Zapraszamy na szkolenia – DRONY w
rolnictwie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz
Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o. o.
zapraszają na

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego
Zapraszamy na wyjątkowe, 2 dniowe szkolenie pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W
PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”, dzięki
któremu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się mapami
cyfrowymi, geoportalami. Tu uczestnicy nauczą się wykorzystywania drona do
zbierania i nanoszenia danych przestrzennych, prowadzenia obserwacji, rozeznania
terenu, tworzenia i zapisywania map cyfrowych, umiejętność pracy z
oprogramowaniem GIS zwłaszcza posługiwanie się narzędziami umożliwiającymi
pozyskanie, udostępnianie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych
terenowych.
W ramach projektu szkolenie jest bezpłatne!!! (cena regularna: 5.586,00 zł)
W szkoleniu mogą brać udział osoby:
a)
mieszkające lub uczące się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
b)
nie prowadzące własnej działalności gospodarczej (nie mające wpisu do
CEiDG)
c)
należące do jednej z 3 grup:
– osoba niepełnosprawna, ukończone 25 lat, bez znaczenia jakie
wykształcenie, lub
– ukończone 50 lat, bez znaczenia jakie wykształcenie, lub
– ukończone 25 lat i niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie
wykształcenie)
W ramach szkolenia otrzymasz:
– 2 dniowe szkolenie o wyjątkowej tematyce,

– międzynarodowy certyfikat VCC nadający kwalifikacje pn.: „SYSTEM
GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH
TERENOWYCH”
– zapewniamy katering (kawa, herbata, obiad)
Program:
Dzień 1
Geoportal 2 – krajowy węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
Podstawy pracy w środowisku GIS – QGIS,
Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS – JOSM.
Mapy cyfrowe
Dzień 2
Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych,
Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV,
Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem,
Podsumowanie szkolenia i egzamin
Szkolenia mogą zostać przeprowadzone dla grupy maksymalnie 20 osób. Lokalizacja
może zostać dostosowana do potrzeb uczestników.

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
1. DANE UCZESTNIKA – FORMULARZ REKRUTACYJNY
2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów do 31 stycznia 2019 r.
Szczegółowy czas i miejsce zależy od uczestników.
Kolejne szkolenia odbędą się po utworzeniu kolejnych grup.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub przez e-mail (w
wiadomości proszę podać imię, nazwisko, kontakt)
Josip Zubac,
tel. 52 386 72 37
e-mail: josip.zubac@kpodr.pl

