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ALFABETYZACJA DOROSŁYCH 
od tworzenia radosnego doświadczenia 

edukacyjnego do aktywnego obywatelstwa 
!

Wskazówki dla trenera –  
Metody Radosnego Uczenia się 

Webinars 
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1.Webinar 
1.1. Opis metody 

Skrót od seminarium Web-based, są to prezentacja, wykład, warsztaty i seminaria, które są 
przesyłane w sieci WWW przy użyciu oprogramowania do wideokonferencji. Kluczowym 
atutem w Webinar jest jego element interaktywny - możliwość wymiany informacji tak jak 
w rozmowie twarzą w twarz. Jest to lepsza wersja Webcase, w którym transmisja danych 
jest tylko jednostronna i nie pozwala na interakcję między prezenterem i publicznością. 
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1.2. Przykłady praktycznych ćwiczeń / Wykorzystanie metody w 
projekcie Alfabetyzacji Dorosłych.  !

Webinar został zaprezentowany na spotkaniu projektu w Portugalii podczas warsztatu 
Moodle i demonstracji  prowadzenia seminariów z użyciem aplikacji GoToMeeting® .
(Uczestnicy mogli zalogować się do seminarium w trakcie warsztatów). W przeszłości takie 
konferencje odbywały się za pomocą Skype, ale nie jest on funkcjonalny w przypadku 
większych grup. Narzędzia Webinar posiada funkcje rejestracji uczniów i raportowania o 
czasach, kiedy uczniowie przystąpili do zajęć. 
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1.3. Czego się nauczyliśmy podczas używania tej metody / 

Rekomendacje  

!
Trenerzy, którzy używają webinars, muszą dobrze zrozumieć potrzeby uczniów 
kształcących się na odległość. Ciągle występują techniczne problemy związane z 
wyciszaniem mikrofonów, interakcjami w grupie oraz te związane z jakością używanego 
sprzętu oraz jakością internetu. Bardzo dobre połączenie internetowe jest podstawą do 
udanego procesu nauczania.  

Podczas zajęć z użyciem tej metod uczeń nie powinien być przeładowany technologią lub 
informacjami i materiałami. Skupienie powinno być na interakcji trener - uczeń. Można 
używać dodatkowych funkcji, takich jak dzielenie się obrazem , używaniem innych 
zasobów, obrazu i dźwięku w wybranych przypadkach. Nie ma przymusu cały czas 
włączania kamery, trener z uczniem powinni dzielić się zawartością obrazów ani swoimi 
twarzami.  
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