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Dotychczasowe nauczanie jako pochodna definicji GIS
W tekœcie rozwijane s¹ niektóre tezy przedstawione w artykule „Elementy lotnicze, nawigacyjne, obywatelskie i lokalne w nauczaniu GIS w WSOSP” (Bia³ousz, Mróz, 2015) opublikowanym w wydawnictwach WSOSP Dêblin. Ma jednak charakter ogólniejszy, bo wymieniony artyku³ dotyczy nauczania w szkole oficerskiej. Wykorzystuje równie¿ spostrze¿enia z
sesji edukacyjnej konferencji „GIS w nauce”, która mia³a miejsce w Poznaniu w czerwcu 2015.
Na pocz¹tek bêd¹ u¿yteczne wyjaœnienia do dwóch sformu³owañ u¿ytych w tytule: personalizacja i kszta³cenie u¿ytkowników informacji przestrzennej. Zacznê od drugiego sformu³owania. Dotychczasowe nauczanie w obszarze GIS/SIP uwzglêdnia³o ró¿ne zakresy:
skrócony w miarê pe³ny profil zawodowy studenta (uczestnika szkolenia), rodzaj studiów i
inne okolicznoœci wp³ywaj¹ce na program kszta³cenia, na przyk³ad doœwiadczenie nauczaj¹cego w tworzeniu i upowszechnianiu informacji przestrzennej. Jednak najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zakres kszta³cenia by³a obowi¹zuj¹ca w danym momencie filozofia
GIS/SIP oraz regulacje prawne. Nie rozwijaj¹c tu meandrów definiowania GIS i wynikaj¹cych z nich oko³o 50 definicji GIS (bo prawie ka¿dy autor podrêcznika lub wiêkszego artyku³u mia³ ambicjê stworzenia w³asnej definicji lub dodania komentarzy do istniej¹cych definicji) zgodzimy siê z tym, ¿e najwiêkszy wp³yw na nauczanie GIS wywar³a definicja zaproponowana przez Esri w roku 1990: GIS jest to zorganizowany zbiór sprzêtu komputerowego,
oprogramowania, danych geograficznych, personelu, przeznaczonych do efektywnego zbierania, gromadzenia, aktualizacji, przetwarzania, analiz i wizualizacji wszystkich postaci informacji zlokalizowanych geograficznie.
W Polsce tak¹ rolê odegra³a definicja opracowana przez interdyscyplinarny zespó³, rozwiniêta póŸniej przez prof. J. GaŸdzickiego i upowszechniona w Leksykonie Geomatycznym. Mówi ona ¿e: System Informacji Przestrzennej jest to system pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transformowania i udostêpniania danych
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przestrzennych. W szerokim zrozumieniu obejmuje on metody, œrodki techniczne, w tym sprzêt
i oprogramowanie, bazê danych przestrzennych i organizacjê, zasoby finansowe oraz ludzi
zainteresowanych jego funkcjonowaniem (GaŸdzicki, 2001).
Wszelkie nauczanie GIS/SIP, na poziomie akademickim lub podczas szkoleñ, próbowa³o
obj¹æ stosownie do zakresu godzinowego wszystkie sk³adniki wymienione w definicji GIS.
Pomijamy tu definicje stosowane na przyk³ad w Holandii lub Francji, ograniczaj¹ce GIS tylko
do oprogramowania. Uczono wiêc o Ÿród³ach danych przestrzennych (mapach, zdjêciach
lotniczych i satelitarnych, istniej¹cych bazach danych, danych ze statystyki publicznej), metodach zamiany danych analogowych na postaæ cyfrow¹, tworzeniu prostych baz danych,
wizualizacji danych przestrzennych, prostych analizach przestrzennych, metodach projektowania i tworzenia systemów, ich funkcjonowaniu, aspektach finansowych i prawnych. Taki
pe³ny zakres nauczania (nie tylko opowiadania o, ale daj¹cy umiejêtnoœci praktyczne) mo¿na
by³o realizowaæ tylko na specjalnoœciach SIP i na rocznych studiach podyplomowych. W
trudniejszej sytuacji byli nauczaj¹cy maj¹cy do dyspozycji na przyk³ad 15 godzin wyk³adów
i 15 godzin æwiczeñ lub kilka godzin na szkoleniach dla potencjalnych u¿ytkowników GIS.
Nawet jeœli dobrze przygotowali swoje prezentacje, to nie mieli szans na to, aby student (kursant) móg³ praktycznie popracowaæ na jakimœ zbiorze danych, stworzyæ ma³¹ bazê danych.

Twórcy i u¿ytkownicy informacji przestrzennej
W pewnym momencie pojawi³y siê propozycje tworzenia oddzielnych profili nauczania
dla twórców informacji przestrzennej i jej u¿ytkowników (Bia³ousz, 2005, 2007). Pomijamy
w rozwa¿aniach pierwszy profil, bo jest to sprawa nie tylko nauczania GIS, ale i korzystania
z dorobku geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, baz danych i innych dyscyplin.
Nie neguje siê opinii, ¿e twórcy danych przestrzennych powinni równie¿ otrzymaæ ogóln¹
wiedzê o filozofii GIS/SIP i o potrzebach ró¿nych grup u¿ytkowników (Kozak, 2009; Olenderek, Olenderek, 2004).
Natomiast u¿ytkownikom informacji przestrzennej (studenci studiów niegeodezyjnych,
niegeograficznych, pracownicy administracji i instytucji zainteresowanych danymi przestrzennymi) po przedstawieniu w ramach wyk³adów krótkich podstaw teoretycznych i historii
SIP, organizacji, podstaw prawnych, infrastruktury informacji przestrzennej powinno siê
przedstawiæ panoramê istniej¹cych zbiorów danych przestrzennych, Ÿróde³ w których siê
znajduj¹, mo¿liwoœci i sposobów korzystania ze zbiorów. Czêœæ praktyczna (æwiczenia)
zale¿y od istnienia (lub nie) laboratorium komputerowego i jego wyposa¿enia. Jeœli laboratorium jest, ale nie daje pe³nych mo¿liwoœci korzystania ze zbiorów danych przestrzennych (co
zdarza³o siê autorowi tekstu na niektórych zajêciach), to do czêœci praktycznej mo¿na wykorzystaæ laptopy studentów i Internet. Przypomnijmy, ¿e czêœæ praktyczna nauczania powinna byæ ukierunkowana na pokazanie jakie s¹ dostêpne zbiory danych przestrzennych i jak
prostymi metodami mo¿na z tych zbiorów korzystaæ.
Jest to wiêc przeorientowanie, z encyklopedycznego nauczania o GIS i z nauczenia
korzystania z kilku funkcji oprogramowania, na korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych. Temu podejœciu sprzyja wszystko to co dzieje siê za spraw¹ wdra¿ania dyrektywy
UE INSPIRE i polskiej ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dzia³ania te zmierzaj¹ do doprowadzenia istniej¹cych zbiorów danych przestrzennych do postaci, w której
bêd¹ ³atwo dostêpne w sieci dla ka¿dego z u¿ytkowników tylko za poœrednictwem prze-
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gl¹darek internetowych. Dotychczas najczêœciej wykorzystywanym Ÿród³em danych jest
geoportal.gov.pl, portale regionalne i tematyczne (statystyka publiczna, geologia, lasy). Oto
dlaczego mówimy o przeorientowaniu nauczania w zakresie GIS/SIP z nauczania ogólnego
na nauczanie profilowane dla twórców danych przestrzennych i u¿ytkowników tych danych.

Personalizacja nauczania
Zawarte w tytule s³owo personalizacja ma zwróciæ uwagê na to, o czym od dawna autor
dyskutowa³ z nauczaj¹cymi i prowadz¹cymi ró¿ne szkolenia na temat GIS. Jednym z warunków dobrej oceny wyk³adów i szkoleñ s¹ atrakcyjne graficznie przyk³ady w prezentacjach
komputerowych. Istotnie, w bardzo wielu przypadkach prezentowane „ekrany” mia³y eleganck¹ postaæ kompozycyjn¹ i kolorystyczn¹. Jednak¿e ich si³a oddzia³ywania na s³uchacza
nie by³a pe³na w tych przypadkach, kiedy ekrany przedstawia³y sytuacje z Ameryki, Australii
lub z innych krajów. Namawia³em przygotowuj¹cych prezentacje na przyk³ad dla pracowników gminy lub powiatu, do przygotowania przyk³adów z tego terenu. Jest to ³atwiejsze dla
przedstawiania zbiorów danych przestrzennych, trudniejsze dla wyników zastosowañ SIP,
na przyk³ad analiz przestrzennych, bo takich wyników mo¿e na razie nie byæ. Ale trzeba
w³o¿yæ trochê w³asnego wysi³ku dla opracowania takich przyk³adów, a nie tylko pokazywania, proszê zobaczyæ co ciekawego uzyskano w Ameryce.
O sile oddzia³ywania lokalnych przyk³adów niech œwiadcz¹ doœwiadczenia z praktyk
studenckich z SIP w gminach. W pierwszych dniach pobytu studenci spotykali siê czêsto z
obojêtnoœci¹. Ale ju¿ po prezentacji kilku przygotowanych wczeœniej przyk³adów dla tej gminy,
prawie ka¿dy wydzia³ chcia³ ich mieæ u siebie. Podobnie pozytywnie koñczy³y siê te szkolenia dla pracowników samorz¹dowych organizowane przez Politechnikê Warszawsk¹, w których uczestnicy wykonywali æwiczenia praktyczne na w³asnych danych statystycznych,
tworzyli na ich podstawie bazy danych i wytwarzali ró¿ne wersje map tematycznych. Aran¿owana na koniec szkolenia wystawa map inspirowa³a do dyskusji o zakresach potrzebnych
danych, metodach ich przetwarzania i wizualizacji.
Przedstawione dalej przyk³ady wykorzystuj¹ doœwiadczenia, przeniesione póŸniej do nauczania potencjalnych u¿ytkowników danych przestrzennych na specjalnoœci e-administracja w Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (UKSW) w Warszawie, na kierunkach studiów Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Nawigacja w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³
Powietrznych (WSOSP) w Dêblinie, a ostatnio na studiach podyplomowych SIP w Politechnice Warszawskiej (PW).

Przyk³ady personalizacji nauczania
dla u¿ytkowników danych przestrzennych
Przedmioty encyklopedyczne, a takim jest GIS na kierunkach studiów administracja,
lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja i na wielu innych kierunkach, u jednych studentów
spotykaj¹ siê z zainteresowaniem, bo jest tu pokazywane coœ nowego, co mo¿e byæ u¿yteczne w przysz³ej pracy zawodowej, ale u innych, nieraz ju¿ pracuj¹cych i radz¹cych sobie bez
danych przestrzennych, traktowane s¹ jako koniecznoœæ do zaliczenia. Dobrze by³oby i jed-
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nych i drugich zwi¹zaæ emocjonalnie z przedmiotem. Przyk³ady ze œwiata pokazuj¹ce jaki to
wspania³y jest GIS i jak mo¿e nam u³atwiæ pracê oraz ¿ycie codzienne s¹ pomocne, ale nie
wystarczaj¹ce.
Po pokazaniu na wyk³adach (trzeba zachêciæ studentów do cierpliwoœci, bo najciekawsze wyk³ady bêd¹ na koñcu) filozofii i mo¿liwoœci GIS oraz za³o¿eñ i mo¿liwoœci infrastruktury informacji przestrzennej, nastêpuje prezentacja ró¿nych dostêpnych zbiorów danych
przestrzennych, najlepiej dla miejsca, w którym jest prowadzone nauczanie: w UKSW dla
dzielnicy Bielany w Warszawie, w Dêblinie dla miasta i okolic, w PW dla Warszawy i regionu. Mimo dostêpnoœci wiêkszoœci zbiorów w postaci cyfrowej, do wyobraŸni lepiej przemawiaj¹ mapy papierowe. Tak te¿ je prezentowano. Zbiór map obejmowa³: Mapê Kwatermistrzostwa Królestwa Polskiego 1:126 000 z roku oko³o 1840 (dla pokazania jej u¿ytecznoœci
do badania zmian w zagospodarowaniu terenu), Mapê Operacyjn¹ NATO 1:250 000, szereg
skalowy map topograficznych od 1:100 000 do 1:10 000, mapê zasadnicz¹ 1:500 lub 1:1000,
mapê ewidencji gruntów w skali 1:5000 lub w wiêkszej, mapy glebowo rolnicze 1:5000,
1:100 000, mapy geologiczne, sozologiczne, geoœrodowiskowe, mapê pokrycia terenu wed³ug CORINE Land Cover, zdjêcia lotnicze archiwalne i najnowsze, zdjêcia satelitarne. Ka¿da
z map by³a komentowana z punktu widzenia treœci, aktualnoœci i potencjalnych zastosowañ.
Warstwy BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i sama baza danych by³y komentowane po wizualizacji z geoportalu. Jako przygotowanie do drugiej czêœci æwiczenia
by³y pokazywane przyk³ady czêœci graficznych studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (tzw. studium gminnego) oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zadania w³asne do wykonania w ramach æwiczeñ obejmowa³y wyszukanie mo¿liwie najwiêkszej liczby przyk³adów zbiorów danych przestrzennych dla miejscowoœci, z której pochodzi student (s³uchacz). Studenci mieszkaj¹cy w Warszawie i innych du¿ych miastach
byli zachêcani do poszukiwania danych dla mniejszej, dobrze sobie znanej miejscowoœci.
G³ówne Ÿród³a danych to geoportal.gov.pl, portale regionalne, tematyczne i strony internetowe gmin. Studenci mieszkaj¹cy we w³asnych domach, na w³asnych dzia³kach byli zachêcani
do udania siê do swojego powiatowego oœrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(PODGiK) i uzyskania dla swojej (rodziców) dzia³ki wyrysu z mapy ewidencji gruntów oraz
wypisu z rejestru gruntów. Ci, maj¹cy rodziców rolników korzystaj¹cych z dop³at unijnych,
byli zachêcani do zapoznania siê z za³¹cznikami graficznymi przygotowanymi przez Agencjê
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do wniosków o dop³aty, s¹ tam bowiem granice
i numery dzia³ek na tle barwnej lub czarnobia³ej ortofotomapy, a w górnym naro¿niku kod
TERYT koñcz¹cy siê numerem obrêbu geodezyjnego i numerem dzia³ki ewidencyjnej.
Z ka¿dego zbioru danych przestrzennych, który uda³o siê otworzyæ, powinien byæ wykonany wydruk (A4 lub A3 ), preferowany barwny, ale akceptowany czarnobia³y, obejmuj¹cy
w skalach mniejszych okolice swojej miejscowoœci, a w skalach du¿ych otoczenie swojego
domu. Wydruk z BDOT powinien pokazywaæ dom na tle osiedla lub dzielnicy, a powiêkszenie powinno pokazywaæ numer posesji. Wydruk z zak³adki orto powinien byæ wykonany w
dwóch skalach: pokazuj¹cej osiedle lub dzielnicê i w maksymalnej mo¿liwej, pokazuj¹cej
detale domu i podwórka.
Dotarcie do kolejnych zbiorów danych, ich otwarcie, wizualizacja i wydruk wprowadzaj¹ studenta w najprostsze technologie u¿yteczne do korzystania z informacji przestrzennej. W przypadku zbiorów oferowanych przez geoportale studenci nie mieli problemów z ich
otwieraniem, rejestrowaniem i wydrukami. Sporo problemów pojawia³o siê ze studiami gmin-
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nymi i planami zagospodarowania przestrzennego, z racji ró¿nych formatów stosowanych
w poszczególnych gminach. Poniewa¿ wiêkszoœæ tej pracy odbywa³a siê w domu, to rozwi¹zanie problemów u³atwia³a gor¹ca linia wzajemnej pomocy.
Do zaliczenia æwiczenia by³y wymagane ogólne informacje o postaciach i formatach
danych oraz informacje o poszczególnych zbiorach danych. Przy omawianiu ze studentami
poszczególnych wydruków pojawia³y siê ciekawostki dotycz¹ce miejscowoœci lub w³asnego domu. Ogl¹daj¹c wydruk z ortofotomapy w du¿ej skali pytam studenta: dlaczego macie
taki skomplikowany dach, to generuje du¿e straty ciep³a. Wszyscy byliœmy temu przeciwni,
ale mama siê upar³a, bo taki dom widzia³a w s¹siedniej miejscowoœci. A rzeczywiœcie du¿o
drewna wychodzi na opa³, ale mamy w³asne drewno.
Personalizacja przyk³adów umo¿liwi³a studentom inne spojrzenie na swoj¹ miejscowoœæ i
na swój dom. Ogl¹daj¹c wizualizacjê ortofotomapy z granicami dzia³ek, studentka mówi: nie
wiedzia³am, ¿e przez œrodek mojego domu przebiega granica dzia³ek. Przegl¹d ró¿nych zbiorów danych przestrzennych pokazuje bogactwo informacji przestrzennej, wydobywa ciekawostki przyrodnicze i urbanistyczne miejscowoœci, nieraz pozwala odtworzyæ przesz³oœæ.
W przysz³ej pracy zawodowej absolwent ju¿ nie bêdzie siê ba³ korzystania z map i z danych
dostêpnych w sieci. Bêdzie wymaga³ korzystania z tych zbiorów przez swoich podw³adnych
i zachêca³ do tego wspó³pracowników. W konsekwencji ten przedmiot okazuje siê interesuj¹cy i u¿yteczny, a nie jako przedmiot do zaliczenia na ocenê „pañstwow¹”.
Druga czêœæ æwiczenia zawiera równie¿ elementy personalizacji nauczania, ale dodatkowo pewne elementy obywatelskie. Ta czêœæ æwiczenia jest poprzedzona prezentacj¹ przez
ka¿dego ze studentów wiedzy o najciekawszych faktach dotycz¹cych jego miejscowoœci. Z
przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e nauczanie w szko³ach lokalnych nie eksponuje tych faktów
i zdarza³o siê, ¿e prowadz¹cy zajêcia wiedzia³ wiêcej na temat jakiejœ miejscowoœci ni¿ jej
mieszkaniec. W pierwszej czêœci æwiczenia otwierana jest strona internetowa gminy lub
miasta. Z ogólnego przegl¹du strony, zak³adek i ich treœci, po obejrzeniu mapy przedstawiaj¹cej gminê, zdjêæ obrazuj¹cych obiekty przyrodnicze i historyczne mo¿na oceniæ, czy strona, a szczególnie mapa, wykorzysta³y dobrze istniej¹ce mo¿liwoœci technologiczne. Student
jest zachêcany do kontaktu z administratorem strony dla podpowiedzenia jak mo¿na ulepszyæ tê stronê, szczególnie z punktu widzenia wykorzystania dostêpnych zbiorów danych
przestrzennych i umieszczenia linków do tych zbiorów. Dociekliwsi studenci znaleŸli (jeœli
gmina mia³a tak¹ umowê) zak³adkê „System Informacji Przestrzennej” w technologii e-mapa
firmy Geo-System z linkami do najwa¿niejszych zbiorów danych przestrzennych.
Nastêpnie nale¿a³o odnaleŸæ zak³adkê dotycz¹c¹ planowania przestrzennego. Dostêp do
tych zbiorów (wprost lub przez Biuletyn Informacji Publicznej) mo¿e byæ pe³ny lub ograniczony tylko do czêœci tekstowej, jeœli czêœci graficzne studium i planu zagospodarowania
przestrzennego nie zosta³y jeszcze zdigitalizowane. U¿ytecznoœæ informacji przestrzennej i
technologii SIP w planowaniu przestrzennym jest zagadnieniem samym w sobie. Obejmuje
ona wszystkie fazy procesu planistycznego. B³êdnym jest s¹dzenie, ¿e w fazie opracowywania planu technologie SIP s³u¿¹ tylko projektantom, a mieszkañcy mog¹ korzystaæ z mo¿liwoœci SIP tylko dla zapoznania siê z postanowieniami planu.
Ka¿dy z dokumentów (studium gminne i plan zagospodarowania) zawiera 3 czêœci: uchwa³ê
rady gminy przyjmuj¹c¹ plan, czêœæ opisow¹ i czêœæ graficzn¹. Uchwa³a rady jest zwykle
krótka, ale czêœci opisowe studium i planu mog¹ mieæ ponad 100 stron ka¿da. Student nie
musi drukowaæ ca³oœci opisu, ale powinien przeczytaæ ca³oœæ. Szczególnie z czêœci opisowej
do studium dowie siê wiele o swojej miejscowoœci, jej fizjografii, przyrodzie, historii, nieraz
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archeologii i o zalecanych kierunkach rozwoju. Zwa¿ywszy na wspomniane s³abe eksponowanie tego w lokalnym nauczaniu, mog¹ to byæ dla niego pierwsze odkrywcze informacje o
swojej miejscowoœci. Powinien natomiast wydrukowaæ fragment czêœci graficznej studium
dla swojej wsi lub osiedla miejskiego i fragment planu zagospodarowania dla otoczenia swojego domu. Studium gminne i plan zagospodarowania to te¿ s¹ zbiory danych przestrzennych
zawieraj¹ce nie tylko elementy inwentaryzacyjne (w treœci mapy podk³adowej), ale przede
wszystkim elementy prognostyczne.
Studium gminne pozwala zapoznaæ siê z zalecanym przeznaczeniem terenu, a plan zagospodarowania narzuca okreœlone zagospodarowanie terenu. Mieszkañcy na ogó³ nie interesuj¹ siê tymi ustaleniami do momentu a¿ zaczyna im groziæ jakaœ niekorzystna inwestycja.
Zapoznanie siê z tymi dokumentami za poœrednictwem Internetu zwiêksza œwiadomoœæ obywatelsk¹ i zachêca do œledzenia ca³ego procesu planistycznego od og³oszenia o zamiarze
sporz¹dzenia planu, przez etapy konsultacji projektu planu, a¿ do jego koñcowej postaci.
Tam, gdzie projekty planu s¹ udostêpniane do konsultacji mieszkañców na stronie internetowej gminy za poœrednictwem Internetu, mo¿na zg³aszaæ uwagi i organizowaæ opiniê spo³ecznoœci lokalnej.
Ta czêœæ æwiczenia te¿ wywo³uje ¿ywe zainteresowanie studentów. Albo s¹ uspokojeni,
albo zaniepokojeni co do przysz³oœci otoczenia swojego domu, zale¿nie od decyzji planistycznych. Niektórzy studenci odnieœli te¿ konkretne korzyœci po zapoznaniu siê z planem
zagospodarowania. Jeden odst¹pi³ od zamiaru kupienia dzia³ki z powodu planowanego niekorzystnego otoczenia, inny uzyska³ od gminy znaczny upust przy zakupie dzia³ki w s¹siedztwie terenu z uci¹¿liwoœci¹. Ale jest te¿ korzyœæ ogólna. Zapoznanie siê ze studium i z planem
zagospodarowania zwiêkszy³o wœród studentów zainteresowanie przysz³oœci¹ swojej miejscowoœci i pokaza³o rolê informacji przestrzennej oraz jej mo¿liwoœci w kszta³towaniu przestrzeni. Jeœli taki absolwent bêdzie w przysz³oœci radnym albo pracownikiem administracji
publicznej, bêdzie mia³ œwiadomoœæ u¿ytecznoœci informacji przestrzennej i technologii SIP,
bêdzie zachêca³ do tego inne osoby. „Przekopanie siê” przez liczne zbiory danych przestrzennych dla swojej miejscowoœci da³o mu mo¿liwoœæ opanowania prostych technologii i zachêci³o do poznania technologii bardziej zaawansowanych, pokaza³o zalety i ograniczenia ró¿nych rodzajów danych przestrzennych. Generowane obrazy nie by³y obrazami ulotnymi, do
zapomnienia po wy³¹czeniu komputera. Pozosta³y w pamiêci. Po opanowaniu nowych technologii bêdzie móg³ te obrazy przetwarzaæ i nadawaæ im lepsz¹ formê graficzn¹, w³¹czaæ je
do swojej strony internetowej. Dlatego personalizacja nauczania jest dobr¹ drog¹ do pozyskania nowych entuzjastów informacji przestrzennej i jej wykorzystania dla dobra spo³ecznoœci lokalnych.
Personalizacja nauczania przez zapoznanie siê ze zbiorami danych przestrzennych dla
swojej miejscowoœci staje siê coraz ³atwiejsze dziêki mapom dostêpnym w smartfonach i w
nawigacji samochodowej (Iwaniak, 2005). Przegl¹d ca³oœci istniej¹cych zbiorów pokazuje,
¿e Google i nawigacja samochodowa to tylko wstêp do setek obrazów otaczaj¹cego nas
œwiata.
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Streszczenie
Obecnie w kszta³ceniu u¿ytkowników informacji przestrzennej powinno siê k³aœæ nacisk na wyszukiwanie odpowiednich zbiorów danych przestrzennych oraz umiejêtne z nich korzystanie, nie zaœ na
nauczanie o sk³adnikach i funkcjach tradycyjnie rozumianych systemów informacji geograficznej.
Sprzyja temu wdra¿anie dyrektywy INSPIRE, dziêki czemu coraz wiêcej zbiorów danych jest dostêpnych na geoportalach. W proponowanym typie szkolenia, szczególnie przy ma³ym zakresie godzinowym, jest polecana personalizacja. Polega ona na powi¹zaniu zbiorów danych przestrzennych (topograficznych, obrazowych, tematycznych) z miejscem dobrze znanym studentowi, najlepiej z miejscem
zamieszkania. Wi¹¿e to emocjonalnie studenta z wykonywanym zadaniem i wspomaga jego inicjatywy
w wyszukiwaniu i wizualizacji danych. U³atwia ponadto ocenê jakoœci i przydatnoœci danych dla
ró¿nych zadañ. Zachêca te¿ do poznawania zaawansowanych technologii SIP. Takie podejœcie by³o
ju¿ stosowane z sukcesem w kilku typach nauczania, szczególnie dla u¿ytkowników danych przestrzennych.

Abstract
GIS education, both at the academic level and in the form of training for spatial data users, should be
changed from teaching about GIS components and functions in its traditional meaning, to teaching
how to search for and use spatial data sets. The INSPIRE Directive implementation supports these
efforts as there are more and more spatial datasets available at geoportals. For the proposed type of
teaching, especially when time of teaching is limited, personalization is recommended. It is based on
connection of spatial datasets (topographic, aerial, satellite, thematic) with a location which is familiar
for a student, preferably with the place of residence. This involves an emotional link between the
student and tasks and, therefore, supports efforts aiming at data searching and visualization. It also
makes it easier to assess the data quality and usefulness for various tasks. Moreover, it encourages to
explore advanced GIS technologies. This approach has been already successfully applied in several
types of teaching, especially those dedicated for spatial data users.
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