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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 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.



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,



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



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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