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Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników 

Wst�p 

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost znaczenia komunikacji 

elektronicznej i coraz powszechniejsze wykorzystanie mediów społeczno�ciowych 

w ró�nych obszarach �ycia zawodowego i pozazawodowego wpływaj
 na zmian�

preferencji i oczekiwa� pracowników dotycz
cych metod i narz�dzi zdobywania 

wiedzy oraz rozwijania umiej�tno�ci. Nieograniczony dost�p do sieci internetowej 

pozwala na nieustann
 wymian� informacji i bie�
ce �ledzenie pojawiaj
cych si�

nowo�ci. Dla pracowników oznacza to poszerzenie mo�liwo�ci własnego rozwoju 

realizowanego w sposób odmienny od dotychczasowych. Tradycyjne formy szko-

le� staj
 si� coraz mniej atrakcyjne dla wielu osób zaabsorbowanych wieloma 

obowi
zkami zawodowymi. Z tego powodu w ostatnich latach znacz
co wzrosło 

znaczenie kształcenia na odległo�� z wykorzystaniem e-learningu. 

Obecnie mo�e on zosta� bł�dnie oceniony jako rozwi
zanie, które było in-

nowacyjne dla u�ytkowników w przeszło�ci. Jednak nale�y uzna�, �e e-learning 

b�dzie rozwijał si� bardzo dynamicznie i w najbli�szych latach jeszcze bardziej 

zyska na znaczeniu. Dotyczy to przede wszystkim e-learningu w wersji 2.0 pod 

postaci
 dedykowanych portali rozwojowych [HR Standard 2014: 3]. Główn


cech
 charakterystyczn
 takich portali jest mo�liwo�� współpracy ró�nych u�yt-

kowników. Portal umo�liwia wzajemne uczenie si�, motywowanie, inspirowanie 

i zach�canie do dzielenia si� do�wiadczeniami. Pozwala tak�e na zdobywanie 

wiedzy od ekspertów czuwaj
cych nad warto�ci
 przekazywanych tre�ci. Dzi�ki 

tym mo�liwo�ciom portale rozwojowe stan
 si� wkrótce odpowiedzi
 na szcze-

gólne potrzeby zgłaszane przez zró�nicowanych odbiorców indywidualnych 

i instytucjonalnych. B�d
 one stanowi� miejsce merytorycznych spotka� ze spe-

cjalistami podczas seminariów prowadzonych w sieci web, w formie tzw. webi-

narów. Warto zatem zastanowi� si�, czym jest webinar i w jaki sposób jego wy-

korzystanie mo�e zwi�kszy� atrakcyjno�� i efektywno�� procesu kształcenia 

pracowników. 

1. Istota i uwarunkowania zastosowania webinaru w procesie kształcenia 

Termin „webinar” powstał jako neologizm z poł
czenia angielskich słów 

web – based – seminar i oznacza seminarium oparte na Internecie, czyli prowa-

dzone i realizowane z wykorzystaniem sieci  internetowej. Mo�na spotka� tak�e 
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inne nazwy jak np. web-conference (konferencja internetowa, seminarium inter-

netowe) lub internet meeting (spotkanie internetowe, spotkanie on-line). 

Webinar jest to forma zdalnej komunikacji realizowana w modelu: jeden do 

wielu (1: more), tzn. jedna osoba przekazuje wiedz� wielu odbiorcom.  Webinar 

udost�pnia mechanizmy pozwalaj
ce na seminaryjn
 prac� z grup
, umo�liwia 

udzielenie głosu uczestnikowi, podzielenie si� przez niego własn
 opini
 z in-

nymi, zadanie pytania (chat), prac� zespołow
 (whiteboard) lub podniesie r�ki 

i głosowanie [Czarnecka 2012: 20]. 

Webinar jest to nowoczesny rodzaj e-learningu, który umo�liwia dwustron-

n
 komunikacj� pomi�dzy osob
 prowadz
c
 seminarium a jego uczestnikami, 

przy wykorzystaniu wirtualnych narz�dzi. W zało�eniu ma on przypomina�

tradycyjne spotkanie, ale w rzeczywisto�ci umo�liwia kontakt z kilkuset osoba-

mi jednocze�nie mimo dziel
cych ich odległo�ci. 

W webinarze wykorzystywana jest transmisja audio-wideo w czasie rze-

czywistym. Technologia typu „streaming” pozwala na przesyłanie danych, ta-

kich jak: fonia (mo�na słucha� na bie�
co głosu osoby prowadz
cej szkolenie), 

wizja (wida� posta� prowadz
cego szkolenie) i jednocze�nie mo�na patrze� na 

tekst stanowi
cy pokaz slajdów i prezentacji. Dzi�ki poł
czeniu trzech kanałów 

przekazania komunikatu uczestnik otrzymuje pełnowarto�ciowe szkolenie od-

działuj
ce na ró�ne jego zmysły. 

Do przeprowadzenia webinaru potrzebne jest specjalne oprogramowanie, 

które umo�liwia bezpo�rednie porozumiewanie si� nadawcy i odbiorców. Rela-

tywnie cz�sto wykorzystywane s
 takie produkty, jak np. LiveMeeting, GoTo-

Webinar/GoToMeeting, WebEx, Secure Meeting [Piotrowska 2011: 1]. W we-

binarze na platformie Citrix, oferuj
cej produkt pod nazw
 GoToWebinar, mo�e 

jednorazowo uczestniczy� do 1000 osób, które mog
 zadawa� pytania w formie 

czatu, jak równie�, b�d
c dopuszczonymi przez organizatora, zadawa� pytania 

głosowo. Organizator mo�e tak�e zaprasza� ró�nych prelegentów, którzy za 

po�rednictwem telefonu mog
 wł
cza� si� do webinaru. Inna opcja, dost�pna na 

tej platformie, to GoToMeeting, pozwalaj
ca na prowadzenie mniejszych spo-

tka� – jednocze�nie do 25 uczestników oraz GoToTraining – zapewniaj
ca dost�p 

do interaktywnych sesji szkoleniowych dla maksymalnie 200 osób z ró�nych loka-

lizacji [Citrix 2014]. Systemy te s
 zazwyczaj skonstruowane w taki sposób, �e 

automatycznie wysyłaj
 do u�ytkowników przypomnienie o nadchodz
cym spo-

tkaniu. Pozwalaj
 tak�e na zapis prowadzonego spotkania, który mo�na przekaza�

uczestnikom do wielokrotnego odsłuchania w pó�niejszym terminie. 

2. Mo�liwo�ci wykorzystania webinaru w kształceniu pracowników

Dla zapewnienia u�yteczno�ci tej formy kształcenia szczególnie istotne jest, 

by uczestnicy webinaru odczuwali korzy�ci wynikaj
ce dla nich z takich szko-

le�. W�ród najwa�niejszych wymieni� mo�na m.in. mo�liwo��: 
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− widzenia ekranu mówcy oraz słuchania jego prezentacji na �ywo, 

− ogl
dania prezentowanych materiałów wideo lub animacji,

− wielokrotnego ogl
dania nagrania z webinaru, 

− wyra�enia swojej opinii oraz pozyskania informacji od innych uczestników, 

− zadawania pyta� prezenterowi, 

− podejmowania dyskusji na forum itd. 

Na rysunku 1 zaprezentowano przykład ekranu „organizacyjnego”, widocz-

nego dla wszystkich osób bior
cych udział w danym webinarze, którzy po wcze-

�niejszej rejestracji, o konkretnej godzinie, zalogowali si� do „pokoju spotka�”. 

To wła�nie dzi�ki takiej procedurze mog
 oni by� nie tylko słuchaczami, ale tak�e 

aktywnymi uczestnikami, tzn. mog
 bra� udział w dyskusji, zadawa� pytania, 

udziela� odpowiedzi w ankietach itd. Celem umieszczenia w webinarze poni�sze-

go slajdu jest zatem przekazanie odbiorcom informacji o ró�nych sposobach ko-

munikowania si� z prelegentem oraz innymi osobami, zasadach uczestnictwa 

w wirtualnym szkoleniu oraz poznanie prelegenta i moderatora spotkania
1
. 

Rys. 1. Przykładowy widok organizacyjnego ekranu webinaru 

.ródło: Webinar przeprowadzony przez eRecruitment Solutions sp. z o.o w aplikacji 

ClickMeeting. 

Z punktu widzenia osób zajmuj
cych si� kształceniem kadr, aplikacje wyko-

rzystywane do tworzenia i prowadzenia webinarów stwarzaj
 organizatorom 

i trenerom wiele mo�liwo�ci, m.in.: 

                                                     
1 Podany przykład slajdu pochodzi ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 26 marca 2014 r., 

zatytułowanego „Skuteczna rekrutacja na praktyki i sta�e”, przygotowanego przez firm�

eRecruitment Solutions. 
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− wykorzystanie zintegrowanego systemu konferencyjnego lub systemu audio, 

− nagrywanie webinaru w celu dalszego rozpowszechniania, 

− zarz
dzanie na bie�
co czatem oraz pytaniami zadawanymi prelegentowi 

przez odbiorców, 

− prezentowanie wyników ankiet przeprowadzanych w trakcie webinaru w�ród 

jego uczestników. 

Osoba prowadz
ca szkolenie mo�e wchodzi� w interakcj� z uczestnikami, 

np. wyja�nia� w
tpliwo�ci, na bie�
co zadawa� oraz odpowiada� na pytania, 

wprowadza� jako prezentuj
cych inne osoby, a nawet udziela� głosu uczestni-

kom dzwoni
cym na specjalnie udost�pnion
 lini� telefoniczn
. Takie funkcjo-

nalno�ci systemu pełni
 funkcj� wspieraj
c
 prelegenta we wzmacnianiu zaan-

ga�owania osób szkolonych. 

Rysunek nr 2 przedstawia przykład slajdu obrazuj
cego tematyk� omawian


podczas webinaru zorganizowanego przez Harvard Business Review. Prezentuje

materiał, który na bie�
co omawiany jest przez prelegentk�
2
. 

Rys. 2. Przykładowy widok merytorycznego ekranu webinaru  

.ródło: Webinar przygotowany przez Harvard Business Review w aplikacji  

GoToWe-binar. 

Wdro�enie nowoczesnych rozwi
za� edukacyjnych, takich jak webinary, 

zwi
zane jest oczywi�cie z wykorzystaniem sieci internetowej. Potencjalni u�yt-

kownicy mog
 mie� obawy, czy b�d
 w stanie poradzi� sobie technicznie z ob-

sług
 aplikacji. W
tpliwo�ci te, zarówno ze strony prowadz
cych, jak i odbior-

                                                     
2 Webinar przeprowadzony przez K. Hedges w dniu 5 marca 2014 r., przygotowany przez Harvard 

Business Review pt. „5 Essential Communications Skills to Catapult Your Career” przy wyko-

rzystaniu platformy GoToWebinar by Citrix. 
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ców, s
 nieuzasadnione. Wiele elementów oprogramowania do webinarów bazu-

je na aplikacjach internetowych, które nie wymagaj
 instalacji. 

Znacz
ca ich cz��� działa na bazie bezpłatnej i powszechnej platformy Adobe 

Flash. Kolejnym ułatwieniem, poza brakiem konieczno�ci instalacji, jest fakt, �e 

oprogramowanie to współpracuje z ró�nymi platformami i systemami operacyj-

nymi. Niektóre programy dysponuj
 tak�e mobilnymi wersjami aplikacji [Webi-

nar 2 Learn: 2012: 17].  Wiele ró�nych mo�liwo�ci zastosowania webinarów oraz 

ich prostota u�ytkowania powinny skłania� osoby zajmuj
ce si� kształceniem kadr 

do podj�cia wyzwania prowadzenia szkole� w tej wła�nie formie.  

Zako�czenie 

W Polsce tradycja webinarów jest jeszcze do�� krótka, ale w Europie oraz 

Stanach Zjednoczonych wielu nauczycieli, trenerów i szkoleniowców stosuje t�

form� kształcenia ju� od ponad 10 lat. Wynika to z wielu korzy�ci, jakie zapew-

nia ona w procesie edukacji. Oprócz wcze�niej wymienionych warto podkre�li�

te, które stanowi
 dodatkow
 przewag� webinaru nad szkoleniami tradycyjnymi: 

− przeprowadzone szkolenie jest w pełni udokumentowane, tzn. istnieje mo�-

liwo�� nagrania nie tylko głosu i obrazu, ale równie� rozmów na czacie prze-

prowadzonych podczas spotkania; 

− wszystkie operacje techniczno-rejestracyjne (jak na przykład zapis przebiegu 

webinaru), realizowane s
 automatycznie i nie wymagaj
 dodatkowych dzia-

ła� i umiej�tno�ci ze strony trenera czy moderatora; 

− zarejestrowanie webinaru pozwala na jego wielokrotne odtwarzanie przez 

odbiorców, 

− mo�liwe jest opracowanie bazy wiedzy na podstawie wytworzonych w ten 

sposób zasobów edukacyjnych; 

− rejestrowanie wypowiedzi ma aspekt psychologiczny – wywierany jest w ten 

sposób wpływ na trenera, który ma silniejsz
 motywacj�, by przeprowadzi�

szkolenie na najwy�szym poziomie. 

Podsumowuj
c powy�sze rozwa�ania, warto zwróci� uwag� na fakt, �e ko-

rzystanie z nowych form kształcenia, takich jak np. webinary, pozwala uzyska�

odbiorcom znacznie szerszy dost�p do ró�nych �rodowisk edukacyjnych, two-

rz
cych innowacyjne mo�liwo�ci uczenia si� i nauczania. Dzi�ki wykorzystaniu 

Internetu umo�liwia si� uczestnikom webinarów odkrywanie nowych obszarów 

nauki, własnej to�samo�ci oraz rozwoju umiej�tno�ci [McCracken, Guthrie: 

2011: 89]. 
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Streszczenie 

Webinar jest to nowoczesny rodzaj e-learningu umo�liwiaj
cy dwustronn


komunikacj� pomi�dzy uczestnikami przy wykorzystaniu sieci internetowej. 

Celem artykułu jest analiza mo�liwo�ci wykorzystania webinaru w kształceniu 

kadry oraz wskazanie obszarów jego przewagi nad tradycyjnymi szkoleniami. 

Kluczowe słowa: webinar, edukacja, rozwój pracowników.

Webinar as a modern form of employees’ education 

Abstract 

Webinar is a modern type of e-learning, enabling two-way communication 

between participants, using the Web. The purpose of this article is to analyze the 

possibility of using the webinar in staff education and identify areas of its advan-

tage over traditional trainings.

Key words: webinar, education, employees’ development.


