
Edukuj się na przyszłość
Wszyscy mamy świadomość niezwykle szybkiego i niemożliwego do zatrzymania postępu 
technologicznego. Efektywność pracy, nauczania, zarządzania kierunkami szkół i uczelni to 
wyzwania dla zmieniającego się obrazu polskiej edukacji. Rozwój technologii wymusza zmiany 
tradycyjnych metod nauczania na nowocześniejsze i atrakcyjniejsze, a także dostosowane do 
aktualnych trendów i zmieniających się warunków. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem, 
doktorem, profesorem, rektorem, kanclerzem czy studentem – ten artykuł jest dla Ciebie.
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Świadomość zarządzania mapami i danymi przestrzennymi wzrasta. 
Praca na papierowych mapach odchodzi do lamusa. Doskonałą odpo-
wiedzią na dzisiejsze potrzeby szeroko rozumianej edukacji są systemy 
informacji geograficznej (GIS). Technologia GPS+GLONASS (GNSS) ma 
zastosowanie zarówno w edukacji, badaniach naukowych, jak i pracach 
badawczo-rozwojowych. Szkoły i uczelnie wyższe uczą zastosowań GIS 
w wielu dziedzinach, w których obecnie systemy informacji geograficz-
nej stanowią niezbędne narzędzie do analiz, zarządzania informacją, 
a także podejmowania decyzji.

Geografia, geologia, geodezja, kartografia, biologia, ochrona środo-
wiska, energetyka, zarządzanie nieruchomościami, planowanie prze-
strzenne, administracja, hydrologia, monitoring środowiska, leśnictwo 
– to tylko niektóre z nauk, w których technologie pomiarowe pozwalają 
na szybkie gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji o terenie, 
monitorowanie i diagnozowanie stanu środowiska, jak również integra-
cję danych i zarządzanie nimi. 

Korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych narzędzi GNSS/
GIS w nauczaniu jest wiele. Najważniejsze z nich to:

 rozwój zainteresowań studentów, uczniów, zaszczepienie im 
wiedzy technologicznej,
 uatrakcyjnienie programów nauczania – szczególnie istotne dla 

uczniów i nauczycieli,
 łatwość przekazywania wiedzy przez nauczycieli, szybkość 

przyswajania informacji przez uczniów,
 poszerzanie wiedzy w sposób praktyczny (kontekstowy 

w stosunku do danej dziedziny gospodarki),
 możliwość wykorzystania technologii GNSS/GIS dla konkret-

nych profili nauczania (np. technik inżynierii środowiska i melio-
racji, GIS-u, kartografii itp.),
 szybkie i bezbłędne zbieranie, analizowanie, przetwarzanie oraz 

publikowanie danych,
 możliwość tworzenia interesujących projektów, uczestnictwo 

w konkursach, grantach, a tym samym podniesienie prestiżu 
uczelni,

 szybkie przekazywanie zagregowanej informacji – skrócenie 
procesu obejmującego czas od zebrania danych do gotowej mapy 
cyfrowej,

    mobilność rozwiązania – jednoczesne gromadzenie informacji 
i przedstawianie ich w formie graficznej, w jednym miejscu, przy 
pomocy jednego urządzenia,
 interdyscyplinarność w zakresie źródeł danych i prowadzonych 

analiz – rożne kierunki edukacji korzystają z tych samych narzędzi,
 ekonomika rozwiązania – jednym zestawem pomiarowym wyko-

nujemy liczne projekty i zadania,
 wielozadaniowość i komplementarność – kilka zespołów pracuje 

w jednym czasie, znajdując się w różnych miejscach.

Mobilne rozwiązania GNSS/GIS są w rękach nauczycieli, pracowników 
naukowych i wszystkich osób związanych z edukacją idealnym narzę-
dziem do pomocy w rozwijaniu umiejętności, rozbudzaniu zaintereso-
wań. Słuchaczy uczą natomiast świeżego, naukowego i rozwojowego 
podejścia do przyswajanej wiedzy.  

APOGEO, wyłączny dystrybutor mobilnych rozwiązań GNSS/GIS Hi-Target w Polsce, 
zaprasza na prezentacje, pokazy w szkołach i na uczelniach. Spotkaj się z nami, 
dowiedz się więcej, skontaktuj się z Doradcą APOGEO.
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