Det grønne område – Sandmoseskolen 2019

Droner
og dine digitale støtteværktøjer
– Efteruddannelse til dig, der har erfaring med flyvning med droner
Opstartsdato: 2/12 2019

1 dag

AMU-mål: 45565

• Velkomst og intro til kurset
• Hvilke opgaver bruger du din drone til?
• Hvad kræver det at forberede en flyvning med et særligt fokus på produktionen af en opgavedokumentation eller
kort videofilm
• Vi afprøver flyvninger i praksis
• Behandling og lagring af data på din PC.

Varighed: 3 dage
Tidspunkt: Hver dag kl. 8.00 – 15.24.
Dette kursus er et spændende tilbud til
dig, som ønsker flere kompetencer i at
behandle de data, du får gennem optagelse af f.eks video eller billeder med din
drone.
Du har sikkert erfaret de mange muligheder for b.la dokumentation og markedsføring som en drone kan bidrage
med. Men selve efterbehandlingen af de
data, kan være en udfordring.
Vi arbejder derfor med at behandle disse
ud fra de forskellige støtteværktøjer, som
en PC har. Dette kan dels være behandling
af billeder men også videoredigering og
generel datalagring ect.

Kurset gennemføres af erfaren droneinstruktør og IT faglærer.

• En gennemgang af PC’ens støtteværktøjer og styresystemer
• Praktiske øvelser i dette
• Redigering af din egen videofilm og billeder
• Efterbehandling her under lagring og
deling på forskellig platforme.

3 dag
• Fremlæggelse af produkter af din it behandling (film eller billedshow)
• IT støtteværktøjer som kan bruges til
dokumentation som f.eks videns platforme
• Status på dine egne behov for IT støtteværktøjer i din dagligdag
• Din egen IT handleplan.
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Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 570,- for alle dage for
AMUs målgruppe.
(AMU-mål 45565: Brug af pc på arbejdspladsen)
Tilmelding
www.efteruddannelse.dk
Søg på kviknr. 851420737934
Det er også på efteruddannelse.dk, du
søger om uddannelsesgodtgørelse (VEU).
Yderligere information
Thomas Harlyk, tlf. 9633 2601.
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan
du blive indkvarteret med gratis kost og
logi. Sandmoseskolen er smukt beliggende
mellem Blokhus og Tranum.
Nordjysk Dronecenter er et partnerskab
mellem Droner.dk, Drone LAB og AMU
Nordjylland, Sandmoseskolen.

01-05-2019

Samtidig vil du også få mulighed for at
dele viden med andre dronepiloter.

2 dag

Kursussted
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst.

