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Best Practice Name

Pierwsza platforma e-learningowa dla ratowników
medycznych w Polsce
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Pierwsza platforma e-learningowa dla ratowników medycznych w
Polsce

Resume

We wrześniu 2010 roku Rat-Med Spółka Jawna we współpracy z
firmą Vekta, właścicielem portalu UPI (Ucz Przez Internet:
www.upi.edu.pl), uruchomiła kursy internetowe dla ratowników
medycznych. Kursy będą prowadzone przy pomocy uniwersalnej
platformy e-learningowej wykorzystywanej przez podmioty
szkoleniowe.
Dzięki temu rozwiązaniu przedstawiciele zawodów medycznych
zobligowani do ustawicznego dokształcania się (ratownicy,
farmaceuci, lekarze, dentyści, pielęgniarki i połoŜne) będą mieli
moŜliwość nie wychodząc z domu, za cenę znacznie niŜszą niŜ
szkolenia stacjonarne, wziąć udział w innowacyjnych szkoleniach elearningowych. Platforma jest dostępna tylko dla zarejestrowanych
uŜytkowników, część kursów jest bezpłatna.

Item

Description

Main Aim &
Goals
Target group
Location

Kursy e-learningowe mają być ułatwieniem dla ratowników
medycznych w ciągłym kształceniu zawodowym, które jest
obligatoryjne dla przedstawicieli zawodów medycznych.
Platforma jest przeznaczona dla ratowników medycznych
Rawa Mazowiecka, woj. mazowieckie (Polska),
http://www.rat-med.com.pl/elearning.php

Objectives
Duration

Czas trwania nieograniczony z góry.
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Activities

Results
Products
Language

Stworzenie platformy
learningowych.

e-learningowej,

tworzenie

kursów

e-

Stworzenie pierwszej w Polsce platformy e-learningowej dedykowanej
ratownikom medycznym.
Platforma e-learningowa, kursy e-learningowe.
polski

Innovation

Innowacyjna jako pierwsza w Polsce platforma e-learningowa dla
ratowników medycznych.

Transferability

Tak, platforma moŜe być zastosowana tam, gdzie potrzebne jest
szkolenie z medycyny na poziomie ratownictwa medycznego.

Contact

Organization

Country

Rat-Med P. Czyrka, R. Kaźmierczak Spółka
Jawna

Contact name

Polska

Telephone
+48 44 724 02 03

Fax

E-mail

+48 44 724 02 03 wewn. 24

e-learning@rat-med.com.pl
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