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Webinar globalny trend wzrostowy

Źródło Google Trends



Czym jest ClickMeeting?

ClickMeeting to nowoczesna platforma

webinarowa przygotowana z myślą o

nowoczesnym sposobie udostępniania

wiedzy oraz budowania relacji.



Wyzwania w komunikacji ze studentami
Logistyka

Koszty organizacyjne

Nastawienie generacji „Y”

Wyższość online nad offline

Oczekiwania studentów

Wymogi proceduralne

Dostępność z każdego miejsca na świecie



Przykłady wykorzystania Webinarów przez uczelnie wyższe

Dni otwarte on-line

Kierunki Studiów on-line

Rekrutacja  on-line 

Seminaria on-line 

Indywidualne kursy z wykładowcami

Promocja wszechnicy uniwersyteckiej / instytucji wspierających pracę uczelni

Komunikacja między studentami / kampusy uniwersyteckie



Funkcje



Funkcje

Intuicyjny panel użytkownika 

dla zarządzania wydarzeniami:

Dostosowane zaproszenia

Poczekalnia z agenda

Obrandowana strona profilowa

Oś czasu

Rozszerzone integracje



Onboarding i szkolenia na 

odległość

Niskie wymagania techniczne
Webinar działa w oparciu o przeglądarkę



Niskie wymagania techniczne -
BYOD

Do przeprowadzenia webinaru 

wystarczy laptop i dostęp do Sieci.

Nie wymaga instalacji.

Nauczyciel i uczeń mają dostęp do 

lekcji ze swojego komputera lub  

urządzenia mobilnego.

Szkoły nie muszą inwestować w 

dodatkowe wyposażenie. 



Nauczanie synchroniczne



Wirtualna, interaktywna klasa



Testy i ankiety



Moderacja rozmów głosowych



Dyskusja w małej klasie



Wykład dla dużego audytorium



Nauczanie asynchroniczne



Nagrywanie webinaru

Uczestnicy mogą wracać do 

lekcji w dowolnym momencie.

Powstaje biblioteka materiałów 

edukacyjnych.

Nagraną lekcję można odtworzyć 

jako materiał wideo w trakcie 

innego webinaru.



Udostępnianie i analiza danych

Udostępniania materiałów.

Analiza danych na temat przebiegu lekcji, wyników testów i ankiet.



Korzyści z komunikacji video-czat ze studentami

• Poprawa komfortu pracy, możliwość utworzenia dodatkowych kierunków 
studiów.

• Ocieplenie wizerunku Uczelni jako nowoczesnej na światowym poziomie.

• Oszczędność czasu wykładowców

• Profesjonalizm i dostępność dla studentów z całego świata.

• Umożliwienie edukacji studentom niepełnosprawnym.



Promocja Uczelni na świecie poprzez webinary

Możliwość dotarcia do bardzo szerokiej grupy studentów i wykładowców 
z całego świata.



Kto korzysta z 
webinarów w edukacji?



Seminaria i warsztaty



Kierunki studiów distance learning





Dziękujemy!

Małgorzata Skulska
Senior Business Development Manager 

+48 666 841 547

malgorzata@clickmeeting.com 

Skontaktuj się z nami


