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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.

www.klaudiarogalska.pl

https://www.klaudiarogalska.pl/


   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.



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:



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:



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:



www.klaudiarogalska.pl

biuro@klaudiarogalska.pl

884 981 089

@trenernauczycielionline

@trenernauczycielionline

Zamów szkolenie:

https://www.klaudiarogalska.pl/
mailto:biuro@riseandshine.com.pl

