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O mnie

Pomagam nauczycielom uczyć skuteczniej                              
i efektywniej poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii. Prowadzę szkolenia online oraz
stacjonarne w Akademii Nauczyciela Online, która
liczy już ponad 1000 aktywnych kursantów. Jestem
autorem 6 szkoleń z zakresu wykorzystania TIK                   
w edukacji. 

Nazywam się Klaudia Rogalska. Jestem lektorem
języka angielskiego z 10 letnim stażem,
metodykiem, certyfikowanym trenerem nauczycieli
w Ogólnopolskim projekcie Lekcja Enter,
Edukatorem Google II stopnia oraz wykładowcą                     
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Rybniku.
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3200+

75

1020+

413

nauczycieli w grupie Smart
Teachers na FB,

aktywnych kursantów 
w Akademii Nauczycieli Online,

godzin przeprowadzonych
webinarów na kanale You Tube,

przeszkolonych nauczycieli 
w ramach ogólnopolskiego

projektu Lekcja Enter.
 

     Akademia Nauczyciela Online     
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  Technologie VR w edukacji  

Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli

wszystkich przedmiotów z wykorzystania

wirtualnej rzeczywistości w edukacji.

Podczas tego szkolenia nauczyciele mają

możliwość poznać najnowsze technologie

VR oraz dowiedzieć się jak najlepiej

wykorzystać je na swoich zajęciach.

Prezentowane aplikacje i narzędzia

dostosowane są do potrzeb grupy oraz

możliwości danej placówki.
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Co możesz
zrobić dzięki 
tej technologii?
Korzystając z technologii VR stworzysz
środowisko do nauki, które nie jest
możliwe do odtworzenia podczas
standardowej edukacji zapewniając
swoim uczniom naukę poprzez
doświadczenie.

zwiedzić dowolne miejsce na świecie, 

Twoi uczniowie
będą mogli m.in:

przenieść się na dno oceanu i podziwiać
rafę koralową, 

stanąć na Marsie i zobaczyć planety z bliska, 

zaprosić do klasy dinozaury i inne zwierzęta,  

uczyć się nowych słów w przestrzeni,               
a nie na kartce.

poznać anatomię człowieka w obrazie
przestrzennym,
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Oczekiwane rezultaty:

Dowiesz się czym jest technologia VR oraz krok po

kroku wdrożysz wszystkie elementy techniczne. 

Poznasz ponad 20 praktycznych pomysłów na

wykorzystanie technologii VR na lekcji.

Dowiesz się jak zaangażować uczniów i zwiększyć

ich motywację do nauki dzięki nowym aplikacjom.

Przeniesiesz lekcje stacjonarne i online na kolejny

poziom. Zdobędziesz nową umiejętność korzystania

z najnowszej technologii VR.

Czas trwania: 4x45 minut

Koszt: 1500zł brutto

Forma: Stacjonarnie

Wymagany sprzęt: telefon

Grupa: szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe
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   Technologie AR w edukacji   

Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli

wszystkich przedmiotów z wykorzystania

elementów rozszerzonej rzeczywistości AR                  

w edukacji. To praktyczne szkolenie zaopatrzy

nauczycieli w zestaw aplikacji oraz

praktycznych pomysłów na nowoczesne

lekcje z AR. Poznamy możliwości, które przy

minimalnym sprzęcie oraz dawce potężnej

wiedzy zwiększą efektywność zajęć

i motywację uczniów.
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Co możesz
zrobić dzięki 
tej technologii?
Korzystając z technologii AR
wprowadzisz na lekcje nowoczesne
elementy nauczania przy minimalnym
wyposażeniu. Jedyne czego
potrzebujesz to telefon i odpowiednia
aplikacja.

zagrać w niewidzialne podchody                  
z zadaniami,

obejrzeć modele 3D ludzkich organów,

sprawdzić z bliska jak wyglądają planety,

zaprosić do klasy dzikie zwierzęta i zrobić
sobie z nimi zdjęcie.

przywiesić na ścianie w klasie wirtualne
dzieła sztuki,

umeblować wirtualnie pokój meblami IKEA,

Twoi uczniowie
będą mogli m.in:
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Dowiesz się czym jest technologia AR oraz krok po

kroku wdrożysz wszystkie elementy techniczne. 

Poznasz ponad 20 praktycznych pomysłów na

wykorzystanie technologii AR na lekcji.

Przygotujesz praktyczne zadania dla uczniów o

jakich jeszcze nie słyszeli

Przeniesiesz lekcje stacjonarne i online na kolejny

poziom. Zdobędziesz nową umiejętność korzystania

z najnowszej technologii AR.

Czas trwania: 4x45 minut

Koszt: 1500zł brutto

Forma: Stacjonarnie

Wymagany sprzęt: telefon

Grupa: szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe

Oczekiwane rezultaty:
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       Game Show Classroom       

Szkolenie stacjonarne lub online dla

nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Tematyką przewodnią szkolenia są aplikacje

do tworzenia motywujących quizów, gier                         

i zabaw na lekcji w szkole podstawowej                          

i ponadpodstawowej. Starannie dobrane

narzędzia pozwolą nauczycielom nie tylko

wprowadzić elementy zabawy na lekcjach, ale

również zaoszczędzić sporo czasu na

przygotowaniach do zajęć.
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Czego dowiesz
się na tym
szkoleniu?
Poznasz sprawdzone aplikacje i narzędzia
TIK, które motywują uczniów, wprowadzają
efekt WOW na lekcji, przełamują szkolną
rutynę i sprawiają, że chce się zarówno
uczniom jak i nauczycielom.

zagrać w grę terenową z zadaniami,

zmierzyć się w quizach online na punkty,

sprawdzić swoje umiejętności również            
w grach logicznych,

wziąć udział w klasowych rozgrywkach            
z nagrodami,

rozwiązać zadania dopasowane dokładnie
do ich potrzeb.

powtórzyć materiał w zabawny sposób,

Twoi uczniowie
będą mogli m.in:
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Poznasz praktyczne narzędzia online do tworzenia

angażujących quizów i szybkich ankiet online.

Dowiesz się jak przygotować angażujące gry

drużynowe dla całej klasy.

Przećwiczysz narzędzia do przygotowania

interaktywnych zadań online.

Stworzysz grę terenową dla uczniów                      

z wykorzystaniem smartfona.

Czas trwania: 4x45 minut

Koszt: 1500zł brutto

Forma: Stacjonarnie/Online

Wymagany sprzęt: telefon

Grupa: szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe

Oczekiwane rezultaty:
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           Narzędzia Google           

Szkolenie stacjonarne lub online dla

nauczycieli wszystkich przedmiotów

wprowadzające w świat narzędzi Google oraz

doskonalące umiejętności posługiwania się:

dokumentami, prezentacjami, witrynami,

tablicą online, formularzami i rysunkami

Google. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele

potrafią pracować w chmurze oraz tworzyć w

nich zadania dla uczniów.
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Praca w chmurze i przechowywanie dokumentów

online.

10 kreatywnych zadań w dokumntach Google.

Interaktywne gry w prezentacjach Google.

Praca z tablicą interaktywną Jamboard podczas

zajęć online i w klasie.

Czas trwania: 4x45 minut

Koszt: 1500zł brutto

Forma: Stacjonarnie/Online

Wymagany sprzęt: laptop

Grupa: szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe

Klasowy blog w witrynach Google.

Tematyka szkolenia:
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       Generatory kart pracy       

Szkolenie stacjonarne lub online dla

nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy

chcą rozpocząć tworzenie autorskich

materiałów edukacyjnych. 15 genialnych

generatorów do przygotowania

spersonalizowanych zadań dla uczniów. Bez

logowania i zakładania konta. Szybki dostęp

do narzędzi sprawia, że nauczyciele w kilka

minut potrafią przygotować zadania na lekcje.
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Poznasz 15 generatorów do tworzenia materiałów na

lekcje bez logowania i zakładania konta.

Stworzysz m.in: krzyzówki, wykreślanki, rebusy,

anagramy, zagadki, spirale tekstowe, gry dobble itp.

Dowiesz się jak łączyć ze sobą narzędzia, aby

przygotować atrakcyjne zadania.

Poznasz możliwości pracy z programem Canva                

w celu stworzenia autorskich materiałów.

Oczekiwane rezultaty:

Czas trwania: 4x45 minut

Koszt: 1500zł brutto

Forma: Stacjonarnie/Online

Wymagany sprzęt: laptop

Grupa: szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe
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Jak wygląda
współpraca?

Rozmowa telefoniczna z określeniem potrzeb grupy.

Propozycja planu szkolenia i jego akceptacja.

Ustalenie terminu szkolenia.

Przeprowadzenia szkolenia online lub stacjonarnie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Wysłanie materiałów oraz podsumowania
szkolenia z wnioskami do dalszej pracy. 

Etapy przeprowadzenia szkolenia:
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www.klaudiarogalska.pl

biuro@klaudiarogalska.pl

884 981 089

@trenernauczycielionline

@trenernauczycielionline

Zamów szkolenie:
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