


01. 

Trener online, prowadzę 
webinary od 2011 roku 

03. 

02. 

04. 
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Tworzę koncepcje ich wykorzystania w 
firmach, organizuję je i prowadzę 
szkolenia Train the Live Online Trainer.  

Poszukuję nowych trendów  

na rynku webinarów.  

Prowadzę własną firmę Webcomm, 

organizujemy webinary oraz szkolenia 

o ich wykorzystaniu w nauczaniu.  
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Szkolenie  
stacjonarne 

Model 1 



Szkolenie  
stacjonarne 

Model 2 





…

+ Uczestnicy: 

- Zmotywowani 

- Pewniejsi siebie 

+ Efektywniejsze 
(krótsze) zajęcia w 
wirtualnym pokoju 

+Dłuższy czas trwania 
procesu szkoleniowego 

+ Trudności w 
rozliczaniu godzin 
trenera poświęconych 
na zadania 
asynchroniczne 



…

+ Uczestnicy: 

- Zmotywowani 

- Pewniejsi siebie 

+ Efektywniejsze 
(krótsze) zajęcia w 
wirtualnym pokoju 

+Dłuższy czas trwania 
procesu szkoleniowego 

+ Trudności w 
rozliczaniu godzin 
trenera poświęconych 
na zadania 
asynchroniczne 





Podpokoje 

Duże grupy mogą pracować 
interaktywnie 

Uczestnicy mają ze sobą 
lepszy kontakt 

Uczestnicy mogą realizować 
bardziej zaawansowane 

zadania 



Podpokoje 

Adobe Connect 

Webex Training 

GoToTraining 

Zoom 

Między innymi: 
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Różnice 

Poziom 
interakcji 
między 

uczestnikami 

Sposób 
przekazywania 

wiedzy 

Program „do 
webinariów” 

Sprzęt „do 
webinarów” 
po stronie 

uczestnika i 
prowadzącego 

Otoczenie, w 
którym 

uczestnik 
bierze udział w 

szkoleniu 

Sposób 
przygotowania 

materiału 
dydaktycznego 

Poziom 
interakcji 
między 

prowadzącym 
a uczestnikiem 



 Ma charakter wykładu 

 Celem jest przekazanie pewnych, określonych treści 

 Liczba uczestników dowolna 

 Uczestnicy mają ograniczoną możliwość interakcji. 

Webinar / webinarium 

  



 Celem jest przekazanie  

i przećwiczenie określonych treści 

 Liczba uczestników ok. 2-10 osób 

 Uczestnicy mają dużą możliwość 

interakcji 

Warsztat online 

  



Transmisja online 

 Jest internetową transmisją 

odbywającego się na żywo wydarzenia 

np. konferencji naukowej, prasowej, 

szkolenia, seminarium 

 

 Celem jest przekazanie pewnych, 

określonych treści 

 

 Uczestnicy mają ograniczoną 

możliwość interakcji – tylko czat 

  



Ma charakter telekonferencji. Może służyć do: 

 Spotkań projektowych 

 Spotkań działowych 

 Prezentacji dla klientów i rozmów z nimi 

Spotkanie online / webconferencja 

  



Transmisja online czy webinar? 



Live (na Facebooku lub YT) 



Webshow 

 Realizacja w studio, najczęściej na greenscreenie  

 Ma charakter cyklicznego wykładu 

 Celem jest przekazanie pewnych, określonych treści 

 Liczba uczestników dowolna 

 Uczestnicy mają ograniczoną możliwość interakcji 



 Celem jest przekazanie  

treści szkolenia osobom, które nie 

mogły dołączyć do szkolenia 

stacjonarnego 

 Stopień interakcji może być znikomy 

lub dość duży 

Szkolenie stacjonarne  
z dodatkową transmisją online 

  



Wnioski 

Inne cele 
szkoleniowe 

Inne przygotowanie 
materiałów 

dydaktycznych 

Inne prowadzenie 
zajęć 

Inne 
oprogramowanie 

Inny sprzęt 
techniczny 
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Marta Eichstaedt 

Mail: marta.eich@webcomm.eu 

Tel. 790 43 71 61 

www.webcomm.eu 
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