
 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach  

Dziekan Wydziału Budownictwa i  Inżynierii Środowiska SGGW  

oraz Zespół Edukacji Esri Polska 

zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli geografii, biologii, informatyki, 

historii i WOS-u na II certyfikowany cykl warsztatów z zastosowania systemów 

informacji geograficznej (GIS) w Edukacji 

GIS w Centrum Wodnym SGGW – II edycja 

Podczas zajęć kadra naukowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

oraz członkowie Zespołu Edukacji Esri Polska zaprezentują, jak wykorzystać systemy 

informacji geograficznej (GIS) w nowoczesnym nauczaniu przedmiotów w szkole. 

Zastosowania i inspiracje, które mogą pomóc uczniom spojrzeć na świat z wielu 

perspektyw jednocześnie, analizować obserwowane zjawiska i wyciągać trafne 

wnioski. 

 

8 grudnia odbędzie się wykład „Satelitarne obserwacje ziemi” z udziałem 

gościa specjalnego Pani Sylwii Nasiłowskiej  

z Centrum Badań Kosmicznych PAN. 

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do udziału w ogólnoświatowym Dniu GIS-u, 

który będzie współorganizowany przez warszawskie uczelnie wyższe. Opiekę nad 

uczestnikami będzie sprawowało Studenckie Koło Naukowe GISowcy z SGGW.   

 

 

 

 

Więcej informacji o warsztatach oraz systemach informacji geograficznej  

i zastosowaniach w różnych obszarach nauki i edukacji znajdą Państwo na stronie 

portalu edukacyjnego: www.edu.esri.pl   

  

http://www.edu.esri.pl/


Zajęcia odbędą się w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW przy ulicy Ciszewskiego 6 w Warszawie, sala 1.23. 

zgodnie z załączonym harmonogramem.  

 

Podczas warsztatów nauczyciele otrzymają materiały, a na zakończenie cyklu warsztatów 

certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach. Kolejne spotkania będą kontynuacją 

poprzednich oraz będą realizowane na poziomie podstawowym. Warunkiem uzyskania 

certyfikatu uczestnictwa jest udział w min. 5 spotkaniach.   

 
Harmonogram spotkań warsztatowych w Centrum Wodnym 

3 listopada 
15:30 – 18:00 

GIS krok po kroku – 

wprowadzenie  

Odkrywając Afrykę, Cyfrowa mapa, Natura 2000, 
Renesansowy szlak Leonarda da Vinci, Wycieczka do zoo…  
to tylko niektóre z tematów lekcji zrealizowanych za pomocą 
narzędzi GIS. Te i inne aplikacje gotowe do użycia będą 
tematem pierwszego spotkania w Centrum Wodnym.  

17 listopada 
15:30 – 18:00 

ArcGIS Online w mojej szkole – 

wspólna przestrzeń pracy dla 

nauczycieli i uczniów 

Prezentacja pełnej funkcjonalności serwisu ArcGIS Online: 
tworzenie grup roboczych dla uczniów i zapraszanie 
uczestników, udostępnianie danych i map w ramach pracy 
domowej, wykonywanie analiz. 

21 listopada 
GIS Day w Stolicy 

Udział z uczniami 

Możliwość uczestniczenia wraz z uczniami w obchodach 
międzynarodowego święta GIS-u, które w tym roku odbędzie 
się na Uniwersytecie Warszawskim na Krakowskim 
Przedmieściu. Opiekunami uczestników będą członkowie 
Studenckiego Koła Naukowego GISowcy SGGW.*  

24 listopada 
15:30 – 18:00 

Praktyka w środowisku - GIS I 

Przedmiotem zajęć będzie praca z mapami i analizy 
środowiskowe danych przestrzennych. Warsztaty będą 
prowadzone przez przedstawiciela Wydziału Budownictwa  
i Inżynierii Środowiska SGGW, a ich celem będzie 
zaprezentowanie tematyki projektów realizowanych przez 
studentów.  

1 grudnia 
15:30 – 18:00 

Lekcja poza szkołą – zbieranie 

danych w terenie i wizualizacja 

wyników na mapie  

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 
które umożliwiają uczniom i nauczycielom zbieranie 
informacji o najważniejszych obiektach w otaczającej ich 
przestrzeni.  

8 grudnia 
15:30 – 18:00 

Satelitarne obserwacje ziemi – 

rodzaje danych i ich zastosowania 

Przedmiotem wykładu będzie zaprezentowanie przeglądu 
danych satelitarnych i ich zastosowań. Podczas zajęć 
przedstawione zostaną podstawowe metody obróbki takich 
zobrazowań. Warsztaty będą realizowane przez gościa 
specjalnego Panią Sylwię Nasiłowską z Centrum Badań 
Kosmicznych PAN. 

15 grudnia 
15:30 – 18:00 

Pomysł na lekcję z GIS-em – 

podsumowanie warsztatów oraz 

omówienie scenariuszy nauczycieli 

Podsumowanie całego cyklu warsztatów oraz prezentacja 
połączona z dyskusją na temat materiałów przygotowanych 
przez nauczycieli w trakcie trwania warsztatów. Ostateczny 
program ostatnich zajęć będzie uzależniony od 
zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników.  

 

* Więcej informacji po ogłoszeniu oficjalnego programu przez organizatorów.   

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące rejestracji proszę przesyłać na: edu@esri.pl 
 

Do zobaczenia!    

mailto:edu@esri.pl

