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Warsztaty dla licealistów 

QuantumGIS – otwarte drzwi do geoinformacji 

Świat geoinformacji to nie tylko drogie i zaawansowane systemy oprogramowania. Wraz ze wzrostem 

dostępności informacji geograficznej (cyfowe formaty danych, GPS, internet) nastąpił skokowy rozwój 

otwartego oprogramowania GIS i jego przejście z domeny akademickiej w świat możliwości zwykłego 

użytkownika komputera. Celem warsztatów jest pokazanie w jaki sposób za pomocą prostych technik 

i darmowego oprogramowania wykorzystać dostępne w internecie dane do nauki, poznawania świata, 

zabawy a może i czegoś więcej. Uczestnicy zapoznają się w praktyczny sposób z wolnym i otwartym 

oprogramowania GIS na przykładzie programu Quantum GIS, z powszechnie dostępnymi 

i darmowymi źródłami danych oraz ich zastosowaniem w tematyce miejskiej. 

Prowadzący: dr Michał Rzeszewski, UAM Poznań 

Godzina : 10:15, 11:15 i 12:15 

Sala : 23 

Liczba miejsc: 19 (na każdej godzinie) 

Termowizja w geografii 

Termowizja, jako stosunkowo nowa metoda badań, znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia: wojsko, 

monitoring obiektów mieszkalnych, kontrola procesów technologicznych, diagnostyka medyczna, ratownictwo. 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości pozyskiwania oraz wykorzystywania satelitarnych kanałów 

termalnych oraz zdjęć z niskiego pułapu wykonanych kamerą termowizyjną z motolotnii. Na mapach termalnych 

uczestnicy zidentyfikują miejskie wyspy ciepła. 

Prowadzący: mgr Marta Kubiak, UAM Poznań 

Godzina : 10:15 i 11:15 

Sala : 24 

Liczba miejsc: 19 (na każdej godzinie) 

 

 

Wykorzystanie cyfrowego modelu terenu na potrzeby energetyki odnawialnej 

 

Odnawialne Źródła Energii bardzo mocno wiążą się ze środowiskiem przyrodniczym. Do 2020 roku w Polsce 15% 

energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Czy wiesz, jak GIS może w tym pomóc? 

 

Prowadzący: Adam Dąbrowski, II rok DU Geoinformacji, UAM Poznań 

Godzina : 10:15 i 11:15 

Sala : 22 

Liczba miejsc: 19 (na każdej godzinie) 

Zabawy z GPS-em 

Jeśli pogoda dopisze uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami działania GPS-u 

w ramach prostych zabaw – odnajdywania ukrytych punktów i rozwiązywania zagadek. 

Godzina: 10:15, 11:15 i 12:15 

Ze względu na ograniczoną ilość obowiązują zapisy na e-maila sekcja.geoinformacji.uam@gmail.com lub 

u Kingi Czarneckiej tel.792888846 
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