
Drodzy Trenerzy! Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą,
która wykorzystuje VR w szkoleniach miękkich.
Nowoczesne technologie rozwoju budują widoczną
przewagę konkurencyjną w branży szkoleniowej.

Dzięki programowi certyfikacji wzbogaci się także
Wasza oferta trenerska. 
Proponujemy know how, dzięki któremu możemy
razem budować szeroką ofertę innowacyjnych szkoleń
dostępnych na rynku.
Taka synergia pozwoli wspólnie zwiększać portfel
zamówień, które będziecie mogli realizować – razem 
z nami lub samodzielnie. 
Praca trenera z VR wymaga nie tylko znajomości
technologii, ale przede wszystkim metodyki
prowadzenia takich zajęć – i właśnie tymi
doświadczeniami chcemy się z Wami podzielić.

CERTYFIKACJA
TRENERÓW VR

www.vrtraining.eu                                            +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                                   +48 505 184 075           



Zastanawiasz się nad wykorzystywaniem technologii
wirtualnej rzeczywistości w swojej pracy trenerskiej?
Chcesz poznać jakie, dotąd niespotykane możliwości
daje wykorzystanie VR w procesie kształcenia? 
Myślisz o podniesieniu efektywności i konkurencyjności
szkoleń?  A może zaczynasz dostrzegać, że na
szkoleniu z VR nie wystarczy tylko założyć
uczestnikom gogle na głowę?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się jak wykorzystanie VR wpływa na procesy
szkoleniowe oraz co musi wiedzieć trener zanim
zdecyduje się na taką innowację. 
Ulepszysz i uatrakcyjnisz swój warsztat szkoleniowy, 
a dzięki nowym kompetencjom w praktyce poznasz
różnice między tradycyjną pracą szkoleniowca 
a trenerem VR.

PODSTAWY
PRACY

TRENERSKIEJ Z VR
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Chcesz poznać i kontrolować reakcje emocjonalne 
i fizyczne uczestników szkoleń wykorzystujących VR?
Zastanawiasz się jak zaprząc emocje związane z VR 
do procesu edukacji? 
A może chcesz zgłębić wykorzystanie efektu immersji? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Przekonasz się, że przeniesienie większości narzędzi
trenerskich do VR nie jest zwykłym kopiuj-wklej.
Unikniesz wielu błędów, które najczęściej przytrafiają
się początkującym trenerom podczas realizacji szkoleń
z VR. Poznasz zasady pracy, tworzenia konspektu 
i prowadzenia zajęć z uniwersalnymi aplikacjami 
oraz z oprogramowaniem dedykowanym 
do konkretnego tematu.

METODYKA
PROWADZENIA
 SZKOLEŃ Z VR
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Zamierzasz profesjonalnie zaprojektować szkolenie
wykorzystujące VR – tak, aby odnieść pełen sukces? 
Chcesz poznać technologię VR (hardware, software) 
i jej zastosowanie do projektowania scenariuszy całych
szkoleń oraz pojedynczych zadań realizowanych w VR? 
Chcesz uniknąć błędów i wpadek, których teraz – na poziomie
koncepcji szkolenia, możesz jeszcze  nie zauważać? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się jak zaprojektować szkolenie w oparciu o
możliwości, które daje VR. 
Nauczysz się projektowania szkoleniowych aplikacji VR –
tematycznych i uniwersalnych. 
Znajdziesz rozwiązania angażujące osoby, które nie zawsze
chcą pracować z VR. Poznasz zasady i możliwości
stosowania różnego typu aplikacji oraz ich wpływ na specyfikę
procesu grupowego.

www.vrtraining.eu                                            +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                                   +48 505 184 075           

PROJEKTOWANIE
SZKOLEŃ

WYKORZYSTUJĄCYCH VR



Myślisz o realizowaniu coraz bardziej zaawansowanych szkoleń?
Zastanawiasz się jak zapobiec lub poradzić sobie z trudnymi
sytuacjami, które mogą powstać podczas pracy szkoleniowej 
z VR? Chcesz być liderem na rynku trenerskim? 
A może myślisz o rozwinięciu swojego portfolio trenera 
– tak, aby nie ograniczać się jedynie do kilku tematów
szkoleniowych z VR? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Będziesz wiedzieć jak reagować na problemy techniczne,
trudności z grupą lub ze scenariuszem. 
Dowiesz się jak kreatywnie modyfikować i wykorzystywać
dotychczasowe aplikacje VR do nowych obszarów rozwojowych.
Nauczysz się wzmacniania efektów szkoleniowych uzyskanych
dzięki VR w dalszym rozwoju kompetencji uczestnika.

ROZWIJANIE
WARSZTATU

TRENERSKIEGO Z VR
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