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ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI W
EDUKACJI SPECJALNEJ

TECHNOLOGIA VR
Idąc w ślad za potrzebą zastosowania wirtualnej 
rzeczywistości w terapii osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, firma AVANTIS dostosowała swoje 
rozwiązanie tak, aby można było skutecznie przeprowadzić 
terapię oraz nauczanie. W związku z tym niezbędne było 
przeprowadzenie badań, które określiłyby skuteczność 
terapii osób w edukacji specjalnej z zastosowaniem 
technologii VR. 
Na początku 2021 roku Spaulding Academy & Family Services złożyła wniosek i otrzymała grant 
technologiczny od Flutie Foundation na zakup okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR). Jest to 
szkoła edukacji specjalnej, służąca uczniom o szerokim zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, 
którzy są w spektrum autyzmu i/lub mają ograniczoną mobilność. Dla szkoły najważniejsze było 
użycie technologii VR do zaspokojenia potrzeb wszystkich uczniów.

WYBÓR ClassVR
Spaulding Academy koncentruje się na unikalnych 
potrzebach każdego ucznia tak, aby zaspokoić je 
w kreatywny, innowacyjny i zabawny sposób. W 
tym przypadku, oznaczało to stworzenie 
niestandardowych struktur uczenia się. Szkole 
zależało na tym, aby na zakupionym przez nich 
urządzeniu  by ła  moż l iwość  tworzenia  
niestandardowych treści, dopasowanych do 
potrzeb ich podopiecznych.
Wybór gogli ClassVR był oczywisty, ponieważ 
portal pozwala na łatwe i szybkie tworzenie 
własnych, niestandardowych treści. W prosty 
sposób możemy przesłać video 360°, a integracja 
z CoSpaces i Thinglink znacznie ułatwia pracę. 
Ogromnym plusem okazało się również to, że

nauczyciel może wcześniej przygotować playlistę dostosowaną do konkretnej grupy uczniów. 
Aby tworzyć własne treści, wystarczy jedynie zakupić kamerę Insta360 ONE X2.
Pomocne mogą okazać się również platformy CoSpacesEdu oraz ThingLink.

Danie uczniom możliwości zanurzenia się w świecie wirtualnej rzeczywistości, której nigdy nie 
doświadczyli, może być potężnym narzędziem stosowanym w terapii. Jest ogromna różnica między 
rzeczywistością a wirtualnym światem, w którym uczeń dzięki goglom ClassVR pływa z żółwiami, 
rekinami i mantami. Nie ma słów, by opisać wyraz twarzy podopiecznych, gdy mimo swoich 
problemów z poruszaniem, lub z innymi trudnościami, dostali szansę zobaczenia piramid, latania w 
chmurach, a nawet podróży na Marsa.

Jedną z funkcji, którą pokochali w Spaulding Academy, była możliwość nie tylko kontrolowania treści 
z łatwego w użyciu portalu, ale także możliwość oglądania na żywo tego, na co patrzy podopieczny w 
danym momencie. Podczas gdy uczeń zaglądał do egipskiego grobowca, nauczyciel mógł opisywać 
co dokładnie widzi i zadawać konkretne pytania dotyczące jego doświadczeń. 
Jest to szansa dla ucznia aby przeżyć niesamowitą wirtualną przygodę i ogromny przełom w terapii.

Eksperymentowanie, burza mózgów i rozwiązywanie problemów za 
pomocą wirtualnej rzeczywistości w edukacji specjalnej.

“Wybór gogli ClassVR był oczywisty, ponieważ portal
pozwala na łatwe i szybkie tworzenie własnych,

niestandardowych treści.” 

BADANIA
Zespół wdrożeniowy składał się z Charleya Sutera specjalisty ds. cyfrowego uczenia się Spauldinga
i Jen Benjamin terapeuty zajęciowego. Po zapoznaniu się z istniejącymi badaniami i obszernym 
omówieniu wciąż niewykorzystanych zastosowań tej technologii, a następnie eksperymentowaniu 
z samymi urządzeniami, byli w stanie zawęzić zakres wykorzystania CLASSVR do kilku obszarów. 
Główne idee koncentrowały się wokół regulacji fizjologicznej i sensorycznej, regulacji 
emocjonalnej, budowania umiejętności, interakcji społecznych i przejść (nowych miejsc lub 
doświadczeń) - z których wszystkie stanowią poważne wyzwania dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Po zidentyfikowaniu początkowych obszarów docelowych zostały zbadane niezliczone sposoby 
podejścia do każdego z nich. Pojawiło się wiele pytań z następujących obszarów:

NOWOŚĆ

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/blog/artykul/34/zastosowanie-wirtualnej-rzeczywistosci-w-edukacji-specjalnej


Czy możemy użyć animacji CoSpaces lub wideo 360°, czy obu? Jeśli używamy wideo, jakiego rodzaju 
materiału będziemy potrzebować i jak go sfilmujemy? Czym różni się kamera statyczna od kamery 
ruchomej (u wielu osób kamera ruchoma częściej powoduje chorobę lokomocyjną, ale dla 
niektórych uczniów zapewnia tylko potrzebną stymulację) i która metoda działa najlepiej w danej 
sytuacji? Jakie mamy możliwości kodowania scen, sytuacji i sekwencji w CoSpaces? Których 
ekspertów merytorycznych należy zaangażować, aby upewnić się, że stosujemy oparte na 
dowodach strategie? Wszystkie te pytania wymagały wspólnego rozwiązywania problemów, a te 
proaktywne sesje burzy mózgów pozwoliły na podejście do kolejnych kroków w znacznie bardziej 
świadomy sposób.

Krok trzeci polegał na zidentyfikowaniu 
uczniów, którzy mają szczególne potrzeby 
edukacyjne, które można zaspokoić za pomocą 
technologii CLASSVR oraz na określeniu, które 
strategie tworzenia treści najlepiej pasowałyby 
do ich indywidualnych sytuacji. Sprowadza się 
to do poznania uczniów i poznania możliwości 
podczas tworzenia treści.
Ten proces twórczy nie musi ograniczać się do 
edukacji specjalnej - jest przeznaczony do 
wykorzystania w każdej szkole, na wszystkich 
zajęciach.

WDRAŻANIE I OCENA ClassVR
Spaulding Academy & Family Services udało się przetestować ClassVR z szerokim gronem uczniów,
z których wszyscy mają różne potrzeby. Rezultaty wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w 
edukacji specjalnej są naprawdę interesujące.
Bardzo ważne jest wytłumaczenie uczniom na czym polega wirtualna rzeczywistość oraz, że praca z 
nią może przybierać różne formy.
W niektórych przypadkach jest możliwość komunikowania się werbalnie z uczniami, aby 
porozmawiać z nimi o tym, czym są urządzenia i jakiego doświadczenia mogą się spodziewać. 
Jednak dla uczniów o ograniczonych zdolnościach werbalnych istotne jest staranne komunikowanie 
się z podopiecznymi. W tym przypadku należy najpierw pokazać uczniom treści wideo na laptopie,
a w późniejszym etapie rozpocząć pracę z goglami od treści o niskiej stymulacji przez bardzo krótki 
czas. W trakcie badań odkryto, że wszyscy badani uczniowie byli bardzo otwarci na urządzenia po 

“Wybór gogli ClassVR był oczywisty,
ponieważ portal pozwala na łatwe i szybkie tworzenie

własnych, niestandardowych treści.” 

uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE)

otrzymaniu odpowiedniego wstępnego wyjaśnienia.
Najważniejsze działania podczas przeprowadzania badań koncentrowały się wokół regulacji 
fizjologicznej i sensorycznej, regulacji emocjonalnej i możliwości dla uczniów o ograniczonej 
mobilności. Historia wdrożenia rozwiązania przez Spaulding Academy & Family Services stanowi 
również przykład zaspokojenia potrzeb sensorycznych ucznia za pomocą zestawu ClassVR. Teoria 
Jen Benjamin była taka, że możemy "oszukać" układ przedsionkowo-oczny, aby poczuł, że otrzymuje 
potrzebną stymulację ruchową. W efekcie wyniki okazały się bardzo pozytywne.
Główny nacisk położony był na zapewnienie uspokajających lub preferowanych doświadczeń 
uczniom, którzy są nadmiernie pobudzeni lub znajdują się w nadmiernie stymulującym środowisku. 
Jeśli uczeń lubi ciężarówki, zabawki, balony lub cokolwiek innego, możemy umieścić go w świecie, 
który zawiera tą konkretną treść. Badania wykazały, że jeżeli nauczyciel odpowiednio dostosuje 
treści, może to zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w klasie.
Badania zostały też przeprowadzone z osobami, które mają ograniczoną mobilność. Osoby te 
pragną ruchu i mają zamiłowanie do szybkości! W tym przypadku zostały zastosowane materiały 
zebrane na świeżym powietrzu, czyli treści 360° sfilmowane za pomocą kamery Insta360.
Dzięki tego typu materiałom można było umieścić ucznia z ograniczoną mobilnością na rowerze 
górskim, na szlakach-tych samych- na których jego rówieśnicy są w stanie jeździć na rowerze.

W Spaulding Academy & Family Services został wdrożony system ClassVR, aby zaspokoić 
spersonalizowane potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co tylko pokazuje 
nieograniczone możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości również w terapii i nauczaniu 
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PRACA Z UCZNIEM
Ten konkretny uczeń ma potrzeby fizjologiczne i sensoryczne, które po zaspokojeniu umożliwiają 
mu lepsze skupienie się i naukę w klasie. Dzięki temu, że pani Benjamin ściśle współpracuje
z uczniem, wiedzieliśmy, że jego preferowaną aktywnością sensoryczną jest huśtanie się. 
Wiedzieliśmy również, że na kampusie znajduje się konkretna huśtawka, którą lubi najbardziej.
Uzbrojeni w te informacje, chcieliśmy dostarczyć odpowiednie materiały za pomocą gogli ClassVR. 
Aby to osiągnąć, sfilmowałem 360° treści wideo, podczas których uczeń kołysze się na swojej 
ulubionej huśtawce, tak aby punkt widzenia użytkownika był punktem widzenia osoby na huśtawce. 
Przesłałem zawartość do gogli i wypróbowałem ją. Odczułem chorobę lokomocyjną w ciągu 30 
sekund!
Nasz uczeń potrzebuje tego typu stymulacji przedsionkowej, więc zareagował w znacznie bardziej 
pozytywny sposób. Podczas korzystania z urządzenia wielokrotnie komunikował chęć 
kontynuowania kołysania - nawet jeśli przedstawiono mu inne opcje. Po użyciu gogli uczeń był
w stanie z powodzeniem powrócić do klasy. Zaobserwowano znaczną poprawę jego zachowania.
Jego rodzice byli również podekscytowani możliwościami, jakie daje terapia za pomocą 
wirtualnej rzeczywistości!
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1 x Zestaw okularów ClassVR 8 PREMIUM 64 MB
(8 szt. okularów, 8 szt. kontrolerów ręcznych USB,
skrzynia transportowa z ładowaniem).
1 x Licencja - 3 lata dostępu do systemu ClassVR

1 x Rozszerzenie systemu ClassVR 

8 x Kostka terapeutyczna 3D.

  

- pakiet 
terapeutyczny, rewalidacja i terapia TIK.

35 000 złZESTAW WGT1
Wirtualny Gabinet Terapeutyczny ClassVR

x8

x8

1 x Zestaw okularów ClassVR 4 PREMIUM 64 MB
(4 szt. okularów, 4 szt. kontrolerów ręcznych USB,
skrzynia transportowa z ładowaniem).
1 x Zestaw okularów ClassVR 8 PREMIUM 64 MB
(8 szt. okularów, 8 szt. kontrolerów, skrzynia
transportowa z ładowaniem).
1 x Licencja - 1 rok dostępu do systemu ClassVR

1 x Rozszerzenie systemu ClassVR 

12 x Kostka terapeutyczna 3D.
  

- pakiet 
terapeutyczny, rewalidacja i terapia TIK.

43 750 złZESTAW WGT2
Wirtualny Gabinet Terapeutyczny ClassVR

x12x12
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1 x Zestaw okularów ClassVR 4 PREMIUM 64 MB
(4 szt. okularów, 4 szt. kontrolerów ręcznych USB,
skrzynia transportowa z ładowaniem).
1 x Licencja - 3 lata dostępu do systemu ClassVR

1 x Rozszerzenie systemu ClassVR 

4 x Kostka terapeutyczna 3D.
1 x Monitor interaktywny 65”.
2 x Laptop 15,6” i3/8GB/256SSD/Win 10/11
  

- pakiet 
terapeutyczny, rewalidacja i terapia TIK.

35 000 złZESTAW WGT3
Wirtualny Gabinet Terapeutyczny ClassVR

x4x4

1 x Zestaw okularów ClassVR 8 PREMIUM 64 MB
(8 szt. okularów, 8 szt. kontrolerów ręcznych USB,
skrzynia transportowa z ładowaniem).
1 x Licencja - 3 lata dostępu do systemu ClassVR

1 x Rozszerzenie systemu ClassVR 

8 x Kostka terapeutyczna 3D.
1 x Monitor interaktywny 65”.
1 x Laptop 15,6” i3/8GB/256SSD/Win 10/11
  

- pakiet 
terapeutyczny, rewalidacja i terapia TIK.

43 750 złZESTAW WGT4
Wirtualny Gabinet Terapeutyczny ClassVR

x8x8

https://aktin.pl/towar/view/6900/wirtualny-gabinet-terapeutyczny-classvr---8-stanowisk
https://aktin.pl/towar/view/6901/wirtualny-gabinet-terapeutyczny-classvr---12-stanowisk
https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/6902/wirtualny-gabinet-terapeutyczny-classvr---4-stanowiska
https://aktin.pl/towar/view/6903/wirtualny-gabinet-terapeutyczny-classvr---8-stanowisk
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Matematyka

Sztuka

Religia

i pisania, nauka języków
Umiejętność czytania

i obywatelska
Edukacja społeczna

sceniczne
Dramat, teatr i sztuki

Muzyka

WF

Technologia

Biologia Chemia Fizyka

Geografia

Historia

Ponadto w pakiecie otrzymasz 14 rozbudowanych 
modułów, ponad 1000 wizualizacji i modeli 3D. 
Możliwość korzystania z gotowych zasobów
i tworzenia własnych projektów lekcji to nowy wymiar 
nauczania interdyscyplinarnego. 

1 x Zestaw okularów ClassVR 4 PREMIUM 64 MB
(4 szt. okularów, 4 szt. kontrolerów ręcznych USB,
skrzynia transportowa z ładowaniem).
1 x Licencja - 3 lata dostępu do systemu ClassVR

1 x Rozszerzenie systemu ClassVR 

4 x Kostka terapeutyczna 3D
1 x Monitor interaktywny 65" Optoma
1 x Laptop 15,6” i3/8GB/256SSD/Win 10/11
1 x Pakiet 9 programów terapeutycznych (skład str. 5) 
  

- pakiet 
terapeutyczny, rewalidacja i terapia TIK.

43 750 złZESTAW WGT5
Wirtualny Gabinet Terapeutyczny 
ClassVR - 4 stanowiska

Stanęliśmy dla Was na głowie tworząc te zestawy!

x4
x4

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/6906/wirtualny-gabinet-terapeutyczny-classvr---4-stanowiska
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35 000 złZESTAW 52
Gabinet terapeutyczno-rewalidacyjny 

1 x Ergonomiczne stanowisko do terapii grupowej
z wbudowanym monitorem dotykowym 21,5”
oraz profilaktycznymi krzesłami (1+2)
1 x Laptop 15”, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win 10 Pro, i5
+ myszka + torba + kamera
2 x Laptop uczniowski 11,6" dotykowy B311
1 x Pakiet 11 programów terapeutycznych (skład str. 5)  

MONITOR 65”
GRATIS

INTERAKTYWNY

EKSPRES
GRATIS

35 000 złZESTAW 51
Gabinet terapeutyczno-rewalidacyjny 

1 x Ergonomiczne stanowisko do terapii grupowej
z wbudowanym monitorem dotykowym 21,5”
oraz profilaktycznymi krzesłami (1+2)  
1 x Interaktywna podłoga FunFloor Edu mobilna
+ Pakiet Rewalidacja i Terapia 135 programów
+ 2 pisaki + wykładzina
1 x Pakiet 10 programów terapeutycznych (skład str. 5)
1 x Laptop 15”, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win 10 Pro, i5
+ myszka + torba + kamera

OW ŚO ĆN

W
 O

FE EIRC

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/5811/gabinet-terapeutyczno-rewalidacyjny-zestaw-52
https://aktin.pl/towar/view/4934/36758/gabinet-terapeutyczno-rewalidacyjny-zestaw-51
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Ergonomiczne stanowisko do terapii z wbudowanym monitorem dotykowym 21,5" oraz profilaktycznymi krzesłami.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu wraz z zespołem inżynierów, architektów, a także  ekspertów w dziedzinie terapii i psychologii stworzyliśmy ergonomiczne stanowisko do 
terapii. Budowa stanowiska i zastosowanie wydłużonego blatu (1) umożliwia zarówno prowadzenie terapii indywidualnej, jak i w dwuosobowych grupach. Ergonomiczny kształt zapewnia 
bezpośredni kontakt z terapeutą. Wbudowany w biurko monitor dotykowy (2) pozwala w sposób intuicyjny korzystać z oprogramowania do terapii (6), które obsługiwane  jest z poziomu laptopa 
terapeuty. Projektując blat zastosowaliśmy stonowane kolory i wyeliminowaliśmy wszystkie elementy mogące powodować rozproszenie uwagi podczas terapii.
Nasze stanowisko wyposażone jest w dobre krzesła (3) zapewniające nie tylko maksymalny komfort,  ale przede wszystkim  posiadające parametry profilaktyczne w zakresie zapobiegania wadom 
postawy.  Krzesło ucznia wyposażone jest dodatkowo w podnóżek umożliwiający wygodne korzystanie uczniom o różnym wzroście. Do naszego stanowiska proponujemy laptopy (4) z wodoodporną 
klawiaturą i wzmocnioną obudową, odporne na uszkodzenia mechaniczne i upadki. Do gabinetu proponujemy równieý interaktywnŕ podůogć FunFloor Edu(5).

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/lista/457/szkola-podstawowa---uczniowie-z-spe
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Nauka Pisania

KodowanieRozwój Mózgu

Baby First

Ekologia

Rewalidacja

FUN

EDU

Angielski

Startowy

Rewalidacja

Szkoła
Podstawowa

Karta
Rowerowa

Interaktywna podłoga FunFloor EDU wraz z pakietem Rewalidacja i Terapia stanowi nowoczesne narzędzie 
terapeutyczne bez ograniczeń wiekowych. Pakiet RiT zawiera zestaw interaktywnych ćwiczeń 
wspomagających usprawnianie zaburzonych funkcji i rozwój percepcji, jednocześnie wspomagających 
koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowo-kinestetycznym. Stanowi niezastąpioną pomoc 
merytoryczną, gdyż jest opracowany w oparciu o badania naukowe oraz własne doświadczenia z pracy 
terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe.

Jesteśmy najlepsi!

1 x Interaktywna podłoga FunFloor Edu
+ Pakiet Rewalidacja i Terapia 135 programów
+ 2 pisaki + wykładzina + montaż
1 x Laptop 15”, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win 10 Pro, i5
+ myszka + torba + kamera
1 x Pakiet 10 programów terapeutycznych (skład str. 5)

35 000 złZESTAW 50
Gabinet terapeutyczno-rewalidacyjny 

MONITOR 65”
GRATIS

INTERAKTYWNY

1 x Interaktywna podłoga FunFloor Edu
+ Pakiet Rewalidacja i Terapia 135 programów
+ 2 pisaki + wykładzina
1 x Pakiet standardowych pomocy terapeutycznych
1 x Laptop 15”, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Win 10 Pro, i5
+ myszka + torba + kamera
1 x Pakiet 16 programów terapeutycznych (skład str. 5)    

43 750 złZESTAW 53
Gabinet terapeutyczno-rewalidacyjny 

MONITOR 65”
GRATIS

INTERAKTYWNY

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/4920/gabinet-terapeutyczno-rewalidacyjny-zestaw-50
https://aktin.pl/towar/view/5812/gabinet-terapeutyczno-rewalidacyjny-zestaw-53
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uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE)

Nowoczesny system do treningu Biofeedback

EEG Biofeedback to forma neuroterapii, czyli poprawiania i usprawniania pracy mózgu.

Została opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA w USA.

Wskazania do treningów terapeutycznych to m.in.: problemy szkolne, ADHD, ADD, zespół Aspergera,

dysleksja, dysgrafia, nadpobudliwość nerwowa, zaburzenia pamięci  itp.

Korzyści z treningów to m.in.: poprawa szybkości uczenia się i zapamiętywania, poprawa koncentracji uwagi oraz zachowania, 

lepsza kondycja umysłowa, obniżenie poziomu stresu, poprawa osiągnięć szkolnych.

Gogle VR Oculus Quest 2 to system do odbioru 
wirtualnej rzeczywistości opracowany przez firmę 
Oculus VR. Po założeniu specjalnych gogli przenosimy 
się do świata VR, w którym możemy m.in. odbywać 
trening biofeedback z wyłączeniem bodźców 
zewnętrznych, które mogłyby wpływać rozpraszająco 
na jakość odbywanego treningu. Dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszej technologii dziecko jest w pełni 
skupione na wykonywanym treningu.
*zalecane od 13 roku życia

Gogle do treningu BiofeedbackNOWOŚĆ

ZESTAW 56
HPM Easy Biofeedback 2 kanałowy 

35 000 zł

1 x HPM Easy Biofeedback 2 kanałowy 
1 x szkolenie 1 poziom (2 osoby 16 godzin)
1 x fotel terapeutyczny
1 x oprogramowanie VR
1 x okulary VR Oculus
1 x laptop dla terapeuty
3 x dodatkowe żele 500 ml
1 x zapasowe elektrody
1 x monitor 24"

OW ŚO ĆN
W

 O
FE EIRC

ZESTAW 57
HPM Easy Biofeedback 4 kanałowy 

43 750 zł

1 x HPM Easy Biofeedback 4 kanałowy 
1 x szkolenie 1 poziom (2 osoby 16 godzin)
1 x szkolenie 2 poziom (2 osoby 16 godzin)
1 x fotel terapeutyczny
1 x oprogramowanie VR
1 x okulary VR Oculus
1 x laptop dla terapeuty
3 x dodatkowe żele 500 ml
1 x zapasowe elektrody
1 x monitor 24"

W każdym zestawie nowoczesny czepek
Easy Biofeedback do wielokrotnego użytku.

Czepek Easy Biofeedback

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/6822/hpm-easy-biofeedback-2-kanalowy-zestaw-56
https://aktin.pl/towar/view/6823/hpm-easy-biofeedback-4-kanalowy-zestaw-57


Zintegrowany system ładowania   

zainstalowany w skrzyniach z aktywnymi 

wentylatorami umożliwia bezpieczne 

ładowanie, nawet gdy skrzynie są 

zamknięte.   

tel. 32 786 05 05, Infolinia 801 000 122, www.aktin.pl

wersja językowa
Polska 

Wirtualne Laboratorium Class VR to nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do 

wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w pełni angażujące uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. 
0Wizualizacje miejsc w trybie 360 , trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko 

przenosi lekcje w zupełnie inny wymiar. Intuicyjny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyjnych 

zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. System Class VR to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy 

programowej z 14  modułów przedmiotowych.

Wszystkie treści są wyświetlane jednocześnie i przekazywane z komputera nauczyciela na okulary VR 

wykorzystywane przez uczniów. Każdy uczeń jest dokładnie w tym samym punkcie lekcji.  Umożliwia to 

nauczycielowi pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami i powoduje, że uczniowie z zaangażowaniem  

koncentrują się na każdym zadaniu. Okulary ClassVR zostały zaprojektowane dla uczniów w każdym wieku. 

Już dziś możesz pozyskać w ramach programu Aktywna Tablica środki na  Wirtualne Laboratorium ClassVR

w Twojej szkole. 

Nowość Nowy wymiar edukacji

10.

 

Program “Aktywna Tablica” 2022 
BEZPŁATNY GENERATOR WNIOSKU

aktywnatablica.aktin.pl

SZKOŁA ŚREDNIA Program “Aktywna Tablica” 2021-2024 - BEZPŁATNY GENERATOR WNIOSKU - www.aktywnatablica.aktin.pl

Zestaw 4 par okularów w skrzyni transportowej
+ 4 kostki + roczny dostćp do portalu ClassVR

  

 

17 500 zł

Zestaw Z4VR 

  

 

https://aktin.pl/towar/lista?search=classvr
https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/4529/classvr---wirtualne-laboratorium-przedmiotowe-zestaw-4-sztuk-okularow
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Wirtualne Laboratoria

14 rozbudowanych modułów, ponad 1000 wizualizacji i modeli 3D. Możliwość korzystania z gotowych zasobów i tworzenia własnych projektów lekcji to nowy wymiar nauczania interdyscyplinarnego. 

Matematyka

Sztuka Religia

i pisania, nauka języków
Umiejętność czytania

i obywatelska
Edukacja społeczna

sceniczne
Dramat, teatr i sztuki

Muzyka WF

Technologia

Biologia Chemia Fizyka Geografia

Historia

 
“Metodyczne i praktyczne wykorzystanie systemu

ClassVR na zajćciach”

  

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI pt.

4 x 45 min. maks. 16 osób

online/stacjonarne* 2000 zł

GSM: 508 410 746

  

 

Magdalena Piotrowska
GSM: 504 068 926

  

 

Daniel Bartłomowicz
kursy@aktin.pl

  

 

*dojazd podlega indywidualnej wycenie

z kodem: VR22
5% RABATU

Jesteúmy najlepsi na úwiecie!

  

 

Partner Roku 2021  

Jesteśmy liderami
sprzedaży
gogli ClassVR na Świecie! 

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/lista?search=classvr
https://aktin.pl/towar/view/6830/metodyczne-i-praktyczne-wykorzystanie-okularow-class-vr-na-zajeciach-lekcyjnych
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17 500 złZESTAW Z10
do nauki zdalnej

również

PREMIUM
ZESTAW

17 500 zł

PREMIUM
ZESTAW

ZESTAW Z11
do nauki zdalnej

również

14 000 złZESTAW Z11E

STANDARD
ZESTAW

SZKOŁA ŚREDNIA Program “Aktywna Tablica” 2021-2024 - BEZPŁATNY GENERATOR WNIOSKU - www.aktywnatablica.aktin.pl

14 000 złZESTAW Z0217 500 złZESTAW Z03

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/view/6825/zestaw-startowy
https://aktin.pl/towar/view/4528/aktywna-tablica-zestaw-premium-11
https://aktin.pl/towar/view/4914/aktywna-tablica-zestaw-ekonomiczny-10
https://aktin.pl/towar/view/4915/aktywna-tablica-zestaw-ekonomiczny-11
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/4513/aktywna-tablica-zestaw-2
https://aktin.pl/towar/view/6531/aktywna-tablica-zestaw-3
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TIK

17 500 złZESTAW Z19
do nauki zdalnej

również 17 500 złZESTAW Z12L
do nauki zdalnej

również

14 000 złZESTAW Z15
do nauki zdalnej

również17 500 złZESTAW Z17
do nauki zdalnej

również

14 000 złZESTAW ATAB2

x3

x10

x10
x1 17 500 złZESTAW ATAB4

x7

x2

x7

x2

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/4564/aktywna-tablica-zestaw-19
https://aktin.pl/towar/view/6637/aktywna-tablica-zestaw-12l
https://aktin.pl/towar/view/4523/aktywna-tablica-zestaw-15
https://aktin.pl/towar/view/4526/aktywna-tablica-zestaw-17
https://aktin.pl/towar/view/6920/zestaw-10-x-robot-edukacyjny-abilix-krypton-2-%2B-10-x-podrecznik-15-lekcji-%2B-3-x-mata-abilix-%2B-1-x-dron-tello-edu---atab2
https://aktin.pl/towar/view/6921/zestaw-7-x-robot-edukacyjny-abilix-krypton-4-%2B-7-x-podrecznik-25-lekcji-%2B-2-x-mata-abilix-%2B-2-x-dron-tello-edu---atab4
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SZKOŁA ŚREDNIA Program “Aktywna Tablica” 2021-2024 - BEZPŁATNY GENERATOR WNIOSKU - www.aktywnatablica.aktin.pl

17 500 zł6 x Laptop Acer TM P2 15,6”

8 GB
Windows 10 Pro Edu
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor: 

100 złZestaw startowy

17 500 zł8 x Laptop Acer Extensa 15,6”

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor:

 

8 GB
Windows 10 Home Edition
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
AMD Ryzen™ 3020e

17 500 zł5 x Laptop Asus B1500 15,6" 

8 GB
Windows 10 Pro Edu
15,6"
512 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Core i5

Torba+kamera

 Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor:

GRATIS: 

17 500 zł7 x Laptop Acer Extensa 15,6”

8 GB
Windows 10/11
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Core i3

Torba+kamera

 Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor:

GRATIS: 

17 500 zł6 x Laptop Acer TravelMate P2 15,6"

8 GB
Windows 10 Pro Edu
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Core i3

Torba+mysz

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor:

GRATIS: 

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/6819/6-x-laptop-acer-tm-p2-156
https://aktin.pl/towar/view/6825/zestaw-startowy
https://aktin.pl/towar/view/6918/8-x-laptop-acer-extensa-15.6
https://aktin.pl/towar/view/6818/5-x-laptop-asus-b1500-156-5las
https://aktin.pl/towar/view/6821/7-x-laptop-acer-extensa-15.6
https://aktin.pl/towar/view/6820/6-x-laptop-acer-travelmate-p2-156
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TIK

2999 złLaptop Acer TMP215-41 15.6"

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor: 

8 GB
Windows 10 Pro Edu
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U

2500 złLaptop Acer TravelMate Spin B311 11,6"

4 GB
Windows 10 Pro Edu
11,6"
128 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Pentium N5030

 Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor: 

3330 złLaptop Asus B1500 15,6”

8 GB
Windows 10 Pro EDU
15,6"
512 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Core i5

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor: 

2300 złLaptop Acer Extensa 15,6”

8 GB
Windows 10/11
15,6"
256 GB SSD
1920 x 1080 | (FullHD)
Intel Core i3

Pamięć RAM:
System operacyjny:
Wielkość matrycy:

Dysk:
Rozdzielczość ekranu:

Procesor: 

300 zł

Skůad zestawu:
1 x Torba na laptopa 15.6”
1 x Myszka bezprzewodowa
1 x Podkůadka pod mysz
1 x Kamera HD Xiaomi
1 x Sůuchawki 

Zestaw dla nauczyciela do kształcenia na odległość 399 złTablet graficzny XP-Pen Deco Pro M  

279,4 x 152,4
5080
bezbateryjne, bezprzewodowe
dla początkujących
przewodowa

tak
2,52 kg

Obszar roboczy (mm):
Rozdzielczo úę (lpi):

Typ piórka:
Przeznaczenie:

Łączność:
Kompatybilny z

systemem Android:
Waga:

https://aktin.pl
https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica
https://aktin.pl/towar/view/3915/laptop-acer-travelmate-spin-b311-11.6-hd---pentium�-silver-n5030---4gb---128-gb-sdd---win-10-pro-edu---nx.vn2ep.001
https://aktin.pl/towar/view/6904/laptop-asus-i5-1135g7-b1500-156---8-gb---512-ssd---win-10-pro-edu---b1500ceae-bq0101ra
https://aktin.pl/towar/view/6824/zestaw-dla-nauczyciela-do-ksztalcenia-na-odleglosc
https://aktin.pl/towar/view/6825/zestaw-startowy


ul. Gen. Grota-Roweckiego 38
41-214 Sosnowiec
NIP: 644-340-68-04

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń, biuro obsługi klienta czynne od 8:00 do 16:00

w dni robocze lub porozmawiaj z nami na czacie.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się do newslettera i nie przegap

żadnej promocji.

AKTIN Sp. z o.o.

   www.aktin.pl

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów 
magazynowych. Ceny zawierają podatek VAT.

BEZPŁATNY GENERATOR WNIOSKU
Wejdź na stronę:  aktywnatablica.aktin.pl

Wypełnij z nami wniosek w 3 minuty!

25 lat
doświadczenia 

na rynku 

28 tys.
zadowolonych 

klientów 

12 tys.
zrealizowanych 

montaży 

780
wykonanych 

pracowni przedmiotowych 

100%
polskiego kapitału 

16
Jesteśmy w

województwach 21 tys.
przeszkolonych osób 

eko
dlatego wykorzystujemy 

opakowania z innych dostaw 

Jesteśmy

rodzinna
atmosfera 

Ponad

pomorskie 

zachodnio-
pomorskie 

kujawsko-
pomorskie 

warmińsko-
mazurskie 

podlaskie

mazowieckie

łódzkie

wielkopolskie 

lubuskie 

dolnośląskie 

opolskie 

świętokrzyskie 

lubelskie

podkarpackie 
małopolskie 

śląskie

JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE AKTIN W LICZBACH

Montaż, szkolenie TIK, wsparcie posprzedażowe w cenie każdego zestawu.

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek?
Jaki sprzęt dobrać?
Zadzwoń!

Karina
796 603 606 577 701 104

Sandra Justyna
533 343 201

Wioletta
576 303 555533 325 502

Judyta

https://aktin.pl/kontakt

