
 

 

 

 

Nazwa Wirtualna klasa do edukacji językowej 

Wprowadzenie ERYIA Online Education oferuje kursy języka angielskiego i 

niemieckiego jako języków obcych, które są prowadzone 

wyłącznie online. Prowadzą zajęcia online na żywo dla 

profesjonalistów w wieku od 20 do 50 lat, którzy uczestniczą w 

nich ze swoich domów lub biur za pomocą wirtualnej klasy. 

http://eryia.eu/en 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Prywatna szkoła językowa 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Połączenie wideokonferencyjne w czasie rzeczywistym, aby 

zapewnić aktywny udział wszystkich uczniów w Internecie 

Wizualizacja treści nauczania za pomocą tablicy interaktywnej w 

wirtualnej klasie i jej odtwarzacza multimedialnego. 

W przypadku korepetycji online z więcej niż jednym uczniem 

nauczyciele przydzielają indywidualne zadania w pokojach 

spotkań. 

Rodzaj prowadzącego 

zajęcia 

Lektorzy i korepetytorzy języków 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Wirtualna klasa 

Główne wyzwania, 

kluczowe cele i czynniki  

Główne wyzwania: 

• Niektórzy klienci mają obawy, że nauka online nie jest tak 

dobra, jak tradycyjne metody nauczania 

• Strach przed używaniem oprogramowania, które może nie być 

łatwe w obsłudze i nawigacji 

• Interfejsy oprogramowania nie są wystarczająco przyjazne dla 

użytkownika 
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• Oprogramowanie nie posiadające wszystkich funkcji 

potrzebnych klasie do nauki języków 

• Ograniczenia geograficzne przy zatrudnianiu nowych 

pracowników 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Dorośli uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach online na żywo 

z wygodnego miejsca np. domu lub biura 

Uczniowie mogą mieć doświadczenie podobne do tradycyjnej 

sali lekcyjnej bez poświęcania czasu i pieniędzy na 

podróżowanie 

Oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika, łatwe w 

użyciu, szybkie w ładowaniu i posiada wszystkie funkcje, których 

może potrzebować nauczyciel języka online. 

Pozwala nauczycielom pracować praktycznie z każdego miejsca 

na świecie z ludźmi z całego świata, co daje ogromny potencjał 

biznesowy. 

Nauczyciele online mogliby organizować swój czas tak 

efektywnie, jak to tylko możliwe. 

Każdy nauczyciel mógł podróżować dla przyjemności, 

jednocześnie zachowując pracę jako korepetytor online. 

Bardziej introwertyczni klienci szkoły czują się pewniej, 

ponieważ nie muszą radzić sobie z presją fizycznej obecności 

innych osób. 

Kraj Chorwacja 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Eriya Online Education 
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