
Lekcje online z rolnictwa precyzyjnego 

 

 

Szanowni Paostwo, 

 

w związku z zaistniałą i dynamicznie zmieniającą się sytuacją występowania epidemii oraz przerwy w 

stacjonarnej formie edukacji dzieci i młodzieży, zwracamy się do p.t. Dyrekcji oraz Nauczycieli 

przedmiotów zawodowych z propozycją aktywnego wsparcia Paostwa starao w procesie zdalnej 

nauki i zajęd praktycznych dla uczniów / studentów / słuchaczy / osób zainteresowanych Rolnictwem 

4.0. 

 

Chcielibyśmy Paostwu zaproponowad cykl zdalnych zajęd praktycznych dla uczniów z zakresu 

rolnictwa precyzyjnego, opierając się na platformie 365FarmNet. Planowane zajęcia integralnie wiążą 

się z zakresem przedmiotów zawodowych dotyczących produkcji roślinnej, techniki rolniczej, 

ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym. 

 

Przewidujemy prowadzenie zajęd na żywo (online), jak i ewentualnych retransmisji (offline). 

Uczniowie/studenci/słuchacze będą mogli w nich aktywnie uczestniczyd, dzięki przygotowanym przez 

nas w tym celu narzędziom bezpośredniej komunikacji oraz dwiczeniom praktycznym na platformie 

365FarmNet. 

 

Jak dokładnie będą wyglądały zajęcia przeprowadzane przez naszych ekspertów? 

Oprócz różnorodnych materiałów w formie prezentacji, opisów, instrukcji, filmów czy animacji, 

uruchomimy również webinaria online, w trakcie których uczniowie będą mieli możliwośd 

aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w przekazywanej lekcji, rozmowy z ekspertem, na bieżąco 

uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania. A wszystko to w atrakcyjnej dla młodzieży, interaktywnej 

formie. W trakcie naszych zajęd proponujemy także szereg prostych i atrakcyjnych zadao do 

samodzielnego rozwiązania przez uczniów (słuchaczy). 

 

Jeśli chcą Paostwo dowiedzied się więcej, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu: 

https://youtu.be/b8yUTVpAFjI  

 

Wszystkie nasze propozycje i działania są bezpłatne. 

Poniżej link do naszego wstępnego webinaru, w którym opisujemy zakres, przebieg i tematykę 

planowanego cyklu webinarów:  

https://youtu.be/Z1T5EJNFLQ8  

 

Jeśli są Paostwo zainteresowani naszą propozycją i wsparciem w przeprowadzaniu nauki zdalnej, 

prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia terminu i technicznych warunków uruchomienia 

zdalnych zajęd z rolnictwa precyzyjnego dla Paostwa uczniów. 

  

Pod poniższym linkiem jest także możliwośd bezpośredniej rejestracji do planowanego pierwszego 

webinarium, znajdą tam również Paostwo proponowane terminy pierwszych lekcji. Gdyby Paostwo 

preferowali inne terminy jesteśmy otwarci na 

propozycje. Link: https://event.webinarjam.com/register/1/4v083ix  

 

https://youtu.be/b8yUTVpAFjI
https://youtu.be/Z1T5EJNFLQ8
https://event.webinarjam.com/register/1/4v083ix


Służymy Paostwu oraz Waszym uczniom wszelką pomocą oraz zapraszamy precyzyjnie do 

współpracy. 

Bardzo uprzejmie prosimy o przekazanie tej wiadomości Nauczycielom przedmiotów zawodowych w 

Paostwa Szkole. 

 

Wasz zespół 365FarmNet w Polsce. 

Jerzy Koronczok 

+ 48 607 168 028 

koronczok@agrocompolska.pl 

 

Roman Bathelt 

+ 48 504 167 122 

bathelt@365farmnet.com 

(Polska południowo-wschodnia) 

 

Monika Cieniawska 

+ 48 602 759 812 

cieniawska@365farmnet.com 

(Polska południowo-zachodnia) 

 

Bartłomiej Grabowski 

+ 48 502 335 849 

grabowski@365farmnet.com 

(Polska północno-zachodnia) 

 

Monika Kozlowska 

+ 48 501 123 969 

kozlowska@365farmnet.com 

(Polska północno-wschodnia) 
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