e-TREAM URUCHAMIA UNIKALNĄ PLATFORMĘ E-SZKOLENIOWĄ
STWORZONĄ W CELU PODNOSZENIA MOBILNOŚCI W EUROPIE
PRZY JEDNOCZESNYM OGRANICZANIU ZUŻYCIA ENERGII

Gdańsk, 22.10.2007
W ramach działań zmierzających do podnoszenia mobilności oraz ograniczania
wzrostu zużycia energii w sektorze transportu w Europie, agencje poszanowania energii
wraz z innymi partnerami projektu w dziewięciu krajach uruchomiły unikalną platformę
e-szkoleniową. Platforma e-TREAM pozwoli zarówno agencjom poszanowania energii,
jak i innym zainteresowanym poszerzyć swoją ofertę z zakresu mobilności i transportu
skierowaną do różnych jednostek (samorządów, przedsiębiorstw, odbiorców końcowych i
innych).
Konsorcjum realizujące projekt e-TREAM (e-learning for TRaining Energy
Agencies in Mobility Management and Alternative Fuels) tworzy 17 organizacji
partnerskich. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
Programu Intelligent Energy Europe.
W projekcie biorą udział partnerzy z Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec,
Polski, Portugalii, Rumunii i Szwecji. Partnerami projektu w Polsce są: Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii SA oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.
Platforma e-szkoleniowa projektu e-TREAM zawiera moduły szkoleniowe na
tematy związane z zarządzaniem transportem oraz paliwami alternatywnymi. Dzięki
platformie e-szkoleniowej przedstawiciele agencji poszanowania energii oraz innych
instytucji z całej Europy mają możliwość poszerzenia spektrum działań swoich
macierzystych organizacji oraz wdrożenia nowych usług lub projektów w regionie.
Platforma e-szkoleniowa jest dostępna w języku angielskim, bułgarskim, francuskim,
greckim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim oraz szwedzkim.
„Ta przyjazna użytkownikowi platforma e-szkoleniowa - mówi pani Katarzyna
Grecka, Wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii – została stworzona przez
ekspertów w tej dziedzinie i niesie ze sobą wiele korzyści dla uczestników. Moduły są
dostępne „na żądanie”, dzięki czemu szkolenie może być dostosowane do osobistego
rozkładu zajęć oraz realizowane w tempie preferowanym przez użytkownika. Ponadto,
uczestnicy szkolenia mogą sami wybierać interesujące ich moduły oraz ich kolejność”.
„W BAPE już oferujemy nowe usługi z zakresu poszanowania energii w
transporcie, które pomogą zwiększyć mobilność, a także znacząco obniżyć zużycie
energii”.
Platforma e-szkoleniowa projektu e-TREAM składa się z następujących modułów
szkoleniowych:
• Podstawy z zakresu transportu i energetyki
• Alternatywne paliwa i pojazdy
• Produkcja i wykorzystanie biopaliw
• Styl jazdy i urządzenia samochodowe

•
•
•
•
•

Zarządzanie transportem w jednostkach samorządu lokalnego
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwach i instytucjach
Zarządzanie transportem w szkołach
Zarządzanie popytem
Marketing w zarządzaniu transportem

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu lub uzyskaniem bardziej
szczegółowych informacji na temat platformy e-szkoleniowej projektu e-TREAM
prosimy o kontakt z p. Alicją Sykut z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii SA, tel:
058 347 55 35, email: asykut@bape.com.pl. Więcej informacji również na stronie
projektu e-TREAM at www.e-tream.eu.
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