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1. Úvod do webinárov

Etymológia
Pojem webinár1 je skratkou pre seminár, prezentáciu, prednášku, workshop alebo seminár, ktorý je šírený
po sieti (web). „Webinár je spojením slov „web“ a „seminár“. Popisuje špecifický typ webovej konferencie
(Wikipedia2). Online slovník Merriam-Webster poskytuje podobnú definíciu aj keď v užšom význame slova:

„Online prezentácia so vzdelávacím účelom, ktorej účastníci môžu
klásť otázky a predostrieť svoje komentáre.“
Niektorí argumentujú, že webináre sú jednosmerné, od prednášajúceho k publiku, s obmedzenou
možnosťou interakcie. Avšak jednosmerné prenosy nazývame webcasty. Webináre samy o sebe sú viac
založené na spoločnej aktivite a zahŕňajú hlasovanie a diskusiu medzi publikom a prezentátorom.
Obvykle má softvér pre webkonferencie (dostupný na trhu) v sebe zabudované použitie zvukovej technológie VoIP (voice over Internet protocol – hlas cez internetový protokol), pri ktorej môže celá komunikácia prebiehať po sieti. Avšak, v niektorých prípadoch môže prednášajúci pre účely vysvetlenia údajov
prezentovaných na obrazovkách použiť štandardnú telefónnu linku, pričom obecenstvo môže komfortne
reagovať cez svoje vlastné telefóny a zariadenia. V závislosti od poskytovateľa služieb, môžu webináre
poskytovať funkciu skrytého alebo anonymného užívateľa, čo umožní, že jednotliví účastníci webináru
o sebe navzájom nebudú vedieť.
Krátka história
Nástroje pre konverzáciu v reálnom čase, ako napríklad IRC, sa objavili koncom osemdesiatych rokov.
Softvér pre internetovú konverzáciu a okamžité správy (chat) prišli v polovici deväťdesiatych rokov. Prvá
skutočná služba webového konferovania bola poskytnutá spoločnosťou Starlight Networks („online
vysielanie”) prostredníctvom produktu StarLive („aplikácia pre streamovanie služieb”), za ktorým nasledovali desiatky ďalších nástrojov pre webkonferencie, predovšetkým WebEx.
Ochranná známka pojmu „webinár“ bola zaregistrovaná v roku 1998 Erikom R. Korbom, ale bola ťažko
obhájiteľnou a momentálne je priznaná Intercallu. Webové konferencovanie začalo systémom Plato,
malým samostatným systémom, ktorý podporoval jednu triedu terminálov pripojených k centrálnemu
počítaču.

1 Ďalšia definícia s detailmi ohľadom hardvérových požiadaviek a internetového pripojenia:
http://www.youtube.com/watch?v=TWz8ppM9DzM
2 Wikipedia sa považuje za jeden z najlepších zdrojov pre rýchlo sa meniace technológie.
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1.1. Čo je webinár
Webinár podľa definície na účely tejto metodiky, je:

„Online seminár spojený s prenosom obrazového a zvukového obsahu
(cez internet) z jedného zdroja pre konečný počet prijímateľov za
účelom školenia“
Kľúčovou črtou dobrého webináru sú interaktívne prvky – schopnosť odovzdať, prijať a diskutovať o
informácii. Interaktivita môže byť dosiahnutá diskusnými fórami či online chatovými miestnosťami
umiestnenými na rovnakej stránke ako webinár. To poslucháčom umožní prebrať obsah v rámci online
komunity, prípadne živých diskusií, kde môžu prispieť svojou otázkou alebo zdieľaním stanoviska. Tým,
že sa poslucháčom umožní predkladať informácie do diskusie (či už textové, grafické, zvukové alebo vizuálne) – bude toto školenie pre nich interaktívnejšie a pútavejšie, čo povedie k lepším učebným výsledkom.
Webináre sa poväčšine konajú naživo. Avšak môžu byť nahrané a poskytnuté „na vyžiadanie”, čím sa
divákovi poskytne flexibilita zúčastniť sa webináru prakticky kedykoľvek. V niektorých prípadoch nevyžaduje webinárový softvér stiahnutie tejto nahrávky ako video podcastu, ale nahrávku streamuje priamo
do užívateľovho počítača, takže nezaťažuje pamäť počítača a na počítači po skončení lekcie neostanú
prebytočné súbory.
Možnosť vyžiadať si online nahrávku a zdieľať webináre pomocou internetového portálu alebo databázy,
hrá pre účastníka významnú úlohu. Znamená to, že obsah je účastníkovi vždy na dosah a súčasne má
možnosť si ho neobmedzene prehrávať.

1.2. Pridružené pojmy
Webináre sú len jedným z mnohých spôsobov online komunikácie. Ako ďalšie príklady uvádzame web
konferencie a broadcasting.
Webkonferencie
Webkonferencia je služba, ktorá umožňuje zdieľanie konferenčných podujatí so vzdialenými miestami.
Predchodcom webkonferencií je video-konferencia. Jednoducho povedané, video-konferencia je dvoj(alebo viac-) cestná výmena živých video vysielaní spájajúcich účastníkov webináru tak, že vzdialení
účastníci sa môžu nielen počuť, ale aj vidieť. Pred príchodom dnes už bežných vysokorýchlostných
internetových pripojení, boli signály prenášané cez point-to-point spojenia poskytované ISDN linkami.
Na druhej strane webkonferencie zahŕňajú spojenie viacerých poslucháčov, alebo účastníkov do virtuálnej miestnosti alebo priestoru, kde je možné tiež zdieľať a vymieňať si súbory. Pri webkonferenciách
nie je živé video vysielanie povinné. V tomto prípade existuje viacero úrovní zapájania sa – ako na strane
prezentátora, tak na strane publika/účastníkov. Pre účely tejto metodiky sme identifikovali webkonferencie ako termín najviac sa približujúci pojmu webinár.
Mnoho z prvkov spoločne tvoriacich webinár, sú zhodné s tými používanými pri webkonferenciách.
Webkonferencie sú využívané v biznis svete na vedenie internetových porád medzi viacerými skupinami
ľudí. Počas takýchto porád sa využíva softvér s funkciami podobnými ako pri webinári. Avšak, počas
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webkonferencie má komunikácia tzv. štruktúru typu “many to many” (viacerí viacerým), čo značí, že aj
keď poradu vedie jedna osoba, všetci účastníci majú rovnakú príležitosť zapojiť sa v rovnaký čas. V
mnohých prípadoch to znamená, že webová konferencia môže nabrať formu porady, kde agenda je síce
stanovená, no nie definitívna.
Webinár, ako opak webkonferencie má trocha odlišnú štruktúru. Osoba, ktorá ju vedie, má príležitosť
rozhodnúť sa, ktorému z účastníkov dať slovo a kedy. Pojem webinár, ako ho rozumieme my, nezahŕňa
možnosti klasických porád. Skôr má význam školenia, alebo edukačného prvku a je bližší seminárom a
workshopom, ktoré si vyžadujú striktnejšie dodržiavanie časového harmonogramu. Webináre sú určené
veľkému počtu účastníkov, vyžadujú dominantného lídra/prezentátora so špecifickou agendou, zatiaľ čo
online meetingy sú určené prevažne menším skupinám (do 10 ľudí), kde sa diskutuje o téme, pri ktorej
má každý vyjadriť svoj názor.
Broadcasting a Multicasting
Koncept webináru a jeho želaný účinok bude určovať i výber vhodných komunikačných metód.
Broadcasting je prenos audio a video obsahu z jedného miesta smerom ku geograficky rozptýlenej
skupine poslucháčov. Odlišujúcou črtou broadcastu je obmedzená interakcia medzi účastníkmi (obvykle
sa nemôžu aktívne zapájať do podujatia, nemôžu položiť otázku, či viesť diskusiu. Príkladom takéhoto
online broadcastu sú konferencie, koncerty, skupinové meetingy či futbalové zápasy).
Multicasting na druhej strane je forma broadcastingu multimediálneho obsahu cez sieť, kde je obsah
najprv zaslaný na server distribučnej siete, ktorý ho následne rozpošle rôznym divákom naraz. Toto riešenie sa využíva i pri webinároch a umožňuje prenos obsahu viacerým ľuďom naraz, aj v prípade nízkej
rýchlosti internetového pripojenia.

Počet užívateľov

Webkonferencia

Webináre

Broadcasting

Malá skupina < 10

Veľká skupina 5 < 1000

Veľká skupina 500 <

Každý má hlas

Spätná väzba – chat
a dotazníky

Žiadna spätná väzba

Flexibilná

Nemenná

Nemenná

Interaktivita
Agenda

1.3. Webináre v zábehu
Použitiu tejto technológie vo výučbe je stále prisudzovaný začiatočnícky status, aj keď bol za posledné
roky zaznamenaný nárast jej použitia v školskej praxi, rovnako ako je to v prípade využívania novín či
hravej formy výučby. Takisto rastie množstvo školiteľov a učiteľov, ktorí sú stúpencami tejto technológie.
Potenciál, ktorý webináre predstavujú pre školenia, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania či celoživotného
profesného rastu v malých a stredných podnikoch, otvára obrovské trhy hlavne čo sa týka in-house zaškoľovaní zamestnancov, ktorí by za normálnych okolností boli vyslaní na drahé niekoľkodňové školenie. Tým,
že sú webináre interaktívne, umožňujú simulovať klasické vzdelávanie tvárou v tvár. Naviac, dostupnosť
nahrávky účastníkom na vyžiadanie, im umožní sledovať záznam aj opakovane a bez obmedzení. Preto
je tento typ školení veľmi flexibilný a efektívny, hlavne pre malé spoločnosti.
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So šírením využívania technológií v nepovinnom vzdelávaní, začali i vyučujúci v tradičných oblastiach
vzdelávania využívať tieto technologické možnosti a presadzovať ich ovládanie ako jednej zo základných
zručností, rovnako ako tomu bolo aj pri predmetoch ako informatika, ktoré v zásade túto technológiu
prepožičali. To viedlo ku kultúrnej zmene vo vzdelávaní a k prijatiu tzv. “zmiešaného vzdelávania3”, kedy
vyučujúci pri svojich školeniach vedených vo virtuálnych triedach využívajú nové a inovatívne technológie v spojení s tradičnými metódami výučby.
Väčšina webinárov má tendenciu približovať sa štýlu broadcastu, ktorý sme vyššie vysvetlili - jedna osoba,
často školiteľ, prednáša obsah poslucháčom. Avšak e-learningové webináre s malým počtom účastníkov
(do desať) môžu dosiahnuť vysokú úroveň interaktivity a tak odrážať štruktúru zmiešaného vzdelávania,
pri ktorom majú účastníci právo sa do priebehu zapájať.
Pri webinároch pre veľký počet účastníkov vytvárajú dostupná štruktúra, obsah a úroveň kontroly interaktivity skôr dojem z “broadcastovaného” prostredia, kde jedna osoba, často školiaci, prednáša obsah
poslucháčom. Úroveň interaktivity povolená v rámci webináru je nepriamo úmerná počtu účastníkov,
preto sa budú webináre pre veľké skupiny skôr podobať na tradičný broadcastový formát.
Aj keď tieto nové technológie podporujú výučbu, mnohí ich využívajú s tradičnými štýlmi výučby, ktoré si
počas svoje praxe osvojili. Keďže nové technológie si v záujme ich efektívneho využívania a maximálneho
prínosu vyžadujú správnu metodiku, nové procesy a výučbové štýly adekvátne danej technológii, tento
dokument si dáva za cieľ sprostredkovať poznatky o efektívnom vzdelávaní a výučbe prostredníctvom
webinárov.

1.4. Kľúčové črty webináru
Najtypickejšie črty webináru môžu byť zhrnuté nasledovne4:
•• Online prostredie;
•• Využívanie softvéru:
◆◆ Webináre si vyžadujú špecifický softvér, ktorý poskytne provider;
◆◆ Účastníci potrebujú prístup na internet;
•• Beží naživo (je stanovený presný čas štartu i ukončenia webináru);
•• Účasť len na pozvanie;
•• Obmedzená dĺžka - 1, max. 2 hodiny prezentácie obsahu (audio, video, zdieľanie obrazovky,
PowerPoint, atď);
•• Interakcia s účastníkmi (zvuk, chatová komunikácia, kvízy, prieskumy, možnosť položiť otázku, a
ďalšie);
•• Čiastočná anonymita účastníkov;
•• Udeľovanie práv: osoba, ktorá vedie webinár môže jednotlivým účastníkom udeliť rôzne práva
(napr. urobiť znich prezentujúcich). To dáva účastníkom ďalšie možnosti ako sa do webináru zapojiť
(napr. zdieľanie obrazovky, zdieľanie dokumentov, a iné).

3 Blended learning
4

Viac informácií o možnostiach webinárového softvéru nájdete v kapitole 2.1.1.
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1.5. Výhody a výzvy webinárov
1.5.1. Výhody
Nákladová efektívnosť
Rýchly rozvoj infraštruktúry a softvéru slúžiacich pre vzdialenú komunikáciu umožnil zlacnenie a lepšiu
dostupnosť webinárovej technológie. S každomesačným poklesom cien pokročilejších softvérov samozrejme stúpa úžitok a spokojnosť užívateľov. Kedže je rýchly internet už štandardom v každej vzdelávacej
inštitúcii či spoločnosti, je dištančné vzdelávanie oveľa lacnejšou alternatívou tradičného školenia.
Úspora nákladov (najmä ubytovacích a nákladov na cestovanie) je nepopierateľne jednou z kľúčových
výhod webináru. Webináre pomáhajú redukovať náklady najmä v nasledovných oblastiach:
•• Úspora času účastníkov;
•• Cestovanie a ubytovanie;
•• Učebné materiály;
•• Vyhodnotenie školenia;
•• Príprava materiálov po školení.
Nižšie uvádzame výpočet úspor v prípade klasických mítingov a školení. Uvedené čísla sú nižšie v porovnaní s nákladmi na cestovanie zamestnancov v rámci mesta.
Aspekt

Rozsah

Mítingy

Čas - cestovanie
1 hod/ 1 účastník: 60 €
8 účastníkov

480 Eur

Školenie
•• Produktová aktualizácia
•• Zmena časti administratívneho či výrobného
procesu, a pod.

Čas - cestovanie
1 hod/ 1 účastník: 40 €
15 účastníkov

600 Eur

Prenájom miestnosti na školenie + káva
a nealko

300 Eur

Tlač brožúr

300 Eur

Marketingové aktivity

Úspory v €

Pre detailnú a presnú kalkuláciu úspor, ako i všetky pozitívne aspekty využívania webinárov
(pr. životné prostredie) na účely školení odporúčame navštíviť stránku WebEx Carbon Calculator
(http://www.webex.com/lp/carboncalculatoronly.html).
Pohodlie
Webináre šetria čas. Poslucháčom ponúkajú možnosť výberu toho najvhodnejšieho času počas ich
pracovného dňa. Zároveň webináre eleminujú náklady na drahé prenájmy priestorov a vybavenie, teda
umožňujú lepší prístup školení i vzdialenejším účastníkom. Webináre sú prístupné z akéhokoľvek miesta.
Podmienkou účasti je jedine počítač a prístup na internet, čo umožňuje pozvať účastníkov z celého sveta.
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Dostupnosť obsahu po ukončení školenia
Webináre umožňujú školiteľom nahrávať tréningové lekcie a následne ich sprístupniť ostatným účastníkom na vyžiadanie.
Možnosť zorientovať sa
Webináre sú alternatívou pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu alebo udržať si kvalifikáciu v istej
oblasti, no nie sú si istí tým, čo chcú presne študovať. Vďaka webinárovej technológii sa poslucháči
môžu zúčastniť rôznych webinárov, aby si vyskúšali témy a predmety predtým, než si zvolia často drahý,
tradičný tréningový program alebo postgraduálne štúdium.
Otvorenosť a menej komunikačných bariér
Práve čiastočná anonymita účastníkov webináru napomáha jedincom, ktorí sa obávajú kritiky či negatívnej (nekonštruktívnej) spätnej väzby, aby bez strachu a slobodne kládli otázky a odpovedali na ne.
Takisto podporujú nové nápady a kreativitu u tichších kolegov (pr. „Aké zmeny by mohla naša spoločnosť
zaviesť, a v akých oblastiach?“).

1.5.2. Výzvy
Pozornosť
Aj tento spôsob výučby má svoje výzvy. Poslucháči účastní tradičných školení sú vo všeobecnosti viac
sústredení na štúdium ako poslucháči webinárov. Počas webinárov môžu účastníci súčasne surfovať
po internete, pracovať, čítať a vykonávať rôzne iné činnosti, ktoré ich môžu rozptyľovať a odpútavať od
školenia. Aby sa zabránilo tejto situácii, je zo strany školiteľa potrebné prípravovať a viesť rôzne aktivity
a cvičenia.
Technické problémy
Aby školiteľ viedol webinár správne, potrebuje nielen softvér, ale aj poznatky a skúsenosti, aby ho využil spôsobom, na ktorý bol určený – musí teda stráviť dodatočný čas štúdiom samotného softvéru. Na
strane poslucháčov sú nároky minimálne. Predovšetkým ide len o inštaláciu podporného softvéru (ak
nie je nutná kompletná inštalácia). Ak je potrebné doinštalovať či aktualizovať nejaké komponenty,
po spustení webinárového softvéru, tento väčšinou automaticky ponúkne takúto možnosť (najnovšie
pluginy ako Java, a pod.)
Obmedzenie neverbálnej komunikácie
Tradičné stretnutia umožňujú účastníkom viac flexibility a možnosť viac sa zapájať do diania ako počas
webináru. Vo webinári je dialóg obmedzený a interaktivita sa stáva výzvou. Dobrý školiteľ však vie ako
využiť dostupné techniky na minimalizovanie tohto efektu.
Obmedzený čas
Webináre môžu trvať maximálne 1-2 hodiny, čo znamená, že celý obsah musí byť do bodky naplánovaný
a školiteľ si ho nemôže flexibilne prispôsobovať svojej potrebe. Na základe vyššie uvedených odsekov
je jasné, že webináre disponujú mnohými výhodami, ktoré robia tento školiaci formát veľmi sľubnou
alternatívou klasických školení a vysvetľujú ich vzrastajúcu popularitu. Existuje viacero techník, ktoré
školiteľ môže použiť v záujme zdolania výziev a efektívneho odprezentovania učebnej lekcie. Ak chceme
mať spokojného zákazníka, musíme použiť správne tréningové metódy, aby sme obsah sprostredkovali
čo najefektívnejšie. Naviac možnosť prehrávať si záznam webináru podľa ľubovôle, zaručuje, že tréner
sa nebude musieť opakovať a školenie bude napriek tomu efektívne. Môže sa sústrediť výlučne na komplexnosť témy a venovať sa kľúčovým bodom prezentácie.
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2. Webinárová technológia

2.1. Technické požiadavky
Rovnako ako pri výučbe v triede, webináre by mali byť dostupné všetkým – z tohto dôvodu by mal byť
webinárový softvér kompatibilný s väčšinou súčasne využívaných počítačov. Fyzický hardvér potom
závisí od miery, akou sa chce účastník webináru do jeho priebehu zapájať.
Minimum na spustenie webináru je osobný počítač so širokopásmovým pripojením na internet plus
súčasné aktualizácie Java a Flash. To postačí na zabezpečenie minimálnej miery interakcie. S vačšou
interakciou sa však skúsenosť z webináru stáva pre účastníka pútavejšou. Napríklad, pripojenie slúchadiel k počítaču umožní poslucháčovi oveľa komplexnejší zážitok.
Toto zariadenie umožní používateľovi interagovať s webinárom na základnej úrovni, umožní mu vidieť a
počuť prednášaný obsah, robiť si poznámky a možnosť prispievať do fóra či chatovej miestnosti týkajúcich sa webináru. Zapojenie mikrofónu a/alebo webkamery túto úroveň interaktivity znovu zvýši, keďže
umožní poslucháčovi zdieľať svoje myšlienky, postrehy a témy zvukovým a audio prenosom. Pridanie
audio-vizuálnych pomôcok docieli úplnú interakciu poslucháča s webinárom, čím sa dosiahne jasnejšie
a ucelenejšie prezentovanie poslucháčovej osobnosti.
Tréner/Moderátor

Účastník

Počítač

Počítač strednej triedy

Ľubovoľný počítač z domu či kancelárie
(nižšia trieda)

Internetové pripojenie

stabilné internetové pripojenie:
1024/512 kb/s

stabilné internetové pripojenie:
512/256 kb/s

(rýchlosť sťahovania a uploadu)
Externé zariadenia

Webkamera alebo ľubovoľná iná kamera,
slúchadlá a mikrofón (odporúčame headset)

Aspoň slúchadlá a mikrofón + obyčajná
webkamera

Externé prostredie

Pokojné prostredie s dobrou akustikou.
Dostatočné osvetlenie s možnosťou využiť
dodatočné zdroje osvetlenia.

Ľubovoľné prostredie, odporúča sa
samozrejme absencia hluku

Technické nároky webcastovej technológie.

Táto tabuľka iba modeluje nároky online-prenosov. Skutočné nároky by mali vychádzať z nástrojov,
ktoré pri webinároch využívate. Tieto nároky sa budú meniť spolu s kapacitou siete a napredovať spolu
s vývojom počítačov. Už teraz sú však evidentné dva trendy:
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Poprvé, školiteľ by mal byť vybavený počítačom, ktorý plne zodpovedá nárokom webinárového softvéru,
má veľký (19“) monitor alebo, ak je to možné, dva monitory, ktoré by poskytli pohodlný pracovný priestor
a ukryli vybrané funkcie pred zrakom poslucháčov.
Podruhé, počítač účastníka nemusí byť veľmi rýchly ani mať veľkú operačnú pamäť. Dôležité je, aby
vedel spustiť internetový prehliadač a mal nainštalované súčasné verzie Adobe Flash Playeru či Java RTE.
Často sa stretávame s technologickými mýtmi ohľadom účasti na webinároch, ako napríklad, že každý
z účastníkov webináru potrebujete veľmi výkonný počítač. Priemerný počítač navrhnutý pre prácu v
kancelárii alebo na domáce použitie spravidla vie webinárový softvér zvládnuť, pokiaľ je jeho softvér
aktuálny a úplný. Preto aj percento osôb, ktoré by sa webináru z technických dôvodov nemohli zúčastniť,
je ozaj veľmi nízke.
Faktory ovplyvňujúce kapacitu pripojenia sú:
•• Nastavenia kvality uploadu/ downloadu audio a video obsahu
•• Počet účastníkov webináru.
Existuje značný počet internetových používateľov, ktorí sa pripájajú na internet cez vysokorýchlostné
alternatívy ako ISDN modemy, DSL, vyhradené T-1 porty a káblové modemy. Poslucháči s rýchlejším
(512kbs/256 +) a plynulejším pripojením budú mať najmenej problémov s dosiahnutím kvalitného
webinárového prenosu.

2.2. Formality webináru
Solídny plán školenia, skúsený školiteľ a zanietená skupina poslucháčov sú bezpochýb základnými
prvkami potrebnými pre úspešné zvládnutie akéhokoľvek výučbového kurzu. Avšak, i keby boli tieto
nároky dodržané, môže byť lekcia webináru ovplyvnená niekoľkými faktormi spojenými s vysvetľovaním
a odovzdávaním obsahu prednášky. V nasledujúcej časti ponúkame niekoľko základných inštrukcií pre
úspešné zvládnutie a vedenie webinárov.

2.2.1. Miesto
Aj keď môžu byť webináre vysielané odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie, je dobré venovať istý
čas výberu správneho miesta.
Zvuk
Webinár závisí predovšetkým od vysokej kvality audia. I to najlepšie vybavenie nemôže garantovať
úspešný webinár, ak je v pozadí prítomný hluk. Rušivé momenty ako napr. premávka, kolegovia, zvuk
svetiel a klimatizačných jednotiek majú priamy dosah na výslednú kvalitu zvuku webináru. Úroveň týchto
rušivých momentov môže byť vyhodnotená sluchom a predpokladaním potenciálnych zdrojov hluku.
Súčasne je vhodné si pripomenúť, že i prázdna miestnosť bez nábytku a iného vybavenia môže spôsobiť
zlý zvukový výstup. V mnohých prípadoch je možné upraviť priestor akustickými rohožami.
Video
Ak zamýšľate použiť video, rozhodujúci je výber správneho pozadia. Profesionálny dojem zaistí jednofarebná stena, tienidlo či kartón v pozadí školiteľa. Školiteľ by mal mať za sebou jednoduché pozadie,
bez reklám, sloganov a copyrightových obrázkov.
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Účastníci

Charakteristiky pracovného prostredia

tréner

počítač/notebook

moderátor

stôl, dokumenty

spolutréner

tiché prostredie

asistent trénera

dobré osvetlenie, dobrá akustika

Pracovné prostredie.

Uistite sa, že tréner ako i jeho spolupracovníci majú dostatok pracovného miesta pre všetko potrebné
vybavenie.

2.2.2. Uhol kamery
V záujme dosiahnutia najlepšieho obrazu webináru, kamera musí byť na úrovni očí školiteľa, obdobne
ako je tomu vo vysielaní televíznych správ. Z dôvodu existencie mnohých modelov kamier, ktoré sú zabudované do prenosných počítačov, môže byť dodržanie tohto pravidla problematické. Vo všeobecnosti
ale platí, že čím je kamera na vyššej úrovni, tým lepšie (no niesmie byť vyššie než je hlava školiteľa).
Taktiež je vhodné, ak je kamera situovaná od rečníka niekoľko stupňov či naľavo alebo napravo tak, aby
školiteľ nebol v strede záberu. Ak školiteľ počas rozprávania gestikuluje, kamera by mala byť umiestnená
tak, aby umožňovala poslucháčom vidieť jeho ramená a ruky. Pred vysielaním sa školiteľ musí presvedčiť,
že je webkamera pripojená ku počítaču a správne funguje.
Aj keď webinár nie je hollywoodsky film, platia tu rovnaké pravidlá vizuálnej kompozície. Hoci nie je
obrazová stopa počas školenia tým najpodstatnejším prvkom, zohráva dôležitú úlohu a podporuje prenos vedomostí od školiteľa ku poslucháčovi.

2.2.3. Osvetlenie
Ďalším kľúčovým elementom vo videozázname je osvetlenie. Hovorí sa, že fotografia je umením práce
so svetlom, čo však rovnako platí aj pre videozáznamy, webináre nevynímajúc.
Nasvietenie objektov pre účely videa je veľmi široký pojem, a preto sa mu budeme venovať iba vo veľmi
zjednodušenej forme. Školiteľova tvár by mala byť nasvietená zo strany (pod uhlom 45 stupňov), takže
sa vytvorí jemný tieň, vďaka čomu tento objekt na pozadí vynikne. Docielime to viacerými lampami či
umiestnením trénera vedľa okna za denného svetla.
Vyhýbajte sa jasným svetlám v pozadí za postavou trénera. Tie zvýraznia len jeho siluetu, no jeho tvár
nebude možné vidieť.

2.2.4. Ozvučenie
Prenos zvuku počas webináru je pravdepodobne jeho najdôležitejšou súčasťou, keďže väčšina informácií je sprostredkúvaná hlasom. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť, aby bolo zvukové vysielanie
vo vysokej kvalite (pozri zoznam nižšie). Ak sú účastníci kurzu nútení počúvať nekvalitné a praskajúce
zvukové vysielanie, veľmi rýchlo sa unavia a stratia záujem o lekciu.
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Pred spustením webináru sa musí školiteľ uistiť, že mikrofón na jeho osobnom počítači je správne nakonfigurovaný. Najlepším riešením sú bezdrôtový mikrofón a slúchadlá, keďže tie odbremeňujú ruky. USB
slúchadlá s mikrofónom nevyžadujú inštaláciu a obchádzajú zvukovú kartu, vďaka čomu sa dá vyhnúť
obvyklým problémom s drivermi. Aj keď väčšina notebookov má mikrofóny už zabudované, je vždy lepšie
použiť vyššie spomenutý headset, keďže najpresnejšie zachytí školiteľov hlas. Majte taktiež na pamäti,
že pri použití reproduktorov vždy dochádza ku spätnej väzbe s mikrofónom spôsobujúcej ozvenu.
Pred spustením webináru by mal školiteľ skontrolovať nasledovné softvérové/hárdverová
nastavenia:

√

Skontrolovať audio/video či nie je vypnuté.
Uistiť sa, či zvuk neostal vypnutý.
Skontrolovať slúchadlá/ mikrofón, či sú správne pripojené k počítaču a či nastavenie hlasitosti nie je
vypnuté.
Skontrolujte si, či využívate správne externé zariadenie - Váš počítač môže na jednu úlohu využívať a mať
pripojených viacero nástrojov (pr. mikrofón prislúchajúci ku kamere, zabudovaná mikrofón a klasický
pripojený mikrofón).
Skontrolujte si nastavenie vášho zvuku vo webinárovom softvéri, ktorý používate. Väčšina z dostupných
softvérových možností je vybavená „pomocníkom“, ktorý vám pri výbere nastavení pomôže.
Skontrolujte úroveň hlasitosti a upravte ju na všetkých možných miestach nastavenia (softvér, zvuková
karta, slúchadlá).
Uistite sa, že nemáte ozvenu. Môže sa to stať, ak nevyužívate slúchadlá a zvuk z reproduktorov sa multiplikuje cez mikrofón.
Každý by mal mať headset.
Nastavenie webinárového softvéru.

2.3. Webinárový softvér
Mnoho súčastí webinárového softvéru sú internetové aplikácie a nevyžadujú inštaláciu. K úspešnému
fungovaniu webinárov sú nevyhnutné ďalšie populárne technológie ako Adobe Flash a Java TM, ktoré
avšak vačšina počítačov inštalované má. Ďalším benefitom je, že softvér bude fungovať naprieč viacerými
platformami a operačnými systémami. Niektoré softvéry taktiež disponujú mobilnou verziou svojich
aplikácií.

2.3.1. Funkcie
V tomto dokumente sme už identifikovali viacero funkcií, ktoré sú prínosom webinárového softvéru.
Niektoré z nich sú kľúčové pre realizovanie webináru, zatiaľ čo iné ho robia pútavejším. Ako pri všetkých
softvéroch, aj tu množstvo funkcií prístupných užívateľovi závisí od druhu softvéru, čo sa samozrejme
odzrkadľuje aj na cene. Vyhodnotili sme viacero druhov softvéru od verzií dostupných zdarma až po
spoplatené varianty.
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Nasledujúce funkcie poskytuje väčšina súčasných softvérových riešení vhodných na vzdelávanie:
•• Video a audio prenos (umožňuje školiteľom a účastníkom vidieť a počuť sa navzájom);
•• Chat (umožňuje komunikáciu medzi účastníkmi písaním textu. Tým pádom nevyrušujú osobu,
hovoriacu do mikrofónu);
•• Virtuálna tabuľa (umožňuje kresliť na zdieľanú tabuľu v reálnom čase);
•• Zdieľanie dokumentov, pr. šírenie materiálu na čítanie;
•• Zdieľanie poznámok;
•• Zdieľanie obrazovky (možnosť vidieť obrazovku prezentujúceho/ prednášajúceho);
•• Prieskumy / kvízy (online dotazníky)
Ďalšie možnosti, ktoré môžu byť užitočné a sú k dispozícii v niektorých vyspelejších softvéroch sú:
•• Možnosť zmeniť moderátora /školiteľa počas lekcie – môže byť užitočné pre webináre s malým
počtom poslucháčov, keďže umožňuje školiteľom a poslucháčom spolupracovať a striedať si úlohy;
•• Možnosť pozrieť si stiahnutý súbor cez softvér – vhodné hlavne na účely diskusie;
•• Možnosť nahrávať webinár – veľmi užitočné, keďže umožňuje poslucháčom, ktorí sa nemohli
zúčastniť prednášky naživo, získať informácie a súčasne funguje ako forma digitálnych poznámok,
takže sa poslucháči môžu naplno sústrediť na obsah webináru vo chvíli, kedy je obsah naživo prednášaný (vysvetľovaný). Nahratý webinár musí byť publikovaný školiteľom;
•• Tvorba dotazníkov – vynikajúci spôsob hodnotenia (hodnotia poslucháči)
•• Možnosť publikovať tento dotazník – skvelý spôsob ako rýchlo a jednoducho reagovať na spätnú
väzbu.
Keď chceme zistiť ako efektívny je daný webinárový softvér, pomôžu nám tieto otázky:
•• Vyžaduje inštaláciu alebo sa spúšťa priamo v prehliadači?
•• Aký je maximálny počet užívateľov, ktorí tento sofvér môžu využívať súčasne?
•• Aká je hodnota softvéru, keď dáme do pomeru cenu sofvéru a ponúkané funkcie?

2.3.2. Zdroje
Existuje viacero softvérových balíčkov- či už voľne dostupné alebo spoplatnené verzie- ktoré môžu slúžiť
na vzdelávacie účely.
Príklady webinárových softvérov:
Adobe Connect 8
ClickWebinar
GoToMeeting/GoToWebinar
AnyMeeting
BigBlueButton
DimDim
FastViewer confered
Fuze Meeting
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Spreed
Mikogo
TeamViewer 7
Saba Webinar
RHUB GoMeetNow 4.3
ooVoo
Okrem tohto softvéru možno už dnes na internete nájsť zoznamy, recenzie5 a iné hodnotenia jednotlivých
softvérov. Pred výberom správneho riešenia je možné vytvoriť si názor i vďaka otestovaniu skúšobných
verzií programu a ponúkaných nástrojov.

5 Príklady recenzií : 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. Organizovanie živého webináru

Ako sme už uviedli, webináre majú široké využitie v oblasti zábavy, obchodu a vzdelávania. Napriek tomu
sa tento dokument zameriava výlučne na formu webinárov vysielaných naživo, ktoré zároveň slúžia na
vzdelávacie účely. Mnoho aspektov živých webinárov, ako napríklad technika motivácie účastníkov,
môže ovplyvniť efektivitu školenia. Inštitúcia, ktorá organizuje webinár hrá najdôležitejšiu rolu, keďže
zodpovedá za zabezpečenie motivujúceho, dobre štruktúrovaného a zorganizovaného školenia.
V tejto kapitole sa budeme venovať úlohám a povinnostiam kľúčových hráčov webináru. Je potrebné si
uvedomiť, že rozdielne roly nemusia automaticky vykonávať rôzne osoby (skúsený školiteľ môže zvládať
rolu moderátora aj technickej podpory). Vyčlenené boli nasledujúce roly:
Rola

Povinnosti

Poznámky

Moderátor

Previest úvodom stretnutia a ukončiť ho, uviesť školitelov a expertov;
zosumarizovať otázky počas času
vyhradeného pre otázky a odpovede

Manažovanie tzv. Sub-rooms (ak sú
využívané)

Školitel

Pripraviť a odprezentovať obsah,
používať prezentovacie nástroje

Môže taktiež vystupovať ako
moderátor

Expert

Poskytnúť špecifické znalosti

Profesionálne a osobné skúsenosti
+ know how

Technická Podpora

Zaistit, že SW webináru pracuje
správne, riešit SW/HW problémy
poslucháčov

Zameriava sa na vyriešenie problémov (podľa možností využitím
náhradných riešení)

Účastník

Vzdelávanie sa + Aktívna účasť a
spätná väzba

Za poplatok, ak možné

Úlohy a povinnosti webinárového tímu.

3.1. Účel webináru
Inštitúcia organizujúca školenie si musí odpovedať na nasledujúcu otázku: Aký je cieľ nášho webináru?
Ponúkame nasledovný zoznam možných odpovedí:
1. ROZHODNUTIE: Prečo by sme mali vôbec zvoliť webinárový formát?
•• Kvôli geografickej roztrúsenosti účastníkov a školiteľov – webinár ponúka možnosť vyhnúť sa
cestovaniu, čo sa premieta do úspory nákladov a času;
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•• Možnosť obohatiť program kurzu pozvaním zahraničných a ťažko dostupných expertov – možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a know-how na diaľku;
•• Ako alternatívu pre poslucháčov, ktorí sa nemôžu zúčastniť kvôli cestovaniu alebo chorobe;
•• Zlepšiť prístup k vzdelaniu;
•• Ponúknuť úpútavku zadarmo (úvodný webinár);
•• Generovať príjem za licencované produkty.
2. CIEĽ: Čo chcete dosiahnuť týmto webinárom? (V kontexte toho, kto sú vaši účastníci):
a. Externí účastníci
•• Získať nových zákazníkov, ktorých oslovia naše produkty alebo služby;
•• Začať generovať príjem z novej funkcie alebo služby;
•• Prezentovať novú funkciu existujúcim zákazníkom;
•• Ukázať riešenie všeobecne známych problémov prostredníctvom produktov či služieb Vašej
spoločnosti;
•• Poskytnúť (ne)platený tréningový modul;
•• Poskytnúť (ne)platený tréningový modul ako súčasť kurzu.
b. Ľudia z vnútra spoločnosti, obchodní partneri
•• Dozvedieť sa viac o nových postupoch alebo najaktuálnejších verziách softvéru s možnosťou
okamžitej spätnej väzby;
•• Prezentovať nový nápad/postup a získať spätnú väzbu (stretnutia zabehaného tímu v oblasti
projektového manažmentu)6;
•• Zladiť školiace prístupy rôznych expertov sídliacich na rôznych miestach;
•• Získať informácie o najnovších právnych zmenách s možnosťou okamžite klásť otázky;
•• Získať názor skúseného profesionála v špecifickej oblasti s možnosťou následne prediskutovať zaznamenané stretnutie s poslucháčmi ;
•• Naučiť sa prostredníctvom ľahko zvládnuteľných krokov (pr. 1 hod každý týždeň) o rôznych
aspektoch širšieho učebného celku – možnosť využiť kvízy a dotazníky. Úspešné zvládnutie
testu môže viesť k získaniu certifikátu.
•• Pravidelný monitoring efektívnosti školenia: sú novo prebrané a vysvetlené procesy/ pravidlá
správne pochopené a implementované do praxe zamestnancami?
•• Zabezpečiť priebežnú certifikáciu pre konkrétny produkt alebo službu.
3. NÁSTROJE:
•• Aký softvér budeme používať počas nášho webináru?
•• Aké technické podmienky musíme spĺňať?
•• Je možné sprostredkovať vaše materiály interaktívnou cestou (pr. Pomocou virtuálnej tabule?
•• Ak využívate médiá náročné na dátový prenos (pr. HD video) – viete či môže dôjsť k problémom s
pripojením?
•• Majú všetci účastníci vyhovujúce internetové pripojenie?

6

Zdroj: http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p19562/Think-Cranfield/Think-Cranfield-2013/April-2013/
How-to-network-your-organisation-s-learning-webinars
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Zatiaľ čo webinárový softvér môže byť taktiež použitý ako technická platforma na vedenie medzinárodných obchodných jednaní, zdieľanie výsledkov projektov alebo na informovanie a odsúhlasovanie stavu
projektu, takýmto využitiam sa v rámci našej metodiky nebudeme venovať.

3.2. Roly
3.2.1. Úloha školiteľa vo webinári
Školiteľ, ktorý ovláda webinárovú technológiu bude schopný samostatne viesť úspešné školenie pre
malú skupinu (6 ľudí ). Pri webinároch pre väčšie skupiny - nad 20 účastníkov- sa pomoc moderátora či
technickej podpory stáva čoraz kľúčovejšou. Nezáleží však aká veľká je daná skupina, školiteľ má vždy
veľké množstvo povinností.
Predovšetkým má školiteľ na starosti prípravu témy a štruktúry samotného webináru, ako aj všetkých
pomocných dokumentov vrátane multimediálnych prezentácií. Je preto dôležité, aby sa školiteľ cítil
v prostredí webináru uvoľnene, aby mal skúsenosti, ktoré mu umožnia odhadnúť možnosti softvéru i
výber správnych nástrojov a obsahu. V prípade webinárov a workshopov, kde účastníci nemajú možnosť
školiteľa vidieť, sa títo sústredia hlavne na prezentáciu. Musí byť preto estetická na pohľad, súčasne však
funkčná a efektívna. Dobrá znalosť používaného softvéru je pri príprave prezentácie jasným plusom.
Nemali by sme zabudnúť, že materiály používané na webinárových workshopoch obvykle pochádzajú
z rôznych zdrojov, a budú preto v rôznych formátoch. Pre školiteľa je teda dôležité mať aspoň základné
vedomosti o rozličných technológiách, softvérových a hárdvérových nástrojoch (Intel vs. MAC).
Nižšie uvádzame graf poukazujúci na dôležitosť školiteľových zručností v spojení s tréningom vedeným
virtuálnym školiteľom (virtual instructor led training - VILT). Podľa výskumov by najdôležitejšou zručnosťou webinárového trénera mala byť:
•• Schopnosť formulovať myšlienky jasným spôsobom, pochopiteľným pre účastníkov;
•• plynulosť v prezentovaní témy, zručnosti spojené s použitím webinárovej technológie, technické
know-how a všeobecná ľahkosť v práci s technikou ako i špecifické vedomosti o vedení online workshopov (všeobecný tréning zručností špecifických pre VILT).
Aj keď sú tieto zručnosti pre efektívne vedenie školení veľmi dôležité, nepatria medzi tie kľúčové. Pri
tomto type školení vždy zaváži predovšetkým obsah.
Okrem už všeobecne uvedených zručností, uvádzame tiež pár konkrétnych, ktoré sa priamo vzťahujú
na tréningový proces. Sú nimi:
•• Pochopenie potrieb účastníkov;
•• Manažovanie triedy;
•• Príprava vzdelávacích materiálov;
•• Zručnosť inštruktážneho dizajnu a schopnosť posúdiť a vyhodnotiť VILT.
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Hierarchia zručností virtuálneho inštruktora - podľa dôležitosti
Schopnosť sprostredkovať obsah

61%

Odbornosť v danej problematike

59%

Bezproblémové ovládanie všeobecných technologických zručností

32%

Zaškolený ohľadom špecifických zručností virtuálneho trénera

29%

Pochopenie potrieb účastníkov

38%

Zručnosť pri vedení virtuálnej triedy

23%

Schopnosť prípravy vhodných tréningových materiálov

11%

Kompetencie inštruktážneho dizajnu

9%

Schopnosť posúdiť návratnosť investícií z využívania VILT

6% 31%

kľúčové

0%
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35%
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sú takisto dôležité.
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Sprostredkovanie tréningu vedeného virtuálnym inštruktorom (VILT), 2010, General Phisics Corporation (GP) and Training Industry, INC.

Organizátor webináru by mal poskytnúť školiteľovi informácie o poslucháčoch a očakávaných vzdelávacích výsledkoch v dostatočnom predstihu pred samotným školením. Organizátor musí byť pripravený
zodpovedať nasledujúce otázky:
•• Čo je účelom tohto webináru?
•• Akú úroveň zručností majú mať účastníci?
•• Aký typ poslucháčov sa webinára zúčastní?
•• Je webinár určený otvorenej alebo uzavretej skupine?
•• Aký je počet účastníkov?
•• Používajú účastníci tento typ softvéru často?
•• Uskutoční sa iba jedno školenie alebo viacero stretnutí? Ak ide o druhý prípad, bude účasť rovnaká?
•• Aké sú hardvérové nároky školenia?
•• Aké technické vybavenie bude dostupné počas školenia?
•• Má každý účastník vlastný počítač?
•• Je vysielanie určené jednej alebo viacerým skupinám účastníkov?
•• Je zabezpečená technická podpora pre školiteľa a účastníkov?
Od školiteľa sa očakáva, že vyberie správne metódy na dosiahnutie stanovených vzdelávacích cieľov. Je
to však organizátor, ktorý školiteľa musí vopred oboznámiť s technikou a použitím webináru pri školeniach. Ak je už školiteľ dobre informovaný, mal by vedieť zostaviť vhodný plán lekcie.
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Kompetencie webového školiteľa – synchrónne a asynchrónne
Synchrónne: Webináre a webmítingy s náležitými komunikačnými kanálmi umožňujúce
okamžitú interakciu medzi školiteľom a účastníkmi
Asynchrónne: Webcasty, e-mail, inštruktážna prezentácia, kde študenti môžu prezentovať
spätnú väzbu, no nemôžu priamo ovplyvniť výsledok školenia alebo vzdelávacieho modulu
Aké zručnosti by mal mať školiteľ, ktorý vedie virtuálnu prednášku? Nasledujúci zoznam
bol zostavený na základe vlastnej skúsenosti autora, ako aj nemeckej literatúry (vrátane
knihy Christiny Rautenstrauchovej „Tele-Tutoren“, Bertelsmann, 2001).
1. Vedomosti o vzdelávacích štýloch v rámci e-learningu
•• Vedomosti o vzdelávacích teóriách spojených s elektronickým vzdelávaním;
•• Poznanie problémov spojených so samoštúdiom a motiváciou účastníkov;
•• Vedomosti o rozličných metódach a stratégiách výučby cez elektronické vzdelávanie a výbere dostupných nástrojov;
•• Poskytovanie rád ohľadom výberu metód vhodných pre samoštúdium.
•• Identifikovanie silných a slabých stránok.
2. Poznatky o procese celoživotného vzdelávania
•• Poznatky o príslušných vzdelávacích teóriách;
•• Skúsenosti s prípravou vzdelávacích materiálov;
•• Skúsenosti s vytváraním virtuálneho priestoru/platformy pre vyučovací proces;
•• Poznatky o time manažmente a technikách zvládania stresu.
3. Komunikačné zručnosti
•• Zreteľná artikulácia a ovládanie hlasu;
•• Schopnosť viesť a udržiavať konverzáciu;
•• Poznanie a ovládanie opytovacích techník;
•• Schopnosť vytvárať pravidlá upravené na mieru potrieb konkrétnej skupiny;
•• Poznanie špecifického IT a e-learningového slovníka. Schopnosť vysvetliť tieto
koncepty ľuďom bez technického vzdelania;
•• Poznatky o limitáciách synchrónnej a asynchrónnej komunikácie;
•• Schopnosť vybrať vhodný komunikačný nástroj.
4. Kompetencie moderátora
•• Vedomosti o skupinových postupoch, špeciálne pri práci online skupín;
•• Poskytnúť svoje vedomosti a motivovať k výmene informácií;
•• Praktické zručnosti s uvádzaním diskusií na chate, fórach, vo virtuálnych
miestnostiach;
•• Vedomosti o zadávaní úloh pre skupiny pracujúce online;
•• Schopnosť sprostredkovať spätnú väzbu spôsobom primeraným pre online
prostredie;
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•• Znalosť metód a nástrojov spolupráce (synchrónnych a asynchrónnych).
5. Poznatky o hardvéri, softvéri a internete
•• Efektívne využívanie počítača – vedomosti o základných súčastiach počítača (napr.
Čo je RAM a čo operačná pamäť, ktorú mám v počítači) a o operačnom systéme;
•• Schopnosť pracovať s celou škálou programov, ako typických (pr. MS Office) tak aj
personalizovaných (pr. mindmeister). Rýchle zvládnutie nových programov;
•• Poznanie operačných princípov online tréningovej platformy (synchrónnej a asynchrónnej). Schopnosť porovnať funkcie ponúkané jednotlivými platformami;
•• Schopnosť overiť kvalitu internetového pripojenia a výber internetového pripojenia zodpovedajúceho potrebám školenia;
•• Schopnosť zostaviť online vedomostnú databázu a zostaviť výber nástrojov;
•• Pracovať s počítačom, softvérom a internetom je pre vás potešením. Zručnosť v
manažovaní viacerých online kont;
•• Schopnosť riešiť technické problémy
Zdroj: Marta Eichstaedt, Blog o!Webinarach,
http://www.webcomm.eu/kompetencje-trenera-szkolen-online-synchronicznych-i-asynchronicznych/, 03.2012.

Školiteľ a moderátor
Zatiaľ čo sa školiteľ môže spoľahnúť na podporu moderátora, účastníkom sa práve on javí ako osoba,
ktorá webinár vedie. Úspech závisí od predpripraveného scenáru, vzdelávacích materiálov a samozrejme
od skúseností. Školitelia, ktorí zprvu predpokladajú, že ovládajú tému a sú dobrými rečníkmi, sú obvykle
konfrontovaní s krutou realitou na webinároch. Nedostatok prípravy – kedy znalosti a zručnosti neboli
na úrovni, ktorú webinárový formát vyžaduje – je okamžite evidentný, preto takéto webináre nebývajú
úspešné.
Ako prežiť prvý webinár: Rady pre školiteľa:
•• Zorganizujte webinár na témy, ktoré ovládate naspamäť a ste s nimi stotožnený;
•• Naplánujte aspoň jeden skúšobný webinár so vzdialeným účastníkom, ktorý Vám dá spätnú väzbu;
•• Pripravte detailný časový harmonogram (a snažte sa ho dodržať);
•• Pripravte si všetky materiály vopred a včas – nič nenechajte na poslednú chvíľu;
•• Pripravte si svoj pracovný priestor v dostatočnom predstihu; v závislosti od rýchlosti internetového
pripojenia vám upload prezentácie a pomocných dokumentov môže zabrať až pol hodiny.
•• Ak nemáte moderátora a mikrofóny účastníkov sú vypnuté, nezabudnite sledovať chat. Nenechajte
sa uniesť rozprávaním o téme bez prestania a bez komunikácie s účastníkmi;
•• Motivujte k diskusii.
Zodpovednosť školiteľa za výučbu:
Je školiteľovou povinnosťou viesť stretnutie pútavým spôsobom, aby sústavne motivoval študentov do
školenia/vzdelávacieho procesu. Je veľmi ľahké pozabudnúť na tento bod, keďže publikum nevidíme a
signály o tom, ako sme vnímaní sa k nám nedostavia. Ľuďom bez predošlých skúseností sa najčastejšie
radí, aby ich prezentácie boli viac pútavé, podnetné a dynamické. Mnohí ľudia majú sklon k strohosti a
energickosti, čo je pri webinároch užitočné. Po niekoľkých pokusoch určite každý školiteľ nájde vhodný
štýl a formu pre to-ktoré publikum, ktorý súčasne zodpovedá jeho možnostiam a schopnostiam.
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Čo s otázkami
Počas webináru je expertom na problematiku školiteľ, a preto publikum očakáva, že zodpovie ich otázky.
Mal by na ne odpovedať profesionálnym spôsobom, najneskôr hneď po ukončení webináru.
Zodpovednosť za reprezentovanie organizujúcej spoločnosti
V mnohých prípadoch bude školiteľ reprezentovať spoločnosť organizujúcu školenie. Takže štandardné
privítanie účastníkov ako i informačný úvod (formality týkajúce sa webináru), patria medzi jeho povinnosti.
Dobre informovaný moderátor môže vo vhodnej situácii školiteľa zastúpiť – napríklad, ak je trénerom
hosť/ expert prednášajúci na diaľku (pozri časť: Expert str.37) pozvaný inštitúciou organizujúcou webinár. No i pri druhej možnosti by mal školiteľ disponovať dostatočnými informáciami o tejto spoločnosti.
Vyhodnotenie webináru
Veľmi dôležitou úlohou školiteľa je vyhodnotenie školenia. Na tento účel existuje
viacero vhodných nástrojov:
•• Hodnotenie nahrávky školenia alebo vyhodnotenie štatistík s pomocou webinárového softvéru;
•• Vyhodnotenie kvízových odpovedí účastníkov
•• Vybraný softvér dáva trénerovi k dispozícii štatistiky týkajúce sa nielen kvízových odpovedí, ale aj
informácie ohľadom účasti publika;
•• Školiteľ môže vidieť dáta ukazujúce dĺžku kurzu, množstvo zúčastnených a čas ich zapájania sa. Aj
skutočnosť, či niektorí účastníci stretnutie opustili predčasne, je ukazovateľom tohto, či bol webinár pútavý a dobre vedený.
•• Porovnanie s cieľmi stanovenými pred webinárom: Splnili sme svoje ciele?/ čiastočné míľniky?
Počas webinárov je možné postupne využívať všetky tieto údaje, a tak nevyhodnocovať webinár iba na
základe vlastných pocitov či hodnotení z dotazníkov a spätnej väzby.

3.2.2. Moderátor
Podľa slovníka Webster’s7 je definícia slova „moderátor“ nasledovná:

„a) Ten, ktorý zmieruje, bráni, upokojuje.
b) Zástupca, ktorý predsedá zhromaždeniu v záujme zachovania
poriadku, navrhuje otázky, reguluje postupy a vyhlasuje hlasovanie.”
Niekto, kto zabezpečuje bezproblémový priebeh formálnej diskusie, a to v súlade so stanovenými
pravidlami”
Ako vidíme, vo webinároch je rola a charakter moderátora veľmi podobná. Moderátor je obyčajne zamestnancom spoločnosti organizujúcej webinár a reprezentuje spoločnosť navonok medzi účastníkmi webináru,
pokiaľ túto úlohu na seba neprevezme školiteľ. Moderátor využije svoje skúsenosti pri uvedení začiatku
webináru, pri úctivom predstavení školiteľa účastníkom, ktoré vytvára autoritu voči poslucháčom. Preto
je nutné, aby moderátor disponoval nadpriemernými komunikačnými schopnosťami. Najčastejšie máva
moderovaný webinár nasledovnú štruktúru:

7

Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary & Thesaurus, Cambridge University Press,
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
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•• Moderátor: uisťuje sa, že registrovaní účastníci sú prítomní a možné technické problémy sú
odstránené.
•• Moderátor: víta poslucháčov a vysvetľuje pravidlá správania počas webináru;
•• Moderátor: úvod do témy;
•• Školiteľ: vysvetlí tému v celom jej rozsahu;
•• Moderátor: spravuje cyklus spätnej väzby (chat; ak je možné i hlasovou komunikáciou);
•• Školiteľ: odpovedá na otázky;
•• Moderátor: uzatvára kurz.
Ak zapojíme do webináru ďalších expertov a spolu-trénerov, dostaneme oveľa komplexnejšiu štruktúru.
Moderátor ako spolutréner
Počas webináru musia tréneri naraz zvládať plynulé vysvetľovanie témy, prezentácie a súčasne musia byť
plne sústredení na otázky účastníkov formou hlasu alebo chatových komentárov. Moderátor je osoba,
ktorá pomáha trénerovi zvládať toto veľké množstvo interakcií s publikom a plne sa sústreďuje na organizáciu diskusie vo virtuálnej triede. Moderátor sleduje príspevky, kategorizuje ich do jednotlivých tém,
a v tichosti sumarizuje informácie a podnety určené do diskusie so školiteľom:
Tréner od moderátora očakáva pomoc v nasledovných oblastiach:
•• Sledovanie či sa účastníci zapájajú do diskusie prostredníctvom chatu (alebo iných nástrojov);
•• Monitorovanie diskusných panelov/ chatových miestností za účelom kontroly dodržiavania pravidiel správania sa (serióznosť, vecné príspevky);
•• Informovanie trénera o aktuálnom dianí v komunikácii účastníkov webináru;
•• Upozornenie trénera na dôležité okolnosti a informácie.
Počas sledovania chatových príspevkov je moderátor konfrontovaný s názormi a otázkami poslucháčov
ešte pred školiteľom. Mal by preto aspoň v minimálnej miere disponovať vedomosťami o téme webináru.
Rýchlym prejdením otázok a prezentovaním tých najzaujímavejších výrazne znižuje záťaž na trénera.
Pomocou funkcionality „moderovaný chat“ sa navyše iba schválené otázky a komentáre zobrazia i
ostatným v chatovej miestnosti.
Moderátor ako technická podpora
Technická podpora je jednou z hlavných úloh moderátora. Zväčša mávajú o webinárovom softvéri a jeho
nástrojoch pokročilejšie vedomosti než školitelia. Kvôli technickým problémom, ktoré účastníkov často
trápia, by mal mať moderátor prístup k vyhradenej telefónnej linke mimo webináru, prostredníctvom
ktorej by mohol účastníkom radiť v takomto prípade. Odporúčame tieto čísla zverejniť včas pred štartom
webináru.
Ďalšie možné povinnosti moderátora
Povinnosti moderátora môžu taktiež zahŕňať aj časť prípravy školenia, marketingových materiálov a
sumarizovanie publikácii s odkazmi na portály sociálnych sietí. Taktiež môžu byť poverení triedením
materiálov a nahrávok z webináru, aby mohli byť po kurze sprístupnené spolu s jeho recenziou. Moderátor
bude tou správnou osobou pre takéto úlohy v prípade, že zastupuje spoločnosť organizujúcu workshop,
pretože ju nielen pozná, ale sám sa školenia zúčastňuje.
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Moderovanie veľkých webinárov
Ako vidno – moderátorove povinnosti sú všestranné a siahajú od organizovania školení až po technickú
podporu. Preto je doporučované, aby boli tieto povinnosti rozdelené medzi moderátora, technika a
spolutrénera, a to hlavne pri webinároch s vačším publikom.
Moderovanie malých webinárov
Zatiaľ čo veľké webináre potrebujú na jednotlivé úlohy vyhradených ľudí, počas malých webinárov so
4-8 účastníkmi, môžu byť všetky vyššie uvedené roly zverené jednému školiteľovi. Odporúča sa, aby bol
tento školiteľ skúsený vo vedení webinárov a ovládal celú škálu ich nástrojov.

3.2.3. Expert
Úlohou experta v mnohých webinároch je podpora školiteľa pri sprostredkúvaní kľúčových poznatkov
školenia. Ďalšou možnosťou je spolupráca moderátora na vybranej téme s jedným alebo viacerými
expertmi - ako náhrady školiteľa.
Experti majú prax v oblasti, na ktorú sa webinár zameriava, a taktiež môžu byť za svoj prínos uznávaní
na regionálnej či svetovej úrovni (napr. univerzitný profesor, vládny predstaviteľ, výkonný riaditeľ veľkej
spoločnosti, atď).
Experti sú k webináru často pripojení na diaľku; preto je veľmi dôležité sa uistiť, že ich internetové pripojenie bude spĺňať všetky technické nároky na prenos zvuku a obrazu.
Výber experta
Výber expertov máva na starosti organizujúca spoločnosť, no môže to byť jedna z úloh pridelených školiteľovi či moderátorovi. Nasledujúce kritéria sú pri výbere experta dôležité:
•• Uznávaný odborník na danú oblasť;
•• Dobrý rečník / prezentátor;
•• Schopnosť sústrediť sa a neodbiehať od témy webináru;
•• Krátkosť, stručnosť a výstižnosť v odpovediach na otvorené otázky;
•• Dostupnosť v termíne konania webináru;
•• Skúsenosť s používaním počítačových nástrojov.

3.2.4. Technická podpora
Technický expert oslobodí školiteľa a moderátora od riešenia možných technických problémov, čím
pádom sa budú sa môcť plne sústrediť na obsah webináru.
Technický expert môže byť prítomný fyzicky alebo na diaľku, pričom medzi jeho kľúčové schopnosti
musia patriť:
•• Dobrý poslucháč – zachytenie problémov účastníkov;
•• Schopný odpovedať pokojne a jednoducho pochopiteľným spôsobom;
•• Vynikajúce technické znalosti internetu a používaných nástrojov;
•• Schopnosť nájsť vhodné náhradné riešenie, ak primárny problém nie je možné rýchlo odstrániť.
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3.2.5. Typy poslucháčov
Organizátor školenia je zodpovedný za poskytnutie informácií školieľovi. Najmä o prihlásených účastníkoch (dospelí/ deti, profesionáli/ laici, atď.) a koľko z nich sa školenia zúčastní.
Ak berieme do úvahy typy študentov, v prvom rade musí školiteľ vedieť, kto sa školenia zúčastní, keďže
od tohto závisí charakter celého webináru:
•• Uzatvorená, obmedzená účasť (na pozvánku, identifikácia konkrétnych ľudí);
•• Pokročilí užívatelia počítačových programov;
•• Anonymní užívatelia.
Všetky z horeuvedených typov si vyžadujú iný, špecifický prístup (napr. pokročilejší užívatelia si obvykle
nepotrpia na otvárací rituál...,,Počujeme sa? Nepočujem Vás…, Ako nastaviť kameru?”) Táto časť zaberie
pri neskúsených užívateľov veľké množstvo času. Anonymní užívatelia majú svoje špecifické zvyklosti
(pozri najčastejšie internetové diskusie) a administrátor musí takéhoto užívateľa počas celého kurzu
monitorovať dostupnými nástrojmi.
Ďalší určujúci faktor pre webinár je umiestnenie poslucháčov. Máme viacero možností:
Poslucháči prítomní v rovnakej miestnosti ako moderátor + vzdialený je školitel

Školiteľ

Moderátor

Školitel nachádzajúci sa na istom mieste (príp. spolu s moderátorom) + vzdialení sú účastníci:

Školiteľ

Moderátor
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Obe situácie si pri príprave webinárového školenia vyžadujú rozdielny prístup. Školiteľ musí vedieť ako
štruktúrovať školenie, aké typy aktivít a interakcie môžu byť použité a či bude dostupný technický personál.
Úspech školenia taktiež závisí od počtu účastníkov v skupine. Pri webinároch existuje jedno všeobecné
pravidlo: čím viac užívateľov, tým menej interaktivity. S tým treba rátať už vopred, pri plánovaní štruktúry
webinárovej lekcie.
Pocet študentov

Úroven interaktivity

Štruktúra webináru

Do 6

Vysoká úroven interaktivity – lekcia môže byt vedená ako dialóg.
Účastníci môžu lektora spontánne
prerušovat. Interakcie medzi jednotlivými účastníkmi cez chat sú
povolené. Taktiež je možné použiť
obojsmerné audio a video, ak je to
technicky možné

Ak je to potrebné, štruktúra a obsah
môžu byt prispôsobované, v závislosti od spätnej väzby a interakcie.

7 – 20

Audio/video odpovede sú obmedzené (prednášajúci si môže vybrať,
komu udelí slovo). K dispozícii budú
špeciálne dotazovacie nástroje pre
vyjadrenie učebného pokroku u
účastníkov (napr.: tlačidlo “zdvihnutá ruka”, tlačidlo áno/nie)

Štruktúra a obsah sú takmer
nemenné. Vždy ale môže vzniknúť
priestor pre rozšírenie či skrátenie
obsahu niektorej lekcie, v závislosti
od spätnej väzby účastníkov. Mal by
byť vyhradený priestor na otázky a
odpovede, a to po každom logickom
bloku.

Dotazovanie, pridelenie hlasu a
obdobné nástroje sú dôležité
20+

Úroveň interaktivity závisí od veľkosti webinárového tímu. Ak je školitel
odkázaný sám na seba, môže využiť
iba dotazovanie. Ak má k dispozícii aspoň jedného moderátora (a
možno ďalších školiteľov/expertov)
je možnost využiť chat a vopred ho
vyhradiť pre školitelov/expertov.

Štruktúra musí byť nemenná.
Používatelia budú viac-menej anonymní, co zvyšuje pravdepodobnosť,
že medzi nimi budú oneskorenci, i tí,
čo skončia skôr.
Dodržiavanie účasti zo strany
účastníkov je dôležité kvôli prezentovanému obsahu a jeho využitiu v
budúcnosti .

Úroveň interaktivity a štruktúra webináru v závislosti od veľkosti skupiny.
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4. Plánovanie a príprava

Vyučovanie ako aj video-prezentácia si vyžadujú určité zručnosti. Keďže sa školitelia líšia v štýloch výučby,
stratégiách a skúsenostiach, mali by sa dobre pripraviť – aby nekleslo ich sebavedomie a charizma, keď
budú snímaní kamerou. Pri tejto výzve odporúčame začiatočníkom radšej používať avatar alebo fotku,
keďže sa školiteľ – začiatočník môže plne venovať prezentácii a nemusí sa sústreďovať na svoj výraz tváre
či mimiku. Tento spôsob je takisto menej náročný na prenos dát.
Pri webinároch nestačí využívať štandardizované prístupy pozostávajúce z cieľov, zámerov a zoznamu
preberaného učiva – sú veľmi limitované, a preto je ich potrebné na tento účel rozšíriť.
Ak chce školiteľ pôsobiť sebavedomo a profesionálne, mal by sa pridŕžať svojho scenára. Pri jeho vytváraní by nemal zabudnúť vyčleniť čas i na interakcie medzi ním a účastníkmi, čas na detailné cvičenia a
hodnotenia.
Neustály rozvoj zručností školiteľa či vytvorenie jasnej a presnej štruktúry školenia je rozhodujúci, hlavne
u tých menej skúsenejších školiteľov. Keďže webinárové školenia sú v niečom podobné tým tradičným, je
možné i vo webinárovej metodike použiť niektoré osvedčené postupy a pravidlá známe už z tradičných
tréningov.
Pri príprave štruktúry vášho školenia a výbere témy, by ste mali zvážiť nasledovné:
•• Rozdeliť tému na viacero ľahko zvládnuteľných a pochopiteľných častí; vždy so zreteľom na určitú
oblasť témy;
•• Vybrať materiály na základe ich efektívnosti v odkomunikovaní správy/posolstva/témy účastníkom;
•• Kombinovať offline a online tréningové metódy, aby sa dosiahol efekt tzv. „kombinovaného vzdelávania,“ (blended learning);
•• Jednotlivé aktivity by mali byť v rovnováhe so skupinovými aktivitami, aby bola téma ľahko
pochopiteľná;
•• Mať jasnú štruktúru školenia, aby bolo jednoduché sledovať vašu prácu a prezentáciu.
Zostavovanie štruktúry vzdelávacieho programu v súlade s cieľmi a podmienkami konkrétneho školenia môže byť dosť zložité. Čím viac prvkov školiteľ pri procese plánovania zohľadní, o to jednoduchšie
je potom pre neho v neskoršej fáze viesť samotný webinár. To je nesmierne dôležité v prípadoch, keď
školenie vedie viac ako jednej školiteľ.
Štruktúra programu musí prísne zohľadňovať charakter skupiny, ako napr. jej schopnosť sústrediť sa
počas dlhšieho časového obdobia (hodinu alebo dlhšie). Je žiaduce, aby bola štruktúra programu
transparentná a jasná, a to nielen pre školiteľa, ktorý riadi jeho poradie ako aj načasovanie jednotlivých
častí, ale aj pre účastníkov. Jasná štruktúra programu taktiež uľahčuje jednotlivcom zodpovedným za
jeho schvaľovanie, implementovanie a financovanie overiť si daný program, prípadne ho modifikovať.
Pri príprave tréningového programu je nutné brať do úvahy:
•• Zozbierať všetky zdroje a vytvoriť štruktúru, ktorá vám pomôže zabezpečiť efektivitu školenia;
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•• Poskytnúť každému účastníkovi dostatočné informácie, vďaka ktorým bude na školení úspešný
•• Predpovedať prípadné problematické situácie, pripraviť dostatok alternatívnych materiálov a
náhradné tréningové scenáre.
Kontrolný zoznam vám pomôže pri plánovaní potrebného vybavenia, infraštruktúry a materiálov. Ak
ho správne použijete, zaistíte splnenie štandardov školenia a všetkých materiálov. Príklad na kontrolný
zoznam je uvedený nižšie (Tabuľka 5):

√

Kontrolný zoznam
Mám analýzu cieľovej skupiny
Jazyk a materiály sú pripôsobené cieľovej skupine
Mám všetko potrebné vybavenie a materiály
Mám plán B
Mám headset
Pripravil som si vopred kvízy a ďalšie zadania pre účastníkov
Mám scenár školenia vrátane cieľov, modulov, cvičení, času, zdrojov, materiálov a nástrojov
Stanovil som jasne pravidlá ešte pred začiatkom školenia
Viem ako dlho bude trvať
Som si vedomý toho, ako sú pripravení ľudia z môjho tímu (spolupracovníci)
Materiály som už nahral do virtuálnej miestnosti
Kontrolný zoznam pre školiteľa, v rámci prípravy na webinár .

Príprava je kľúčom k úspešnému webináru:
•• Plánujte možnosť flexibility;
•• Rešpektujte svojich účastníkov a odpovedajte na ich otázky, rozprávajte o tom, čo ich bude motivovať k vzdelávaniu;
•• Uistite sa, že vždy máte so sebou nasledovné: prezentačné materiály, požadovaný softvér, záložné
súbory, počítač s webkamerou;
•• Udržiavajte kontakt s organizátorom školenia.
Školiteľovi sa odporúča prihlásiť sa do virtuálnej miestnosti o hodinu skôr, pred webinárom, aby sa
ubezpečil, že všetky zariadenia sú funkčné a prezentácie pripravené.
Literatúra o webinároch vo vzdelávaní8 odporúča nasledovné prípravy:
•• Poskytnúť informácie o účastníkoch a cieľoch vzdelávania;

8

Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc
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•• Účastníkom na začiatku demonštrovať webinárovú technológiu, aby ju pochopili i tí, ktorí s ňou
nemajú zatiaľ žiadne skúsenosti;
•• Dohodnúť sa na formáte webináru;
•• Dohodnúť sa s expertom, kedy stanoviť čas na diskusiu;
•• Ak expertovi nevyhovuje prednášací štýl, navrhnite štýl dialógu o danej problematike;
•• Zistiť, či by experti uvítali pomoc moderátora;
•• Oboznámiť účastníkov a poskytnúť im informácie o hosťoch webináru (expertoch);
•• Poprosiť účastníkov, aby si pre hosťa pripravili otázky.

4.1. Plánovanie webináru
Aby bol webinár úspešný, je potrebné prejsť celým radom prípravných úloh – v závislosti od klienta,
skupiny účastníkov alebo témy, sa ich poradie môže líšiť:
Úloha I: Analýza cieľov webináru
Odpovedzte na otázky:
1. Definujte čiastkové a hlavné ciele webináru.
2. Je hlavným organizátorom webináru inštitúcia, spoločnosť alebo iný subjekt?
3. Ako budeme tieto stanovené ciele merať9?
Na zamyslenie:
Pochopenie cieľov vám dáva možnosť naplánovať celý proces dopredu a vyhnúť sa tak komplikáciám. To
je nesmierne dôležité najmä preto, že školiteľ má počas tréningu na výber z množstva rôznych nástrojov
a jasná predstava mu/jej pomôže vybrať si tie správne. Pripomeňme si, že si musíme stanoviť ukazovatele, aby sme vedeli, či boli naše ciele splnené alebo nie. Napríklad: rozšíriť vedomosti obchodníkov o
technických podrobnostiach existujúcich produktov a následne odkomunikovať výsledky auditu.
Úloha II: Analýza účastníkov webináru
Sú účastníci:
1. ...z rovnakej organizácie?
2. ...interní alebo externí účastníci?
3. ...oboznámení so softvérovými online aplikáciami?
4. ...cítia sa pohodlne pri práci s počítačom?
5. ...majú jasné očakávania od tréningu?
6. ...motivovaní k účasti na školení?
7. ...schopní spolupracovať s inými?
8. ...majú skúsenosti s predmetom školenia?
9. ...z rovnakých časových pásiem?

9 Viac informácií nájdete v kapitole č. 6.
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Na zamyslenie:
Identita účastníkov môže dopomôcť predvídať, ako sa budú v priebehu webináru správať. Ľudia, ktorí
ktorí ostávajú v anonymite, môžu webinár narúšať, na druhej strane ľudia, ktorí sa poznajú z rovnakej
organizácie, no nemajú možnosť stretnúť sa veľmi často, budú pravdepodobne rozoberať veci priamo
nesúvisiace so školením. Schopnosť naplniť očakávania účastníkov je veľmi cenná a môže pozitívne
ovlyvniť motiváciu k aktívnej účasti na školení. Je potrebné brať do úvahy demografiu (vek, pohlavie
atď.) ako i prípadné kultúrne rozdiely medzi účastníkmi. Aj ich ďalšie zručnosti - schopnosť samoštúdia,
vzdelávací štýl a preferencie budú mať vplyv na výsledný plán webinára.
Ak si nie ste istí odpoveďou na tieto otázky, dajte účastníkom vyplniť krátky dotazník. Odporúčame viesť
webinár pre homogénnu skupinu (rovnaká úroveň zručností, znalostí a pochopenia preberanej témy.)
Pomôže to zvýšiť efektivitu vzdelávania a tiež uľahčí priebeh webináru.
Úloha III: Stanovte formu školenia
Odpovedzte na otázky:
1. Koľko ľudí sa školenia zúčastní?
2. Odkiaľ bude vysielané?
3. Ako sú účastníci rozptýlení geograficky, majú všetci prístup k vlastným počítačom?
4. Kedy sa školenie uskutoční?
5. Aké nástroje budú použité?
Na zamyslenie:
Existujú prípady, keď viac účastníkov webináru využíva jeden počítač. Môže sa tiež stať, že školiteľ nebude
k dispozícii na mieste, z ktorého sú webináre obvykle vysielané. Takže bude pre neho nemožné, aby im
dal potrebné vybavenie, priestor a zabezpečil správne pripojenie k internetu. To môže zásadne ovplyvniť
podobu školenia a vyžaduje si predchádzajúcu prípravu.
Úloha IV: Plánovanie samotného webináru
Stanovte:
1. Dátum a čas tréningu;
2. Štruktúru školenia;
3. Formu školenia;
4. Členov školiaceho tímu a ich povinnosti;
5. Použitie interaktívnych nástrojov;
6. Požiadavky na školenie.
Na zamyslenie:
Plán školenia bude závisieť od odpovedí na otázky z úloh 1 až 3. Nastavte čas tak, aby Vašim účastníkom
čo najlepšie vyhovoval (napr. berte do úvahy rozdielnosť časových pásiem). Štruktúra a forma školenia
sa budú pri rôznych témach líšiť, tak ako vzdelávacie ciele, počet a charakteristika účastníkov.
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Úloha V: Definovanie technologických podmienok
Odpovedzte na otázky:
1. Aké sú funkčné požiadavky softvéru?
2. Čo možno očakávať od zvoleného vybavenia?
3. Aké sú možné problémy účastníkov (existujú jednoduché riešenia)?
Na zamyslenie:
Tréningový plán by mal zahŕňať aj použitie technológie. Aj tie najlepšie materiály a nástroje môžu byť
zbytočné, ak účastníci nie sú schopní ich používať. Časť problémov môže súvisieť s efektivitou vybavenia alebo s kvalitou internetového pripojenia, pri ktorých by malo byť všetko prispôsobené na mieru
účastníkovi.

4.2. 2 Príprava materiálov
Použitie rôznych médií s veľkým množstvom grafík sa stáva štandardom. Existujú stále rýchlejšie pripojenia k internetu, a rovnako tak sa zlepšuje školiteľove vnímanie pokročilejších vizualizácií, čo ovplyvňuje
výsledky vzdelávania. Kľúčom k úspešnému webináru je nielen zaujímavá a pútavá prezentácia, ale predovšetkým správna kombinácia rôznych multimediálnych prvkov a dostatok príkladov či podporných
argumentov.

4.2.1. Prezentácia
Neodlučiteľná časť webináru sú dodatočné materiály a prezentácie. Ako vizuálne médium, závisia
webináre vo veľkej miere od grafiky. Grafický prístup a dizajn musí byť skoordinovaný s informačnými
elementmi, aby bola sprostredkovaná správa a téma vďaka nim jasnejšia.
Priestor
Keď vytvárame prezentáciu, najdôležitejšie je čo najlepšie využiť priestor ponúkaný webinárom. Okraje
môžu slúžiť ako osnova s obsahom, ktorý užívateľovi pomôže zorientovať sa v štruktúre prezentácie.
Neoplatí sa preferovať široké proporcie, ak pre ne neexistuje žiaden praktický dôvod, pretože tým nič
nezískame, iba ak obmedzíme priestor pre použitie iného nástroja.
Dizajn
Grafika by vždy mala prinášať komunikačnú a vzdelávaciu hodnotu. Jednoduché a priamočiare grafiky
sú tie najefektívnejšie10. Medzi najpopulárnejšie prezentačné nástroje, ľahko použiteľné i vo webinári,
patrí PowerPoint. Formát prezentujúci sériu snímok s textom, obrázkami a jednoduchými animáciami
je skvelým spôsobom ako ilustrovať informácie napr. počas prednášky. I keď ide o pomerne rozšírený
nástroj, veľa užívateľov stale robí tie isté chyby. Školiteľ, ktorý prezentuje snímky, by sa mal vyhýbať
problémom so zlou čitateľnosťou – napríklad malé písmo alebo nesúrodý štýl.
Správne rozloženie snímok v prezentácii, so zreteľom na prvky, ako sú napríklad použitá grafika a písmo
(normálny text, hlavičky a päty, odrážky) je tiež veľmi dôležité. Malo by vyzerať profesionálne, ale nie
príliš ohromujúco, aby neodvádzalo pozornosť od obsahu snímok. Pekný dizajn layoutu môže byť aj
komerčným nástrojom, keďže bude prezentácia označená logom organizátora webináru. To je dôležité,

10 Piskurich George M., The AMA Handbook of E-Learning, Amacom 2003.
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keď uvažujeme o možnej distribúcii materiálu širšiemu okruhu ľudí. Pri navrhovaní vzhľadu snímky
(layoutu), by sme mali vziať do úvahy i špecifiká premietania textu na obrazovkách rôznych veľkostí.
Obsah by mal byť dobre čitateľný na netbooku s 10 palcovým displejom, rovnako ako na 30 palcovom
multimediálnom monitore.
V porovnaní s tradičnou konferenčnou miestnosťou, vo webinári existuje celá škála spôsobov, ako
prezentovať svoj obsah. Nemusíte vždy využívať sled snímok, ale tie napríklad môžu slúžiť ako vizuálne
pomôcky pre účastníkov – pútať ich pozornosť a pomáhať im zapamätať si to podstatné. Každopádne
musíte ich používať s rozumom. Pamätajte, že vo webinári primárne komunikujete hlasom; nepreťažujte
preto účastníkom nadbytočným textom na obrazovke. Namiesto toho, použite obrázky tak, aby upútali
pozornosť a ilustrovali hlavné body. Vizualizácie by mali byť v prvom rade informačné a slúžiť na vzdelávacie účely; vyhýbajte sa grafike, ktorá je iba dekoráciou. Dobrými príkladmi inštruktážnej grafiky sú:
nákresy, tabuľky a diagramy, symboly, fotografie a screenshoty.
Softvér pre navrhovanie prezentácie nám umožňuje využívať rôzne druhy bonusových nástrojov, ktoré
skutočne ovplyvňujú jej vizuálny charakter. Je potrebné sa vyhnúť komplikovaným animovaným prvkom.
Väčšina webinárového softvéru bude mať s príliš zložitou animáciou problém. Môžu vzniknúť aj problémy
s medziformátovým konvertovaním týchto materiálov.
Ako viesť webináre?
10011
01100101
01001010
10110100
01100101

Ako viesť webináre?

PRÍPRAVA

OTESTOVANIE

KONTROLA NASTAVENÍ POČÍTAČA

Webkonferovanie je služba, ktorá umožňuje zdieľanie konferencií a podobných udalostí s ľuďmi vo vzdialených lokalitách. Vo
všeobecnosti to umožňujú internetové technológie, konkrétne
pripojenia TCP/IP. Táto služba umožňuje komunikáciu v reálnom
čase, ktorá sa odohráva z jedného bodu k druhému, rovnako ako
multicastovú komunikáciu od jedného odosielateľa viacerým
príjemcom. Ponúka informácie vo forme textových správ, zvuku
a video chatu, ktoré sú zdieľané simultánne, medzi geograficky
rozptýlenými lokalitami. Aplikácie pre webkonferencie umožňujú
vysielať mítingy, tréningové podujatia, prednášky alebo krátke
pretentácie z akéhokoľvek počítača.

Príklady dobrej a zlej praxe v príprave webináru.

Používajte text striedmo, iba keď niečo potrebujete zdôrazniť, informovať alebo objasniť. Onlignment
(http://onlignment.com/) uvádza niekoľko príkladov užitočného použitia textu na obrazovke:
•• Zobrazenie agendy;
•• Titulky/nadpisy, ktoré sprehľadňujú aktuálne preberanú tému;
•• Poznámky pre účastníkov: pojmy, slovesá, mená alebo citáty;
•• Označenia a názvy diagramov, fotografií a tabuliek;
•• Zoznamy – odrážkové alebo číslované.
Tipy na efektívnu prezentáciu a snímky11:
•• Použite jednoduchú šablónu PowerPoint – formát na šírku;
•• Tmavé písmo na svetlom podklade alebo naopak;
•• Nastavte okraje – aspoň 1 palec;

11 Webcasting Processes and Best Practices, Ontario Telemedicine Network 2007.
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•• Obmedzte množstvo slov na snímke:
◆◆ Nie viac ako 5 odrážok na jednom slajde;
◆◆ Krátke frázy namiesto viet;
•• Jednoduchosť pri všetkých grafikách:
◆◆ Jednoduché grafy ako koláčové alebo slpcové;
◆◆ vyhýbajte sa zložitým tabuľkám a roztrúseným grafom;
•• Jednotný štýl a veľkosť textu:
◆◆ text minimálne veľkosť 30, nadpisy 44
◆◆ jednoduchý, jasný a hrubý font ako napr: Arial, Tahoma, Verdana;
◆◆ vyhýbajte sa kurzíve;
◆◆ menšie písmo pre text;
•• Vyhýbajte sa animáciám a špeciálnym efektom ako: zvuky, rušivé prechody medzi snímkami:
◆◆ jednoduché prechody;
◆◆ jednoduchosť.
Je výrazný rozdiel medzi prezentáciou naživo a na archivačné účely. Ak chcú účastníci prezentáciu znovu
použiť, mal by tréner pripraviť jej prepis (transkripciu).
Hoci patrí PowePoint medzi najpopulárnejšie prezentačné nástroje, na účely webináru odporúčame
tento formát prekonvertovať do PDF. Mnohé ďalšie webinárové nástroje umožňujú zdieľanie súborov.
Prístup k súborom umožňuje trénerovi uploadnuť súbory na počítače účastníkov, ktorí k nim potom
majú priamy prístup. Môže ísť o pracovné hárky Excelu, textové dokumenty, audio alebo video súbory
– jediným obmedzením je veľkosť, obvykle 10 megabajtov, v závislosti tiež od rýchlosti internetového
pripojenia školiteľa a účastníkov.
Bez ohľadu na potenciál akéhokoľvek média, školiteľ by mal využívať čas čo najefektívnejšie. Čítanie textu
počas 45-minútového školenia je považované za stratu času. Webinárové školenie potrebuje dobrý plán
kreatívnych aktivít, ktoré pomôžu tak školiteľovi ako i účastníkom.

4.2.2. Ďalšie materiály
Je dôležité si uvedomiť, že webinár nie je len o multimediálnej prezentácii. Majte vždy poruke aj ďalšie
materiály. V závislosti od možností webinárových aplikácií môžete použiť video, audio, text a grafiku.
To robí prezentácie omnoho atraktívnejšími a pomáha účastníkom ľahšie sa zapojiť do tréningového
procesu. Je skutočne dôležité, aby boli materiály už odskúšané skôr, najmä čo sa týka kompatibility s
aplikáciou a širokopásmovým pripojením. Nemá zmysel použiť prezentáciu vo vysokom rozlíšení, keďže
to môže mať za následok sklamanie účastníkov či znefunkčniť celý webinár.
Rovnako pútavé prvky, ako napríklad kvízy či prieskumy, by mali byť tiež plánované v predstihu. Je dôležité nielen naplánovať si, čo bude obsahom jednotlivých častí a kedy budú použité. Je vhodné pripraviť
pre účastníkov i materiál na čítanie vopred, aby vedeli o čom sa bude počas webinára diskutovať. Budú
mať dostatok času pripraviť si konkrétne otázky.
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4.2.3. Vyváženosť
Pri prezentácii a materiáloch používaných počas webináru je veľmi dôležité zvoliť primerané množstvo
použitého obsahu tak, aby účastníci neboli zahltení informáciami. Je dobré vyhýbať sa veľkému množstvu
textu na snímke. Výpovedné body by nemali byť duplicitné a nemali by byť doplňované nadbytočnými
informáciami.
Grafika použitá v prezentácii by mala napomáhať k vysvetleniu obsahu. Je vhodné namiesto textu použiť
diagramy alebo grafy. Môžeme s istotou používať grafy, ktoré ukazujú súvis medzi témami a pomáhajú
vizualizovať si čísla, znázorniť proces alebo ktoré poukazujú na dôležité faktory a tak napomáhajú
pochopeniu.

4.3. Kontakt s účastníkmi
Príparava webináru sa nezaobíde bez oznamu o jeho konaní a zápisu účastníkov. Sú nesmierne dôležité,
najmä ak organizátor chce dosiahnuť plnú účasť a nevynechať nikoho.

4.3.1. Oznámenie
Oznámenie o webinári by malo byť jasné a zrozumiteľné – čím menej textu, tým lepšie. Potenciálny
účastník by mal vidieť všetky dôležité informácie pri prvom pohľade naň, takže by sa mal hneď vedieť
rozhodnúť, či sa ho zúčastní.
Oznam by mal obsahovať nasledovné apekty:
•• Tému;
•• Dátum a trvanie (obvykle nie viac ako 75 minút);
•• Maximálny počet účastníkov;
•• Predpoklady účasti;
•• Link na registráciu (alebo iné registračné informácie);
•• Výhody účasti;
•• Poplatky (I keď je účasť zdarma, malo by sa to v texte spomínať);
•• Obrázok;
•• Cieľová skupina.

4.3.2. Zápis
Pri pozývaní jednotlivcov na webináre by sme si mali uvedomiť, že charakter webináru umožňuje naň
ľahko zabudnúť. Nie veľa ľudí si zaznačí dátum webinára do svojich kalendárov, mnohí sa registrujú na
poslednú chvíľu. Niektoré softvéry majú na zápis zabudované plug-iny, ktoré umožňujú vykonajú zápis
automaticky.
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Proces zápisu by sa mal skladať z nasledovných krokov:
Cieľ webináru

Účastník

CIEĽ WEBINÁRU

Zaslanie žiadosti
o zápis

Spracovanie žiadosti
o zápis

Vyhodnotenie
žiadosti o zápis

Potvrdenie zápisu vybraných účastníkov

Údaje o účastníkovi:
• Celé meno
• Profesia
• E-mailová adresa

Zoznam vybratých
účastníkov

• Telefónne číslo
• Adresa (na účel fakturácie)
Ďalšie možnosti:

Pripomienka:

• Potvrdenie zápisu

• Čas

• Link na webinár
• Trvanie

• Prihlasovacie údaje

• Názov webináru
• Dátum webináru

Potvrdenie registrácie na
webinár:
• Doporučené čítanie/materiály k
preberanému obsahu

• Poradové číslo

Pripomienka dve hodiny
pred začiatkom webináru

• Link na doplňujúce informácie

Zoznam
nevyhovujúcich
účastníkov

• Kontakt na školiteľa/
moderátora
• Detailná agenda

• Názov spoločnosti/
zamestnávateľa
• Dosiahnuté vzdelanie
• Motivácia
• Akademické úspechy

Proces zápisu do webináru. Zdroj: webinar2learn project team 2012.

Vyššie uvedené kroky generujú nespočetné dáta a vyžadujú si prípravu. Samozrejme, ak z nejakého dôvodu
poslucháč svoju účasť zruší, môžte za neho vybrať náhradníka zo zoznamu odmietnutých uchádzačov.
Obvykle process zápisu kombinuje nižšie uvedené kroky12:
•• Uveďte ciele a zámery webináru;
•• Vykonajte prieskum publika, aby ste zistili, kto sa ho zúčastní a čo ich zaujíma;
•• Zverejnite životopis trénera a hosťujúcich expertov;
•• Poraďte účastníkom ako nastaviť počítače;
•• Zverejnite štandardy správania sa.
S účastníkmi by sme mali začať komunikovať najneskôr týždeň pre webinárom13. Umožní im to vyhradiť
si na webinár čas a poznačiť si ho do diára.

12 William Horton, E-Learning by Design (2 ed.), Pfeiffer 2012.
13 Podľa ON24 Webinar Benchmarks Report
(http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf) ľudia sa registrujú najčastejšie týžden
pred podujatím.
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Pri spustení zápisu 7 dní pred pred konaním webináru by sme mali účastníkov informovať o možnosti
registrácie a poskytnúť im užitočné informácie:

Ahoj Michael!
Týmto potvrdzujeme Vašu registráciu na webinár:
Téma: „Domáce spôsoby pecenia kolácov”
Tréner: Babička Halina
Dátum: 28.februára 2013
Čas: 11:00 (CET)
Dĺžka: 60 minút
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti (kliknite sem). Nepotvrdenie počas najbližších 48 hodín bude mať za následok automatické vyškrtnutie zo zoznamu účastníkov. Informácia o tom, ako sa prihlásit bude zaslaná 24 hodín pred začatím webináru. Ak je to Váš prvý
webinár alebo máte pochybnosti, či to váš počítač zvládne, kliknite sem, pre rýchle otestovanie. Ak máte akékolvek otázky, radi ich
zodpovieme.
S pozdravom,
zamestnanci The Food Training

Autor tohto e-mailu zhrnul všetky dôležité informácie do niekoľkých bodov: jasne uviedol základné údaje
a umožnil vykonať test kompatibility. Webinárový softvér má často schopnosť automaticky generovať
správy, podobné našej ukážke. Avšak, môžme na to použiť i klasický e-mailový softvér.
Ak webináre organizujeme často, je tiež nevyhnutné zapnúť univerzálnu kalendárnu zložku vo formáte *.
Ics. Pracujú s ňou viaceré aplikácie pre organizáciu času, ako je Microsoft Calendar alebo Mozilla Sunbird.
Účastníkom automaticky pripomenie nadchádzajúci webinár, pričom ho pridá do zoznamu úloh alebo
plánovaných stretnutí. Je vhodné vyhnúť sa v e-maili množstvu grafiky, pretože väčšina programov bude
našu korešpondenciu automaticky blokovať, dokonca v niektorých prípadoch môže byť považovaná za
spam.
Účastníci by mali byť o školení informovaní znova, a to dva dni pred webinárom - najmä v prípade, že
proces registrácie trval dlhšie ako jeden týždeň. Pre tento účel môžeme opäť použiť modelovú šablónu:

Ahoj Michael,
Radi by sme Vám pripomenuli, že zajtra sa koná webinár, ktorého sa chcete zúčastniť:
Téma: „Domáce spôsoby pečenia koláčov”
Tréner: Babička Halina
Dátum: 28.februára 2013
Čas: 11:00 (CET)
Dĺžka: 60 minút
Do webináru sa môžete nalogovať od 10:30 (CET)
Link: http://szkolenia-z-jedzenia.biz/12345
Login: Michal.nowak@poczta.pl
Heslo: webinar12345
Nastavenia Vášho si počítača môžete otestovat kliknutím sem: Počas celého webináru budete mat prístup k nášmu poradcovi.
V prípade akýchkolvek problémov volajte: 0800 123456.
S pozdravom,
zamestnanci The Food Training
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Tentokrát poverená osoba poslala e-mailom prihlasovacie údaje. Usporiadateľ tiež uviedol telefónne číslo
technickej podpory. Existuje mnoho spôsobov, ako vzťah s účastníkmi webináru ešte vylepšiť. Niektoré
firmy experimentujú s SMS, mysliac si, že je ľahšie kontrolovať textové správy ako e-mail. Existujú rôzne
názory na nastavenie času a frekvencie odosielania správ. Je dôležité mať na pamäti dve pravidlá o tom,
ako by tieto informácie mali vyzerať:
Jasné a zrozumiteľné – keďže chce prijímateľ rýchlo nájsť tie dôležité informácie: téma, dátum, čas,
prihlasovacie údaje, atď. Udanie správneho času - prijímateľ sa chce uistiť, že jeho zápis bol prijatý a že
na webinár nezabudne.
Neinvazívne – prijímateľ nechce byť upomínaný správami niekoľkokrát týždenne len preto, že súhlasil
s účasťou na webinári.
Organizátor webináru má veľa možností ako webináre propagovať - korešpondencia umožňuje vybudovanie značnej e-mailovej databázy: vieme, kto sa chce na webinári podieľať a aký druh informácií je pre
nich zaujímavý. Je tiež dobré použiť tieto poznatky na budovanie silnej klientely spoločnosti, pričom by
sa mala riadiť vyššie uvedenými pravidlami.

4.4. Finálny časový harmonogram
Veľmi dôležitou otázkou, ktorú je potrebné pred začiatkom webinára vyriešiť, je časový plán. Školiteľ má
jasne stanoviť pravidlá a časový priebeh webináru. Je to dôležité nielen pre školiteľa, ale aj pre ostatných
zúčastnených ľudí (účastníkov, rovnako ako moderátora, expertov a technických odborníkov). Takisto
je potrebné s ním oboznámiť účastníkov, aby vedeli, aké bude tempo webináru:

Príklad:
Úvod (5 min)
5 min)
Prezentácia (2
vede (20 min)
Otázky a odpo
Sumár (5 min)
(5 min)
Vyhodnotenie
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5. Vedenie webináru

Niektorí účastníci sú nadšení, keď sa môžu učiť niečo nové, no mnohí musia byť inšpirovaní a motivovaní práve svojím školiteľom. Na otázku ako ich motivovať neexistuje jednoduchá odpoveď. Motiváciu
ovplyvňuje mnoho faktorov, napríklad: záujem o určitú tému, jej užitočnosť, sebavedomie, trpezlivosť
a odhodlanie.
Literatúra na túto tému14 odporúča školiteľom využiť nasledujúce stratégie na podporu záujmu o vzdelávanie a docielenie sebamotivácie u účastníkov:
Stratégie školitela

Návrhy/komentáre

Dávajte časté, včasné a pozitívne spätné väzby, ktoré podporujú účastníkov v presvedčení, že môžu byť úspešní.

Nenechávajte žiadnu aktivitu bez spätnej väzby.

Využívajte výukové stratégie, ktoré aktívne zapájajú účastníkov do webináru.

Urobte svoje prezentácie dynamickými; pomocou rôznych
médií udržiavajte pozornosť študentov. Často komunikujte
a správne využívajte interaktívne pomôcky ako chat alebo
tabule.

Pomôžte účastníkom nájst zmysel a prínos materiálu pre
ich osobný život a prácu

Pripravte aktuálny obsah školenia, založený na realite.
Použite prípadové štúdie týkajúce sa života účastníkov.
Podporujte zdieľanie znalostí a skúseností.

Zdielajte svoj osobný záujem o študentov.

Študentov oslovujte menom.
Odpovedzte na všetky otázky (alebo povedzte, že na ne
odpoviete v správnu chvílu a dodržte svoj slub). Pýtajte sa
a presvedčte sa, že Vaša odpoveď bola pochopená.

Uistite sa, že aj ten najtichší žiak má v priebehu webinára
svoju úlohu.

Sledujte žiakov a podporujte tých, ktorí sú tichí. Ak sa pri
hlasovej komunikáciu cítia nesvoji, dajte im úlohy, ktoré
rozprávanie nezahŕňajú.

Dopomôžte účastníkom pocítiť, že sú cennými členmi
komunity.

Neprerušujte diskusie v pozadí
Preukazujte úctu a uznanie.
Poďakujte poslucháčom za zdieľanie svojich názorov, aj
ked s nimi nesúhlasíte.

Stratégie na motiváciu účastníkov k aktívnemu zapájaniu sa do webinára.

14 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc.
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Pri webinári má kontakt a komunikácia osobitý význam. Sú dôležité ako pre školiteľa, tak pre účastníka – lebo umocňujú pocit prítomnosti. Pri odpovedi na otázku existuje jeden trik – ako sa pozerať na
účastníkov tak, aby ste mali s nimi očný kontakt podobný stretnutiu tvárou v tvár. Hoci je pre školiteľa
prirodzené pozerať sa na fotografiu účastníkov na obrazovke, ak sa namiesto toho bude pozerať do
kamery, bude sa im zdať, že on alebo ona sa im pozerá priamo do očí15.

5.1. Vytváranie spoločenskej interakcie
Vzdelávanie je spoločenský proces, preto majú sociálne aspekty vzdelávania ako napr: komunikácia,
spolupráca a emócie veľký vplyv na efektivitu vzdelávania a výučby. Vyučovanie zamerané na účastníkov ich motivuje k tomu, aby slobodne vyjadrili svoje myšlienky. To je dôvod, prečo by mala štruktúra
webináru poskytovať účastníkom veľa príležitostí k formálnej i neformálnej komunikácii. Napríklad, ak
je počas školenia prestávka, školiteľ by mal nechať webinár bežať a ponúknuť účastníkom možnosť, aby
ho i počas prestávky využívali na diskusiu.
Ako už bolo spomenuté, školiteľ by mal pripraviť účastníkovi priateľské prostredie, ktoré ho bude motivovať a umožní mu cítiť sa ako cenný člen vzdelávacej komunity. Školiteľ môže účastníkov zapojiť do
tvorby pravidiel a dohôd týkajúcich sa webináru.
Pred začatím webináru by mal školiteľ:
•• Naplánovať začiatok tréningu tak, aby účastníkom umožnil získať informácie o všetkých dôležitých
aspektoch školenia, či už z pohľadu organizácie alebo účastníka;
•• Dohodnúť sa s účastníkmi na určitých pravidlách v záujme hladkého priebehu školení a maximalizácie pohodlia školiteľa i účastníkov.
Aspekty, ktoré je potrebné účastníkom odkomunikovať na začiatku prípravy by mali zahŕňať veci
ako:
•• časový rámec školenia;
•• harmonogram vzdelávacieho programu;
•• informácie o použití didaktických materiálov;
•• informácie o hodnotení efektívnosti školenia a prípadné požiadavky na zakončenie školenia formálnou skúškou.
Riešenie potenciálne dôležitých záležitostí je potrebné prerokovať s účastníkmi ešte pred začiatkom webináru:
•• pravidlá týkajúce sa formy oslovenia, želaného tónu a celkovej atmosféry školenia;
•• pravidlá týkajúce sa prestávok v priebehu školenia;
•• podmienky na kladenie otázok a vedenie diskusií počas školenia;
•• princípy pre zabezpečenie pohodlia a sústredenia sa počas tréningu (príklady: vypnúť všetky
mobilné telefóny, prestávky na oddych, komunikácia netýkajúca sa predmetu školenia);
•• očakávania uchádzača súvisiace s prednášaným obsahom.

15 Camerius James W., The Case System of Instruction: Developing an Effective Teaching Strategy, Northern Michigan
University.
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Po tom, čo ste dodržali všetky z vyššie uvedených pravidiel, je vhodné ponechať na konci nejaký čas i na
otázky od účastníkov. Predtým, než školiteľ začne prezentovať tému, môže účastníkov zapojiť do aktivít
na prelomenie ľadov. To napomôže začleniť sa, a to najmä vzdialenému publiku. Ak nie je počet vzdialených účastníkov príliš veľký, požiadajte ich, aby sa navzájom predstavili. Kým tak urobia, načrtnite si
jednoduchú mapu vrátane mien účastníkov. Výsledná mapa môže byť neskôr použitá pri kladení otázok
a príspevkov od konkrétnych účastníkov.
Aktivita na prelomenie
ladu

Výsledky

Mapa s menami

Poproste účastníkov, aby sa predstavili a povedali pár slov o svojich očakávaniach od
webináru. To im pomôže cítiť sa uvoľnenejšie a Vám to poskytne cenné informácie.

Krátky dotazník

Opýtajte sa účastníkov niekoľko jednoduchých otázok. Pri ukazovaní výsledkov potom
môžete hovoriť priamo s ľudmi, ktorí odpovedali podobným spôsobom. Dajte im právo
prehovoriť a vysvetliť, čo mali na mysli.

Hádanky a hlavolamy

Otázky by mali byť pripravené vopred, pričom nemusia byť priamo spojené s témou
prezentácie. Skúste nájsť témy, ktoré budú zaujímať vašu skupinu a pridajte vtipné
prvky.

Spoločná línia

Ľudia sa začlenia do skupín podľa rôznych kritérií, napr. Kde pracujú či bývajú (na sever,
juh, východ, západ od hlavného mesta alebo miesta prenosu webináru, podľa rokov
skúseností v odbore, abecedne podľa mien, a pod.
Jeden z nich by vytvoril dotazník s možnosťami odpovedí alebo (v prípade, že nemáme
veľké množstvo účastníkov), použiť virtuálnu tabuľu na znázornenie spojení, bublín,
bodiek či iných symbolov za každú osobu / jeden po druhom). Takže na konci tiež
vznikne mapa alebo línia a všetci sa budú lepšie poznať.

Aktivity na lámanie ladov.

5.2. Hlas školiteľa
Rovnako ako iné súčasti webinárov, hlas školiteľa počas priebehu webinára hrá dôležitú úlohu. Počas
stretnutia tvárou v tvár má školiteľ i rad ďalších nástrojov, ako oživiť svoju reč. Najmä gestá, výzor, vystupovanie majú vplyv na spôsob, akým ľudia reagujú a pamätajú si obsah. Bohužiaľ, v priebehu webinárov
školiteľ nemá na výber takú širokú škálu možností - má jedine svoj hlas a softvérové nástroje, ktoré ho
môžu podporiť.
Ak školiteľ nemá s webinármi veľa skúseností, je pre neho nacvičovanie pred školením a zaznamenávanie
svojho hlasu veľmi dôležité – rovnako ako jeho vypočutie si spolu s prezentáciou predtým, než sa odohrá.
Veľmi často to pomáha uvedomiť si, aké dôležité je používať svoj hlas správne.
V prvom rade by mal byť webinár dobre naplánovaný a táto sebadôvera by sa mala odrážať aj v školiteľovom hlase. Sebavedomý a sústredený tréner motivuje účastníkov a ľahko si získa ich dôveru. Aj malá
neistota či pauza bude veľmi často účastníkmi rozpoznaná a považovaná za chybu, prejav nepripravenosti alebo technický problém.
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Ešte je potrebné pamätať na to, že zafarbenie hlasu môže byť použité na zdôraznenie niektorých tém a
tak pomôcť pri diskusii o zložitejších okruhoch. Je dôležité hovoriť pomaly, aby bolo všetko jasné, ale
neoneskoriť tým samotné školenie.
Každý školiteľ, aj ten najskúsenejší, si musí svoju reč pred webinárom nacvičiť, aby si bol istý, že znie
zaujímavo a pútavo. Dobrou pomôckou je sledovanie webinárov druhých s úmyslom hľadať nové inšpirácie pre vlastné webináre.

5.3. Pútavé aktivity
Pre každý webinár (kurz, školenie, prednášku) existuje niekoľko kritérií, ktoré ovplyvňujú efektivitu výučby.
Asi najdôležitejšie kritérium je stupeň interakcie (vzdelávacie aktivity). Školiteľ nemôže očakávať, že sa
účastníci plne sústredia na webinár, ak je komunikácia čisto jednosmerná. Prednáška vysielaná naživo
na webe je ako televízny program. Je to jednosmerný spôsob, ako možno podať správu pasívnemu
publiku. Avšak televízia sa spolieha na editora, ktorý zdokonalí správu určenú na vysielanie. No webinár
alebo školenia majú zvyčajne nižšie výrobné náklady. Skutočne, ak webinár využíva iba jednosmernú
technológiu, podobá sa kvalitatívne podradnejšej televízii16. To je jeden z dôvodov, prečo účastníkov
jednosmerné prezentácie nelákajú. Môžeme si byť istí, že interakcia medzi školiteľom a účastníkom,
komunikácia a rôzne aktivity tieto reakcie účastníkov zmenia.
Ako sme spomenuli vyššie, produktívne využitie webinárových školení zahŕňa plánovanie celej rady aktivít:
•• Interakcia so školiteľom;
•• Interakcia medzi účastníkmi;
•• Interakcia s výučbovými materiálmi.
Interakcia so školiteľom
Interakcia so školiteľom môže prebiehať vo forme otázok, pripomienok a odpovedí. Školenie pozostávajúce z 50-minútovej prezentácie a desiatich minút na otázky a odpovede by nebolo efektívne. Avšak,
sú prípady, že máme limitovaný čas a moderátor je špeciálny hosť, ktorého dostupnosť je obmedzená.
Za týchto okolností je obmedzenie interaktívnych aktivít oprávnené. Špeciálni hostia ako napríklad
odborníci alebo celebrity môžu mať vplyv na výučbu a motivovať účastníkov.
Webináre preto musia byť podané a prezentované zaujímavým spôsobom, ktorý bude navyše relevantný
a praktický i pre publikum. Poznáme viacero spôsobov, ktoré vám môžu uľahčiť premenu nudnej prezentácie na dynamickú:
•• Audio;
•• Video;
•• Chat;
•• Virtuálna tabuľa;
•• Tlačidlo Ruka hore;
•• Ankety a kvízy;
•• Prípadové štúdie;
•• Hádanky a hlavolamy;

16 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc
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•• Živé demo17.
Chatové zariadenia môžu byť použité ako na zaslanie otázok školiteľa účastníkom, tak i na ich zodpovedanie účastníkmi. Sú najvhodnejšie pre otázky vyžadujúce stručné a otvorené odpovede. Podporujú
zapájanie sa účastníkov, ktorí sú plachí a zdráhajú sa hovoriť cez mikrofón. Môžu tiež slúžiť na zistenie
technických či iných problémov. Chat môžete použiť na skupinové činnosti alebo prácu vo dvojiciach,
pretože väčšina systémov umožňuje odosielať správy priamo jednotlivým účastníkom.
Pri otázkach a diskusiách, ktoré si vyžadujú dlhšie odpovede, je najlepšie používať hlasovú komunikáciu.
Avšak mali by ste sa vyhnúť tomu, aby všetci hovorili naraz. Keď chcú účastníci hovoriť, nech to naznačia
použitím tlačidla Ruka hore.
Virtuálna tabuľa môže byť použitá pre celý rad aktivít ako small-talk, práca v skupine, brainstorming,
zhromažďovanie nápadov alebo prezentáciu plnenia doterajších úloh. Kvízy a prieskumy sú zasa užitočné pre získavanie informácií o účastníkoch, tak ako krátke pútavé aktivity a uzatvorené otázky v
rámci spätnej väzby slúžia na hodnotenie priebehu učenia alebo na vyhodnotenie celkových výsledkov
po ukončení webinára a podobne.
Ďalšie interaktívne aktivity vhodné pre webinár sú nasledovné:
Diskusia
Diskusná metóda používa obojsmernú komunikáciu medzi školiteľom a účastníkom, čo zvýšuje možnosť
naučiť sa niečo nové. Diskusia umožňuje žiakom aktívne sa zapájať do obsahu webináru, čo im pomáha
si tento obsah lepšie zapamätať a napomáha jeho využitiu v budúcnosti. Otázky účastníkov poukazujú
na mieru porozumenia lekcii. Školiteľove otázky podnecujú študentov ku premýšľaniu o kľúčových otázkach prednášky. Diskusia môže byť prevádzaná prostredníctvom audio-video kanálu alebo / a textovou
formou - chatom. Dôležité je riadiť diskusiu zapojením moderátora. Pri malej skupine účastníkov môže
školiteľ moderovať diskusiu sám alebo môžu požiadať jedného z účastníkov, aby plnil úlohu moderátora.
Brainstorming (len pri workshope)
Brainstorming umožňuje žiakom priniesť nové nápady, riešiť problémy, odpovedať na otázky, uviesť do
diskusie novú problematiku, zvýšiť záujem, motivovať a rozvíjať tímy. Je to skvelý motivačný nástroj,
dáva členom tímu možnosť riešiť zložitejšie problémy súvisiace s riadením a tím sa naučí pracovať spoločne. Pri náhodnom zhromažďovaní nápadov musí školiteľ zaznamenať každý návrh na flip-chart alebo
tabuľu. Počas webinára môže na účely brainstormingu poslúžiť aj kamera nasmerovaná na tabuľu alebo
flipchart. K dispozícii sú i nástroje webinárového softvéru (zdielateľná virtuálna tabuľa, fóra, textový
chat). Všetky je možné použiť k záznamu generovaných myšlienok.
Prezentovanie (v prípade workshopov)
Workshopy sú užitočné najmä, keď je niekto v skupine expert v konkrétnej oblasti. Môžeme ho/ju poprosiť,
aby v priebehu webinára povedali o tejto téme pár slov, alebo ho/ ju požiadať, aby si pripravil/a prezentáciu
vopred a prezentovala ju v priebehu webináru. Zapojenie ďalších osôb robí webinár ešte zaujímavejším.
Úloha niečo vytvoriť
Je vhodná pre malé, ako aj veľké skupiny. Takéto zadanie či už pre skupinu alebo jedinca im dopomáha
viac sa do webináru zapojiť a lepšie sa sústrediť na danú tému.

17 Viac inšpirácií ponúka stránka: http://www.ehow.com/info_8173559_webinar-ideas.html.
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Striedanie rolí (workshop)
Táto činnosť je pri vedení workshopu veľmi užitočná. Keď sa webinára zúčastňuje menej ľudí, je veľmi
užitočné zapojiť ich do aktivít spojených so striedaním a plnením určitých rolí. Budete mať čas a možnosť
reagovať a vyjadriť sa k téme na základe predloženého obsahu.
Interakcia medzi účastníkmi
•• Audio;
•• Chatová konverzácia (text).
Chat umožňuje účastníkovi komunikovať s ostatnými a vytvára ,,vedľajší kanál“ pre diskusiu paralelnú
s hlavným priebehom webináru. Môže to byť rozptyľujúce, no zároveň tento spôsob interakcie často
predstavuje alternatívny priestor pre sociálne vzdelávanie (zdieľanie názorov, informácie, odkazy a
skúsenosti). Ako sme načrtli vyššie, môže byť tiež použitý pri činnostiach vyžadujúcich komunikáciu a
spoluprácu medzi účastníkmi. Použitie zvuku ako nástroja interakcie medzi účastníkmi je obmedzené
a je nutné ho moderovať.
Interakcia so vzdelávacími materiálmi
Vo všeobecnosti môžu byť školiace materiály produkované interne (vami, vašou spoločnosťou alebo
spoločnosťou klienta), externe (najmä z internetových zdrojov) alebo vytvorené účastníkmi.
•• Interný obsah:
◆◆ Slidy/snímky/prezentácie;
◆◆ Video;
◆◆ Audio (napr. vopred nahraný rozhovor s odborníkom na určitú oblasť);
◆◆ Dokumenty (letáky, kontrolné zoznamy, atď).
•• Externý obsah:
Potenciál nových mediálnych prezentácií sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Takisto rýchlosť internetového pripojenia spolu s ponukou hardvéru/ softvéru neustále rastie. Rozmanitosť nových médií
umožňuje školiteľovi naplánovať zaujímavú a pestrú interakciu účastníka a prínosného obsahu.
Tu je zoznam populárnych internetových zdrojov:
•• Verejné video kanály (napr. YouTube, Trainer Tube);
•• Google Books, Google Akademics (overené dokumenty, väčšinou iba v angličtine);
•• TED prednášky18;
•• Niektoré nové verejne prístupné internetové služby:
◆◆ slovníky;
◆◆ vedomostné databázy;
◆◆ digitálne knižnice;
◆◆ nespoplatnené materiály online kurzov;
◆◆ internetové stránky Web 2.0 (online komunity, napr.: wiki, blogy, sociálne siete).
Obsah generovaný účastníkmi:
Softvérové funkcie webináru umožňujú školiteľovi zostaviť program webináru na základe spolupráce s
účastníkmi a obsahu nimi generovanom:
18 http://www.ted.com/.
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•• Zdieľanie dokumentov/ obrazovky (umožňuje užívateľom navzájom vidieť obsah svojich obrazoviek
a dokonca prevziať nad nimi kontrolu). To je veľmi užitočné pri spoločnom vytváraní dokumentov/
revíziách a pod. Umožňuje taktiež aktualizáciu dokumentov v reálnom čase (napríklad ako súčasť
skupinovej aktivity). Rovnako umožňuje zdieľanie prezentácií bez nutnosti vopred ich nahrať do
systému. To je obzvlášť užitočné, ak chcete použiť formát prezentácie, ktorý systémom nie je podporovaný (ako Keynote alebo Prezi), alebo ak chcete umožniť účastníkom, aby mohli demonštrovať
svoje prezentácie. Táto funkcia funguje najlepšie v malých skupinách.
•• Zdieľanie aplikácií: obzvlášť užitočné pre školenia sofvéru. Školiteľ môže demonštrovať, ako konkrétnu aplikáciu používať a potom odovzdať kontrolu nad aplikáciou účastníkom, ktorí si takto
môžu striedavo cvičiť svoje nové poznatky.
•• Súčasné prehliadanie (zdieľanie webstránok - všetci vidia rovnakú stránku a obsah). To umožňuje
vykonávať virtuálne prehliadky, môže zahŕňať činnosti ako hry a kvízy alebo formáty obsahu, ktoré
nie sú dostupné na nahraných prezentáciách (ako animácie či video);
•• Zdieľanie videa (simultánne vysielanie videa).
•• Videopremietanie (táto voľba umožňuje školiteľovi alebo niektorému z účastníkov, premietať video
– čo sa odohráva na pracovnej ploche ich počíta). Umožňuje to prakticky neobmedzenú flexibilitu,
pretože tréner môže ukázať, pracovať a komentovať akékoľvek aplikácie alebo materiály, ktoré má
na svojom počítači. Býva to užitočné najmä pri výučbe správneho použitia softvéru.
•• Programovateľné rozhranie API pre verejné internetové služby vrátane služieb ako je YouTube,
Google Maps a mnoho ďalších. Táto technológia umožňuje široké využitie verejne dostupných zdrojov vo webinári;
Vidíme, že ak komunikácia a spolupráca medzi účastníkmi nie je problémom, potom ich môže školiteľ
aktívne zapojiť do výučby.
Pokiaľ ide o moderovanie interakcie účastníkov, školiteľ by mal byť schopný:
•• Naplánovať adekvátny časový rámec tak, aby bol postačujúci pre realizáciu všetkých prvkov školenia, vrátane hodnotenia efektívnosti. A to takým spôsobom, ktorý umožní dosiahnutie cieľov stanovených pre dané školenie, pričom by mal rátať s využitím všetkých dostupných zdrojov a času.
Mal by tiež vedieť, kedy do programu zaradiť prestávky tak, aby bol priebeh kurzu pre účastníkov
bezproblémový a dynamický;
•• Vytvoriť časovo flexibilné školenie pripravené prispôsobiť sa väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť.
Pri plánovaní časového harmonogramu školenia treba mať na pamäti, že schopnosť sústrediť sa
je v ranných hodinách lepšia, čo umožňuje zvýšiť množstvo vzdelávacích aktivít v tejto časti dňa.
Čím neskôr bude kurz pre biehať, tým kratšie by mal trvať. Dĺžka každej činnosti vykonávanej počas
školenia vo všeobecnosti závisí od jej typu (prednášky a prezentácie by mali trvať krátko a cvičenia
zasa dlhšie).
Aj ročné obdobie má vplyv na dĺžku tréningu, a to predovšetkým v zime a v lete. Je všeobecne známe, že
optimálna dĺžka jedného výučbového bloku sa pohybuje medzi 45 a 90 minútami. Toto pravidlo je určené
hlavne pre účely plánovania časového harmonogramu. Bez ohľadu na pedagógov, by sa čas školenia mal
odvíjať od úrovne koncentrácie účastníkov v priebehu školenia a v prípade potreby primerane upraviť.
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6. Ukončenie webináru

6.1. Vyhodnotenie pokroku vo výučbe a výsledkov školenia
Využívanie hodnotenia je spôsob ako zabezpečiť vysokú úroveň školenia. Táto metóda sa bežne používa
a je rešpektovaná v mnohých oblastiach vedeckého výskumu. Je obľúbeným nástrojom pre získanie
informácií o pokroku školenia realizovaného v špeciálnom prostredí a jeho výsledku. Umožňuje školiteľom získať a poskytnúť spätnú väzbu a tiež, analyzovať svoje vlastné výučbové metódy a zručnosti.
Týmto spôsobom môže hodnotenie v dlhodobom horizonte prispieť k rozvoju osoby v úlohe školiteľa.
Podľa definície Donalda Kirkpatricka: ,,Reakcia, vedomosti/ zručnosti, správanie a výsledky“ sú štyri
úrovne hodnotenia. Analytická štruktúra je veľmi užitočná pri identifikácii cieľov, vytváraní dotazníkov
a finálnej analýze výsledkov hodnotenia.
Prehľadné znázornenie poskytuje nižšie uvedená tabuľka19:
Úroveň
hodnotenia
Reakcia

Čo táto úroven popisuje?

Príklady meracích nástrojov

•• Úroveň spokojnosti účastníkov so školením alebo
skúseností zo vzdelávania

•• Hneď po tréningu
•• Pozitívne a ďakovné listy,
formuláre pre spätnú väzbu
•• Online prieskum alebo
dotazník

Postata a praktické
uplatnenie
•• Rýchlo a ľahko
dosiahnutelné
•• Nenákladné na získanie
alebo analyzovanie

•• Slovná reakcia
Učenie

Správanie

•• Ako sa úroveň vedomostí a
zručností zmenila/vzrástla?

•• Ako ovplyvnili nové
vedomosti správanie
účastníkov?
•• Rozsah aplikovaných vedomostí a ich dosah na prácu
▶ Implementácia

•• Najčastejšie hodnotenie
alebo testy pred a po tréningu ▶ porovnanie

•• Relatívne jednoduché
nastavenie, jednoznačné
pre merateľné zručnosti

•• Rozhovor alebo pozorovanie môže byt tiež použité

•• Náročnejšie v prípade komplexnej výučby

•• Niekolko týždnov po
tréningu

•• Meranie zmien správania
zvyčajne vyžaduje spoluprácu a zručnosti

•• Sebahodnotenie,
prieskumy, pohovory,
pozorovania
•• Posúdiť zmeny, ich význam
a či sú trvalo udržatelné

19 Zdroj: http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm (access 12.6.21012).
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Výsledky

•• dopad na prácu, alebo
prostredie účastníka

•• Porovnanie praktických
dopadov na efektivitu
práce, peňažné výsledky,
kvalitu práce, stabilitu
zamestnancov atd.

•• porovnanie výsledkov školenia s nákladmi naň

•• Individuálne nie je tažké, na
rozdiel od celej organizácie
•• proces musí stanovit
jasné kompetencie a
zodpovednost

Štyri úrovne hodnotenia podľa Donalda Kirckpatricka.

6.1.1. Hodnotenie výučbového efektu
Školiteľ si vopred zadefinoval určité vzdelávacie ciele, ktoré by mal do konca webinára dosiahnuť – alebo
mu boli poskytnuté od jeho klienta. To umožňuje posúdiť, či bol požadovaný výučbový efekt aj dosiahnutý, čo je dôležité nielen pre školiteľa, ale veľmi často aj pre klienta, ktorý účasť svojich zamestnancov
na webinári inicioval za účelom vzdelávania. Najlepším spôsobom vyhodnotenia je zadať na začiatku
webinára rýchly test a zopakovať ho na konci - čo umožňuje porovnanie. Avšak i test výlučne na konci
webinára môže byť užitočný. Otázky by mali byť navrhnuté v súlade s uvedenými pravidlami.
Predbežný test je pre školiteľa užitočný, a to najmä v prípade malého počtu divákov, pretože tréner
si môže vytvoriť predstavu o znalostiach účastníkov. Krátky dotazník s troma až štyroma otvorenými
otázkami môže vyplniť až 10 osôb20.
Pre väčšie publikum do 100 osôb má zmysel v dotazníku formulovať radšej uzavreté otázky, na ktoré je
možné odpovedať ,,áno“, ,,nie“ alebo ,,neviem“. V prípade potreby ho môžme doplniť o otvorenú otázku.
Výsledok tak môžeme dostať pomerne rýchlo, ako i celkový prehľad predchádzajúcich poznatkov (hodnotenie potrieb) či očakávaní účastníkov.
Školitelia a moderátori môžu použiť dotazník i v priebehu webináru, aby získali prehľad o doterajšom
pokroku účastníkov a o tom, ako zatiaľ chápu preberanú tému. Týmto spôsobom môže školiteľ ľahko
zistiť, či pokračovať v prednáške alebo či je treba ešte raz objasniť danú tému. Okrem toho je malý test
užitočným nástrojom pre udržanie koncentrácie či zobudenie účastníkov.
V závislosti od kontextu, účelu a veľkosti webinára sa bude záverečné hodnotenie odvíjať obdobne ako
predbežné testovanie. Medzi školiteľmi s menšími skupinami je štruktúrovaná diskusia populárnym
nástrojom na získanie predstavy o efektoch výučby. Aj účastníci môžu týmto spôsobom reprodukovať a
uplatniť ich čerstvo nadobudnuté vedomosti.
Ak je účasť na webinári spojená so získaním certifikátu o istej kvalifikácii, hodnotenie sa väčšinou odohráva
formou dotazníka, ktorý je potrebné zvládnuť pre jeho získanie. V tomto prípade sú dotazníky s otvorenými otázkami, uzatvorenými otázkami a/ alebo s viacerými možnosťami tými najbežnejšími nástrojmi.

6.1.2. Metódy a nástroje hodnotenia
Pre vyhodnotenie výsledkov vzdelávania realizovaného prostredníctvom webináru, sa na meranie nadobudnutých vedomostí a zručností uprednostňujú priamo merateľné faktory. Ide o objektívne hodnotenie
vedomostí, zručností a perspektív, ktoré účastníci demonštrovali v čase merania. Prezentovanie našich
vzdelávacích cieľov už na začiatku webináru poskytuje prehľadný a jasný referenčný koncept, na ktorý

20 Príklady nájdete v časti “Metódy hodnotenia”, kapitola 6.1.2, str. 51.
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je možné sa odvolávať. Na základe týchto cieľov môžu byť účastníci neskôr testovaní a môžu preukázať
svoje nové vedomosti a zručnosti. Medzi ne patria napríklad známky za vypracované skupinové zadania,
hodnotenie pozorovaného správania, body za prezentácie a podobne.
Školiteľ môže pripraviť počítačové testy, kvízy alebo iné cvičenia s využitím voľne prístupného internetového softvéru, napríklad:
•• Easy Test Maker (http://www.easytestmaker.com/default.aspx) – generovanie testov zdarma;
•• Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/) – zahŕňa šesť aplikácií, ktoré umožňujú používateľom vytvárať interaktívne cvičenia s viacerými možnosťami, krátkymi odpoveďami, krížovkami, priraďovaním
možností, dopĺňaním medzier, atď;
•• QuizMaker JavaScript Wizard (http://www.attotron.com/pub/Quizmake.htm) – nástroj na testy a
kvízy;
•• Personal Educational Press (http://www.educationalpress.org) – umožňuje zadarmo vytvoriť
výučbové zošity, kartičky, herné dosky, kvízy, študijné hárky, zoznamy slov, bingo karty, slovné
hračky, vyhľadávanie slov a pod., ktoré je možné vytlačiť priamo z internetu.

6.2. Finálne vyhodnotenie školenia
Hodnotenie školenia, či už počas jeho priebehu (hodnotenie pochopenia kľúčových pojmov) a/alebo po
jeho skončení (spätná väzba na vyučovacie metódy a na ďalšie aspekty tohto typu vzdelávania), môžu
byť získané pomocou kvalitatívnych a/alebo kvantitatívnych metód. Hodnotenie môže byť formatívne,
zhrňujúce a orientované na dôsledky. Tieto typy môžu byť realizované nasledujúcimi spôsobmi:
•• Formatívne vyhodnotenie: prostredníctvom diskusie alebo rozhovoru - užitočné v začiatočnom
štádiu školenia, aby sme získali spätnú väzbu od účastníkov na doterajší priebeh kurzu. Môže byť
buď formálne alebo neformálne;
•• Sumárne hodnotenie: dotazníky a pohovory uzatvárajúce kurz;
•• Dopadové hodnotenie: dávno po ukončení školenia - môže to byť rozhovor alebo dotazník s
účastníkmi.
Vďaka možnosti nahrávať webinár je hodnotenie školenia výrazne uľahčené. Predovšetkým pomôžu
znovu si prejsť a ohodnotiť tréning. Takýmto spôsobom je jednoduchšie ohodnotiť pokrok a prácu nejakej
osoby, najmä keď už nejaký čas uplynul.
Nástroje ako automatická štatistická evidencia alebo elektronické prieskumy proces hodnotenia urýchlili.
Preto má školiteľ možnosť analyzovať každého jedného účastníka webináru, i keď ho nevidí.
Črta aplikácie umožňuje generovanie podrobných správ a reportov o účastníkoch ešte počas trvania
webináru. Zhromaždené údaje sa týkajú:
•• Dĺžky účasti;
•• Odpovedí na otázky;
•• Zapájanie sa do tímovej práce;
•• Čas, počas ktorého sa do webináru nezapájali.

47

|

6. UKONČENIE WEBINÁRU

Hodnotenie školiteľa a metód jeho/jej výučby môže byť založené i na klasických nástrojoch, ako napr.
prieskumy hodnotenia. Na tento účel môžete použiť webinárový softvér. Avšak v prípade zložitejších prieskumov je vhodnejšie zvoliť pokročilejší internetový softvér ako napr. SurveyMonkey21 alebo LimeSurvey22.
Ponúkame pár príkladov, ako môžu dotazníky vyzerať:
Príklad 1: Použitie webinárov
Organizujete webinár na tému – Ako pripraviť dobrý webinár. Takže potrebujete zistiť, na aký účel plánujú
účastníci vášho webináru webináre používať – aby ste im vedeli poskytnúť adekvátne príklady alebo
prispôsobiť obsah vášho školenia ich potrebám. Takže otázka by mohli vyzerať takto:
„Na aký účel alebo v akom kontexte používate webináre? (možnosť zakrúžkovať viacero odpovedí)
A – Vzdelávanie / nadstavbové/ celoživotné vzdelávanie
B – Reklama a propagačné účely
C – Konferencie
D – Iné “ → Tu sa môžete rozhodnúť, či ponúknete možnosť (alebo dodatočnú otázku), v ktorej
budete vyžadovať, aby účastník špecifikoval „iné účely“ alebo nie.
Môžete sa takisto pýtať na hlavný účel a umožniť výber len jednej z odpovedí.

Po analýze výsledkov prieskumu ich môžete zobraziť formou grafu.
Plánovaný účel webinárov
3%

23%

Výučba / ďalšie vzdelávanie
Reklama a marketing

7%

67%

Konferencie
Iné

21 http://www.surveymonkey.com/.
22 http://www.limesurvey.com/.
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Tento príklad bol generovaný pomocou LimeSurvey. Avšak na vytvorenie prieskumu samozrejme môžete
použiť i oveľa jednoduchšie nástroje webinárového softvéru.
Príklad 2: Zisťovanie efektu výučby
Ak potrebujete zistiť, čo si ľudia myslia o tom, čo sa naučili alebo čo si podľa nich zlepšili počas vášho
školenia, môžete im položiť podobnú otázku:
„Akým spôsobom ste mohli benefitovať z Metodiky Webinárov a Manuálu pre Školiteľa, prezentovaných počas workshopu?
A – Získal som nové nápady ohľadom spôsobov tvorby webinárov.
B – Získal som ďalšie poznatky o tom, ako používať funkcie/ nástroje webinárového softvéru.
C – Rozšíril som si vedomosti o výučbových metódach používaných vo webinári
D – Zlepšil som si zručnosti spojené s moderovaním webináru.“

Znovu, výsledky môžete znázorniť formou diagramu. Takto sa bude dať na prvý pohľad rozlíšiť čo je
dôležité a naopak.

Akým spôsobom ste mohli benefitovať z Metodiky Webinárov a Manuálu pre Školiteľa,
prezentovaných počas workshopu?
80
70

70

62

63

60

56

50

%

40
30

30

31

25

Úplne súhlasím

36

Čiastočne súhlasím

20
10

8

7

4

8

0
Získal som nové
nápady ohľadom
spôsobov tvorby
webinárov

Získal som ďalšie
poznatky o tom,
ako používať
funkcie/ nástroje
webinárového softvéru
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Nesúhlasím

Prvky ako sú analýza nahrávky (najmä pokiaľ ide o chatovú konverzáciu), webinárové štatistiky a prieskumy
hodnotenia umožňujú školenie pomerne rýchlo analyzovať. Na účely tejto analýzy odporúčame použiť
už vyššie spomenutý Kirkpatrickov model hodnotenia.
Metódy prieskumu
Kvantitatívne metódy zahŕňajú zhromažďovanie informácií, ktoré môžu byť usporiadané vo forme štatistík.
Bežnou kvantitatívnou metódou sú dotazníky využívajúce stupnicu hodnotení – kde sú odpovede priradené troj- až päť- bodovej stupnici. Takéto rozdelenie je potrebné, aby sa zabezpečilo, že zhromažďované
dáta sú zmysluplné a spĺňajú výskumné protokoly, tj. musíte mať extrémy na oboch koncoch a neutrálne
pole v strede hodnotiacej stupnice, aby ste účastníkom poskytli dostatok možností na správny výber.
Príklady stupnice:
3 bodová stupnica

5 bodová stupnica

dobrý – priemerný – slabý

Vynikajúci – dobrý – priemerný – podpriemerný– slabý

súhlasím – čiastočne súhlasím – nesúhlasím

Absolútne súhlasím – súhlasím – čiastočne súhlasím – nesúhlasím –
vôbec nesúhlasím

Hodnotenie – stupnice.

Niekedy sa používa aj 4-bodová stupnica. Je to otázka prístupu a kontextu - či je vhodné použiť stupnicu
bez strednej hodnoty. Nútiť ľudí, aby sa rozhodli, je užitočné v prípade, že je nevyhnutné zistiť ich sklon.
Na druhej strane, váhy bez strednej polohy môžu účastníkov viesť k odmietnutiu každej odpovede. Tiež
to so sebou nesie riziko skreslenia, ktoré nemusí byť pre prieskum prospešné.
Tak či onak, príklad bežnej 4-bodovej stupnice by bol nasledovný:
Súhlasím – skôr súhlasím – skôr nesúhlasím – nesúhlasím
Ďalšie príklady kvantitatívneho merania sú:
•• Otázky s viacerými možnosťami;
•• Vyhlásenia ‘správne alebo nesprávne’;
•• Otázky ‘áno alebo nie’.
Výhodou použitia kvantitatívnych metód merania je, že môžete zainteresovaným stranám poskytnúť
štatistické údaje – napríklad: „89% účastníkov absolútne súhlasí s názorom, že prebratý materiál pomôže
zvýšiť ich produktivitu.”
Zatiaľ čo otázky kvantitatívnych prieskumov sú uzavreté, kvalitatívne metódy vyžadujú klásť otvorené
otázky, aby nimi boli zhromaždené myšlienky, názory a návrhy. Táto detailná úroveň umožňuje školiteľovi lepšie pochopiť, prečo je potrebné niektoré prvky zlepšiť, a ako nové návrhy môžu dopomôcť k
zlepšeniu kvality webináru.
Príklady otvorených otázok:
•• Aké cvičenia alebo aktivity ste si najviac obľúbili? Prečo?
•• Aká by bola téma ďalšieho školenia, ktoré by ste radi absolvovali?
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Počet otvorených otázok je obvykle veľmi malý. Čím viac osôb sa zúčastňuje prieskumu, tým je väčšia
pravdepodobnosť, že otvorené otázky sa zredukujú na jednu, resp. dve. Polootvorené otázky sú teda
stredom medzi otvorenými a uzavretými otázkami. Sú to otázky s vopred danými odpoveďami, ktorých
možnosti na rozdiel od uzavretých otázok ponúkajú detailnejší popis.
Príklad na polootvorenú otázku:
Na ktorú tému by ste privítali dodatočné školenie?
1. O ochrane súkromných dát;
2. O ukladaní dát;
3. O kontrole dát;
4. Iné (aké?)
Online príklad spätnej väzby na tréningový kurz:
http://www.bre.com/training/courses/training-feedback.aspx

6.3. Komunikácia a zasielanie materiálov po skončení školenia
Vzdelávanie by nemalo skončiť webinárom – práve táto fáza je kľúčovou časťou úspechu pri vzdelávaní.
Účastníkom poskytuje dodatočné zdroje a umožňuje im lepšie pochopiť danú tému. Powebinárový
balíček súborov pre účastníkov by mal obsahovať:
•• Prezentáciu v PDF formáte;
•• Odpovede na otázky, ktoré školiteľ nestihol zodpovedať počas webináru;
•• Iné prílohy, správy, výskumy – ak ich školiteľ spomenul počas webináru;
•• Odkazy na iné online zdroje použité vo webinári, ako napr. Youtube, Slide Share.
To všetko sa odporúča poslať e-mailom najneskôr do 48 hodín po skončení webináru. Čím skôr im balíček
súborov zašlete, tým efektívnejší a užitočnejší pre nich materiál bude.
Priložené dokumenty by mali byť vo formáte PDF, pretože je možné ich otvoriť vo väčšine programov.
Celková veľkosť e-mailu by nemala presiahnuť 5 MB (s prílohami). Ak je väčšia, mal by byť uložený na
firemnom servri, z ktorého je možné zasielať linky na zdieľané súbory a adresáre. Ak máte uvedené veľké
množstvo zaujímavých odkazov potom by mali byť na čele zoznamu tie, ktoré boli použité vo webinári.
Nasledovať by mali tie, ktoré sú zaujímavé a rozširujú preberanú tému, no zatiaľ neboli využité. Každý
odkaz by mal byť opísaný niekoľkými slovami, aby účastník hneď vedel čoho sa týka bez toho, aby naň
musel kliknúť.
Vytváranie a zasielanie materiálov účastníkom po školení má svoju obchodnú hodnotu. Je to dokonalý
nástroj pre marketing, teda na propagáciu firmy prostredníctvom poskytovaných vedomostí a kvalitných
služieb. Často sa stáva, že účastníci starších školení naverbujú seba i ďalších na ďalšie takéto školenia.
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Odporúčania:
•• Prispôsobte typ dotazníka či prieskumu vašim potrebám, pričom sa snažte, aby bol čo najjednoduchší a detailný iba do tej miery, do akej je to potrebné.
•• Premýšlajte na aký účel potrebujete získané informácie ešte predtým než dotazník vytvoríte.
•• Uistite sa, že ste formulovali otázky, ktoré sú ľahko zrozumiteľné a jednoznačné.
•• Pri ponúkaných odpovediach na otázky použite dostatočnú škálu možností.
•• Pamätajte: nik nemá rád nekonečné dotazníky – snažte sa, aby bol krátky.
•• Ak nie je dotazník anonymný, uistite sa vopred, že účastníci s tým nemajú problém.
•• Nezabudnite prispôsobiť dotazník súčasnému školeniu.
•• Otestujte dotazník vopred, aby ste sa uistili, že všetko funfuje dokonale.
•• Ak ste sa s účastníkmi dohodli, že počas webinára či po jeho skončení zverejníte výsledky
prieskumu, nezabudnite tak urobiť.
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7. Nahrávky webináru

Výhoda webináru oproti tradičným školeniam je práve možnosť nahrávania. Nahrávka zachytáva nielen
hlas, obraz, ale aj chatové konverzácie či ďalšie nástroje používané počas výučby. To všetko sa deje buď
automaticky alebo po stlačení tlačidla REC (nahrávanie) – čiže vyžaduje minimálnu námahu zo strany
trénera či moderátora.
Záznam webináru môže byť opätovne prehrávaný mnohými účastníkmi, čím sa nahrávka mení na zdroj
poznatkov. Je to výhoda, ktorú tradičné školenia v porovnaní s webinárom nemajú, a to je dôvod informovať o tom účastníkov. V mnohých prípadoch ich účastníci totiž považujú iba za živé prenosy.
Záznam všetkých tvrdení bude mať tiež psychologický efekt, keďže bude školiteľa motivovať k čo najlepším odpovediam na otázky alebo pripomienky jednotlivých účastníkov. Nahrané tvrdenia sú viditeľné a
ostávajú k dispozícii – preto sa k nim školiteľ musí skôr či neskôr vyjadriť. Ak nám záleží na spokojnosti
účastníkov, žiadna z otázok by nemala byť odignorovaná.
Okrem vyššie spomínaného zjednodušenia hodnotenia má nahrávka po skončení školenia tiež ďalšie
cenné obchodné stránky. Môže byť zdieľaná na vyžiadanie, čiže môže priniesť zisk pokiaľ je téma a metóda
stále aktuálna. Tieto nahrávky sú ďalej ideálne pre propagáciu spoločnosti, keďže si takúto nahrávku
pozrieť viacero ľudí naraz a niekoľkokrát – v porovnaní s klasickým seminárom. Ba čo viac, zdieľanie
nahrávok je veľmi jednoduché – musíte jedine poslať odkaz (link) prijímateľovi. Ten nemusí nič sťahovať,
ani len inštalovať ďalší softvér.
Školiteľ alebo organizátor môže tiež nastaviť spôsob prístupu k nahranému materiálu. Prístup môže byť na
základe internetovej databázy prístupnej verejne, či vyhradenej pre účastníkov školenia s prihlasovacími
údajmi. Niektoré softvérové modely robia zápis vo flashovej forme, kde prvky programu zostávajú aktívne
aj keď ide o nahrávku (napríklad okná chatu je možné posúvať), no pre ostatných obsah je viditeľný až po
stiahnutí určitého prehrávača. Tieto špecifiká je potrebné zvažovať už pri výbere webinárového softvéru.
Spätná väzba je pre školiteľov, usporiadateľov a účastníkov veľmi užitočná, aj keď nie je vždy zadarmo.
Účastníci môžu poskytnúť vynikajúcu spätnú väzbu k zamysleniu, keď vyhodnocujú skúsenosti školiteľa,
svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti, silné a slabé stránky prezentácie a keď dávajú svoje
nápady na zlepšenie kurzu či praktické zmeny.
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Elektronický dotazník – Online formulár, ktorý obsahuje určitý počet vopred pripravených otázok.
Ponúka možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom odpovedí na uzatvorené, polootvorené alebo
otvorené otázky. Údaje o odpovediach sa zhromažďujú, spracúvajú a neskôr publikujú vo forme štatistík.
Hodnotenie – Analýza prínosov a vlastností daného programu alebo aktivity (napr. osnov, konkrétnych
projektov, atď.) využívajúca určité stanovené kritéria, ako aj štandardy v záujme docieliť určitý pokrok,
zlepšenie a zvýšenie efektivity. Pozostáva zo systematicky zhromažďovaných a analyzovaných údajov o
plnení sledovaných kritérií cieľov.
Okamžité správy (chat) – Nástroj umožňujúci výmenu správ v reálnom čase. Takáto konverzácia môže
byť verejná (dostupná komukoľvek) alebo súkromná (dostupná výhradne vybraným účastníkom).
Interaktívna / virtuálna tabuľa – Nástroj využívaný na zdôraznenie kľúčových častí prezentácie a dokumentov. Je obzvlášť dôležitá pri práci s malými skupinami účastníkov.
Vedomostná databáza – Knižnice obsahujúce vzdelávací materiál vo forme dokumentov, prezentácií, elearningových kurzov, zvukových i video- záznamov, ktoré môžu byť použité na ďalšie rozšírenie znalostí
nadobudnutých počas webináru (napr. videolectures.net, docstoc.com, slideshare).
Online hry – Online aktivity, ktoré napomáhajú upútať pozornosť účastníkov a zamerať ich sústredenie
na materiály i obsah školenia.
Kvíz – Cvičenie vopred pripravené školiteľom. Pozostáva z otázok ohľadom údajov zhromaždených počas
školenia. Za účelom získania čo najlepších údajov z kvízu je potrebné, aby sa účastníci naň čo najlepšie
sústredili.
Zdieľanie obrazoviek – Nástroj, ktorý umožňuje prenos obsahu na obrazovke počítača určenému jednému alebo viacerým účastníkom, pričom môžu vidieť všetky zmeny dejúce sa v reálnom čase. Uľahčuje
to činnosti spojené s technickou podporou a skupinovou prácou na dokumentoch.
Video-prenos (webkamera) – Interaktívna komunikácia, ktorá umožňuje interakciu vďaka simultánnemu
prenosu zvukového i obrazového signálu. Za podmienky použitia špecifického vybavenia sa účastníci
môžu navzájom vidieť a zároveň zhovárať.
Webinár – Internetový prenos zvukového a obrazového signálu od určitého špecifického zdroja určený
veľkej skupine účastníkov. Prenos sa môže uskutočňovať online alebo na vyžiadanie (zo záznamu).
Webinárový softvér – Všetky počítačové programy ponúkajúce možnosť komunikovať cez internet.
Vďaka nemu je možné vysielať prezentáciu, zvuk, video a chat. Medzi jeho dodatočné vybavenie môže
patriť interaktívna tabuľa, nástroj na tvorbu dotazníkov či zdieľanie obrazoviek. Príkladom sú programy
Adobe Acrobat Connect Pro, YUGMA, Dim Dim, ONIF.
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Tréningový scenár webináru – plán školenia zahŕňajúci kľúčové údaje (ciele, témy, nástroje, atď.)
usporiadané v rámci určitej štruktúry. Má veľký význam hlavne počas webinárov určených veľkým skupinám účastníkov, kde je efektívne využitie času a jeho precízne naplánovanie nevyhnutné, ak chceme
obsiahnuť celý obsah školenia.
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