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Zdalne nauczanie w IETU 

Informacja prasowa 4/styczeń 2013 

W ramach projektu in2in „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania 
i analizy danych środowiskowych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka IETU wdrożyło w sierpniu 2012 platformę e-learningową WBTServer. 

E-learning to technika szkolenia ludzi z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów 
elektronicznych, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), 
telewizję interaktywną oraz nośniki jak CD i DVD. Ze względu na swoją specyfikę często określany 
jest również jako "distance learning" (nauczanie na odległość). Znajduje coraz powszechniejsze 
zastosowanie zarówno w tradycyjnej edukacji, jak i w świecie biznesu. W erze informacji szkolenia 
e-learningowe są bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia 
efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw. 

Platforma e-learningowa w IETU zostanie wykorzystana jako narzędzie do zdalnej edukacji zapewniające 
możliwość tworzenia przez pracowników Instytutu elektronicznych kursów prowadzonych zarówno w trybie 
off-line jak i on-line z pełną interakcją pomiędzy prowadzącym szkolenie, a jego słuchaczami. Oprócz 
samego szkolenia przewiduje się realizacje egzaminów, a także wystawianie certyfikatów ukończenia 
szkolenia.  

W grudniu 2012 na platformie e-learningowej WBTServer uruchomione zostało pilotażowe e-szkolenie 
nt. Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem? i tym samym w projekcie osiągnięto kolejny kamień 
milowy. 

Pierwszy kurs e-learningowy wykonała firma online-skills z Poznania (dostawca platformy e-learningowej), 
wg scenariusza opracowanego przez Wandę Jarosz i Elżbietę Kulkę. Szkolenie będzie wykorzystane przy 
realizacji projektu Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem – ocena narażenia przedszkolaków 
w Piekarach Śląskich. 

Na razie e-szkolenie dostępne jest tylko dla pracowników IETU. 

W przygotowaniu są kolejne e-szkolenia dot. Wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i Oceny 
ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania na zdrowie. 

Przewiduje się także opracowanie strony umożliwiającej przeglądanie i uruchamianie szkoleń off-line. 
Dodatkowo opracowana zostanie strona umożliwiająca rejestrację zgłoszeń do udziału w szkoleniu on-line 
oraz dająca możliwość udziału w prowadzonych szkoleniach. 

W e-learningu nowoczesne technologie są wykorzystywane na wszystkich etapach procesu nauczania, 
począwszy od planowania i tworzenia szkolenia, poprzez jego wdrożenie i dystrybucję, na zarządzaniu 
i ocenie efektów kończąc. 

IETU świadczyć będzie usługi szkoleniowe w zakresie misji i działalności statutowej Instytutu, tj. zagadnień 
związanych z ochroną środowiska. W przyszłości, przy niewielkim nakładzie środków możliwe będzie 
udostępnienie systemu e-learning’owego innym jednostkom naukowo-badawczym i opracować tematyczne 
grupy szkoleń dotyczących innych zagadnień. 
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