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Zasoby informacyjne Eurostatu 
– SCENARIUSZ WARSZTATU 

 
 
 
 
Czas warsztatu: 45 min 
 
Cele ogólne: 

 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasobów informacyjnych Eurostatu  
 Zapoznanie uczniów ze sposobami wyszukiwania informacji oraz poruszania się po portalu oraz 

bazie danych 
 Zdobycie podstawowych informacji na temat publikacji oraz narzędzi wizualizacyjnych 

 
Cele szczegółowe: 

 Wiedza pozyskana w trakcie lekcji pozwoli na sprawne poruszanie się po portalu 
 Uczniowie będą potrafili samodzielnie pozyskiwać i opracowywać na poziomie podstawowym 

dane statystyczne 
 Znajomość funkcjonalności bazy danych w znaczący sposób ułatwi uczniom analizę danych 

statystycznych oraz pozwoli na efektywniejszą prezentację pozyskanych informacji 
 
Metody nauczania: 

 Omówienie zawartości funkcjonalnej portalu z użyciem komputera 
 Ćwiczenia 

 
Formy nauczania: 

 Praca indywidualna 
 Praca w grupach 

 
Środki dydaktyczne: 

 Komputer 
 Rzutnik 
 Karty z ćwiczeniami i zadaniami 
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Czas Przebieg warsztatu Uwagi 

5 min 

Czym jest Europejski System Statystyczny? 

Europejski System Statystyczny (ESS) jest partnerstwem pomiędzy 
Eurostatem oraz krajowymi urzędami statystycznymi (w tym GUS) 
i innymi organami krajowymi (w Polsce m.in. Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Komisja Nadzoru 
Finansowego) odpowiedzialnymi w każdym państwie członkowskim za 
tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie statystyki 
europejskiej. 

Mini-wykład 

5 min 

Czym jest Eurostat? 

Eurostat jest urzędem statystycznym Unii Europejskiej. Został 
utworzony w 1953 r., a jego siedziba mieści się w Luksemburgu. 
Struktura Eurostatu obejmuje 7 dyrektoriatów odpowiedzialnych za 
poszczególne działy statystyki. Eurostat zatrudnia ok. 800 osób, a na 
jego czele stoi Dyrektor Generalny – od 1 marca 2018 r. będzie to p. 
Mariana Kotzeva. 

Mini-wykład 

20 min 

Strona internetowa Eurostatu 

Strona internetowa Eurostatu prezentuje informacje na temat 
działalności tej instytucji. Stanowi także podstawowy kanał 
rozpowszechniania zbieranych i tworzonych przez nią danych.  

Dane prezentowane przez Eurostat podzielone na 9 obszarów 
tematycznych:  

 statystyki ogólne i regionalne,  
 gospodarka i finanse,  
 ludność i warunki społeczne,  
 przemysł, handel i usługi,  
 rolnictwo i rybołówstwo,  
 handel międzynarodowy,  
 transport,  
 środowisko i energia,  
 nauka, technika i społeczeństwo cyfrowe.  

 

Mini-wykład 
Prezentacja witryny 

Eurostat 

15 min 

Sposoby prezentacji danych w Eurostacie 
 Baza danych 
 Publikacje 
 Narzędzia do wizualizacji 

Mini-wykład 
Ćwiczenie 


