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Platforma e-learningowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wdrożona została 25 sierpnia 
2012, a 7 grudnia 2012 uruchomiono na niej pilotażowe e-szkolenie nt. „Jak chronić dzieci przed ołowiem 
i kadmem?” Platforma powstała w ramach realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” - in2in, który od 2011 roku jest 
realizowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. System zdalnej edukacji 
pozwoli IETU upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych za pomocą e-szkoleń dla 
odbiorców zewnętrznych, a także podnosić kwalifikacje kadry. 

O PLATFORMIE 
Prace nad utworzeniem portalu e-learningowego w ramach 
zadania 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług, podzadania 2.2 
– Zdalna edukacja rozpoczęły się w lipcu 2012 roku. 

Dostawcą platformy e-learningowej, wyłonionym w drodze przetargu, 
została firma online-skills z Poznania. Produktem wdrożonym przez 
dostawcę była platforma e-learningowa WBTServer. 
Platforma e-learningowa WBTServer jest platformą firmy 4system 
Polska. System ten pojawił się na rynku w 2003 roku i dzięki 
modułowej budowie jest stale rozwijany tak, aby jak najlepiej 
odpowiadał potrzebom klientów. Dobry, łatwy w obsłudze produkt, 
opieka podczas wdrożenia i późniejszego korzystania z systemu - to 
niewątpliwe atuty tego nowoczesnego narzędzia do zdalnej edukacji. 

 
Platforma e-learningowa – interfejs administratora 

Obsługa platformy nie wymaga zaawansowanej znajomości obsługi 
komputerów ani umiejętności programistycznych. WBTServer to 
aplikacja intuicyjna, a wykonywanie czynności takich jak 
publikowanie kursów, to kwestia kilku kliknięć. System jest przyjazny 
w użytkowaniu, nie wymaga żadnych instalacji na komputerze 
kursanta. Umożliwia łatwe zarządzanie kursami i ich obsługę 
a przyjazne środowisko pracy potwierdzone jest certyfikatem 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. WBTServer został zaprojektowany 
z myślą o systemach obsługujących 2000 i więcej użytkowników. 
Nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniają szybką 
i bezpieczną obsługę nawet dla najbardziej rozbudowanych szkoleń. 
Platforma posiada szeroki zakres dopasowań funkcjonalnych oraz 
wizualnych, które pozwalają na stworzenie systemu idealnego pod 
względem intuicyjnym, funkcjonalnym, graficznym oraz 
ergonomicznym. 
 

O E-SZKOLENIACH  
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 zostały 
przygotowane kolejne dwa szkolenia. Udział w szkoleniu za 
pośrednictwem platformy e-learnigowej IETU jest bezpłatny. 

Pierwsze ze szkoleń 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 jest przesłanie na adres autorki szkolenia  
dr Anicenty Bubak 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 oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie  
o profilu ochrona środowiska. 
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Zapraszamy do zarejestrowania się 
na platformie e-learningowej 
http://pe.ietu.katowice.pl  
i uczestnictwa w szkoleniach.  
Osoby zainteresowane współpracą z IETU 
w zakresie szkoleń e-learnigowych prosimy 
o kontakt z Wandą Jarosz  
jarosz@ietu.katowice.pl 
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