnienie 
zrównoważonego 
rozwoju 
(np. zrównoważona ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zrównoważona gospodarka 
rolna i leśna, renaturyzacja 
…) 

 

Opis trasy (max 500 
znaków)  
(krótki opis powinien 
zawierać przede wszystkim 
to, co w aspekcie ZR można 
zobaczyć po drodze) 

… 

…. 

…. 

 

 

Liczba POI 
(Points Of Interest, punkty 
obserwacyjne lub atrakcje 
turystyczne) 

 

Lista POI 

(wszystkie punkty POI 
należy nazwać; w 
przypadku POI z 
odniesieniem do ZR należy 
zanotować myślniki 
dotyczące treści / przekazu) 

….. 

….. 

 

Dalsze informacje 
(książki, strony internetowe, 
itp.) 

 

 

 

 

Planowanie zapisu tras 

Opiekun merytoryczny 
/ przewodnik podczas 
zapisu trasy  
(nazwisko, dane 
kontaktowe) 

 

Jak będzie 
zorganizowany dojazd 
do zapisywanej trasy? 

 

Jakie będą wydatki?   

Data zapisu trasy  

Uwagi  
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Planowanie trasy GPS 
 

 

 

Mapa / szkic na mapie (np. OSM – Open Street Map) z przebiegiem trasy i punktami POI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie koncepcji z podpisem i datą służy 

 zapewnieniu oczekiwanej jakości tras,  

 efektywnemu wykorzystaniu ograniczonego czasu w szkołach,  

 przejrzystemu podejmowaniu decyzji dotyczących treści i przebiegu trasy. 

Data / podpis szkoły / 
nauczyciela  

 

Data / podpis 
zewnętrznego 
opiekuna 

 

 

Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


