
SZKOLENIA
VR



W 2019 roku rozpoczęliśmy program badawczo-rozwojowy dotyczący wspoma-
gania szkoleń wysokościowych przy pomocy technologii VR. Dzięki temu mamy                        
do zaoferowania produkt szyty na miarę wyzwań XXI wieku. Stworzyliśmy ponad 100  
różnorodnych scenariuszy symulujących realne zagrożenia i problemy występujące 
w pracy na wysokości w branżach: energetycznej, budowlanej , telekomunikacyjnej
i w przemyśle. Sceny szkoleniowe są przygotowane w wersji podstawowej i edu-
kacyjnej. Stworzyliśmy kompletną symulację naszego Ośrodka Szkoleniowego,                  
z którego możesz jednym kliknięciem przenieść się w teren tj. kominy, maszty, słupy, 
konstrukcje budowlane, zbiorniki, budynki, hale produkcyjne, magazyny.

Wersja edukacyjna zawiera rygorystycznego instruktora, który wytyka wszystkie 
błędy. Wirtualny instruktor oceni cię podając ile zdobyłeś punktów.  Natomiast             
w wersji podstawowej możesz cieszyć się swobodną nauką i rozrywką. 

Sprzęt niezbędny do uruchomienia symulacji dostępny jest w każdym dobrym     
sklepie komputerowym, ale możesz również wypożyczyć go od nas. Oferujemy 
pełne wsparcie techniczne.

Istnieje możliwość skorzystania z gotowych szablonów szkoleniowych opraco- 
wanych przez firmę Rock Master, która od 1990 roku prowadzi szkolenia z bezpiecz- 
nej pracy na wysokości. Możesz również skonfigurować własny program szkolenia.

Produkt jest dostępny dla indywidualnego użytkownika oraz dla firm organizujących 
szkolenia dla swoich klientów. Dzięki nam wyróżnisz się na tle konkurencji. 

Idź z duchem czasu. Skontaktuj się z nami: VR@rockmaster.eu 

Innowacyjna alternatywa dla tradycyjnego szkolenia

Wspomaganie szkoleń 
wysokościowych za pomocą 
wirtualnej rzeczywistości



BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego szkolenia VR w Rock Master to najlepszy wybór?

SKUTECZNIEJSZA NAUKA

DOWOLNA LOKALIZACJA

WILOKROTNE POWTARZANIE

PRZEŁAMANIE RUTYNY

INDYWIDUALNA NAUKA

Upadek z wysokości w naturalnych warunkach 
kończy się nierzadko groźnymi obrażeniami lub 
nawet śmiercią.  Podczas szkolenia w wirtualnej 
rzeczywistości takie ryzyko nie istnieje. 

Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, 
że przyswajanie wiedzy za pomocą świata VR 
jest bardziej efektywne i skuteczne w porówna-
niu z tradycyjnymi wykładami i pokazami.

Uczestnicy mogą szkolić się w dowolnej lokaliza-
cji bez konieczności budowania specjalistycznego 
poligonu. Nie muszą posiadać także sprzętu ŚOI.

Każde ćwiczenie można powtórzyć bez ryzyka   
i angażowania instruktora.

Rutyna jest poważnym zagrożeniem w pracy na 
wysokości. Poprzez specjalne działania pobudza-
jące zawarte w symulacjach VR można przypom-
nieć, że wysokość jest czynnikiem szczególnie 
niebezpiecznym. 

Szkolenie można przeprowadzić dla pojedynczego 
kursanta, nie ma konieczności szkolenia w grupie, 
co w czasach pandemii jest atutem. Dodatkowo nie 
dezorganizuje pracy całego zakładu. 
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