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1. Wprowadzenie do koncepcji
webinarium
Etymologia
Pojęcie webinarium to skrót od angielskiego zwrotu „web-based seminar” (seminarium prowadzone za
pośrednictwem sieci Web), oznaczający prezentację, wykład, warsztat lub seminarium, transmitowane
przy pomocy sieci Web – połączenia słów „Web” (od sieci Web) i „seminarium”, opisującej specyficzny
rodzaj konferencji internetowej (Wikipedia1). Słownik online Merriam-Webster podaje podobną, choć
węższa definicję:

“prezentacja edukacyjna na żywo, transmitowana online, w trakcie której oglądający
mogą zadawać pytania i przekazywać komentarze”.
Niektórzy są zdania, że webinaria mogą mieć charakter jednokierunkowy, trener-odbiorca, z ograniczeniem
interakcji z uczestnikami. W tym przypadku bardziej precyzyjnym określeniem jednokierunkowego przekazu jest angielski termin webcast (Web – siec; broadcast – transmisja). Webinaria mogą być natomiast
bardziej ukierunkowane na współpracę i uwzględniać możliwość przeprowadzania ankiet, zadawania
pytań i udzielania odpowiedzi, co pozwala odbiorcom na pełne uczestnictwo w sesji.
Dostępne na rynku technologie służące przeprowadzaniu konferencji internetowych obejmują zazwyczaj
technikę VoIP (Voice over Internet Protocol), która umożliwia komunikację opartą wyłącznie na sieci. W
niektórych przypadkach jednak prezentujący korzysta ze zwykłej linii telefonicznej, komentując treść
widoczną na ekranie, a odbiorcy mogą zgłaszać uwagi, używając własnych telefonów – słuchawka
telefonu jest w takim przypadku najwygodniejszym narzędziem. W zależności od dostawcy Internetu,
webinaria mogą zapewniać możliwość dostępu użytkownikom ukrytym lub anonimowym, którzy biorą
udział w webinarium bez wiedzy pozostałych uczestników.
Krótka historia
Usługi typu czat, realizowane w czasie rzeczywistym, w rodzaju IRC, pojawiły się pod koniec lat 80. XX
wieku. Czat internetowy i komunikatory internetowe weszły w użycie w połowie lat 90. Pod koniec tej
dekady uruchomiono pierwszą prawdziwą aplikację do konferencji internetowych firmy Starlight Networks
(„Online broadcasting”) – produkt StarLive („aplikacje dla usług strumieniowych”), co zaowocowało
powstaniem dziesiątków kolejnych aplikacji konferencyjnych.
Znak handlowy dla terminu „webinarium” został zarejestrowany w roku 1998 – jego właścicielem stał
się Eric R. Korb, który napotkał jednak na duże trudności, próbując bronić swojego prawa do znaku;
obecnie należy on do InterCall. Początek konferencjom internetowym dał Plato, niewielki, niezależny
system obsługujący pojedynczą klasę terminali podłączonych do komputera centralnego.

1 Wikipedia uznawana jest za jedno z najlepszych źródeł wiedzy w dziedzinie nowoczesnych, szybko zmieniających się
technologii. Inna definicja zawierająca ogólne odniesienia do wymogów w zakresie sprzętu i połączenia z Internetem:
http://www.youtube.com/watch?v=TWz8ppM9DzM
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1.1. Czym jest webinarium
Dla potrzeb opisanej tu metodyki, webinarium to:

“Seminarium sieciowe umożliwiające transmisję online treści wideo oraz audio
(przy pomocy Internetu) z jednego źródła do ograniczonej liczby odbiorców w celach
szkoleniowych”
Kluczową cechą dobrego webinarium są jego elementy interaktywne – możliwość przekazywania, odbierania i omawiania treści. Funkcja interaktywna może być realizowana za pomocą forów dyskusyjnych
i czatów online, dostępnych na tej samej stronie internetowej, co webinarium. Dzięki temu uczestnicy
szkolenia mogą omawiać jego treść, tworząc społeczność lub – w niektórych przypadkach – generować
własny wkład w treść prezentacji, zadając pytania lub zgłaszając uwagi, które mogą być przekazywane
bezpośrednio do prezentującego. Podwyższony poziom interakcji, który umożliwia uczestnikom udział
w dyskusji (w formie tekstowej, graficznej, audio czy wideo) sprawia, że szkolenie staje się bardziej zajmujące, a jego efektywność wzrasta.
Webinarium może być realizowane na żywo lub też może zostać zarejestrowane i transmitowane „na
życzenie”, co daje oglądającemu możliwość zapoznania się z treścią webinarium w dowolnie wybranym
momencie. W przeciwieństwie do podcastu nie wymaga pobierania danych – webinarium korzysta ze
strumienia wideo w trybie progresywnym, odtwarzanego na komputerze użytkownika, dzięki czemu nie
jest konieczne zapewnienie odpowiedniej wolnej przestrzeni na dysku twardym; nie ma też problemu
z pozostałymi na komputerze plikami multimedialnymi.
Dostępność prezentacji „na życzenie”, możliwość ich współdzielenia i dystrybucji przy pomocy portalu czy
bazy danych odgrywa kluczową rolę dla osoby biorącej udział w webinarium. Oznacza to, że uczestnicy
mają swobodny dostęp do transmitowanych treści i mogą odtwarzać je dowolną ilość razy.

1.2. Pojęcia pokrewne
Webinaria charakteryzują się określonym typem interakcji online. Istnieją jednak również inne, podobne
sposoby komunikowania się za pośrednictwem Internetu, wśród których warto wymienić:
Webkonferencje
Webkonferencje umożliwiają organizację konferencji, w których uczestniczyć mogą osoby znajdujące się
w odległych lokalizacjach. Poprzednikiem webkonferencji jest wideokonferencja. Mówiąc najprościej,
wideokonferencja to dwu- (lub wielo-) kierunkowa wymiana danych wideo pomiędzy uczestnikami webinarium – dzięki czemu osoby komunikujące się ze sobą na odległość mogą nie tylko słyszeć, ale i widzieć
się nawzajem. Przed udostepnieniem szerokopasmowych łączy internetowych, sygnały transmitowano
przy pomocy połączeń typu point-to-point, tworzonych za pomocą linii ISDN.
Webkonferencje natomiast polegają na ustanowieniu połączeń pomiędzy wieloma odbiorcami w ramach
wirtualnego pokoju lub przestrzeni, umożliwiającej wymianę lub współdzielenie plików. W przypadku
webkonferencji, element transmisji wideo nie jest wymagany. Istnieje możliwość zapewnienia zarówno
prezentującemu, jak i odbiorcom/uczestnikom różnych poziomów udziału w konferencji. Dla potrzeb
niniejszej metodyki uznaliśmy, że pojęcie „webkonferencja” jest najbliższe koncepcji webinarium.
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Wiele elementów webinariów nie różni się niczym od webkonferencji. Webkonferencje przeprowadzane
są w świecie biznesowym – umożliwiają organizowanie spotkań z udziałem określonych osób przy
pomocy takich sieci, jak Internet. Podczas spotkań tego rodzaju wykorzystywane jest oprogramowanie
o funkcjonalności zbliżonej do oprogramowania, z którego korzysta się podczas webinariów. Jednakże,
w przypadku webkonferencji, tryb komunikacji charakteryzuje się strukturą „wielu do wielu”, co oznacza,
że nawet, jeśli konferencja jest prowadzona przez jedną osobę, wszyscy jej uczestnicy mogą brać udział
w konferencji w takim samym stopniu. Oznacza to, że webkonferencja może przybrać formę zebrania
o ustalonym, ale elastycznym porządku.
Webinarium charakteryzuje się nieco inną strukturą. Osoba prowadząca może decydować, który z uczestników otrzyma prawo głosu i w jakim momencie. Webinarium, zgodnie ze stosowaną przez nas definicją,
wyklucza zdarzenia charakterystyczne dla takiego zebrania. To raczej forma szkolenia, z elementami
edukacyjnymi, bardziej zbliżona do seminariów i warsztatów, które wymagają podporzadkowania się
bardziej rygorystycznemu „planowi zajęć”. Webinaria przeznaczone są dla większych grup z silnym liderem/prezenterem realizującym określone cele, natomiast spotkania online służą mniejszym grupom (do
10 osób) omawiającym temat, na który każdy uczestnik powinien się wypowiedzieć.
Broadcasting a Multicasting
Koncepcja transmisji (broadcast) online służy określeniu formy webinarium. Z reguły, transmisja polega
na przekazaniu treści z pojedynczego miejsca do szerokiej rzeszy słuchaczy/odbiorców, znajdujących się
w różnych lokalizacjach geograficznych.
Cechą wyróżniającą transmisję jest ograniczenie interakcji pomiędzy uczestnikami (z reguły nie mogą
oni uczestniczyć aktywnie w zdarzeniu, zadawać pytań czy prowadzić dyskusji). Przykładem tego typu
transmisji są konferencje, koncerty, zebrania grupowe czy mecze piłki nożnej.
Multicasting natomiast to forma transmisji danych multimedialnych za pomocą sieci, bazująca na
następujących zasadach: w pierwszej kolejności treść przesyła się do serwera sieci dystrybucyjnej, który
następnie odpowiada za transmisję danych do różnych odbiorców. Rozwiązanie to ma zastosowanie
w przypadku webinariów i zapewnia możliwość transmisji do wielu użytkowników, nawet jeśli dysponują
oni łączem internetowym o stosunkowo niewielkiej prędkości.

Liczba użytkowników
Interaktywność

Webkonferencja

Webinarium

Transmisja onlie
(broadcasting)

Mała grupa < 10

Duża grupa 5 < 1000

Duża grupa 500 <

Wszyscy mają głos

Informacje zwrotne
przy pomocy czatu
i kwestionariuszy

Brak informacji zwrotnych

Elastyczne

Stałe

Stałe

Cele

1.3. Webinaria w szkoleniach
Uważa się, że wykorzystanie tej technologii do celów szkoleniowych znajduje się jeszcze w początkowej
fazie rozwoju, niemniej jednak tak, jak w przypadku serwisów informacyjnych i rozrywkowych, dzie-
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dzina ta rozwija się niezwykle szybko, podobnie, jak umiejętności szkoleniowców i osób uczących się,
w dziedzinie obsługi aplikacji. Potencjał webinariów, szczególnie w dziedzinie kształcenia ustawicznego
i rozwoju profesjonalnego dla małych i średnich firm, otwiera ogromny rynek szkoleń dla kadr, które do
tej pory tradycyjnie kierowane były na szkolenia stacjonarne, bardzo często generując przy tym ogromne
koszty dla firm.
Możliwość organizowania webinariów w wersji „na żywo”, z uwzględnieniem interakcji pozwalającej
symulować warunki sali szkoleniowej, lub też “na życzenie” – w takim przypadku uczestnicy mogą
oglądać webinarium w dowolnym czasie (dowolną ilość razy) – sprawia, że szkolenia tego rodzaju charakteryzują się ogromną elastycznością, a co za tym idzie – także efektywnością, szczególnie z punktu
widzenia małych firm.
W miarę rozwoju zastosowania tej technologii w kształceniu zawodowym, szkoleniowcy zaczęli wykorzystywać ją jako narzędzie dodatkowe w bardziej tradycyjnych obszarach kształcenia, jak również w
dziedzinach pokrewnych samej koncepcji, w rodzaju nauk informatycznych. Pozwoliło to na zwiększenie
akceptacji dla tak zwanego „kształcenia komplementarnego” (blended learning), polegającego na zastosowaniu przez szkoleniowców nowych, innowacyjnych technologii w połączeniu z bardziej tradycyjnymi
metodami nauczania.
W przypadku webinariów dla dużej liczby uczestników, odpowiednia strukturyzacja przekazywanych
treści i kontrola stopnia interaktywności umożliwia stworzenie środowiska bliższego typowej „transmisji”,
w ramach której jedna osoba (trener) przekazuje treść szkolenia całej grupie. Z drugiej strony, webinarium
z niewielką liczbą uczestników (poniżej dziesięciu osób) może charakteryzować się wysokim stopniem
interaktywności, gdzie wykładowca sprawuje kontrolę nad całym procesem. Gdy liczba biorących udział
w webinarium rośnie, proces powinien charakteryzować się mniejszą interaktywnością. Dlatego też
w przypadku większych grup, webinarium przypomina tradycyjną formę transmisji.
Jakkolwiek nowe technologie pełnią funkcję pomocniczą w kształceniu, w wielu przypadkach są wykorzystywane w połączeniu z tradycyjnymi formami szkoleniowymi. Podczas gdy różne metodyki nauczania, wspólne dla wszystkich technik edukacyjnych, można łączyć z wykorzystaniem nowych technologii
w formie webinariów, ich efekt można zmaksymalizować jedynie poprzez opracowanie nowych procesów
i stylów kształcenia, właściwych dla nowych technologii; w niniejszej publikacji opisano, w jaki sposób
dzięki webinariom najskuteczniej zrealizować proces nauczania i kształcenia.

1.4. Cechy charakterystyczne webinariów
Najbardziej typowe cechy webinariów można podsumować następująco:
•• Środowisko online;
•• Wykorzystanie oprogramowania:
◆◆ Organizator webinarium musi korzystać ze stosownego oprogramowania;
◆◆ Uczestnik musi mieć dostęp do Internetu;
•• Zdarzenie realizowane w zaplanowanym przedziale czasowym;
•• Uczestnictwo wyłącznie na zaproszenie;
•• Ograniczony czas trwania – 1 do maksymalnie 2 godzin;
•• Prezentacja treści (przy pomocy aplikacji audio, wideo, współdzielenia ekranu, prezentacji Power
Point itd.);
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•• Interakcje z uczestnikami (audio, czat, quizy, ankiety, biała tablica, przycisk zgłoszeń itd.);
•• Częściowa anonimowość uczestników;
•• Udzielanie uprawnień: osoba prowadząca może przydzielać różne uprawnienia uczestnikom (np.
umożliwiając im prezentowanie treści). Dzięki temu uczestnicy mają do dyspozycji więcej opcji (np.
współdzielenie ekranu, plików, możliwość pisania po prezentacji, itd.).

1.5. Zalety webinariów i związane z nimi wyzwania
1.5.1. Zalety
Ograniczenie kosztów
Szybki rozwój infrastruktury i oprogramowania, wykorzystywanego do komunikacji zdalnej sprawia, że
oprogramowanie do webinariów staje się coraz tańsze i bardziej dostępne. Ceny oprogramowania spadają
z miesiąca na miesiąc, a dostępność różnorodnych funkcji stale się poszerza. Szybkie łącze internetowe
stało się standardem dla wszystkich instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw. W rezultacie, kształcenie
zdalne staje się dużo tańszą alternatywą w stosunku do tradycyjnych szkoleń.
Cena jest jedną z niewątpliwych zalet webinariów (w szczególności w przypadkach, gdy koszty podróży
i zakwaterowania są wysokie). Oszczędności, generowane przez szkolenia w formie webinariów mogą
obejmować następujące obszary:
•• Czas poświęcony na szkolenie przez uczestników;
•• Podróż i zakwaterowanie;
•• Materiały szkoleniowe;
•• Ocena szkolenia;
•• Przygotowanie materiałów po szkoleniu.
Poniżej przedstawiono kalkulację oszczędności, jakie można uzyskać w stosunku do spotkań lub szkoleń
stacjonarnych. Podane liczby są relatywnie niskie w porównaniu z dojazdami pracowników do innych
miast.
Aspekt

Środek

Spotkanie

Czas podróży
1 godz. na uczestnika: 60 €
8 uczestników

480 euro

Szkolenie
•• Aktualizacja produktu
•• Aktualizacja procesu

Czas podróży
1 godz. na uczestnika : 40 €
15 uczestników

600 euro

Opłata za salę szkoleniową z kawą, napojami

300 euro

Wydruk ulotki

300 euro

Działalność marketingowa
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Oszczędność w €

Do precyzyjnego wyliczenia oszczędności, a także określenia pozytywnego wpływu na środowisko przy przejściu na szkolenia w formie webinariów przydać się może WebEx Carbon Calculator
(http://www.webex.com/lp/carboncalculatoronly.html).
Wygoda
Webinaria to oszczędność czasu. Uczestnicy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie czas szkolenia,
w którym mogą uczestniczyć także te osoby, które nie mogłyby wziąć udziału w tradycyjnym szkoleniu.
Webinaria dostępne są z dowolnego miejsca – jedynym warunkiem jest dostęp do komputera i Internetu.
Zwiększa to dostępność uczestników.
Dostępność materiałów po zakończeniu szkolenia
Webinaria dają trenerowi możliwość zarejestrowania sesji na potrzeby innych uczestników (oraz ich
udostepnienia „na życzenie”).
Funkcja orientacji
Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub udoskonalić umiejętności w określonym obszarze,
dzięki webinariom mogą zapoznać się wstępne z interesującymi ich zagadnieniami i dopiero wtedy
podjąć decyzję o uczestnictwie w konkretnym szkoleniu. Często takie podejście może uchronić przed
dość kosztowną pomyłką.
Większa otwartość i zniesienie barier komunikacyjnych
Osoby, które obawiają się krytyki czy też negatywnej oceny, stają się bardziej śmiałe i chętniej zadają
pytania podczas uczestnictwa w webinariach, gdzie kluczowym elementem jest częściowa anonimowość,
a komunikacja nie ma charakteru całkowicie bezpośredniego. Webinaria zachęcają także nieśmiałych
uczestników do przedstawiania własnych pomysłów (np. co nasza firma może udoskonalić?).

1.5.2. Wyzwania
Skupienie uwagi
Ten styl nauczania wiąże się również z określonymi wyzwaniami. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego
są na ogół bardziej skupieni na nauce niż ci, którzy uczestniczą w webinarium. Podczas webinarium,
uczestnicy mogą w tym samym czasie przeglądać inne strony internetowe, korzystać z aplikacji, czytać,
pracować i wykonywać wiele innych czynności, które mogą rozpraszać ich uwagę, odrywając ich od
szkolenia. Zadawanie pytań i zlecanie im określonych zadań przez prowadzącego może pozwolić wyeliminować ten problem.
Kwestie techniczne
Aby przeprowadzić webinarium, trener musi mieć dostęp do odpowiedniego oprogramowania. Musi
także zapoznać się z jego funkcjami, aby móc sprawnie poprowadzić szkolenie. Niejednokrotnie wymaga
to określonych nakładów czasowych ze strony trenera i pozostałych członków zespołu projektowego,
a także odpowiedniego przygotowania technicznego.
Wysiłek ze strony uczestników jest natomiast niewielki. Plusem jest fakt, że najnowocześniejsze komputery mają już zainstalowane aplikacje oraz wtyczki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu online.
Większość programów do webinariów automatycznie instruuje użytkownika o konieczności uruchomienia
niezbędnych aplikacji. W chwili otwarcia strony logowania w wyszukiwarce dochodzi do automatycznego
uruchomienia apletu Java lub Flash. W trakcie ładowania webinarium, niezbędne programy instalują
się w tle.
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Ograniczenia komunikacji niewerbalnej
Tradycyjne spotkania zapewniają uczestnikom większą elastyczność i większe możliwości interakcji
w porównaniu z sesjami webinariów. Podczas webinariów, dialog jest w większym lub mniejszym stopniu ograniczony, a interaktywność staje się wyzwaniem. Dobry trener jest jednak w stanie opracować
odpowiednie rozwiązania, by zminimalizować ten efekt.
Ograniczony czas
Webinarium powinno trwać maksymalnie 1-2 godziny, co sprawia, że jego treść należy bardzo starannie
zaplanować i przygotować. Wskazane jest przeprowadzenie testów i dokładne sprawdzenie ile będzie
trwało webinarium, zakładając również kilka minut na wstęp i przywitanie uczestników, jak również
sesję pytań (ok. 15 minut) na końcu webinarium.
Jak widać z powyższego opisu, webinaria mają wiele zalet, a wspomniane wyzwania dotyczą przede
wszystkim odpowiedniego przygotowania się do prowadzenia sesji – są to więc ograniczenia, które
łatwo przezwyciężyć odpowiednim przygotowaniem i systematycznością. Trener może wykorzystywać
różnorodne mechanizmy pokonywania barier, związanych z formatem webinarium, aby zapewnić
maksymalną efektywność szkolenia. Co więcej, możliwość odtworzenia przez uczestnika nagrania webinarium dowolną ilość razy sprawia, że trener nie musi powtarzać się w celu osiągnięcia skuteczności
pedagogicznej i może poprowadzić prezentację zwięźle i trzymając się tematu. Webinaria stają się więc
obiecującą alternatywą dla tradycyjnych szkoleń, co jednocześnie uzasadnia ich rosnącą popularność.
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2. Technologia

2.1. Wymagany sprzęt i przepustowość łącza
Podobnie, jak tradycyjne narzędzia edukacyjne, webinaria powinny być dostępne dla wszystkich, a co
za tym idzie, oprogramowanie powinno być kompatybilne także z komputerami o stosunkowo słabej
specyfikacji. Wymagania sprzętowe uzależnione są od poziomu zaangażowania ze strony uczestników,
jakie chce osiągnąć trener.
Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy komputer typu PC z szerokopasmowym łączem internetowym.
Umożliwia ono minimalny poziom interakcji. W przypadku jednak, gdy trener chce zwiększyć poziom
interakcji, zalecane jest uprzedzenie uczestników o wymaganiach sprzętowych i zainstalowaniu odpowiednich aplikacji czy ich aktualizacji. Sprzęt zapewnia użytkownikowi możliwość interakcji z webinarium na
poziomie podstawowym, możliwość oglądania i słuchania transmitowanych treści, wpisywania notatek,
a także niekiedy umieszczania na forach lub czatach własnych komentarzy na ich temat.
Dodanie mikrofonu i/lub kamery internetowej zwiększa interaktywność, umożliwiając oglądającemu
aktywny udział w webinarium. Dodanie narzędzi audio/wideo sprawia również, że interakcja z webinarium
staje się bardziej płynna, a użytkownik może bardziej wyraźnie zaznaczyć swoją obecność podczas sesji.
Trener/ Moderator

Uczestnik

Komputer

Komputer średniej klasy

Dowolny komputer do użytku domowego/ biurowego (niskiej klasy)

Łącze internetowe

Stabilne łącze internetowe: 1024/512 kb/s

Stabilne łącze internetowe: 512/256 kb/s

(prędkość pobierania/ładowania danych)

Narzędzia dodatkowe

Kamera internetowa lub inna kamera,
słuchawki i mikrofon (zalecany zestaw
słuchawkowy)

Co najmniej słuchawki lub głosniki
i mikrofon. Zaleca się zainstalowanie
kamery internetowej dowolnego typu

Otoczenie

Ciche otoczenie, dobra akustyka. Jasne
oświetlenie, możliwość skorzystania
z dodatkowych zródeł oświetlenia

Dowolna lokalizacja. Oczywiście, zaleca
się korzystanie z cichego pomieszczenia

Wymogi technologii webinariów.

Niniejsza tabela przedstawia jedynie wzór – faktyczne wymagania należy uzależnić od narzędzi, wykorzystywanych w ramach webinarium. Wymagania takie zmieniają się wraz ze wzrostem przepustowości sieci
i stopnia zaawansowania technologicznego komputerów. Można jednakże wyróżnić tu dwie tendencje:
1. Po pierwsze, trener powinien dysponować dobrym komputerem, dostosowanym do wymaganej
specyfikacji oprogramowania do webinariów. Niezbędny jest także duży monitor lub – jeśli to

11

|

2. TECHNOLOGIA

możliwe – dwa monitory, w obszarze prezentacji i w obszarze przygotowań, poza zasięgiem wzroku
uczestników szkolenia.
2. Po drugie, uczestnik nie musi dysponować komputerem tak dobrym, jak trener, ani też tak szybkim
łączem internetowym. Konieczne jest natomiast zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania
Flash i JavaTM, które musi działać bez zakłóceń na komputerze uczestnika.
Istnieje szereg mitów technologicznych, dotyczących uczestnictwa w webinariach – na przykład założenie, że aby wziąć udział w webinarium, uczestnik musi mieć dostęp do bardzo dobrego komputera.
Z założenia, średniej klasy komputer do użytku biurowego lub domowego jest w stanie bezproblemowo
obsługiwać oprogramowanie do webinariów pod warunkiem, że zainstalowana wersja oprogramowania
jest aktualna i kompletna. Dlatego też odsetek osób, które nie są w stanie uczestniczyć w webinarium
ze względów technicznych jest bardzo niski.
Czynniki wpływające na przepustowość łącza:
•• Ustawienia jakości pobierania/nadawania audio i wideo,
•• Liczba uczestników webinarium.
Wielu użytkowników Internetu łączy się z siecią przy pomocy alternatywnych szybkich łączy w rodzaju
modemów ISDN, DSL, łączy dedykowanych T-1 i modemów kablowych. Ci, którzy mają dostęp do szybszych (512kbs/256+) i bardziej stabilnych łączy mogą liczyć na lepszą jakość transmisji.

2.2. Zagadnienia techniczne
Solidny plan zajęć, dobry trener i zmotywowana grupa uczestników to bez wątpienia podstawowe warunki
przeprowadzenia dobrego szkolenia. Tym niemniej, nawet, jeśli wymogi te zostaną spełnione, przebieg
webinarium może zostać zakłócony przez szereg czynników, związanych z przekazywaniem treści. Oto
kilka podstawowych wskazówek dla przeprowadzenia udanego webinarium.

2.2.1. Ustawienie kamery
W celu osiągnięcia najlepszego efektu kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku trenera, tak
jak w telewizyjnym serwisie informacyjnym. Przy wielu modelach kamer, szczególnie tych wbudowanych
w notebooki, może się to okazać trudne. Zasadniczo jednak im wyżej, tym lepiej (ale nie wyżej niż głowa
trenera). Bardzo dobrą praktyką jest przesunięcie kamery o kilka stopni na lewo lub na prawo w stosunku
do prowadzącego, tak, by nie znajdował się on w środku kadru.
Jeżeli trener gestykuluje przy mówieniu, kamera powinna być ustawiona tak, by uczestnicy mogli widzieć
ręce i dłonie trenera. Przed rozpoczęciem transmisji, trener musi upewnić się, że kamera została podłączona do komputera i działa prawidłowo. Jeżeli trener gestykuluje, kamerę należy ustawić w taki sposób,
aby jego gesty były widoczne dla uczestników.
Choć webinarium ma niewiele wspólnego z hollywoodzką produkcją filmową, zastosowanie mają tu te
same zasady kompozycji wizualnej, co w przypadku filmów. Jakkolwiek strumień kamery wideo nie jest
elementem kluczowym większości sesji online, odgrywa ważną rolę pomocniczą w przekazywaniu wiedzy.
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2.2.2. Oświetlenie
Kolejnym kluczowym elementem jest oświetlenie. Mówi się, że fotografia to sztuka malowania światłem. Ta sama zasada dotyczy również filmów, a w tym również transmisji wideo. Oświetlenie podczas
transmisji wideo to bardzo szerokie zagadnienie, które tutaj zostanie omówione w sposób uproszczony.
Twarz trenera należy oświetlić pod kątem (45°), aby uzyskać łagodne cienie i zapewnić, że będzie to najjaśniejszy element ujęcia. Można to osiągnąć używając lamp lub usadzając trenera przy oknie w ciągu dnia.
Należy unikać źródeł jasnego światła za trenerem, ponieważ może to utrudniać uczestnikom zobaczenie
twarzy trenera.

2.2.3. Wideo
W przypadku, gdy planujemy transmisję obrazu przy pomocy kamery internetowej, kluczową rolę będzie
odgrywać odpowiednie tło. Może to być jednolita powierzchnia – ściana lub prosty plakat. Należy przy
tym pamiętać, że podczas webinarium najważniejszy jest trener, a to, co znajduje się za jego plecami,
nie powinno rozpraszać uwagi uczestników. Dlatego umieszczanie w tle takich elementów, jak bannery
reklamowe, choć kuszące, nie jest zalecane w przypadku szkoleń tego rodzaju.
Uczestnicy

Przestrzeń robocza

Trener

laptop

Moderator

biurko

drugi prowadzący

ciche otoczenie

pomocnik trenera

dobre oświetlenie

dokumenty

dobra akustyka

Warto zadbać, by trener i każdy ze współpracowników miał własne stanowisko pracy (nawet jeżeli
nauczają zespołowo), zapewniając odpowiednio dużo miejsca dla wszystkich wymaganych sprzętów.

2.2.4. Audio
Przekaz audio jest chyba najistotniejszym elementem webinarium, ponieważ większość informacji
przekazuje się poprzez wypowiedź. Z tego względu należy upewnić się, że przekaz audio jest wysokiej
jakości (patrz lista kontrolna poniżej). Zmuszanie uczestników do słuchania trzeszczącego, hałaśliwego
przekazu szybko spowoduje ich zmęczenie i utratę zainteresowania szkoleniem.
Przed przeprowadzeniem webinarium trener musi upewnić się, że mikrofon jest odpowiednio skonfigurowany. Najlepszym rozwiązaniem jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, ponieważ pozwala
swobodnie używać rąk. Zestaw słuchawkowy USB nie wymaga instalacji i omija kartę dźwiękową, dzięki
czemu użytkownicy mogą uniknąć powszechnych problemów ze sterownikami. Choć większość lapto-
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pów ma wbudowany mikrofon, najlepiej jest używać zestawu słuchawkowego z mikrofonem, ponieważ
dokładniej odbiera on głos trenera. Należy pamiętać, że użycie głośników niemal zawsze powoduje
sprzężenie zwrotne, więc powinno się go unikać.
Przed rozpoczęciem webinarium, trener powinien sprawdzić następujące ustawienia sprzętu
i oprogramowania:

√

Upewnić się, że sprzęt audio/wideo jest włączony;
Upewnić się, że sprzęt audio nie został wyłączony/wyciszony;
Sprawdzić, czy słuchawki/mikrofon są prawidłowo podłączone, a regulator głośności nie został wyłączony;
Upewnić się, że korzystamy z odpowiedniego urządzenia wejściowego – komputer może być wyposażony
w więcej niż jedno takie urządzenie np. mikrofon od kamery, zwykły mikrofon i mikrofon line-in;
Upewnić się, że oprogramowanie audio jest odpowiednio skonfigurowane do potrzeb oprogramowania do
webinariów – wiekszość programów posiada wbudowany „kreator”, umozliwiający konfiguracje urządzeń
audio/wideo;
Sprawdzić regulację głosności i odpowiednio ją ustawić we wszystkich narzędziach (oprogramowanie,
karta dźwiękowa, słuchawki);
Upewnić się, że nie ma echa. Może się to zdarzyć, jeśli nie korzystamy z zestawu słuchawkowego i dzwięk
z głosników dobiega do mikrofonu;
Wszyscy powinni mieć zestawy słuchawkowe.
Ustawienia oprogramowania do webinarium.

Nawet, jeśli dysponujemy doskonałym sprzętem, dźwięki dochodzące z otoczenia mogą zakłócić przebieg webinarium. Zakłócenia takie jak hałas z ulicy, rozmowy współpracowników, pracujące systemy
wentylacyjne i brzęczące świetlówki mają niekorzystny wpływ na jakość produkcyjną webinarium.
Poziom tych zakłóceń można ocenić samodzielnie poprzez ocenę potencjalnych źródeł dźwięku. Należy
jednocześnie pamiętać, że w pustym pomieszczeniu, dźwięk może odbijać się od ścian, tworząc nieprzyjemne echo. W większości przypadków, aby wyeliminować ten efekt, wystarczy wytłumić pomieszczenie
np. przy pomocy mat akustycznych.

2.3. Oprogramowanie
Wiele elementów oprogramowania do realizacji webinariów to aplikacje sieciowe, które nie wymagają
instalacji. Dla większości urządzeń wymogiem jest jednak zainstalowanie aplikacji takich jak Adobe Flash
lub Java TM. Kolejną zaletą, oprócz braku instalacji, jest fakt, że oprogramowanie to działa na większości
systemów operacyjnych, a niektóre programy dysponują również wersjami mobilnymi.

2.3.1. Funkcjonalności
W ramach niniejszego opracowania wyodrębniliśmy szereg funkcjonalności oprogramowania do webinariów. Niektóre z nich mają kluczowe znaczenie dla realizacji webinariów, inne natomiast przyczyniają
się jedynie do poprawy jakości samego szkolenia. Tak, jak w przypadku każdego innego rodzaju oprogra-
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mowania, liczba dostępnych funkcjonalności jest uzależniona od stopnia rozwoju oprogramowania, co
ma również odzwierciedlenie w jego cenie. Oceniliśmy szereg komponentów takiego oprogramowania,
począwszy od aplikacji typu freeware/shareware, aż po opcje płatne.
W większości – jeśli nie we wszystkich – programach do przeprowadzania webinariów występują następujące funkcjonalności:
•• Transmisja wideo (dzięki czemu trener i uczestnicy widzą się nawzajem);
•• Czat (umożliwia uczestnikom komunikację w formie tekstowej. Nie przeszkadza więc osobie, która
mówi przez mikrofon);
•• Biała tablica (możliwość pisania/rysowania na współdzielonej tablicy);
•• Współdzielenie plików;
•• Współdzielenie notatek;
•• Współdzielenie ekranu (możliwość podglądu ekranu monitora prezentującego/trenera);
•• Możliwość przeprowadzania ankiet/quizów (kwestionariusze online).
Inne opcje, które mogą okazać się przydatne, a są udostępnione w bardziej zaawansowanych aplikacjach
oprogramowania, to:
•• Możliwość zmiany moderatora/trenera w trakcie szkolenia – co może okazać się przydatne
w przypadku webinariów z udziałem mniejszych grup, ponieważ umożliwia uczestnikom i trenerom
współpracę oraz przydzielanie uprawnień do zarządzania ekranem, itd.;
•• Możliwość podglądu pobranego pliku przy pomocy oprogramowania – co przydaje się podczas
dyskusji;
•• Możliwość nagrania webinarium przy pomocy oprogramowania – co może być bardzo przydatne,
jako, że pozwala uczestnikom, którzy nie mogli wziąć udziału w webinarium, na zapoznanie się z jego
treścią, a także pełni rolę cyfrowego notatnika – dzięki temu uczestnicy mogą poświęcić się w całości
śledzeniu treści webinarium podczas transmisji na żywo. Treść nagrania publikuje trener;
•• Możliwość tworzenia kwestionariuszy – znakomita metoda przeprowadzania ocen;
•• Możliwość publikacji kwestionariuszy – znakomita metoda dostarczania informacji zwrotnych
uczestnikom w sposób łatwy i szybki.
Aby określić skuteczność oprogramowania do webinariów, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
•• Czy bazuje ono na narzędziach internetowych, czy też wymaga instalacji oprogramowania?
•• Jaka jest maksymalna liczba użytkowników, uczestniczących jednocześnie w webinarium?
•• Jaka jest relacja dostępnych funkcjonalności do ceny oprogramowania?

2.3.2. Zasoby
Istnieje szereg pakietów oprogramowania, zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych, które można wykorzystywać w celach edukacyjnych.
Przykłady programów do webinariów
Adobe Connect 8
ClickWebinar
GoToMeeting/GoToWebinar
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AnyMeeting
BigBlueButton
DimDim
FastViewer confered
Fuze Meeting
Spreed
Mikogo
TeamViewer 7
Saba Webinar
RHUB GoMeetNow 4.3
ooVoo
Aktualne informacje o oprogramowaniu dostępnym na rynku oraz jego recenzje i porównania2 najlepiej
śledzić online. Dodatkowo, większość aplikacji ma wersje próbne, które pozwalają przetestować wszystkie
funkcjonalności, a następnie wybrać konkretne rozwiązanie.

2 Przykładowe recenzje: Top Ten Reviews, http://webinar-services-review.toptenreviews.com/;
Croice Blog: http://croice.com/blog/webinar-software-comparison-the-top-four-webinar-providers-reviewed/;
Online Meeting Tools: http://webconferencing-test.com/en/online-meeting-home.
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3. Organizacja webinarium

Jak już wspomniano na wstępie, webinaria mogą mieć zastosowanie w rozrywce, biznesie, jak i w edukacji. Tym niemniej, punktem centralnym niniejszego opracowania jest transmisja na żywo dla celów
szkoleniowych. Wiele aspektów webinariów – takich, jak zastosowana technologia czy motywacja
uczestników – może mieć wpływ na efektywność szkolenia. Instytucja, która organizuje webinarium
odgrywa najważniejszą rolę – ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie sesji, która będzie interesująca, odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona.
W tym rozdziale opiszemy role i obowiązki kluczowych osób, odpowiedzialnych za przebieg webinarium.
Należy pamiętać, że niektóre z tych ról mogą być pełnione przez te same osoby (np. doświadczony trener jest w stanie jednocześnie pełnić funkcję moderatora i pomocy technicznej). Zidentyfikowaliśmy
następujące role:
Rola

Zadania

Uwagi

Moderator

Odpowiedzialność za wprowadzenie i zakończenie webinarium, zintegrowanie trenerów i ekspertów;
Podsumowuje webinarium po rundzie
pytań i odpowiedzi

Również zarządzanie uczestnikami
pracującymi w grupach

Trener

Przygotowanie i zaprezentowanie treści, zastosowanie narzędzi
szkoleniowych

Może być zarazem moderatorem

Ekspert

Dostarczenie określonej wiedzy

W oparciu o doświadczenie zawodowe
oraz wiedzę

Wsparcie techniczne

Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania do webinariów,
rozwiązywanie problemów związanych
ze sprzętem/oprogramowaniem po
stronie uczestników

Koncentracja na rozwiązywaniu problemów (także ich obchodzenie)

Uczestnik

Uczenie się

Za ewentualną opłatą

Role i zadania zespołu realizującego webinarium.
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3.1. Cel webinarium
Instytucja, która chce zorganizować szkolenie w formie webinarium, musi odpowiedzieć na kluczowe
pytanie: co chcemy osiągnąć poprzez webinarium? Oto lista możliwych odpowiedzi:
1. DECYZJA: Dlaczego powinniśmy wybrać webinarium?
•• Z powodu geograficznego rozproszenia uczestników i trenerów. Technologia webinariów umożliwia
wyeliminowanie podróży, a co za tym idzie zredukowanie kosztów i oszczędność czasu;
•• Wzbogacenie kursu poprzez zaproszenie wykładowców w trybie zdalnej prezentacji;
•• Alternatywa dla uczestników, którzy np. ze względu na stan zdrowia nie mogą osobiście wziąć
udziału w szkoleniu;
•• Zwiększenie dostępności edukacji;
•• Zaoferowanie darmowego „teasera”;
•• Wygenerowanie dochodów z produktów objętych licencją.
2. CEL: Co chcemy osiągnąć poprzez to webinarium? (Z uwzględnieniem odbiorców):
a. Uczestnicy zewnętrzni
•• Zainteresować nowych klientów naszymi produktami lub usługami;
•• Wygenerować dochody z nowej funkcji lub usługi;
•• Zaprezentować klientom nową funkcjonalność;
•• Przedstawić sposób rozwiazywania często występujących problemów, związanych z produktami
lub usługami firmy;
•• Realizacja (bez)płatnego modułu szkoleniowego;
•• Realizacja (bez)płatnego modułu szkoleniowego w ramach programu szkoleń;
•• Zapewnienie ciągłości certyfikacji danego produktu lub usługi.
b. Osoby z firmy, partnerzy biznesowi
•• Uzyskanie informacji o nowej procedurze lub wersji oprogramowania z możliwością natychmiastowego wyjaśnienia wątpliwości;
•• Zaprezentowanie nowej koncepcji/metody i uzyskanie informacji zwrotnych (szkolenie
marketingowe);
•• Dopasowanie do siebie metodyk szkoleniowych różnych ekspertów w różnych lokalizacjach;
•• Pozyskanie aktualnych informacji o zmianach prawnych z możliwością zadawania pytań na
bieżąco;
•• Uzyskanie wyjaśnień ze strony eksperta w związku z konkretną sytuacją oraz możliwość ponownego przeanalizowania nagranej sesji z udziałem innych uczestników;
•• Nauka w podziale na łatwo przyswajalne etapy (np. godzina tygodniowo) w odniesieniu do
różnych aspektów danego zagadnienia – możliwość wykorzystania ankiet i/lub kwestionariuszy.
Aktywne uczestnictwo może być nagradzane zaświadczeniem ukończenia kursu.
3. NARZĘDZIA:
•• Jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane podczas sesji?
•• Jakie są inne warunki techniczne?
•• Czy możliwe jest używanie tych materiałów „interaktywnie” (np. przy pomocy narzędzi białej tablicy)?
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•• W przypadku wykorzystania mediów wymagających szerokopasmowego łącza (np. film HD) – czy
mamy informacje o ewentualnych ograniczeniach łącza?
•• Czy wszyscy uczestnicy mają dobre łącze?
Jakkolwiek oprogramowanie do webinariów może mieć zastosowanie jako platforma dla potrzeb organizacji międzynarodowych zebrań biznesowych oraz dyskusji na temat wyników czy stanu realizacji
projektu, możliwości te nie zostaną szerzej omówione w ramach analizowanej tu metodyki.

3.2. Role w zespole szkoleniowym
3.2.1. Trener
Trener zaznajomiony z technologią webinariów będzie w stanie poprowadzić samodzielnie szkolenie dla
niewielkiej grupy (do 6 osób). W przypadku webinariów dla ponad 20 osób, pomoc ze strony moderatora
i ewentualnie pracownika technicznego nabiera większego znaczenia. Jednakże, bez względu na wielkość
grupy, trener odpowiada za realizację wszystkich zadań w ramach warsztatu/szkolenia.
Przede wszystkim, trener musi przygotować temat i strukturę webinarium, jak również związane z nim
materiały, w tym prezentacje multimedialne. Trener powinien więc znać środowisko webinarium, dysponować doświadczeniem, które pozwoli mu ocenić możliwości oprogramowania, wybrać odpowiednie
narzędzia i treść. W przypadku szkoleń i warsztatów w formie webinarium, podczas których uczestnicy
nie widzą trenera, należy skupić się przede wszystkim na prezentacji. Musi być ona przygotowana w
sposób estetyczny, a zarazem funkcjonalny i efektywny. Dobra znajomość wykorzystywanego w tym
celu pakietu oprogramowania biurowego jest niewątpliwie pomocna.
Biorąc pod uwagę fakt, że materiały wykorzystywane w webinariach pochodzą z reguły z różnych źródeł
i są dostępne w różnych formatach, trener musi mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat różnych
technologii, programów i ewentualnie sprzętu (np. Intel a MAC).
Poniżej przedstawiamy wykres, ilustrujący istotność umiejętności trenerów w przypadku szkoleń prowadzonych przez wirtualnego instruktora (virtual instructor led training VILT). Badania wskazują, że
najistotniejsze cechy trenera webinariów to:
•• Umiejętność klarownego formułowania myśli, w sposób przystępny dla uczestników;
•• Umiejętność prezentowania tematu, korzystania z technologii webinariów, wiedza i łatwość korzystania z technologii w ogóle, jak również umiejętność prowadzenia warsztatów online (szkolenie
z zakresu VILT). Jakkolwiek umiejętności te są niezwykle istotne dla efektywnej realizacji szkolenia, nie
stanowią jego kluczowego elementu. W przypadku szkoleń tego formatu, najistotniejsza jest zawsze
przekazywana treść.
Oprócz umiejętności wymienionych powyżej, istotne są także kompetencje związane z samym procesem
szkolenia:
•• zrozumienie potrzeb uczestników;
•• umiejętność zarządzania grupą;
•• umiejętność przygotowywania materiałów szkoleniowych;
•• umiejętność planowania szkoleń;
•• umiejętność oceny VILT.
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Organizator webinarium powinien dostarczyć trenerowi informacje o uczestnikach i oczekiwanych
wynikach sesji szkoleniowej z dużym wyprzedzeniem. Organizator musi być w stanie odpowiedzieć na
Waga umiejętności Instruktora VILT:
Moderacja

61%

Znajomość tematu

59%

Łatwość korzystania z technologii

32%

Ogólne przygotowanie z zakresu kompetencji VILT

29%

Zrozumienie potrzeb odbiorców

38%

Umiejętność zarządzania pracą grupy

23%

Umiejętność opracowywania materiałów szkoleniowych 11%

35%
35%

59%
40%
52%
32%

Umiejętność planowania szkoleń

9%

Umiejętność oceny ROI dla VILT

6% 31%

kluczowe

33%

0%

ważne

Umiejętności
technologiczne –
ogólne, jak
i charakterystyczne
dla VILT są również
istotne

53%

20%

40%

60%

80%

100%

Delivering Virtual Instructor-Led Training (VILT), 2010, General Phisics Corporation (GP) and Training Industry, INC.

następujące pytania:
•• Jaki jest cel tego webinarium?
•• Jakie umiejętności ma nabyć uczestnik?
•• Jaki jest oczekiwany poziom umiejętności/wiedzy uczestników?
•• Jakie osoby będą uczestniczyć w webinarium?
•• Czy webinarium jest przeznaczone dla grupy zamkniętej, czy otwartej?
•• Jaka jest liczba uczestników?
•• Czy uczestnicy często korzystają z tego rodzaju oprogramowania?
•• Czy planowana jest jedna sesja, czy kilka kolejnych? Jeśli kilka kolejnych – czy wezmą w nich udział
te same osoby?
•• Jakie są warunki sprzętowe podczas szkolenia?
•• Czy każdy siedzi przed własnym komputerem?
•• Czy webinarium jest przygotowywane dla jednej, czy dla kilku grup?
•• Czy uczestnicy i trener mogą liczyć na wsparcie techniczne?
Zadaniem trenera jest dobranie odpowiednich metod, by zrealizować cel szkolenia. Organizator musi
jednak dostarczyć trenerowi wytyczne w zakresie technologii i zastosowania webinarium w ramach
szkolenia. Jeśli trener jest dobrze przeszkolony i poinformowany, powinien być w stanie przygotować
na tej podstawie odpowiedni plan zajęć.
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Kompetencje trenera szkoleń online – synchronicznych i asynchronicznych
Synchroniczne: Webinaria i spotkania online z komunikacją pozwalająca na płynną
interakcję między trenerem i uczestnikami.
Asynchroniczne: Webcasty, e-maile, instrukcje i komentarze na forach, blogach, wiki
gdzie uczestnicy mogą otrzymać informacje zwrotne od trenera ale nie mogą się z nim
komunikować w tym samym czasie.
Jakie kompetencje powinien mieć trener prowadzący webinaria? Lista poniżej opracowana
została na podstawie doświadczeń z własnej praktyki trenerskiej autorki oraz materiałów z rynku niemieckiego (włączając w to książkę „Tele-Tutoren” autorstwa Christina
Rautenstrauch, Wydawnictwo Bertelsmann, 2001).
1. Wiedza na temat nauki za pomoca e-learningu
•• Znajomość teorii nauczania zw. z e-learningiem;
•• Znajomość zagadnień związanych z samodzielnym uczeniem się i motywacją uczestników w sytuacji samodzielnej nauki;
•• Znajomość różnych metod i strategii uczenia się poprzez e-learning i doboru narzędzi,
które pozwalają wykorzystać takie metody;
•• Doradzanie uczestnikom w zakresie wyboru odpowiedniej metody samodzielnego
uczenia się. Diagnozowanie silnych stron i problemów.
2. Wiedza nt. procesu uczenia się osób dorosłych
•• Znajomość różnych teorii uczenia się;
•• Wiedza i praktyka w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych;
•• Wiedza i praktyka w zakresie tworzenia środowiska / platform wspierających proces
nauki;
•• Znajomość technik zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem.
3. Kompetencje komunikacyjne
•• Dobra dykcja i emisja głosu;
•• Umiejętność prowadzenia i podtrzymania konwersacji;
•• Znajomość technik zadawania pytań;
•• Znajomość netykiety i umiejetność tworzenia reguł netykiety dostosowanej do
potrzeb grup;
•• Znajomość słownictwa związanego z komputerami oraz e-learningiem. Umiejętność
tłumaczenia tych pojęć osobom bez wiedzy technicznej;
•• Wiedza na temat ograniczeń komunikacji synchronicznej i asynchronicznej;
•• Umiejętność doboru odpowiedniego narzędzia komunikacyjnego.
4. Kompetencje w zakresie moderacji
•• Znajomość procesów grupowych, szczególnie zachodzących w grupach pracujących
online;
•• Umiejętność dostarczania wiedzy i wspierania wymiany informacji;
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•• Praktyczna umiejętność moderowania dyskusji na czacie, forum, w wirtualnym
pokoju, na Skypie, itp.;
•• Posiadanie wiedzy nt. dydaktyki tworzenia i zlecania zadań / prac dla grup pracujących online;
•• Umiejętność dawania informacji zwrotnej w sposób dostosowany do środowiska
online;
•• Znajomość metod i narzędzi do pracy grupowej (synchronicznej i asynchronicznej).
5. Znajomość obsługi komputera, oprogramowania, internetu
•• Sprawne posługiwanie się komputerem - znajomość podstawowych składowych
komputera (np. co to jest pamięć operacyjna i jaką pamięć operacyjną mam na swoim
komputerze) i obsługi systemu operacyjnego;
•• Umiejętność obsługi różnych programów, zarówno typowych (np. MS Office) jak niestandardowych (np. mindmeister). Szybkie uczenie się obsługi nowych programów;
•• Wiedza na temat zasad działania platform do szkoleń online (synchronicznych i asynchronicznych). Umiejętność porównania funkcji platform;
•• Umiejętność sprawdzenia jakości łącza internetowego i dobór łącza do potrzeb kursu;
•• Umiejętność budowania bazy wiedzy dostepnej online i doboru narzędzi;
•• Praca z komputerem, oprogramowaniem i internetem to przyjemność. Posiadanie
100 różnych kont w różnych serwisach, nie męczy Cię;
•• Umiejętność radzenia sobie z problemami technicznymi.
Źródło: Marta Eichstaedt, Blog o Webinarach,
http://www.webcomm.eu/kompetencje-treneraszkolen-online-synchronicznych-i-asynchronicznych/, 03.2012.

Jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane podczas sesji i jakie są pozostałe warunki techniczne?
Czy możliwe jest wykorzystanie tych materiałów w sposób „interaktywny” (np. przy pomocy tablicy)?
Jeżeli korzystamy z mediów wymagających dostępności łącza szerokopasmowego (np. HD, wideo) –
czy jesteśmy w stanie zidentyfikować „wąskie gardła” połączenia (czy wszyscy uczestnicy dysponują
dostępem do dobrych łączy)?
Trener i Moderator
Jakkolwiek trener może liczyć na wsparcie ze strony moderatora, w oczach uczestników to on jest osobą
prowadzącą webinarium. To, czy odniesie sukces, zależy od przygotowanego scenariusza, materiałów
szkoleniowych, jak również od jego doświadczenia. Trenerzy, którzy zakładają, że znają temat dobrze i są
dobrymi mówcami, z reguły doświadczają pewnych trudności, stykając się po raz pierwszy z webinarium.
Brak przygotowania, odpowiedniego dopasowania istotnych kompetencji do formatu webinarium, stają
się widoczne od razu, i wpływają na obniżenie efektywności sesji.
Wskazówki dla trenera prowadzącego swoje pierwsze webinarium:
•• Przeprowadź webinarium na temat, który znasz bardzo dobrze;
•• Przeprowadź co najmniej jedną „sesję szkoleniową” z udziałem osoby uczestniczącej w webinarium
zdalnie, która następnie przekaże Ci informacje zwrotne;
•• Przygotuj szczegółowy harmonogram (nie musisz ściśle się go trzymać);
•• Przygotuj wszystkie materiały przed rozpoczęciem sesji – nie improwizuj;
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•• Wgraj prezentację do oprogramowania z dużym wyprzedzeniem. W zależności od szybkości Internetu
wysyłanie prezentacji i wszystkich dokumentów pomocniczych może zająć do pół godziny;
•• Jeżeli nie ma moderatora, a mikrofony uczestników są wyłączone, nie zapomnij spoglądać na okno
czatu. Unikaj mówienia bez przerwy na dany temat.
•• Zachęcaj do zadawania pytań.
Obowiązki trenera:
Obowiązkiem trenera jest poprowadzenie sesji w taki sposób, aby nieustannie zachęcać uczestników
do aktywnego udziału w procesie szkolenia/kształcenia. Nietrudno o tym zapomnieć, gdy nie widzimy
odbiorców i ich zachowań, które świadczą o odbiorze sesji. W większości przypadków, osobom, które nie
mają doświadczenia w tej dziedzinie, zaleca się, aby położyły nacisk na atrakcyjność treści i dynamikę
prezentacji. Niektórzy mówią w sposób zwięzły, przepełniony energią, co w przypadku webinariów szalenie się przydaje; po kilku próbach, każdy trener powinien być w stanie wybrać styl i formę dostosowaną
do potrzeb odbiorców, a zarazem do jego własnych umiejętności.
Odpowiedzi na pytania:
Podczas webinarium, trener jest ekspertem, a co za tym idzie, odbiorcy oczekują odpowiedzi na postawione przez siebie pytania. Należy reagować na to w sposób pozytywny. Jednakże, ze względu na fakt,
że podczas szkolenia nie zawsze przewidziany jest czas na zadawanie pytań, trener musi na nie odpowiedzieć po zakończeniu głównej sesji, nawet, jeśli w rezultacie miałaby ona potrwać nieco dłużej.
Odpowiedzialność za reprezentowanie firmy organizatora
W wielu przypadkach, trener reprezentuje firmę organizującą szkolenie, dlatego też powinien zadbać
o realizację standardowych zadań w związku z webinarium, takich, jak odpowiednie powitanie uczestników i poinformowanie ich o wszelkich sprawach formalnych. Moderator, który może dysponować
większą ilością informacji niezwiązanych bezpośrednio z treścią szkolenia, może udzielić trenerowi
odpowiednich instrukcji w tym zakresie w pewnych sytuacjach, np. gdy trener prowadzi sesję gościnnie
(patrz także sekcja „Ekspert”, str. 25), na zaproszenie firmy organizującej webinarium. W takim przypadku
trener powinien jednak również zapoznać się z danymi na temat tej firmy.
Ewaluacja webinarium
Niezwykle istotnym zadaniem trenera jest ocena webinarium. Do tego celu można wykorzystać szereg
narzędzi:
•• Istnieje możliwość odtworzenia już nagranego webinarium lub zapoznania się z danymi statystycznymi na jego temat;
•• Przejrzenie odpowiedzi na pytania z quizu dla uczestników;
•• Przy pomocy określonych aplikacji oprogramowania, trener może przejrzeć nie tylko statystyki odpowiedzi w quizach, ale również informacje na temat aktywnego uczestnictwa w sesji;
•• Trener powinien mieć dostęp do danych w zakresie długości sesji szkoleniowej, liczby uczestników
i czasu ich aktywności. Nawet fakt, że niektórzy uczestnicy wycofali się z sesji przed jej zakończeniem
wskazuje, czy webinarium było interesujące i dobrze poprowadzone.
•• Na podstawie celów wyznaczonych przed sesją: czy osiągnęliśmy nasz cel/cel częściowy?
Dane te mogą być skutecznie wykorzystywane podczas webinarium; dzięki temu ocena nie bazuje
wyłącznie na subiektywnych odczuciach i punktacji przyznanej w ankietach oceniających.
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3.2.2. Moderator
Według słownika Webster’s Dictionary3 „moderator” to:

“a) Osoba, która ogranicza, moderuje lub uspokaja.
b) Urzędnik, który kontroluje zgromadzenie, zapewniając porządek, składając
propozycje pytań, regulując przebieg zebrania i zliczając głosy.”
Jak widzimy, podczas webinariów, rola moderatora jest dość zbliżona. Moderator jest z reguły zatrudniony
przez firmę organizująca webinarium, chyba, że obowiązki moderatora może pełnić trener. Moderator
może wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie stosowania aplikacji do webinariów i rozpocząć
sesję, przedstawiając uczestnikom trenera, co pozwoli od razu wzmocnić jego autorytet. Moderator musi
mieć ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne. Moderowane webinarium ma na ogół następującą
strukturę:
•• Moderator: Sprawdzenie obecności zarejestrowanych uczestników, rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych;
•• Moderator: Powitanie, sformułowanie oczekiwań wobec uczestników w odniesieniu do ich zachowań
w czasie sesji;
•• Moderator: Wprowadzenie do tematu;
•• Trener: Omówienie tematu;
•• Moderator: Zarządzanie procesem pozyskiwania informacji zwrotnych (czat, ewentualnie komunikacja
głosowa);
•• Trener: Odpowiedzi na pytania;
•• Moderator: Zamkniecie sesji.
Oczywiście, scenariusz może być dużo bardziej złożony, jeśli w webinarium biorą udział także dodatkowi
eksperci lub wymaga on zatrudnienia więcej niż jednego trenera!
Moderator jako drugi trener
Podczas webinarium może okazać się, że trener musi jednocześnie prowadzić prezentację i odpowiadać na pytania i komentarze uczestników. Moderator pomaga trenerowi w opanowaniu intensywnej
interakcji z uczestnikami. Moderator może skupić się na organizacji dyskusji w grupie. Jest w stanie bez
trudu śledzić komentarze i pytania, dzielić je na obszary zagadnień i przedstawiać trenerowi w czasie
zarezerwowanym na dyskusję.
Trener może otrzymać następujące wsparcie ze strony moderatora:
•• Zaangażowanie uczestników w sesję przy pomocy czatów i innych narzędzi;
•• Przegląda czat, zapobiega sporom i działaniom, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na proces
szkolenia;
•• Dyskretnie przekazuje trenerowi informacje o przebiegu seminarium oraz istotnych czynnikach, na
które należy zwrócić największą uwagę.

3 Definicja pojęcia “Moderator” na podstawie Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, Cambridge
University Press, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british.
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Na czacie moderator może poznać opinie i pytania uczestników jeszcze przed trenerem. Powinien
także mieć przynajmniej minimalną wiedzę na temat zagadnień poruszanych podczas szkolenia. Może
pomóc trenerowi, weryfikując zadane pytania, tak, aby zaprezentować mu najciekawsze spośród nich.
Natomiast poprzez funkcjonalność „chat moderowany” można pokazywać uczestnikom w czatroomie
tylko zatwierdzone pytania i komentarze.
Moderator jako osoba odpowiedzialna za wsparcie techniczne
Istotnym zadaniem moderatora jest wspieranie techniczne uczestników i prowadzącego. Na ogół posiada
on szczegółową wiedzę na temat oprogramowania do webinariów i większe niż trener doświadczenie
w tym zakresie. Ze względu na problemy techniczne, z którymi często borykają się uczestnicy, moderator
powinien również mieć dostęp do dedykowanej linii telefonicznej, tak, aby móc doradzać uczestnikom
poza sesją w przypadku jakichkolwiek kłopotów natury technicznej. Zaleca się opublikowanie numerów
telefonów z dużym wyprzedzeniem.
Inne obowiązki moderatora
Do obowiązków moderatora może także należeć częściowe przygotowanie szkolenia, organizacja materiałów marketingowych oraz zebranie publikacji i komentarzy na portalach społecznościach. Moderator
może również zostać poproszony o zgromadzenie materiałów i udostepnienie nagrania z webinarium
po jego zakończeniu wraz z recenzją samego webinarium. Moderator sprawdza się dobrze w tej roli
w przypadku, gdy webinarium jest zorganizowane przez firmę szkoleniową, ponieważ zna dobrze firmę,
jak również był obecny na samej sesji.
Moderowanie webinariów zorganizowanych na dużą skalę
Jak widzimy, obowiązki moderatora są bardzo zróżnicowane i obejmują działania od organizacji szkolenia
wspólnie z trenerem po kwestie techniczne. Dlatego zaleca się ich rozdzielenie pomiędzy moderatora,
helpdesk oraz drugą osobę prowadzącą/asystenta w przypadku dużych webinariów.
Moderowanie webinariów na małą skalę
Podczas, gdy duże webinaria wymagają wyznaczenia osób pełniących różne role, w przypadku małych
webinariów dla 4-8 uczestników, role te mogą być pełnione przez pojedynczego trenera. Zaleca się jednak,
aby była to osoba z odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu webinariów i dobrym zrozumieniem
platformy narzędziowej.

3.2.3. Ekspert
Ekspert jest obecny podczas wielu webinariów jako osoba dostarczająca trenerowi kluczowych informacji; moderator może też zdecydować o zaproszeniu eksperta, a nie trenera, do współpracy w związku
z określonym zagadnieniem.
Ekspertami są praktycy z dziedziny dotyczącej webinarium; mogą to być osoby o międzynarodowej renomie w tej dziedzinie (np. profesor uniwersytetu, przedstawiciel rządu czy kierownictwa dużej korporacji).
Eksperci często biorą udział w webinarium zdalnie; bardzo istotne jest zatem aby upewnić się, że dysponują łączem internetowym, które zapewni dobrą jakość transmisji audio/wideo.
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Wybór ekspertów
Wyboru ekspertów dokonuje często firma organizująca seminarium, zadanie to może jednak zostać
powierzone trenerowi lub moderatorowi. Przy doborze eksperta istotne są następujące zagadnienia:
•• Uznanie w dziedzinie, której dotyczy sesja;
•• Dobry mówca/umiejętność prezentacji;
•• Umiejętność koncentracji na temacie webinarium;
•• Umiejętność formułowania krótkich i jasnych odpowiedzi na pytania;
•• Dostępność czasowa w terminie webinarium;
•• Doświadczenie w stosowaniu narzędzi komputerowych.

3.2.4. Wsparcie techniczne
Możliwość skorzystania z pomocy technicznej zwalnia trenera i/lub moderatora z odpowiedzialności za
ewentualne problemy z połączeniem, pozwalając im skupić się na treści sesji szkoleniowej.
Ekspert techniczny może działać na miejscu lub zdalnie. Do jego umiejętności należą:
•• Umiejętność słuchania uczestników;
•• Umiejętność udzielania zrozumiałych, spokojnych odpowiedzi;
•• Doskonały poziom wiedzy technicznej w zakresie Internetu i wybranych narzędzi;
•• Umiejętność obejścia problemów, których nie da się szybko rozwiązać.

3.2.5. Typy uczestników
Organizator szkolenia odpowiada za dostarczenie trenerom informacji na temat uczestników (dorośli/
dzieci, profesjonaliści/laicy itd.) oraz ich liczby. Jeśli chodzi o typ uczestnika, w pierwszej kolejności trener musi wiedzieć, kto będzie uczestniczył w szkoleniu, co jest uzależnione od charakteru webinarium:
•• Zamknięta, ograniczona grupa odbiorców (wymagane zaproszenie, możliwość identyfikacji określonych osób);
•• Użytkownicy zaawansowani (programów komputerowych);
•• Użytkownicy anonimowi.
Wszystkie z w/w typów wymagają określonego podejścia (np. w przypadku uczestników zaawansowanych, na ogół można obejść się bez „ceremonii otwarcia”: „Słyszycie mnie? Nie słyszę was... jak mam
ustawić kamerę?”) – ta część zabiera bardzo dużo czasu w przypadku niedoświadczonych użytkowników.
Uczestnicy anonimowi mogą mieć własne nawyki (wystarczy przyjrzeć się większości otwartych dyskusji
internetowych), a administrator musi kontrolować ich zachowania przy pomocy dostępnych narzędzi
przez cały czas trwania sesji.
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Kolejnym czynnikiem determinującym charakter webinarium jest lokalizacja uczestników. Wyróżniamy
dwa główne typu uczestników:
Użytkownicy na miejscu, w jednej sali konferencyjnej z moderatorem + zdalnie pracujący trener:

Trener

Moderator

Trener na miejscu (z moderatorem) + zdalni uczestnicy:

Trener

Moderator

W każdej z tych sytuacji należy przyjąć inne podejście, przygotowując się do webinarium. Trener musi
wiedzieć, jaka powinna być jego struktura, jakie zadania i interakcje będą możliwe i czy otrzyma wsparcie
ze strony personelu technicznego.
Kolejną istotną dla dobrego szkolenia kwestią jest liczba uczestników. Zasada ogólna głosi: im więcej
użytkowników, tym mniejsza interaktywność. Należy wziąć to założenie pod uwagę, planując strukturę
webinarium.
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Liczba uczestników

Poziom interaktywności

Struktura webinaru

Do 6

Wysoki poziom interaktywności – sesja
może mieć charakter dialogu. Uczestnicy
mogą spontanicznie przerywać trenerowi.
Dozwolone są interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami – np. poprzez czat.
Istnieje też możliwość komunikacji dwukierunkowej audio/wideo, jeśli pozwala na to
zastosowana technologia.

Struktura i treść mogą podlegać modyfikacji
w zależności od informacji zwrotnych i przebiegu interakcji.

7 – 20

Ograniczona interakcja audio/wideo (wykładowca może wskazywać osoby, które mogą
zabrać głos). Korzysta się ze specjalnych
narzędzi, by zilustrować przebieg procesu
kształcenia na potrzeby uczestników (np.
przycisk „zgłaszania się do odpowiedzi” lub
przyciski tak/nie).

Struktura i treść mają postać „półsztywną”.
Istnieje możliwość wydłużenia/skrócenia
czasu poświęconego na omówienie poszczególnych tematów na podstawie informacji
zwrotnych. Po każdym bloku informacyjnym
należy uwzględnić sesję pytań i odpowiedzi.

Istotne są ankiety, głosowania i inne narzędzia umożliwiające udzielanie szybkich
odpowiedzi..
20+

Poziom interaktywności jest uzależniony od
liczebności zespołu prowadzącego. Jeśli trener jest sam, można korzystać tylko z ankiet.
Jeśli współpracuje z nim przynajmniej jeden
moderator (a także, być może, dodatkowi trenerzy/eksperci), istnieje możliwość otwarcia
czatu, moderowanego dla potrzeb trenera
i ekspertów.

Struktura musi być sztywna. Uczestnicy są
w mniejszym lub większym stopniu anonimowi; zachodzi duże prawdopodobieństwo,
że część z nich dołączy do grupy z opóźnieniem lub opuści sesję przed jej końcem.
Dyscyplina w zakresie obecności zależy od
kontekstu merytorycznego i jest wskazówką
na przyszłość dla uczestników szkolenia.

Poziom interaktywnosci, a struktura webinaru w kontekscie liczebnosci grupy.
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4. Planowanie i przygotowanie
webinarium
Zarówno prowadzenie szkolenia, jak i prezentacja przed kamerą wymagają pewnych umiejętności.
Trenerzy charakteryzują się odmiennością stylu, strategii i doświadczenia. Nawet bardzo kompetentni
trenerzy mogą mieć problem z występowaniem przed kamera – tracą charyzmę i pewność siebie. Dlatego
dobre przygotowanie to klucz do dobrego webinarium. W związku z tym początkującym doradza się
użycie awatarów lub załadowanie swoich zdjęć. Zapewnia to lepszą kontrolę nad prezentacją, ponieważ
nie trzeba koncentrować się na wyrazie twarzy. Podejście to również mniej obciąża łącze.
Trener powinien przygotować dokument, przypominający bardziej scenariusz, niż zwykły program
szkolenia. Scenariusz różni się od innych materiałów szkoleniowych. Scenariusz szkolenia powinien
obejmować plan interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami, szczegółowy opis zajęć i procedur oceny.
Rozwijanie kompetencji trenera oraz ustalenie przejrzystej i precyzyjnej struktury szkolenia ma kluczowe
znaczenie, szczególnie w przypadku mniej doświadczonych trenerów. Mając świadomość, że szkolenia
w formie webinarium są zbliżone do tradycyjnych, możemy przenieść pewne dobre praktyki i zasady
bezpośrednio z jednej metodyki do drugiej.
Analizując treść merytoryczną szkolenia i jego strukturę, trener powinien umieć:
•• Przygotować każdy element webinarium w taki sposób, by zapewnić właściwą proporcję odpowiednich
zajęć dla uczestników, skupiając się przede wszystkim na tym, by uniknąć monotonii;
•• Wyselekcjonować materiały w taki sposób, aby uczestnicy byli w stanie bez trudu dostrzec logikę
całego szkolenia, a w szczególności kluczowych wniosków;
•• Połączyć sprawdzone metody dydaktyczne stosowane przed szkoleniem, jak również te, które będą
stosowane po jego zakończeniu, określone w MW mianem “metod mieszanych”;
•• Opracować program szkolenia w taki sposób, aby odnaleźć równowagę pomiędzy zadaniami indywidualnymi i zespołowymi, z uwzględnieniem celów i warunków określonych przed szkoleniem;
•• Dopasować odpowiednią strukturę szkolenia, jeśli prowadzi je więcej niż jedna osoba.
Opracowanie struktury szkolenia zgodnej z założonymi celami i warunkami może okazać się zadaniem
złożonym. Im więcej elementów bierzemy pod uwagę podczas planowania, tym łatwiej jest zrealizować
program. Jest to ogromnie istotne zwłaszcza, gdy w grę wchodzi więcej niż jeden prowadzący.
Struktura programu musi uwzględniać cechy grupy, jak np. predyspozycje do koncentracji w długim okresie czasu (godzina lub dłużej). Struktura ta powinna być przejrzysta i jasna nie tylko dla prowadzącego,
kontrolującego kolejność i czas trwania poszczególnych bloków, ale także dla uczestników. Przejrzystość
struktury programu ułatwia weryfikację i modyfikację jego założeń przez osoby odpowiedzialne za
realizację lub zatwierdzenie programu szkoleniowego, a co za tym idzie, jego wdrożenie i sfinansowanie.
Biorąc pod uwagę aspekty funkcjonalne przygotowania struktury programu szkoleniowego, trener
powinien umieć:
•• Zaplanować całą infrastrukturę i zasoby niezbędne do przeprowadzenia efektywnego szkolenia;
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•• Zapewnić przekazanie całości informacji wszystkim osobom uczestniczącym w organizacji szkolenia
oraz uczestnikom;
•• Przewidzieć ewentualne problemy, przygotować działania i materiały zastępcze oraz zaplanować
elastyczny sposób reagowania na zmiany lub problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie szkolenia.
Prawidłowe zaplanowanie wykorzystania sprzętu, infrastruktury i materiałów staje się łatwiejsze dzięki
zastosowaniu listy sprawdzającej. Narzędzie to zapewnia bezpieczeństwo organizacyjne szkolenia,
minimalizując prawdopodobieństwo pominięcia nie tylko kwestii istotnych, ale również detali, które
zwiększają komfort pracy i przyczyniają się do budowy profesjonalnego wizerunku. Przykładową listę
kontrolną prezentujemy poniżej (Tabela 5):
LISTA KONTROLNA DLA WEBINARIUM

√

Przeprowadziłem/am analizę grupy docelowej
Język i materiały są dostoswane do grupy docelowej
Mam potrzebny sprzęt i wszystkie materiały
Mam plan B
Mam stabilne łącze internetowe
Mam zestaw słuchawkowy
Przygotowałem/am wcześniej quizzy i inne zadania dla uczestników
Mam scenariusz szkolenia, obejmujący cele, moduły, ćwiczenia, czas, zasoby, treść ćwiczeń, materiały
i narzędzia
Ustaliłem/am zasady i warunki szkolenia przed jego rozpoczęciem
Wiem, jak długo potrwa szkolenie
Wiem, w jakim stopniu przygotowane są osoby z mojego zespołu szkoleniowego
Wszystkie materiały są już załadowane w wirtualnym pokoju
Lista kontrolna trenera przed realizacją webinarium.

„Złota zasada”, szczególnie w przypadku niedoświadczonych trenerów/szkoleniowców/wykładowców
brzmi: przygotuj się, przygotuj się i jeszcze raz przygotuj się.
•• Planowanie jest istotne, ale elastyczność jest jeszcze ważniejsza;
•• Nie ma głupich pytań ani opinii – nie próbuj „strofować” uczestników, przyjmij ich takimi, jacy są,
dostosuj się do nich także na poziomie programu;
•• Zawsze miej przy sobie „walizkę trenera” pełną prezentacji, niezbędnych programów, plików zapasowych, trzymaj w niej także laptopa i kamerę;
•• Być może szkolenie organizuje ktoś inny; musisz być w stałym kontakcie z tą osobą.
Zaleca się, aby trener zalogował się w wirtualnym pokoju z godzinnym wyprzedzeniem, by upewnić się,
że urządzenia zostały odpowiednio wyregulowane, a prezentacje są gotowe.
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Literatura na temat webinariów szkoleniowych4 wskazuje, że optymalizacja sesji wymaga pewnych
przygotowań:
•• Przygotuj informacje o uczestnikach i celach szkolenia;
•• Wyjaśnij uczestnikom kwestie techniczne – zmniejszy to niechęć uczestników, jeśli wcześniej nie
uczestniczyli w webinariach;
•• Uzgodnij format sesji webinarium;
•• Uzgodnij z ekspertem, jak i kiedy będzie odpowiadał na pytania uczestników;
•• Jeśli nie chce prowadzić wykładu, zasugeruj przyjęcie struktury wywiadu;
•• Zapytaj, czy ekspert chce odpowiadać na pytania w trakcie prezentacji, czy raczej po jej zakończeniu;
•• Zapytaj, czy ekspert chciałby, aby moderator działał jako pośrednik, czy uczestnicy mają zwracać się
do niego bezpośrednio;
•• Przygotuj uczestników, podaj im informacje o ekspercie;
•• Poproś uczestników o zadawanie pytań, pomóż im w ich opracowaniu.

4.1. Planowanie sesji
Realizacja webinarium rozpoczyna się na długo przed faktycznym rozpoczęciem transmisji. Przygotowując
się do webinarium, trener musi zaplanować harmonogram określonych zadań. W zależności od klienta,
grupy czy tematu szkolenia, działania te mogą być w pewnym stopniu zróżnicowane, z reguły jednak
przyjmują następującą kolejność:
Zadanie I: Analiza celów webinarium
Odpowiedz na pytania:
1. Jakie są cele webinarium? Jaki jest podstawowy cel szkolenia?
2. Kto jest głównym organizatorem webinarium? Instytucja? Firma? Inny podmiot?
3. W jaki sposób cele te będą mierzone5?
Zastanów się:
Zrozumienie celów umożliwia zaplanowanie całego procesu w prawidłowy sposób i uniknięcie przyszłych
nieporozumień. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że trener ma do dyspozycji ogromną ilość
narzędzi, które może wykorzystać podczas szkolenia, a dobre zrozumienie jego celu pozwoli mu dokonać
właściwego wyboru. Należy pamiętać, że musimy określić wskaźniki, które pozwolą nam stwierdzić, czy
cel został osiągnięty, czy też nie. Przykładowo: jeśli celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy handlowców
na temat aspektów technicznych oferowanych produktów, wskaźnikami mogą być wyniki sprzedaży
w nadchodzących miesiącach lub wyniki audytu.

4 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc
5 Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 6.
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Zadanie II: Analiza uczestników webinarium
Odpowiedz na pytania:
1. Czy wszyscy uczestnicy należą do jednej organizacji? Czy są osobami z zewnątrz, czy też pracownikami wewnętrznymi?
2. Czy znają oprogramowanie online? Czy praca z komputerem przychodzi im łatwo?
3. Jakie mają oczekiwania względem szkolenia?
4. Co zmotywowało ich do udziału w szkoleniu?
5. Jaki będzie szacunkowy poziom dyscypliny w grupie?
6. Czy uczestnicy mają doświadczenie w zakresie przedmiotu szkolenia?
7. Czy przebywają w tej samej strefie czasowej?
Zastanów się:
Ustalenie tożsamości uczestników może pozwolić ci zgadnąć, jak będą się zachowywali podczas webinarium. Ludzie anonimowi mogą zakłócać jego przebieg; ludzie, którzy są z tej samej organizacji, ale
nie widują się zbyt często, będą skłonni rozmawiać na tematy niezwiązane ze szkoleniem. Umiejętność
dostosowania się do oczekiwań uczestników daje bardzo dużo i może zwiększyć ich motywację do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Należy uwzględnić dane demograficzne (wiek, płeć, itd.) oraz ewentualne
różnice kulturowe pomiędzy uczestnikami. Istotne są również ich umiejętności metakognitywne (zdolność
do kierowania własnym procesem uczenia się), styl uczenia się i preferencje.
Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania, możesz dać uczestnikom do wypełnienia krótką ankietę. W miarę
możliwości zaplanuj webinarium dla jednolitej grupy (ten sam poziom umiejętności, wiedzy i zrozumienia
omawianych kwestii). Pomoże to zwiększyć skuteczność nauki i usprawni przeprowadzenie webinarium.
Zadanie III: Ustalenie formatu szkolenia
Odpowiedz na pytania:
1. Ile osób weźmie udział w szkoleniu?
2. Skąd będzie ono transmitowane?
3. Jaki jest tryb uczestnictwa – rozproszenie geograficzne uczestników, czy każdy ma dostęp do
komputera?
4. Jaki jest wyznaczony czas szkolenia?
5. Jakie narzędzia będą używane?
Zastanów się:
Zdarza się, że wielu uczestników szkolenia korzysta z jednego komputera. Może się też zdarzyć, że trener
nie będzie obecny na miejscu, z którego z reguły transmituje się webinaria, a co za tym idzie, nie będzie
mógł przekazać uczestnikom odpowiedniego sprzętu i udostępnić im łącza internetowego. Może to mieć
ogromny wpływ na formę szkolenia i wymaga uprzedniego przygotowania.
Zadanie IV: Planowanie webinarium
Określ:
1. Datę i godzinę szkolenia.
2. Strukturę szkolenia.
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3. Format szkolenia.
4. Członków personelu i ich obowiązki.
5. Zastosowanie narzędzi interaktywnych.
6. Wymogi szkoleniowe.
Zastanów się:
Format sesji będzie uzależniony od odpowiedzi na pytania z zadań 1-3. Wyznacz harmonogram, który
najbardziej odpowiada uczestnikom (weź pod uwagę ewentualne różnice stref czasowych). Struktura
i forma szkolenia jest zróżnicowana dla różnych tematów i celów szkolenia, podobnie, jak liczba i cechy
uczestników.
Zadanie V: Zdefiniowanie warunków technologicznych
Odpowiedz na pytania:
1. Jakie są wymogi funkcjonalne oprogramowania?
2. Czego można oczekiwać po wyposażeniu?
3. Jakie są ewentualne wyzwania z punktu widzenia uczestników (czy można je w prosty sposób
rozwiązać)?
Zastanów się:
Plan szkoleniowy powinien uwzględniać warunki technologiczne. Nawet najlepsze materiały i narzędzia okazują się bezużyteczne, jeśli uczestnicy nie potrafią ich używać. Częściowo może to być związane
z efektywnością urządzeń lub jakością połączenia internetowego; wszystkie te czynniki powinny być
dostosowane do potrzeb uczestników.

4.2. Przygotowanie materiałów
Wykorzystanie wielu mediów z dużą ilością obrazów graficznych staje się standardem. Prędkość połączeń internetowych rośnie, podobnie jak wymagania trenerów co do materiałów graficznych, które mają
wpływ na jakość i wyniki szkolenia. Kluczem do udanego webinarium jest ciekawa i wciągająca prezentacja, a także połączenie różnych elementów multimedialnych oraz podanie przykładów praktycznych
i dodatkowych argumentów.

4.2.1. Prezentacja
Integralną częścią webinarium są prezentacje i interaktywne materiały szkoleniowe. Jako środek komunikacji wizualnej webinaria uzależnione są od grafiki. Podejście graficzne i projekt muszą być skoordynowane z innymi elementami informacyjnymi, aby wzmocnić i wyjaśnić wiadomości omawiane podczas
szkolenia.
Przestrzeń
Projektując prezentację należy w jak najlepszym stopniu wykorzystać przestrzeń webinarium. Marginesy
mogą służyć jako swego rodzaju spis treści, który pomaga uczestnikom zorientować się w jej strukturze.
Nie warto wybierać dużych formatów, jeśli nie ma to uzasadnienia praktycznego – nic w ten sposób nie
zyskamy, tracimy natomiast miejsce, które mogłoby zostać wykorzystane do zaprezentowania innego
narzędzia.
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Projekt
Grafika powinna mieć zawsze wartość komunikacyjną i edukacyjną; najbardziej skuteczne są grafiki proste
i przejrzyste6. Najpopularniejszym narzędziem do tworzenia prezentacji, które mogą zostać wykorzystane
podczas webinarium, jest dziś PowerPoint. Ten format prezentacji slajdów, zawierających tekst, obrazy
i proste animacje, to doskonały sposób zilustrowania informacji dostarczanych podczas wykładu. Choć
PowerPoint to proste i znane narzędzie, wielu użytkowników popełnia wciąż te same błędy. Trener,
prezentujący dane przy pomocy tej aplikacji, powinien zadbać o to, by były czytelne – unikać zbyt małej
czcionki czy nadmiernego zróżnicowania stylów.
Odpowiedni układ slajdów w prezentacji, biorąc pod uwagę takie elementy, jak grafiki i wykorzystane
czcionki (zwykły tekst, nagłówek i stopka, punktury) jest również bardzo istotny. Powinien sprawiać
wrażenie profesjonalnego, a zarazem na tyle prostego, by nie odwracać uwagi od treści. Dobry projekt
może stać się kolejnym narzędziem komercyjnym, opatrzonym marką organizatorów webinarium. Jest to
istotne z punktu widzenia ewentualnej dystrybucji materiałów do szerszej rzeszy odbiorców. Projektując
slajdy, należy wziąć pod uwagę specyficzne wymiary monitorów, na których prezentowane będą dane.
Treść powinna być czytelna na 10-calowym ekranie netbooka, jak równiez na 30-calowym monitorze.
W przeciwieństwie do tradycyjnego szkolenia, podczas webinarium można korzystać z wielu form prezentacji danych. Nie muszą to być zawsze slajdy, jakkolwiek bywają niezwykle pomocne, ponieważ przyciągają uwagę uczestników, ułatwiają uczenie się i zapamiętywanie informacji. Należy jednak korzystać
z nich mądrze. Trzeba pamiętać, że webinarium to przede wszystkim komunikacja głosowa; nie warto
przeciążać uczestników zbyt dużą ilością tekstu na ekranie. Zamiast tego, przy pomocy obrazów należy
przyciągnąć ich uwagę i zilustrować podstawowe tezy prezentacji. Materiały wizualne powinny przekazywać jasne informacje i wzmacniać proces uczenia się; należy eliminować obrazy, które pełnią funkcję
wyłącznie dekoracyjną. Dobrym przykładem użytecznych materiałów graficznych są: rysunki, wykresy,
symbole, fotografie i zrzuty ekranu.
Oprogramowanie do tworzenia prezentacji zawiera mnóstwo dodatków, które kształtują jej wizualny
charakter. Złożone elementy animowane nie powinny mieć zastosowania. Większość programów do
realizacji webinariów ma trudności z przetwarzaniem takich elementów. Mogą też wystąpić problemy
z przetwarzaniem takich materiałów na inne formaty.
Jak przeprowadzić webinar?
10011
01100101
01001010
10110100
01100101

PRZYGOTOWANIE

PRAKTYKA

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI
KOMPUTERA

Jak przeprowadzić webinar?
Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia
spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia
prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim
własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest
możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają
zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także
aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku przesłanego
pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

Przykład dobrze i źle przygotowanego slajdu.

6 Piskurich George M., The AMA Handbook of E-Learning, Amacom, 2003.
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Tekstu należy używać oszczędnie, wyłącznie, gdy chcemy podkreślić jakiś fakt, przekazać informacje lub
coś wyjaśnić. Onlighment (http://onlignment.com/) prezentuje przykłady prawidłowego wykorzystania
tekstu, pojawiającego się na ekranie:
•• Przygotowanie planu sesji;
•• Tytuły, sygnalizujące bieżący temat;
•• Wszystko, co uczestnik mógłby chcieć zanotować; pojęcia, czasowniki, nazwy, cytaty;
•• Wykresy, podpisy pod fotografiami;
•• Listy, wypunktowane lub numerowane.
Wskazówki dotyczące skutecznej prezentacji slajdów7:
•• Zastosuj prosty szablon PowerPoint w układzie poziomym;
•• Używaj ciemnego koloru czcionki na jasnym tle lub jasnej czcionki na ciemnym tle;
•• Utwórz marginesy o szerokości 2,5 cm z każdej strony;
•• Ogranicz liczbę słów na slajd:
•• Nie więcej niż 5 punktów informacyjnych na slajd;
•• Stosuj krótkie równoważniki zdań zamiast pełnych zdań;
•• Zadbaj o prostotę grafiki:
•• Stosuj proste tabele, wykresy kołowe i słupkowe;
◆◆ Unikaj złożonych tabel i wykresów punktowych ;
•• Korzystaj z czcionki w jednolitym rozmiarze:
◆◆ Co najmniej 30 pt. dla tekstu i 44 pt. dla nagłówków;
•• Stosuj proste, przejrzyste, grube czcionki: Arial, Tahoma, Verdana:
◆◆ Nie stosuj kursywy;
◆◆ Nie stosuj wielkich liter;
•• Nie korzystaj z animacji i efektów specjalnych, takich, jak dźwięki, tekst ruchomy, zanikający;
◆◆ Stosuj proste przejścia między slajdami;
◆◆ Pamiętaj o zachowaniu przejrzystości.
Istnieje różnica pomiędzy prezentacją przygotowaną w celu jej przedstawienia na żywo, a prezentacją
przeznaczoną do archiwizacji. Jeżeli trener jest w stanie wykorzystać prezentację wielokrotnie, powinien
przygotować jej transkrypt.
Jakkolwiek prezentacje PowerPoint cieszą się zdecydowanie największą popularnością, w przypadku
webinariów zalecane jest konwertowanie ich na format pdf. Wiele narzędzi do tworzenia webinariów
umożliwia współdzielenie plików. Opcja „udostępniania plików” umożliwia trenerowi przesyłanie
plików na komputery uczestników, tak, by zyskali do nich dostęp. Mogą to być arkusze kalkulacyjne,
dokumenty tekstowe, pliki audio i wideo – jedynym ograniczeniem jest rozmiar pliku, wynoszący około
10 Mb w zależności od prędkości łącza internetowego komputerów trenera i uczestników.
Bez względu na potencjał nowych mediów, trener powinien rozważyć, w jaki sposób wykorzystać czas
sesji najbardziej efektywnie. Czytanie dokumentów tekstowych przez 45 minut, należy uznać za stratę

7 Webcasting Processes and Best Practices, Ontario Telemedicine Network 2007.
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czasu. Webinaria wymagają dobrego planu działania, który będzie kreatywny i motywujący zarówno dla
uczestników, jak i dla trenera.

4.2.2. Pozostałe materiały
Należy pamiętać, że webinarium nie jest jedynie prezentacją multimedialną. Z pewnością trzeba przygotować także inne materiały. W zależności od dostępności aplikacji do webinariów, mogą to być materiały
wideo, audio i grafiki. Dzięki nim prezentacja stanie się dużo bardziej atrakcyjna, zachęcając uczestników
do większego zaangażowania. Materiały należy wcześniej przetestować pod kątem kompatybilności z używaną aplikacją oraz przepustowością łącza internetowego. Nie ma sensu przygotowywać inspirującego
filmu w wysokiej rozdzielczości, jeśli przepustowość jest zbyt mała, by go zaprezentować – uczestnicy
będą rozczarowani, a prowadzący – sfrustrowany.
Elementy, które zmuszają uczestników do aktywnego działania – quizy czy ankiety – także należy zaplanować na tym etapie. Szczególnie istotne jest zaplanowanie nie tylko ich treści, ale także momentu, w którym
powinny zostać zaprezentowane uczestnikom. Warto wcześniej udostępnić uczestnikom materiały do
przeczytania, aby mogli zapoznać się z tematyką, która będzie omawiana w trakcie webinarium. Zyskają
w ten sposób więcej czasu, by przygotować konkretne pytania!

4.2.3. Równowaga
Bardzo ważny dla prezentacji, jak i dla materiałów wykorzystywanych podczas webinarium, jest dobór
ilości treści, tak aby uczestnicy nie poczuli się przeciążeni. Dobrze jest unikać dużych ilości tekstu na
jednym slajdzie. Slajdy powinny dotyczyć bieżącego tematu, a treść nie powinna się powtarzać.
Grafika w prezentacji powinna pomagać w objaśnieniu treści. Zamiast tekstu warto stosować diagramy
i tabele. Możemy również używać grafów pokazujących związek między tematami, pomagających zwizualizować liczby, ilustrujących procesy lub wskazujących na ważne kwestie i ułatwiających ich zrozumienie.

4.3. Kontakt z uczestnikami
Zaproszenie uczestników oraz proces ich rejestracji do webinarium odgrywają istotną rolę w przygotowaniu webinarium. Oba elementy są kluczowe dla organizatorów, jeśli chcą osiągnąć wysoką frekwencję
na webinarium w stosunku do liczby osób, które zapisały się na szkolenie.

4.3.1. Zaproszenie
Komunikat o organizacji webinarium musi być jasny i zrozumiały – im mniej tekstu, tym lepiej. Potencjalny
uczestnik powinien od razu dostrzec wszystkie informacje i na ich podstawie podjąć decyzję o ewentualnym udziale.
Ogłoszenie o webinarium musi zawierać następujące kluczowe elementy:
•• Temat;
•• Data i czas trwania (zazwyczaj nieprzekraczający 90 minut);
•• Maksymalna liczba uczestników;
•• Wymagania techniczne ze strony uczestników;
•• Link do strony rejestracyjnej (lub informacje o rejestracji);
•• Korzyści z uczestnictwa;
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•• Opłaty (w przypadku darmowego webinarium należy również zamieścić o tym informację);
•• Grupa docelowa;
•• Odpowiednia ilustracja.

4.3.2. Rejestracja
Wysyłając zaproszenia do uczestnictwa w webinarium powinniśmy pamiętać, że wiele osób rejestruje
się na webinaria ale potem zapomina wziąć w nich udział. Niewiele osób wpisuje datę webinarium do
kalendarza, a bardzo wiele rejestruje się w ostatniej chwili. Czasami więc wygodnym rozwiązaniem może
się okazać automatyczny system rejestracji wbudowany w oprogramowanie do webinariów, który coraz
częściej wyposażony jest również w funkcję automatycznego wpisywania spotkania do kalendarza.
Proces rejestracji obejmuje następujące kluczowe etapy:
Cel webinarium

Uczestnik

ORGANIZACJA WEBINARIUM

Wysłanie zgłoszenia

Zgłoszenie

Potwierdzenie
rejestracji

Ocena zgłoszenia

Przypomnienie na około
dwóch godzin przed
webinarium

Dane uczestnika:

E-mail z potwierdzeniem:

List potwierdzający:

• Imię i nazwisko

• Potwierdzenie rejestracji

• Link do webinarium

• Lista materiałów do zapoznania
się przed webinarium

• Czas rozpoczęcia

• Zawód
• Adres e-mail

Lista wybranych
uczestników

• Potwierdzenie logowania

• Numer porządkowy

• Dodatkowe linki

• Tytuł webinarium
• Data webinarium
• Dane adresowe
(wymagane w celu
wystawienia faktury)

• Czast trwania

• Dane trenera/moderatora

Lista niewybranych
uczestników

• Bardziej szczegółowy program

Ewentualnie:
• Nazwa firmy trenera
• Kwalifikacje trenera
• Osiągnięcia akademickie

Proces rejestracji podczas organizacji webinarium. Źródło: zespół projektu Webinar 2 Learn.

Jak widać, wymienione wyżej działania generują liczne dane, z drugiej strony zaś wymagają pewnego
przygotowania. Oczywiście jeżeli zapisany uczestnik poinformuje o swojej rezygnacji, możemy zaprosić
kolejnych uczestników z listy rezerwowej.
Proces rejestracji składa się zazwyczaj z przynajmniej kilku podstawowych kroków8:
•• Poinformowanie uczestników o celach webinarium;
•• Przeprowadzenie ankiety, by określić, kto weźmie udział w webinarium i czym jest zainteresowany;
•• Opublikowanie informacji o trenerze i zaproszonych ekspertach;
•• Poinformowanie uczestników, jak powinni skonfigurować komputery;

8 William Horton, E-Learning by Design (2 ed.), Pfeiffer 2012.
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•• Opublikowanie reguł uczestnictwa.
Komunikację z uczestnikami należy rozpocząć na co najmniej tydzień przed webinarium9. Umożliwi to
uczestnikom wpisanie terminu szkolenia do swojego planu zajęć i zarezerwowanie odpowiedniego czasu.
Jeżeli rejestracja została uruchomiona na ok. 7 dni przed szkoleniem, należy poinformować o tym
uczestnika podając mu użyteczne informacje.

Witaj, Michale!
Potwierdzamy Twoją rejestrację w związku z uczestnictwem w webinarze:
Temat: „Pieczenie ciasta sposobem domowym”
Trener: Babcia Halina
Data: 28 lutego 2013 r.
Godzina: 11:00 (CET)
Czas trwania: 60 minut
Prosimy o potwierdzenie Twojego udziału (kliknij tutaj). Brak potwierdzenia w ciągu najblizszych 48 godzin spowoduje automatyczne
wykreślenie z listy uczestników. Informacje o logowaniu zostaną przesłane na 24 godziny przed rozpoczęciem webinaru. Jeśli to Twoje
pierwsze webinarium lub masz wątpliwości, czy Twój komputer jest wystarczająco dobry, aby sprostać wymogom sesji, kliknij tutaj, aby
przeprowadzić szybki i prosty test. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj sie z nami.
Z pozdrowieniami,
Zespół Szkolenia z Jedzenia

Autor tej wiadomości podał wszystkie istotne informacje dla uczestnika w zaledwie kilku akapitach: jasno
określił podstawowe dane i umożliwił przeprowadzenie testów kompatybilności. Oprogramowanie do
webinariów jest często wyposażone w opcję automatycznego generowania takich komunikatów zgodnie
z wzorem. Jednakże, ten sam cel można osiągnąć przy pomocy poczty elektronicznej. Należy również (jeżeli
webinaria są organizowane często) przekonwertować katalog kalendarza na format *.ics. Współpracuje
on z wieloma aplikacjami, takimi, jak Microsoft 7 Calendar czy Mozilla Sunbird, i automatycznie wysyła
przypomnienia o nadchodzącym webinarium, dodając tę informację do listy spotkań czy też zadań
zaplanowanych przez uczestnika. W wiadomości elektronicznej należy ograniczyć do minimum ilość
elementów graficznych – większość programów blokuje je automatycznie, a w niektórych przypadkach,
nasza wiadomość może zostać potraktowana jako spam.

9

Zgodnie z ON24 Webinar Benchmarks Report
(http://www.on24.com/wp content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf) uczestnicy rejestrują się najczęściej na
tydzień przed wydarzeniem.
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Na jeden dzień przed webinarium, należy ponownie przesłać informację do uczestników, zwłaszcza, jeśli
proces rejestracji trwał dłużej niż tydzień. W tym celu możemy ponownie skorzystać z szablonu:

Witaj, Michale!
Chcielibyśmy poinformowac Cię, że jutro odbędzie się webinar, w którym chcesz wziąć udział:
Temat: „Pieczenie ciasta sposobem domowym”
Trener: Babcia Halina
Data: 28 lutego 2013 r.
Godzina: 11:00 (CET)
Czas trwania: 60 minut
Możesz zalogować się do webinarium już od godziny 10:30 (CET)
Link: http://szkolenia-z-jedzenia.biz/12345
Login:Michal.nowak@poczta.pl
Hasło: webinar12345
Aby przetestować ustawienia swojego komputera, kliknij tutaj: przez cały czas trwania webinarium będziesz mógł skontaktować się
z naszym helpdeskiem. W razie jakichkolwiek problemów, dzwoń pod numer: 0800 123456.
Z pozdrowieniami,
Zespół Szkolenia z Jedzenia

Tym razem autor wiadomości przesłał dane logowania. Organizator pozostawił także numer telefonu
linii wsparcia technicznego. Istnieje wiele sposobów, by zapewnić dobrą komunikację z uczestnikami
webinarium. Niektóre firmy eksperymentują z wykorzystaniem wiadomości SMS, sądząc, że łatwiej jest
odebrać tego rodzaju wiadomość, niż pocztę elektroniczną. Istnieją różne opcje ustawiania czasu i częstotliwości przesyłania powiadomień. Należy pamiętać, aby zawarte w nich informacje były:
Przejrzyste – odbiorca chce szybko zlokalizować ważne dane: temat, datę, dane dotyczące logowania itd.
Trzeba także ustawić odpowiedni czas powiadomienia – tak, by odbiorca miał pewność, że jego wniosek
rejestracyjny został przyjęty, a także, by nie zapomniał o zaplanowanym webinarium.
Nie natrętne – odbiorca nie chce być zasypywany wiadomościami kilka razy w tygodniu tylko dlatego,
że zgodził się wziąć udział w webinarium.
W kontekście relacji z uczestnikiem, organizator ma pewne możliwości promowania swojej działalności – korespondencja stanowi dobry punkt wyjścia do budowy bazy danych potencjalnych uczestników
webinariów i obszarów ich zainteresowań. Wiedzę tę można wykorzystać w sposób praktyczny do zbudowania silnej grupy klientów, co jednakże nie powinno stać w sprzeczności z trzecią spośród zasad
wymienionych powyżej.
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4.4. Harmonogram
Bardzo istotną kwestią, podlegającą zaplanowaniu przed rozpoczęciem webinarium, jest plan czasowy.
Trener musi określić jasne zasady i harmonogram, określający sposób przeprowadzenia webinarium.
Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia trenera, ale także innych osób biorących udział w webinarium
(uczestnicy, jak również moderator, eksperci, ekspert techniczny).
Przygotowany harmonogram należy zaprezentować uczestnikom, by mieli świadomość, jaki będzie
przebieg webinarium:

Przykład:
(5 min)
Wprowadzenie
5 min)
Prezentacja (2
)
wiedzi (20 min
Pytania i odpo
ie (5 min)
Podsumowan
in)
Ewaluacja (5 m
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5. Przeprowadzenie webinarium

Niektórzy uczestnicy podchodzą do nauki z entuzjazmem, wielu wymaga jednak inspiracji i mobilizacji.
Nie da się jednoznacznie zdefiniować motywacji dla udziału w szkoleniach. Wiele czynników wywiera na
nią wpływ – zainteresowanie konkretnym tematem, użyteczność szkolenia, pewność siebie, cierpliwość
i determinacja. Literatura na ten temat10 wskazuje, że trenerzy stosują następujące strategie, by zwiększyć
motywację uczestników szkoleń:
Strategie trenerów

Sugestie/komentarze

Przekazuj regularnie pozytywne informacje zwrotne, aby
utwierdzić uczestników w przekonaniu, że radzą sobie
dobrze.

Nie pozostawiaj żadnego działania bez informacji zwrotnej.

Stosuj strategie nauczania, które pozwolą uczestnikom
aktywnie zaangażować się w proces.

Prezentacja powinna być dynamiczna; by przyciągnąć
uwagę korzystaj z różnych narzędzi komunikacji.
Dbaj o interakcję. Korzystaj z narzędzi interaktywnych
w rodzaju czatów i tablic.

Pomóż uczestnikom odkryć osobiste znaczenie i wartość
prezentowanych materiałów.

Przygotuj aktualne, oparte na faktach materiały szkoleniowe.
Korzystaj z przykładów, które przemówią do uczestników.
Zachęcaj do wymiany doświadczeń i wiedzy.

Okazuj uczestnikom osobiste zainteresowanie.

Zwracaj się do uczestników po imieniu.
Odpowiadaj na wszystkie pytania (lub zaznaczaj, że zrobisz
to w stosownym momencie – i dotrzymaj tej obietnicy).
Zadawaj pytania i upewniaj się, że Twoje odpowiedzi są
prawidłowo rozumiane.

Upewnij się, że nawet najbardziej milczący uczestnik bierze
aktywny udział w szkoleniu.

Monitoruj działania uczestników, zachecaj do aktywności
tych, którzy są najcichsi. Jeśli czują się niepewnie, korzystając z komunikacji głosowej, przydziel im rolę, która nie
będzie wymagała odzywania się.

Pozwól, by uczestnicy poczuli, że są wartościowymi członkami społeczności, która prezentuje odpowiedzialne podejście do kwestii własnego kształcenia.

Nie ucinaj dyskucji prowadzonych „na czacie”. Okazuj innym
szacunek.
Podziękuj uczestnikom za przedstawienie ich opinii, nawet,
jeśli się z nimi nie zgadzasz.

Strategie zachęcające uczestników do aktywnego udziału w webinarium.

10 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc.
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W przypadku webinarium, kontakt i komunikacja mają szczególne znaczenie. Zarówno trener, jak i uczestnicy powinni mieć świadomość, że po drugiej stronie znajdują się „prawdziwi ludzie”. Odpowiadając
na pytania, można skorzystać z prostego tricku, by dać uczestnikom poczucie kontaktu wzrokowego
z trenerem. Mówiąc do nich, należy patrzeć prosto w kamerę – wpatrując się w twarz trenera na ekranie
monitora, uczestnicy będą odnosili wrażenie, że patrzy im prosto w oczy11.

5.1. Budowanie interakcji
Uczenie się jest procesem społecznym, dlatego społeczne aspekty uczenia się, takie, jak komunikacja,
współpraca i emocje mają ogromny wpływ na skuteczność tego procesu. Metodyka learner-based
teaching ukierunkowana jest na zachęcanie uczestników do otwartego wyrażania opinii. Dlatego też sesja
webinarium powinna być skonstruowana w taki sposób, aby stwarzać uczestnikom liczne możliwości
wypowiadania się, zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Na przykład, podczas przerwy, trener
powinien pozostawić wirtualny pokój otwarty, sugerując uczestnikom, że mogą nadal z niego korzystać.
Jak już wspomniano, trener powinien stworzyć uczestnikom przyjazne środowisko kształcenia, aby
zachęcić ich do nauki i sprawić, by poczuli się wartościowymi członkami społeczności wiedzy. Trener
może na przykład zaangażować uczestników w opracowanie zasad uczestnictwa w sesji i poprosić ich
o zaangażowanie w poszczególnych częściach webinarium.
Na początku sesji szkoleniowej, trener powinien:
•• Zaplanować początek szkolenia w taki sposób, aby uczestnicy zostali poinformowani o wszystkich
jego istotnych aspektach z punktu widzenia organizacji i uczestników indywidualnych;
•• Dokonać ustaleń związanych z samym szkoleniem i omówić je z uczestnikami na początku sesji w celu
uzgodnienia najlepszej metody jej realizacji przy maksymalnym komforcie zarówno dla trenera, jak
i dla uczestników.
Kwestie omawiane z uczestnikami na początku szkolenia powinny obejmować takie zagadnienia, jak:
•• Czas trwania sesji;
•• Plan szkolenia;
•• Informację o zastosowaniu materiałów edukacyjnych;
•• Informacje dotyczące oceny efektywności szkolenia i ewentualnych wymogów w przypadku szkoleń
zakończonych egzaminem formalnym.
Przedyskutowanie potencjalnie istotnych kwestii z uczestnikami przed szkoleniem obejmuje:
•• Uzgodnienia dotyczące form zwracania się do siebie lub preferowanego tonu, atmosfery podczas sesji;
•• Zasady dotyczące przerw w szkoleniu;
•• Warunki zadawania pytań i prowadzenia dyskusji podczas szkolenia;
•• Zasady dotyczące komfortu i koncentracji w trakcie szkolenia (przykłady: wyłączenie komunikatorów,
opuszczanie sesji poza przerwami, rozmowy niezwiązane z tematem sesji i komunikacja podczas
szkolenia);
•• Oczekiwania merytoryczne uczestników.

11 Camerius James W., The Case System of Instruction: Developing an Effective Teaching Strategy, Northern Michigan
University.
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Po zaprezentowaniu wszystkich w/w zasad i warunków, zgodnie z dobrą praktyką należy wygospodarować
nieco czasu na udzielenie uczestnikom odpowiedzi na pytania. Zanim trener przystąpi do prezentacji,
może także zaangażować uczestników w ćwiczenia integrujące, których celem będzie zapoznanie ze
sobą uczestników. Dzięki temu zyskają oni poczucie przynależności do grupy, co jest szczególnie istotne
w przypadku sesji realizowanych zdalnie. Jeżeli liczba uczestników biorących udział w sesji ze zdalnych
lokalizacji nie jest zbyt duża, można poprosić każdego z nich, aby się przedstawił. Gdy to robią, można
narysować prostą mapę, na którą nanosimy imiona osób uczestniczących w szkoleniu. Następnie mapę
można wykorzystać w trakcie sesji, kierując pytania i uwagi do poszczególnych uczestników.
Ćwiczenia integrujące
dla uczestników

Rezultat

Mapa z imionami

Poproś uczestników, aby się przedstawili i powiedzieli kilka słów na temat swoich oczekiwań co do webinarium. Dzięki temu będą czuli się pewniej i dostarczą trenerowi cennych
informacji.

Krótki kwestionariusz

Zadaj uczestnikom kilka prostych pytań. Prezentując wyniki, możesz zwracać się bezpośrednio do osób, które udzieliły podobnych odpowiedzi. Pozwól im mówic i wyjasnić, co
miały na myśli.

Zagadki i łamigłówki

Pytania należy zaplanować z wyprzedzeniem, jednak nie muszą być one związane z tematem prezentacji. Należy znaleźć tematy, które mogą być interesujące dla grupy, i dodać
elementy humorystyczne.

W jednej linii

Uczestnicy grupują się według różnych zagadnień, na przykład tego, gdzie pracują lub
mieszkają (na północ, południe, wschód, zachód od stolicy lub miejsca nadawania webinarium, doświadczenia w danym zawodzie, alfabetycznie według nazwisk, itd.).
Można stworzyć ankietę z odpowiedziami do wyboru lub (jeżeli uczestników nie ma zbyt
wielu) użyć białej tablicy do narysowania linii lub chmurek i postawienia kropek albo
innych symboli przy każdej osobie, które będą się zgłaszać jedna po drugiej. Powstanie
w ten sposób mapa lub linia łącząca wszystkich uczestników, dzięki czemu dowiedzą się
czegoś więcej o sobie nawzajem.

Przykłady ćwiczeń integrujących grupę.

5.2. Głos trenera
Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych elementów składowych webinarium, głos trenera odgrywa
niezwykle istotną rolę w procesie realizacji sesji. Podczas szkoleń stacjonarnych, trener ma do dyspozycji wiele innych narzędzi komunikacji, które mogą urozmaicić prezentację. Jego gesty, wygląd, sposób
mówienia itd. – to wszystko wpływa na reakcje słuchaczy, ułatwiając im zapamiętanie treści. Niestety,
w trakcie webinarium, trener nie dysponuje tak szeroką gamą opcji – ma swój głos i narzędzia dostępne
w aplikacji do webinariów.
Bardzo istotne – szczególnie w przypadku trenerów z niewielkim doświadczeniem w realizacji webinariów – jest by trener odpowiednio przygotował się do szkolenia. Dobrą praktyką jest testowe przeprowadzenie całej sesji jeszcze przed szkoleniem, połączone z nagrywaniem własnego głosu, a następnie
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jego odsłuchaniem. Bardzo często technika ta pozwala trenerowi uświadomić sobie, jak istotne jest
prawidłowe operowanie głosem.
Przede wszystkim, webinarium powinno być odpowiednio zaplanowane, a wynikająca z tego pewność
powinna być słyszalna w głosie trenera. Ma to dobry wpływ na uczestników, którzy odbierają trenera jako
osobę pewną siebie i zdecydowaną. Nawet niewielkie wahanie i krótkie pauzy bywają często odbierane
jako pomyłki, brak przygotowania lub sygnał, że wystąpiły problemy techniczne.
Ponadto należy pamiętać, że tembr głosu również może umożliwić podkreślenie pewnych zagadnień
i zwrócenie uwagi na szczególnie złożone kwestie. Należy mówić na tyle powoli, aby treść była zrozumiała; z drugiej strony nie należy opóźniać przez to sesji.
Każdy trener, nawet najbardziej doświadczony, musi ćwiczyć głos, tak, aby jego brzmienie sugerowało
uczestnikom, że maja do czynienia z osobą interesującą i zajmującą. Dobrym pomysłem jest również
zapoznanie się z webinariami innych trenerów i czerpanie z nich inspiracji.

5.3. Zadania angażujące
Każde webinarium (kurs, szkolenie, wykład) charakteryzuje się warunkami, które wpływają na efektywność kształcenia. Być może najistotniejszym kryterium jest stopień interakcji (podczas kształcenia).
Trener nie może oczekiwać, że uczestnicy skupią się na wykładzie, jeśli sprowadza się on wyłącznie do
komunikacji jednokierunkowej. Wykład na żywo w Internecie jest jak program telewizyjny. To przekaz
jednokierunkowy, odbierany przez bierną publiczność. Jednakże telewizja korzysta z obrazów i dźwięków,
które służą przekazaniu określonych komunikatów. Wartość produkcyjna wykładu czy szkolenia w formie
webinarium jest z reguły dużo niższa. Można ją określić mianem technologii jednokierunkowej w rodzaju
telewizji bardzo niskiej jakości12. Może to być jedna z przyczyn, dla których uczestnicy nie angażują się
w prezentacje w takiej formie. Nie ulega wątpliwości, że interakcje pomiędzy trenerem a uczestnikami,
komunikacja i określone zadania angażujące prowadzą do zmiany tego nastawienia.
Jak już wspomniano, produktywne wykorzystanie sesji webinarowej wymaga zaplanowania szeregu
działań:
•• interakcji z trenerem;
•• interakcji pomiędzy uczestnikami;
•• interakcji z materiałami szkoleniowymi.
Interakcje z trenerem
Interakcja z trenerem może przybrać postać pytań, uwag i odpowiedzi. Plan składający się z 50-minutowej prezentacji i 10-minutowej rundy pytań i odpowiedzi nie jest planem efektywnym. Zdarzają się
jednak sytuacje, gdy czas jest ograniczony, a wykładowcą jest zaproszony gość, dostępny jedynie przez
krótki czas. W takich okolicznościach ograniczenie czasu jest uzasadnione. Goście specjalni, eksperci lub
celebryci mogą wywrzeć wpływ na proces kształcenia i zmotywować uczestników.

12 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc.
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Webinaria należy zatem realizować w sposób ciekawy i przystępny dla odbiorców. Oto kilka pomysłów,
które mogą zmienić nudną prezentację w prezentację dynamiczną:
•• Audio;
•• Wideo;
•• Czat;
•• Biała tablica;
•• Przycisk zgłaszania się do odpowiedzi;
•• Ankiety i quizy;
•• Studia przypadków;
•• Zagadki i łamigłówki;
•• Screencasty i pigułki wiedzy13.
Czat można wykorzystać w celu zamieszczania pytań do trenera lub udzielania odpowiedzi. System
ten sprawdza się najlepiej w przypadku pytań wymagających krótkich, otwartych odpowiedzi. Skłania
on do aktywności tych uczestników, którzy są nieśmiali i niechętnie odzywają się przez mikrofon. Może
również przydać się w przypadku kwestii technicznych. Czat można wykorzystać do zadań grupowych
lub wykonywanych w parach – większość systemów pozwala na wysyłanie wiadomości bezpośrednio
do określonych użytkowników.
W przypadku pytań lub dyskusji wymagających dłuższej odpowiedzi, najlepszą metodą jest komunikacja
głosowa. Należy przy tym unikać sytuacji, gdy wszyscy mówią jednocześnie. Niech uczestnicy korzystają
z przycisków zgłaszania się do odpowiedzi, gdy chcą coś powiedzieć.
Biała tablica może być wykorzystywana do różnych zadań – takich, jak rozgrzewka, wspólna edycja tekstu, burza mózgów, sporządzanie listy koncepcji lub udokumentowanie poszczególnych zadań. Quizy
i ankiety przydają się do gromadzenia informacji o uczestnikach, do zadań krótkich, do zadawania pytań
zamkniętych, oceny procesu kształcenia w trakcie webinarium lub po jego zakończeniu itd.
Inne rodzaje interakcji, które mają zastosowanie w przypadku webinariów, wymieniono poniżej:
Dyskusja
Dyskusja polega na wykorzystaniu komunikacji dwukierunkowej pomiędzy trenerem a uczestnikami,
aby podnieść jakość kształcenia. Dyskusja pozwala uczestnikom aktywnie zaangażować się w sesję, co
pozwala utrwalić zdobytą wiedzę i ułatwia zastosowanie jej w przyszłości. Pytania uczestników ilustrują
poziom zrozumienia treści sesji szkoleniowej. Pytania trenera stymulują dyskusje na temat kluczowych
elementów szkolenia. Dyskusja może być prowadzona przy pomocy kanału audio-wideo lub w formie
czatu tekstowego. Istotną rolę odgrywa tu moderator. W przypadku niewielkiej liczby uczestników, trener
może moderować dyskusje samodzielnie lub poprosić o to jednego z uczestników.
Burza mózgów (tylko warsztaty)
Burza mózgów umożliwia uczestnikom kreowanie nowych idei, rozwiazywanie problemów, odpowiadanie na pytania, wprowadzanie do dyskusji nowych zagadnień, wskazywanie interesujących kwestii,
motywowanie i rozwijanie pracy zespołowej. To doskonałe narzędzie motywacyjne, ponieważ angażuje
członków zespołu w rozwiązywanie szerszych problemów zarządczych i skłania ich do współpracy. Na
etapie gromadzenia idei, trener zapisuje wszystkie sugestie na tablicy. W trakcie ćwiczenia, kamera może

13 Więcej pomysłów na: http://www.ehow.com/info_8173559_webinar-ideas.html.
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być nakierowana na tablicę. Narzędzia dostępne w oprogramowaniu do webinariów (biała tablica, forum,
czat tekstowy) także mogą posłużyć do zapisu propozycji zgłaszanych przez uczestników.
Prezentacje (w przypadku warsztatu, również uczestnicy mogą prezentować)
To niezwykle użyteczne narzędzie, zwłaszcza, jeśli wśród członków grupy znajduje się ekspert w określonej
dziedzinie. W trakcie webinarium można poprosić go, aby wypowiedział się na dany temat lub przygotował wcześniej prezentację, a następnie przedstawił ją podczas sesji. Zaangażowanie w webinarium
drugiej osoby może sprawić, że sesja stanie się ciekawsza.
Zadanie polegające na wspólnym tworzeniu treści
Może mieć zastosowanie w przypadku małych, jak i dużych grup. Przydzielenie zadania, polegającego
na stworzeniu czegoś wspólnie lub indywidualnie sprawi, że uczestnicy będą bardziej zaangażowani
w proces i skoncentrowani na tym, co się dzieje.
Scenki (warsztat)
To zadanie niezwykle przydatne podczas warsztatów. Jeżeli w webinarium uczestniczy tylko kilka osób,
poproszenie ich o odegranie scenki jest bardzo dobrym pomysłem. Mamy wystarczająco dużo czasu,
możemy odpowiednio zareagować i skomentować przedstawioną scenkę.
Interakcje pomiędzy uczestnikami
•• Audio,
•• Czat.
Czat umożliwia uczestnikom wzajemne interakcje i tworzy “zaplecze” dla dyskusji równolegle do głównego nurtu sesji. Może powodować rozproszenie uwagi, często jednak stwarza możliwość wygenerowania
alternatywnej przestrzeni dla kształcenia społecznego (wymiana opinii, informacji, adresów i doświadczeń). Jak już zauważono, narzędzie to można też wykorzystać do zadań wymagających komunikacji
i współpracy pomiędzy uczestnikami.
Wykorzystanie narzędzi audio do interakcji miedzy uczestnikami wiąże się z ograniczeniami i wymaga
moderowania.
Interakcje z materiałami szkoleniowymi
Mówiąc ogólnie, materiały szkoleniowe dostępne podczas webinarium mogą być wygenerowane
wewnętrznie (przez trenera, jego firmę lub firmę klienta) lub zewnętrznie (głównie na podstawie zasobów
internetowych) lub mogą zostać opracowane przez uczestników.
•• Materiały wewnętrzne:
◆◆ Slajdy/prezentacje;
◆◆ Wideo;
◆◆ Audio (np. nagrany wcześniej wywiad z ekspertem);
◆◆ Dokumenty (ulotki, listy kontrolne itd.).
•• Materiały zewnętrzne:
Potencjał materiałów multimedialnych wzrósł ogromnie w ostatnich latach. Prędkość połączeń internetowych, wydajność oprogramowania i sprzętu stale rośnie. Bogactwo nowych mediów umożliwia
trenerowi zaplanowanie interesujących i zróżnicowanych interakcji pomiędzy uczestnikami. Oto lista
popularnych źródeł internetowych:
•• Publiczne zasoby/ kanały wideo (np. YouTube, Trainer Tube);
•• Google Books, Google Academics (dokumenty uwierzytelnione – na ogół po angielsku);
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•• TED Talks14;
•• Szereg nowych serwisów internetowych, ogólnodostępnych:
◆◆ Słowniki;
◆◆ Bazy wiedzy;
◆◆ Biblioteki cyfrowe,
◆◆ Darmowe materiały szkoleniowe online;
◆◆ Strony Web 2.0 (społeczności internetowe – wiki, blogi, sieci).
Materiały opracowane przez uczestników:
Funkcjonalności oprogramowania do webinariów umożliwiają trenerom tworzenie programów sesji
szkoleniowych na podstawie materiałów wygenerowanych przez uczestników:
•• Współdzielenie dokumentów/ekranu (co umożliwia użytkownikom wzajemny podgląd pulpitów
komputerów, a nawet ich kontrolowanie). To funkcja ogromnie użyteczna w przypadku wspólnego
tworzenia i edytowania dokumentów. Umożliwia ona aktualizowanie dokumentów w czasie rzeczywistym (np. w ramach zadania grupowego). Możliwe jest również współdzielenie prezentacji bez
konieczności ich przesyłania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy skorzystać z formatu
prezentacji nie obsługiwanego przez system (np. Keynote czy Prezi) lub obejrzeć prezentacje uczestników. Funkcja ta sprawdza się najlepiej w przypadku pracy z małymi grupami.
•• Współdzielenie aplikacji – szczególnie przydatne przy szkoleniach dotyczących oprogramowania.
Trener może pokazać, jak używać określonej aplikacji, a następnie scedować kontrolę nad programem
na uczestników, którzy mogą kolejno wprawiać się we wdrażaniu świeżo nabytej wiedzy.
•• Wspólne przeglądanie stron internetowych (wszyscy widzą tę samą stronę i materiał). Daje to
możliwość wspólnego przeglądania treści, uczestnictwa w grach i quizach, a także otwieranie plików
w formatach, które nie są dostępne w przypadku przesyłanych prezentacji (np. animacje lub filmy).
•• Współdzielenie plików wideo (jednoczesna transmisja plików wideo).
•• Screencast (opcja ta umożliwia trenerowi lub dowolnemu z uczestników zaprezentowanie nagrania
z tego, co działo się na pulpicie jego komputera.). Funkcja ta zapewnia niemal nieograniczoną elastyczność – trener może przedstawić, uruchomić i opisać każdą aplikację czy materiał, zainstalowany na jego
komputerze. Funkcja ta może być szczególnie użyteczna przy szkoleniach z obsługi oprogramowania.
•• Programowalne API do publicznych usług internetowych, takich, jak YouTube, Google Maps i wiele
innych. Technika ta umożliwia szerokie zastosowanie zasobów dostępnych w ramach webinarium.
Jak widać powyżej, w przypadku dobrej komunikacji i współpracy pomiędzy uczestnikami, trener
może aktywnie angażować ich w proces uczenia się. W ramach moderowania interakcji pomiędzy
uczestnikami trener powinien być w stanie:
◆◆ Zaplanować odpowiednie ramy czasowe realizacji wszystkich elementów szkolenia, włącznie z oceną
efektywności w sposób, który umożliwi osiągnięcie celów określonych dla potrzeb sesji szkoleniowej
z wykorzystaniem dostępnych zasobów w odpowiednim czasie; uwzględnić odpowiednie przerwy,
tak, aby szkolenie przebiegało bez zakłóceń, w sposób dynamiczny i komfortowy dla uczestników.
◆◆ Zapewnić elastyczność czasową szkolenia i odpowiednią reakcję na większość możliwych sytuacji,
jakie mogą wystąpić podczas sesji. Planując ramy czasowe szkolenia należy pamiętać, że najlepszy
poziom koncentracji występuje wczesnym rankiem, dlatego należy zwiększyć intensywność nauczania o tej porze dnia. Im później przeprowadzana jest sesja, tym krótsze powinny być realizowane

14 http://www.ted.com/.
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przez uczestników zadania. Istotne elementy, które mają wpływ na łączną długość każdego zadania realizowanego w ramach sesji szkoleniowej, to rodzaj zadań realizowanych przez uczestników
(wykłady i prezentacje powinny trwać krótko, ćwiczenia – dłużej). Pora roku również ma wpływ na
długość sesji szkoleniowej, szczególnie zimą i latem. Jak już wskazaliśmy wcześniej, optymalny
czas trwania bloku szkoleniowego wynosi od 45 do 90 minut. Zasada ta została określona wyłącznie
dla celów planowania; bez względu na to, prowadzący powinni obserwować poziom koncentracji
uczestników i dostosowywać do niej odpowiednio długość poszczególnych bloków.

48

|

5. PRZEPROWADZENIE WEBINARIUM

6. Zakończenie webinarium

6.1. Ewaluacja procesu kształcenia i realizacji szkolenia
Ewaluacja pozwala zapewnić wysoki poziom usług szkoleniowych. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana i cieszy się dużym poważaniem w różnych dziedzinach badań. To najbardziej ceniony instrument pozyskiwania informacji o procesie szkoleniowym, i jego wynikach. Umożliwia on także trenerom
generowanie i pozyskiwanie informacji zwrotnych oraz analizę własnych metod nauczania i umiejętności.
W ten sposób ocena sprzyja także rozwojowi umiejętności trenerów.
Wg definicji Donalda Kirkpatricka, cztery poziomy oceny to „reakcja”, „wiedza/ umiejętności”, „zachowanie” i „wyniki”. Struktura analityczna sprzyja w bardzo dużym stopniu identyfikacji celów, opracowaniu
kwestionariuszy i wreszcie analizie wyników oceny.
Podsumowanie przedstawiono w poniższej tabeli15.
Poziom oceny

Co opisuje ten poziom?

Reakcja

Poziom zadowolenia uczestników ze szkolenia.

Przykładowe narzedzia
pomiaru

Istotnosc i zastosowanie
praktyczne

•• Zaraz po szkoleniu;

•• Pozyskiwane łatwo i szybko;

•• Arkusze informacji zwrotnej;

•• Niedrogie, zarówno pod
kątem gromadzenia, jak
i analizy danych;

•• Ankiety lub kwestionariusze
online;
•• Reakcja werbalna;
Kształcenie

W jaki sposób poziom wiedzy
i umiejętności zmienił się /
wzrósł?

•• Na ogół oceny i testy przed
i po szkoleniu – porównanie;
•• Wywiad lub obserwacja także
mogą mieć zasotowanie;

•• Stosunkowo prosto osiągalny; jednoznaczny w przypadku umiejętności podlegających kwalifikacji;
•• Trudniejszy w przypadku złożonych procesów kształcenia;

Zachowanie

•• W jaki sposób zdobyta wiedza
wpłynęła na zachowanie?

•• Po upływie pewnego czasu od
szkolenia (np. kilka tygodni);

•• Zakres zastosowania nabytych zachowań w pracy
- wdrażanie;

•• Samoocena – ankiety,
wywiady, obserwacje;

•• Pomiar zmiany zachowania
wymaga z reguły współpracy
i umiejętności;

•• Ocena zmian, istotności
i trwałości zmian;

15 Na podstawie: http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm (dostęp z dnia 31.10.21013).
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Wyniki

•• Wpływ na działalonść lub
środowisko uczestnika;
•• Porównanie efektów i kosztów szkolenia;

•• porównanie praktycznego
wpływu na efektywność
w pracy, wyniki pieniężne,
jakość pracy, stabilność
zatrudnienia itd.

•• Łatwy do zastosowania indywidualnie, ale nie do całej
organizacji;
•• Proces musi umożliwiać
jednoznaczne przypisanie
odpowiedzialności

Cztery poziomy oceny – wg Donalda Kirckpatricka.

6.1.1. Ewaluacja efektu kształcenia
Zdefiniowane przez trenera lub przez klienta cele powinny zostać zrealizowane z końcem szkolenia.
Umożliwia to ocenę efektów kształcenia, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia trenera, ale często
również z punktu widzenia klienta, który skierował swoich pracowników na szkolenie w celach edukacyjnych. Najlepszą metodą oceny efektów kształcenia jest krótka ankieta na początku webinarium,
a następnie powtórka ankiety na końcu, co pozwala na porównanie wyników. Jednakże nawet ocena
przeprowadzona wyłącznie po zakończeniu sesji jest również przydatna. Pytania powinny być skonstruowane zgodnie z poniższym opisem.
Test wstępny jest użyteczny także dla trenera, szczególnie, gdy grupa jest mała – dzięki niemu trener
może ocenić poziom wiedzy uczestników. Krótki kwestionariusz, złożony z 3-4 pytań otwartych może
mieć zastosowanie w grupach do 10 osób16. W przypadku większych grup do 100 osób, bardziej racjonalne
jest formułowanie pytań zamkniętych, na które odpowiedź brzmi „tak”, „nie” lub „nie wiem”. W razie
potrzeby można również dodać pytanie otwarte. Wyniki można uzyskać szybko, a następnie ocenić na
ich podstawie ogólny poziom dotychczasowej wiedzy (ocena potrzeb) oraz oczekiwania uczestników.
Podczas webinarium, trenerzy/moderatorzy mogą także skorzystać z kwestionariusza, aby uzyskać ogólne
informacje o tym, na ile uczestnicy rozumieją przedstawiane treści i stwierdzić, czy poczynili zadowalające postępy. Dzięki temu trener wie, czy kontynuować wykład, czy też niezbędne są wyjaśnienia. Poza
tym, krótki test w trakcie szkolenia to użyteczne narzędzie, dzięki któremu uczestnicy nie gubią się i nie
„przysypiają” – w ten sposób stymuluje się ich uwagę i koncentrację.
W zależności od kontekstu, celu i zakresu webinarium, ocena końcowa jest mniej lub bardziej zbliżona
do wstępnej. W małych grupach, kontrolowana dyskusja jest użytecznym narzędziem, które umożliwia
trenerom ocenę efektów kształcenia. Także uczestnicy są dzięki temu w stanie odtworzyć i przedstawić
świeżo zdobytą wiedzę.
W przypadku, gdy udział w webinarium wiąże się z wydaniem certyfikatów, ocena przybiera na ogół
postać kwestionariusza, który trzeba wypełnić z dobrym wynikiem, by uzyskać świadectwo. W takim
wypadku najczęściej stosuje się pytania otwarte, zamknięte i/lub wielokrotnego wyboru.

6.1.2. Metody i narzędzia ewaluacji
Aby ocenić efekty kształcenia już po webinarium, stosuje się najbardziej mierzalne wskaźniki nabytej
wiedzy lub umiejętności. Jest to obiektywna ocena wiedzy, umiejętności i poglądów uczestnika w chwili
wykonania pomiaru. Prezentacja celów kształcenia na początku webinarium zapewnia przejrzyste i jasne

16 Aby zapoznać się z przykładami, patrz poniżej: „Metody i narzędzia ewaluacji”.
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ramy odniesienia. Na tej podstawie można weryfikować wiedzę i umiejętności uczestników. Są to m.in.
oceny z prac wykonanych podczas szkolenia, ocena zachowań, oceny za prezentacje itd.
Trener może przygotować testy, quizy lub inne ćwiczenia przy pomocy darmowego oprogramowania
oceniającego, dostępnego w zasobach internetowych, na przykład:
•• Easy Test Maker (http://www.easytestmaker.com/default.aspx) – darmowy generator testów online;
•• Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/) – pakiet Hot Potatoes zawierający sześć aplikacji, umożliwiających użytkownikowi tworzenie interaktywnych pytań wielokrotnego wyboru, krótkich odpowiedzi,
uzupełniania zdań, krzyżówek, dopasowywania/porządkowania oraz uzupełniania brakujących słów
w postaci aplikacji WWW;
•• QuizMaker JavaScript Wizard (http://www.attotron.com/pub/Quizmake.htm) – narzędzie do tworzenia testów i quizów;
•• Personal Educational Press (http://www.educationalpress.org) – umożliwia tworzenie darmowych
zeszytów ćwiczeń w postaci fiszek, plansz i quizów, które można wydrukować bezpośrednio z wyszukiwarki; można także tworzyć arkusze uzupełniania danych, quizy, arkusze ćwiczeń, listy słów, karty
do gry w bingo, układanki słowne, arkusze wyszukiwania słów i inne.

6.2. Ewaluacja szkolenia
Ocena szkolenia, zarówno w trakcie (ocena przyswojenia kluczowych koncepcji), jak i po jego zakończeniu (informacja zwrotna dotycząca metod szkolenia i innych aspektów procesu) może mieć charakter
jakościowy i/lub ilościowy. Ocena może mieć charakter wstępny, podsumowujący lub ukierunkowany
na efekt. Może przybierać następujące formy:
•• Ocena wstępna: np. dyskusja lub wywiad - przydatna na wczesnym etapie szkolenia, aby zapewnić
trenerowi informację zwrotną na temat postępów grupy do danego momentu. Może mieć charakter
formalny lub nieformalny;
•• Ocena podsumowująca: kwestionariusze lub wywiady po zakończeniu sesji;
•• Ocena wpływu: Po zakończeniu sesji – może mieć postać kwestionariusza lub wywiadu z uczestnikami.
Dzięki możliwości nagrywania webinarium, ocena szkolenia staje się dużo łatwiejsza. Przede wszystkim,
nagranie umożliwia dokonanie ponownej oceny. Ułatwia to ewaluację procesu i pracy poszczególnych
osób, szczególnie po upływie pewnego czasu.
Narzędzia w rodzaju automatycznej rejestracji statystyk lub ankiet elektronicznych przyspieszają proces oceny. Dzięki temu, trener ma możliwość przeanalizowania wyników każdego uczestnika. Aplikacja
umożliwia generowanie raportów szczegółowych, dotyczących udziału w webinarium. Gromadzone są
dane dotyczące:
•• Czasu uczestnictwa;
•• Odpowiedzi na pytania;
•• Zaangażowania w pracę zespołową;
•• A nawet, czy uczestnik patrzył w okno programu, czy też był zajęty innymi czynnościami, niezwiązanymi ze szkoleniem.
System ocen trenera i jego metody nauczania mogą także bazować na klasycznych narzędziach w rodzaju
ankiet oceniających. W tym celu można wykorzystać oprogramowanie do webinariów, jakkolwiek w przy-
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padku bardziej złożonych ankiet, lepiej sprawdza się zaawansowane oprogramowanie internetowe
w rodzaju SurveyMonkey17 lub na przykład LimeSurvey18).
Oto dwa przykłady tego, jak może wyglądać taka ankieta:
Przykład 1: Użycie webinariów
Przeprowadzasz webinar na temat – Jak poprowadzić dobre webinarium. Aby przygotować odpowiednie
przykłady i nieco dostosować treść szkolenia, chcesz się dowiedzieć, w jakim celu uczestnicy szkolenia
planują używać webinariów. Pytanie mogłoby brzmieć następująco:
„W jakim celu lub kontekście używasz webinariów? (możliwych kilka odpowiedzi)”
„A – Edukacja/edukacja zawodowa”
„B – Reklama i promocja”
„C – Konferencje”
„D – Inne” → Tu możesz zdecydować, czy wstawić opcję (lub kolejne pytanie) w celu sprecyzowania „innych” celów, czy też nie.
Możesz również spytać jedynie o główny cel i ograniczyć możliwość odpowiedzi do jednej.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety możesz przedstawić je na wykresie.

Cel webinariów
3%

23%

Edukacja / Edukacja zawodowa
Marketing i promocja

7%

67%

Konferencje
Inne

17 http://www.surveymonkey.com/.
18 http://www.limesurvey.com/.
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Przykład wygenerowano w LimeSurvey. Możesz oczywiście stworzyć ankietę także przy pomocy prostszych narzędzi do realizacji webinariów.
Przykład 2: Pytanie o efekty szkoleniowe
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czego uczestnicy nauczyli się w trakcie szkolenia, możesz zadać następujące pytanie:
„W jaki sposób skorzystałeś/aś z Metodyki Webinariów oraz Podręcznika Trenera Webinariów
zaprezentowanych podczas warsztatów?”
„A – Dowiedziałem/am się jak projektować webinaria.”
„B – Poszerzyłem/am swoją wiedzę na temat tego, jak wykorzystywać funkcje/narzędzia oprogramowania do webinariów.”
„C – Poszerzyłem/am swoją wiedzę o metodach nauczania dotyczących webinariów.”
„D – Poprawiłem/am swoje umiejętności moderowania webinarium.”

Również tutaj można przedstawić wyniki w formie wykresu. Ułatwia to szybkie rozpoznanie najważniejszych kwestii.
W jaki sposób skorzystałeś/aś z Metodyki Webinariów oraz Podręcznika Trenera
Webinariów zaprezentowanych podczas warsztatów?
80
70

70

62

63

60

56

50

%

40
30

30

31

25

Zgadzam się

36

Nie mam zdania

20
10

8

7

4

8

0
Dowiedziałem/am się
jak projektować
webinaria.

Poszerzyłem/am swoją wiedzę
Poszerzyłem/am swoją
na temat tego, jak wykorzystywać
wiedzę o metodach
funkcje/narzędzia oprogramowania nauczania dotyczących
do webinariów.
webinariów.
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Nie zgadzam się

Analiza danych zarejestrowanych w czasie trwania webinarium (szczególnie rozmów na czacie, nagrań
ze spotkania), statystyk webinarium i ankiet oceniających pozwalają na szybką ocenę szkolenia. Dla
celów analizy możemy polecić wspomniany już wyżej model ewaluacji Kirkpatricka.
Metody ankietowania
Metody ilościowe polegają na gromadzeniu informacji, które można ująć w formie tabelarycznej
w postaci statystyk. Powszechnie używaną metodą tego rodzaju jest ankietowanie przy pomocy skali
ocen. Odpowiedzi są tu oceniane wg skali trzy- lub pięciopunktowej. Trzy lub pięć punktów stosuje się,
by upewnić się, że zgromadzone dane są istotne i spełniają założenia protokołów badawczych, tzn.,
konieczne jest przyjęcie dwóch ocen skrajnych i neutralnej – środkowej, co daje uczestnikom większe
możliwości dokonania precyzyjnej oceny.
Przykłady skali:
3 punktowa

5 punktowa

Dobry – średni – słaby

Doskonały – dobry – średni – poniżej średniej – słaby

Zgadzam się – nie mam zdania – nie zgadzam
się

Zdecydowanie się zgadzam – zgadzam się – częściowo – nie zgadzam
się – zdecydowanie się nie zgadzam

Skala ocen.

Niekiedy używa się również skal 4-punktowych. Zastosowanie skali z punktem środkowym lub bez
niego jest kwestią podejścia i kontekstu sytuacji. Zmuszanie ludzi do podjęcia decyzji bywa użyteczne
w sytuacjach, gdy konieczne jest określenie tendencji. Z drugiej strony, skala bez pozycji środkowej
może sprawić, że uczestnicy odmówią udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi. Pojawia się również ryzyko
zniekształcenia odpowiedzi.
Przykładowa skala 4-punktowa mogłaby wyglądać następująco:
Zgadzam się – raczej się zgadzam – raczej się nie zgadzam – nie zgadzam się
Inne przykłady pomiarów jakościowych to:
•• Pytania wielokrotnego wyboru;
•• Stwierdzenia „prawda” lub „fałsz”;
•• Pytania z odpowiedzią „tak” lub „nie”.
Zaletą zastosowania ilościowych metod pomiaru jest możliwość wygenerowania statystyk dla potrzeb
osób zainteresowanych – np. „89% uczestników zdecydowanie zgodziło się, że przedstawiony materiał
pozwoli im zwiększyć wydajność pracy”.
Podczas, gdy pytania w ankietach ilościowych mają charakter zamknięty, metody jakościowe polegają
na stosowaniu pytań otwartych w celu zgromadzenia przemyśleń, uwag, opinii i sugestii. Ten poziom
szczegółowości pozwala trenerowi zrozumieć dokładniej, dlaczego określone elementy szkolenia wymagają dopracowania, a w przypadku pozyskania sugestii – w jaki sposób wprowadzić zmiany.
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Przykłady pytań otwartych:
•• Które z ćwiczeń lub zadań podobało Ci się najbardziej? Dlaczego?
•• Na jaki temat chciał(a)byś dowiedzieć się czegoś więcej?
Liczba pytań otwartych jest na ogół dość ograniczona. Im więcej osób bierze udział w ankiecie, tym mniej
pytań zadajemy – przy większej liczbie ankietowanych, są to zaledwie jedno lub dwa pytania. Pytania
półotwarte natomiast to stadium pośrednie pomiędzy pytaniem otwartym, a zamkniętym. Są to pytania, w przypadku których podano odpowiedzi; w przeciwieństwie do pytań zamkniętych, odpowiedzi
te mają charakter opisowy.
Przykładowe pytanie półotwarte:
Na jaki temat chciał(a)byś dowiedzieć się czegoś więcej?
1. Na temat ochrony danych osobowych
2. Na temat przechowywania danych
3. Na temat kontroli danych danych
4. Inne (jakie?)
Przykładowy zestaw informacji zwrotnych do kursu szkoleniowego online:
http://www.bre.com/training/courses/training-feedback.aspx

6.3. Materiały uzupełniające i poszkoleniowe
Aby utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności, szkolenie nie powinno zakończyć się z chwilą wylogowania
z webinarium. Zamiast tego trener powinien przygotować materiały poszkoleniowe dla uczestników, co
oznacza nie tylko przesłanie im kopii prezentacji. W pakiecie powinny znaleźć się:
•• Prezentacja w formacie PDF;
•• Odpowiedzi na pytania, na które trener nie był w stanie odpowiedzieć w trakcie sesji;
•• Inne załączniki, sprawozdania, wyniki badań – jeśli trener wspominał o nich w trakcie sesji;
•• Linki do innych zasobów sieciowych wykorzystywanych w webinarium w rodzaju YouTube czy SlideShare.
Zaleca się również przesłanie tych dokumentów pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 48 godzin
po zakończeniu webinarium. Po dłuższym czasie, wrażenia z sesji ulegają zatarciu, a zainteresowanie
zaprezentowanym tematem maleje. Dołączone dokumenty powinny być przekonwertowane na format PDF, ponieważ jest on odtwarzany przez większość programów. Łączny rozmiar wiadomości nie
powinien przekraczać 5 MB (wraz z załącznikami). W przeciwnym razie, materiały należy umieścić na
serwerze firmowym i udostępnić określone katalogi/dokumenty. W przypadku, gdy dysponujemy dużą
ilością interesujących linków, te, które zostały wykorzystane podczas webinarium, powinny znaleźć się
na szczycie listy. Następnie umieszczamy te, które uznamy za interesujące, a nawet istotne z punktu
widzenia tematu, które nie zostały wykorzystane. Każdy link należy opisać w kilku słowach, tak, aby
uczestnik wiedział od razu, jaka jest jego zawartość.
Opracowanie i zaprezentowanie materiałów poszkoleniowych uczestnikom to bardzo cenna koncepcja.
To m.in. doskonałe narzędzie marketingowe, zapewniające promocję firmy poprzez wiedzę i wysoki
poziom usług. Uczestnicy szkoleń często są skłonni korzystać z kolejnych sesji i namawiają do tego innych.

55

|

6. ZAKOŃCZENIE WEBINARIUM

Zalecenia
•• Przygotuj ankietę dostosowaną do swoich potrzeb, np. tak prostą jak to możliwe, lub tak szczegółową jak wymaga tego temat.
•• Jeszcze przed utworzeniem ankiety zastanów się do czego potrzebne są Ci informacje, które z niej
uzyskasz.
•• Upewnij się, że sformułowane pytania, są zrozumiałe i jednoznaczne.
•• Używaj odpowiedniej skali dla oznaczania odpowiedzi.
•• Pamiętaj: nikt nie lubi niekończących się kwestionariuszy. Pamiętaj by było krótko i na temat.
•• Jeśli ankieta nie jest anonimowa zapytaj wcześniej uczestników czy im to nie przeszkadza.
•• Nie zapomnij dostosować kwestionariusza do konkretnego szkolenia.
•• Wcześniej przetestuj ankietę by sprawdzić czy wszystko działa tak, jak powinno.
•• Jeśli obiecałeś/aś uczestnikom, że w trakcie webinarium lub po jego zakończeniu opublikujesz
wyniki ankiety, pamiętaj by dotrzymać słowa.
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7. Nagrania z webinariów

Szkolenie w postaci webinarium ma tę przewagę nad tradycyjnym, że jest w pełni udokumentowane.
Istnieje możliwość nagrania nie tylko głosu i obrazu, ale również rozmów na czacie i innych narzędzi,
wykorzystanych podczas szkolenia. Dzieje się to automatycznie lub poprzez naciśnięcie przycisku „REC”,
co związane jest z bardzo małym zaangażowaniem ze strony trenera lub całkowitym jego brakiem. Gotowe
nagranie może także spełnić szereg funkcji już po zakończeniu webinarium.
Nagrane webinarium pozwala na jego ponowne odtworzenie, jak również na niejednoczesne uczestnictwo różnych osób oraz opracowanie bazy danych na podstawie wytworzonych zasobów edukacyjnych.
Ta cecha webinarium odróżnia tę metodę od szkoleń tradycyjnych – dlatego warto poinformować o tym
uczestników. W wielu przypadkach, ludzie uczestniczący w sesjach uważają je jedynie za transmisję na
żywo.
Rejestrowanie wypowiedzi wywiera również wpływ psychologiczny – trener ma silniejszą motywację,
by odpowiadać na pytania i uwagi uczestników. Zarejestrowane wypowiedzi są widoczne i podlegają
archiwizacji, a co za tym idzie, trener musi prędzej czy później je skomentować. Z punktu widzenia troski
o zadowolenie uczestników, żadne z pytań nie powinno zostać zignorowane.
Oprócz wspomnianej wcześniej możliwości oceny i kontynuacji szkolenia, nagrywanie jest też cenne
z komercyjnego punktu widzenia. Umożliwia współdzielenie danych na zadanie, co może generować
długoterminowe zyski. Nagrania nadają się znakomicie jako narzędzie promocji firmy – mogą je obejrzeć
również Twoi potencjalni klienci, którzy nie byli obecni na transmisji na żywo. Ponadto, współdzielenie
nagrań jest niezwykle proste – wystarczy wysłać osobie zainteresowanej odpowiedni link. Nie musi ona
niczego pobierać ani instalować dodatkowego oprogramowania. Trener lub organizator może również
określić zasady dostępu do nagrań. Mogą one być udostępniane w ramach darmowej bazy danych,
udostępniane publicznie lub wyłącznie uczestnikom szkolenia, którzy muszą się uprzednio zalogować.
Niektóre modele oprogramowania umożliwiają rejestrację w programie Flash, gdzie elementy programu
pozostają aktywne mimo, że jest to nagranie (na przykład, okno czatu można przewijać); inne umożliwiają zapoznanie się z treścią dopiero po pobraniu odpowiedniego odtwarzacza. Należy wziąć ten fakt
pod uwagę, wybierając oprogramowanie do obsługi webinariów.
Informacja zwrotna jest niezwykle użyteczna dla trenerów, organizatorów i uczestników, nawet, jeśli nie
zawsze jest oferowana bezpłatnie. Uczestnicy mogą dostarczyć bardzo cennych informacji zwrotnych,
oceniając pracę trenera, rozwój własnych umiejętności i wiedzy, przewidując zmiany w swojej pracy,
identyfikując mocne i słabe strony prezentacji oraz sugerowane sposoby ulepszenia kursu.
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8. Słowniczek

Ankieta on-line – dostępny on-line formularz z zestawem specjalnie przygotowanych pytań. Umożliwia
wyrażenie opinii respondenta poprzez odpowiedź na pytania zamknięte, półotwarte lub otwarte.
Odpowiedzi są agregowane i udostępniane w formie statystyk.
Bazy wiedzy – biblioteki materiałów edukacyjnych, zawierające dokumenty, prezentacje, kursy e-learningowe, pliki audio i wideo, które mogą zostać użyte do poszerzenia wiedzy uzyskanej podczas szkolenia
(np. videolectures.net, docstoc.com, slideshare.net).
Biała tablica – narzędzie umożliwiające podkreślenie najważniejszych części prezentacji i dokumentów.
Odgrywa największą rolę podczas spotkań w niewielkich grupach.
Czat – narzędzie umożliwiające wymianę wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia rozmowę publiczną – dostępną dla wszystkich, lub prywatną – której przebieg mogą śledzić tylko wybrane
osoby.
Ewaluacja – badanie wartości lub cech określonego programu, lub działania (np. programu nauczania,
projektu) pod katem przyjętych na wstępie kryteriów w celu jego ulepszenia, rozwoju i efektywnego
wykorzystania. W jej zakres wchodzi systematyczne zbieranie i analizowanie informacji na temat osiąganych celów i zastosowania przyjętych kryteriów.
Gry edukacyjne on-line – aplikacje wymagające dostępu do Internetu, które pomagają zapamiętać
określony materiał szkoleniowy oraz poprawiają skupienie uczestników na realizowanym materiale.
Oprogramowanie do webinariów – oprogramowanie komputerowe, które umożliwia prezentację
i prowadzenie szkolenia w tym samym czasie do wielu osób. Zazwyczaj przekazuje obraz prezentacji
prowadzącego, dźwięk, wideo oraz zawiera czat. Może być uzupełnione o dodatkowe funkcje jak: biała
tablica, ankiety, współdzielenie ekranu. Przykładowe programy tego typu to: Click Meeting, Adobe
Connect, YUGMA, Dim dim, ONIF.
Quizy/kwestionariusze – ćwiczenia przygotowane wcześniej lub ad hoc. Występują najczęściej w formie
zapytania bazującego na informacjach uzyskanych przez uczestników podczas szkolenia. Ich złożona
forma wymusza znaczne podniesienie poziomu koncentracji uczestników i zaangażowania w szkolenie.
Scenariusz webinarium – plan zawierający kluczowe informacje (cel, zagadnienia, planowane narzędzia,
ect.) na temat danego szkolenia i stanowiący jego szkielet funkcjonalny. Staje się najbardziej pomocny
przy realizacji szkoleń z udziałem dużych grup, gdzie efektywne wykorzystanie czasu staje się istotne
dla realizacji całego szkolenia.
Webinarium – transmisja audio oraz wideo w sieci www (World Wide Web) z jednego źródła do dużej
grupy odbiorców. Transmisja przebiega na żywo i może być następnie nagrywana i udostępniana kolejnym użytkownikom na zasadzie VOD.
Wideo – komunikacja online pozwalająca na równoczesne użycie transmisji audio i wideo. Osoby posiadające odpowiedni sprzęt i mające dostęp do Internetu mogą rozmawiać i widzieć się równocześnie.
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Współdzielenie ekranu – narzędzie umożliwiające prezentację pulpitu i aplikacji danego komputera na
innych komputerach. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą dokonywane zmiany. Narzędzie znacznie
ułatwia wsparcie techniczne i pracę grupową na dokumentach.
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