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E-szkolenia w ramach projektu in2in 

Informacja prasowa 6/grudzień 2013 

W ramach realizowanego od 2011 roku projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” - in2in, IETU ponad rok temu uruchomił 
platformę e-learningową. Wdrożony system zdalnej edukacji za pomocą e-szkoleń pozwoli Instytutowi 
upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także podnosić kwalifikacje kadry. 

Kursy e-learningowe to wygodna, nowoczesna oraz atrakcyjna forma edukacji i przekazu wiedzy. Umożliwia 
naukę w dowolnym czasie i tempie dostosowanym do możliwości uczestnika szkolenia.  

Adresatami e-szkoleń realizowanych przez IETU mogą być specjaliści ochrony środowiska zatrudnieni 
w administracji publicznej, przedsiębiorcy, studenci uczelni wyższych prowadzących kierunki i przedmioty 
związane z ochroną środowiska, nauczyciele i uczniowie szkół wszystkich szczebli. Instytut zgromadził 
olbrzymi zasób wiedzy dotyczącej zarządzania środowiskiem na terenach zdegradowanych 
i zurbanizowanych, która stanowi bazę do przygotowania szkoleń dotyczących m.in. rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, gospodarki odpadami komunalnymi czy ochrony atmosfery.  

W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych 
środowiskowych” (in2in), zostały przygotowane kolejne dwa szkolenia. Udział w szkoleniu za 
pośrednictwem platformy e-lernigowej IETU jest bezpłatny. 

Pierwsze szkolenie pt. „Ocena ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania na zdrowie” jest 
dedykowane specjalistom z dziedziny ocen oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi. Warunkiem 
uczestnictwa w szkoleniu będzie przesłanie zgłoszenia zainteresowanej instytucji na adres autorki szkolenia 
dr Anicenty Bubak (bubak@ietu.katowice.pl) listy osób, które wezmą udział w szkoleniu wraz z adresami 
mailowymi. 

Drugie szkolenie pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie” zostało 
przygotowane przez dr hab. Eleonorę Wcisło. Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców terenów 
miejskich i uprzemysłowionych. Stanowić może również źródło wiedzy dla studentów wydziałów ochrony 
środowiska i zdrowia publicznego uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie 
o profilu ochrona środowiska. 

Zapraszamy do zarejestrowania się na platformie e-learningowej http://pe.ietu.katowice.pli i uczestnictwa 
w szkoleniach.  

Osoby zainteresowane współpracą z IETU w zakresie szkoleń e-learnigowych prosimy o kontakt z Wandą 
Jarosz, jarosz@ietu.katowice.pl. 

Więcej informacji: www.in2in.pl 
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