
Sprawozdanie z wizyty w Tallinnie w ramach programu Erasmus + - Estonian Academy of Security 

Sciences 

 

W dniach 1-5 sierpnia 2022 r. Wojciech Maćkowski pracownik Działu IT uczestniczył w ramach 

programu Erasmus+/Staff Mobility for Training w wyjeździe do uczelni partnerskiej w Tallinnie 

(Estonia). Głównym celem odbytej mobilności była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk 

pomiędzy Działami IT. 

Estonian Academy of Security Sciences (EASS) jest instytucją państwową zapewniającą kształcenie 

zawodowe urzędnikom służby cywilnej należącym do obszaru rządowego podległego estońskiemu 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Akademia kształci urzędników służby cywilnej w czterech 

Uczelniach w następujących specjalnościach: policja i straż graniczna, ratownictwo, służba więzienna, 

podatki i cła. 

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie powitalne z kilkoma pracownikami Akademii, które zawierało 

wprowadzenie, prezentację Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, dyskusję, oraz oczekiwania 

ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Następnie przedstawiono prezentację na temat Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej (ogólne informacje, system kształcenia, Erasmus +, zadania, oraz narzędzia 

wykorzystywane przez Dział IT). Poruszono tematy szkolnictwa i organizacji uczelni mundurowych  

w obu krajach.  

W drugiej części dnia Pan Hanno Hantson (pracownik Działu IT w EASS) bardzo szczegółowo oprowadził 

po Akademii, pokazał infrastrukturę techniczną auli, oraz sal wykładowych i ćwiczeniowych. 
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W kolejnych dniach pokazano nowoczesny symulator XVR wraz ze scenariuszami szkoleń.  

Kolejno odbyła się prezentacja wraz z dyskusją na temat e-learningu, oraz wykorzystywanych w nim 

narzędzi. Następnie pracownik Działu IT z EASS omówił i zaprezentował narzędzia, programy 

wykorzystywane w swojej pracy. Odbył się również pokaz zinformatyzowania Estonii w praktyce.   

Zrealizowana mobilność w ramach programu Erasmus + bardzo intensywnie poszerzyła horyzonty. 

Zdobyto nowe doświadczenie zawodowe którym chętnie można dzielić się z kolegami ze Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej. Dodatkowo pobyt wzbogacił w wiedzę i kulturę na temat Estonii jak 

również stworzył możliwość doskonalenia języka angielskiego.  

Z Panem Hanno Hantsonem z Działu IT 
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