Szkolenia on-line w statystyce
poniedziałek, 11 maja 2020

Szkolenia on-line cieszą się coraz większą popularnością wśród członków PIIB. Do 11 maja br.
wzięło w nich udział prawie 12 tys. osób i kolejne okręgowe izby wprowadzają taką formę
podnoszenia kwalifikacji przez członków naszego samorządu zawodowego.

Zaistniała sytuacja epidemiczną w kraju z powodu pandemii koronawirusa przyczyniła się do
tego, że prowadzone dotychczas szkolenia w trybie audytoryjnym zostały zawieszone. Udało
się jednak przenieść część szkoleń na platformy internetowe. Pionierem w tych działaniach jest
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która od razu wystąpiła z propozycją
udostępniania na swoim portalu wszystkim członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
tego typu szkoleń. Zainteresowanie nimi przeszło oczekiwania organizatorów, którzy widząc
zgłaszaną chęć uczestnictwa zwiększali dostępność albo też powtarzali szkolenia. Niektóre ze
szkoleń były udostępniane także jako retransmisje, aby wszyscy chcący mogli z nich
skorzystać. Pierwsze szkolenie odbyło się już 17 marca, czyli 3 dni po ogłoszeniu stanu
zagrożenia epidemicznego w Polsce (14.03.2020 r.)

Mazowiecka OIIB przekazywała informacje o szkoleniach wszystkimi dostępami kanałami
informacyjnymi (strona internetowa Mazowieckiej OIIB i PIIB, strony internetowe okręgowych
izba i profile na Facebooku, fanpage PIIB), aby upowszechnić takie szkolenia i aby więcej
Koleżanek i Kolegów mogło z nich skorzystać.

Inicjatywę takich szkoleń podjęła następnie Śląska OIIB, która uruchomiła szkolenia on-line
przekazywane za pośrednictwem portalu PIIB dla wszystkich członków naszego samorządu. Ze
szkoleń tych skorzystało do 11 maja br. prawie 2,5 tys. członków w całym kraju, ze wszystkich
okręgowych izb.
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Proponowane przez izby wykłady on-line poświęcone były m.in. tarczy antykryzysowej i
umowom cywilnoprawnym w dobie epidemii, inwestycjom budowlanym w czasie epidemii czy
też zmianom w prawie budowlanym w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo
budowlane (19 września 2020 r.) oraz zagadnieniom związanym z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podejmowane były tematy dotyczące aktualnej sytuacji i działalności inżynierów budownictwa
oraz zagadnienia związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Sporo było też szkoleń tzw. miękkich, zwłaszcza w Mazowieckiej OIIB np.
delegowanie zadań, efektywne zrządzanie pracą, w tym zdalną. Takie szkolenia miała również
Dolnośląska OIIB, np. praca i codzienne życie w czasie epidemii.

Średnio w szkoleniu uczestniczyło ok. 1 tys. osób, ale były i szkolenia, w których chciało
uczestniczyć nawet ponad 2 tys. osób. Obecnie dynamika ta uległa nieco zmniejszeniu i
średnio w szkoleniu uczestniczy ok. 600 osób.

Systematycznie wzrasta liczba okręgowych izb chcących udostępniać szkolenia on-line
członkom swoich izb oraz innych okręgowych izb. Na czerwiec takie szkolenia zapowiedziała
Lubelska, Łódzka i Opolska OIIB

Ofertę doskonalenia zawodowego poszerzają zaproponowane przez Dolnośląską OIIB
nagrania TV DOIIB kursów i wykładów, które są dostępne na stronie OIIB. Od 2016 r. izba ta
udostępniła już 146 nagrań.

Podsumowując szkolenia on-line należy zauważyć, że w ciągu 9 tygodni przeprowadzono 20
szkoleń i zaplanowanych oraz ogłoszonych jest już kolejnych 13.

Zapraszamy do korzystania z tej formy szkolenia i podnoszenia kwalifikacji przez Koleżanki i
Kolegów!
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