
Jak robić 
webinaria?
Krótki przewodnik 
dla początkujących
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Coraz więcej materiałów 
edukacyjnych znajduje się 
w sieci, dlatego zebraliśmy 
kilka podstawowych 
wskazówek dla tych, którzy 
chcą zacząć swoją przygodę 
z tworzeniem webinariów. 

Tworzenie webinariów to nie 
fizyka kwantowa, ale jest kilka 
zasad, których przestrzeganie 
ułatwi pracę organizatorom, 
a uczestnikom zapewni lepsze 
doświadczenie. 

Jak robić webinaria? Krótki przewodnik dla początkujących

Dlaczego ten przewodnik 
może być przydatny?
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Ekspert/ka
osoba prowadząca 
webinarium
(specjalista/ka 
dzielący/a się swoją 
wiedzą lub 
umiejętnościami)  

Prowadzący/a 
jest odpowiedzialny/a 
za organizację
i przeprowadzanie 
webinariów; ustala 
przebieg i formę 
webinarów, a w trakcie 
ich trwania kontroluje 
czas, logiczny przebieg 
spotkania i sesję Q&A

Moderator/ka 
rola opcjonalna, ale 
bardzo użyteczna. 
Odpowiedzialny/a 
za animowanie 
i monitorowanie 
dyskusji w okienku 
czatu, sprawdzania 
pytań od 
uczestników/czek, 
które później 
zostaną zadane 
podczas sesji Q&A

Ninja komunikacji 
przygotowuje plan 
komunikacji i 
materiały do mediów 
społecznościowych, 
może być ta sama 
osoba co 
Prowadzący/a)

Role

Jak robić webinaria? Krótki przewodnik dla początkujących
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Wybierz oprogramowanie, 
z którego chcesz 
korzystać. 

Na rynku dostępnych jest 
obecnie wiele opcji, ale 
większość z nich jest 
płatna. 

W TechSoup używamy 
Zoom Webinars, 
GetResponse,  
GlobalMeet, Cisco’s 
WebEx. 

Różnice między 
dostępnymi platformami są 
niewielkie, więc po prostu 
wybierz tę, która ma 
najwięcej rekomendacji lub 
tę, z którą już sam miałeś/
aś kontakt na webinariach 
jako uczestnik/czka. 

Jeśli dopiero zaczynasz - 
swoje pierwsze webinarium 
możesz zrobić jako zwykłe 
spotkanie (np. poprzez 
Zoom), nie musisz od 
początku kupować 
oprogramowania.

Jeśli działasz w organiza-
cji społecznej – odwiedź 
www.techsoup.pl 
i sprawdź ofertę 
webinarowych platform.

Pamiętaj, że 
najważniejsze jest to, 
CO chcesz przekazać 
(oprogramowanie jest 

drugorzędne)

Zanim zrobisz 
cokolwiek...

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

https://www.pgi.com/products/globalmeet/
https://www.webex.com/
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Cele  webinarium 
(3 rzeczy, które 
które powinni 
wynieść)

Podział ról  
(kto jest za co 
odpowiedzialny)

Długość webinarium 
Formuła 3+40+15 
zazwyczaj sprawdza 
się najlepiej:  
3 minuty wstępu od 
Prowadzącego/ej
+ 40 minut 
prezentacji
+ 15 minut sesji Q&A

Elementy 
interaktywne
Pomyśl o wykorzystaniu 
ankiet, quizów

Czas przygotowań 
(m.in. próba 2–3 
dni przed,  trochę 
wcześniej, jeśli 
Prezenter/ka nie 
ma doświadczenia 
w prowadzeniu 
webinariów)

Data i czas: 
zależy od tematu 
webinarium, ale 
z reguły wczesne 
popołudnie 
sprawdza się 
najlepiej 

Prowadzący wysyła wstępnego maila do Eksperta/ki:  
opis przebiegu webinarium + opis rozmowy uzupełniającej:

4 tygodnie 
przed

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący/a 
Ekspert/ka

https://techsoupglobal-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mdurlik_techsoup_org/EdwlLMt33KxDoJD0vdtkJuIBM6k9raM4C37aYdcT9bEfAQ?rtime=7W1_ImPW10g
https://techsoupglobal-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mdurlik_techsoup_org/EdwlLMt33KxDoJD0vdtkJuIBM6k9raM4C37aYdcT9bEfAQ?rtime=7W1_ImPW10g


5

Prowadzący/a prosi 
Eksperta/kę o opis 
webinarium ( z 
chwytliwym tytułem! ) – 
najlepiej żeby był gotowy 
min. 2 tygodnie przed 
webinarium. Nie musi być 
długi, ale dobrze jeśli 
zawiera:

→ Opis ogólny
(max. 1 akapit)

→ Dla kogo jest
webinarium?
(target)

→ Co uczestnicy wyniosą
z webinarium?

Prowadzący/a prosi 
Eksperta/kę także 
o krótką (!) notkę 
biograficzną i zdjęcie 
( min. na 2 tygodnie przed)

Ninja komunikacji tworzy 
wydarzenie w mediach 
społecznościowych 
i zaprasza uczestników 
(najlepiej 2 tygodnie przed 
webinarium)

Zalecamy, by skorzystać 
z narzędzia do rejestracji  
(większość platform do robienia 
webinariów oferuje to 
automatycznie)

Prowadzący/a ustawia 
przypomnienia dla 
zarejestrowanych 

(najlepsza formuła, która nie 
spamuje uczestników: pierwsze 
przypomnienie dzień przed, 
drugie godzinę przed – 
większość platform robi to 
automatycznie) 

Min. 3  
tygodnie przed 

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący
Ekspert/ka
Ninja komunikacji

https://www.facebook.com/events/187676235833322/ 
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Min. 2–3  
tygodnie przed 
Promocja! 

Ninja komunikacji 
(najlepiej) lub prowadzący/a 
tworzą plan promocji, który 
wykorzystuje różne kanały 
komunikacji, np. landing 
page, event na Facebooku, 
a także newsletter:
→ zaangażuj Eksperta/kę w 
promocję (zaproś go/ją do 
udostępniania info o evencie)

→ rozważ opcję cross-promocji z 
markami lub osobami z większym 
zasięgiem (aby zwiększyć 
skuteczność Twojego planu 
promocji)

Wykorzystuj kreatywne formaty: 
→ video z ekspertem/ką
→ GIFy

Jeśli przygotowujesz serię 
webinariów, zadbaj o stronę 
docelową (landing page), gdzie 
umieścisz wszystkie szczegóły.

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący/a
Ninja Komunikacji

https://www.facebook.com/events/187676235833322/
https://www.facebook.com/watch/?v=642845526282676
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Prowadzący/a,  
Moderator/ka i 
Ekspert/ka robią 
próbę (to bardzo 
ważne, żeby 
Ekspert/ka czuł/a 
się pewnie z 
oprogramowaniem 
i mógł/a się 
skupić na swojej 
prezentacji):

→ zrób ją w czasie 
podobnym do 
faktycznego webinarium 
( aby sprawdzić 
oświetlenie, poziom 
hałasu z zewnątr z)

→ sprawdź połączenie 
internetowe i ustawienia 
dźwiękowe (oraz oraz 
słuchawki lub dodatkowy 
sprzęt, którego planujesz 
używaćj)

→ sprawdź opcję 
udostępniania ekranu –
przejrzyj całą 
prezentację (zobacz czy 
filmy i animacje działają)

→ sprawdź ankiety i 
quizy

quizy

Na wszelki 
wypadek zadbaj o 
to, by poza 
Ekspertem/ką, 
Prowadzący/a też 
miał/a kopię 
prezentacji - 
na wypadek 
nieprzewidzianych 
usterek 
technicznych

Oświetlenie
i tło (najlepiej 
zadbać o czyste, 
puste tło za 
Prowadzącym/ą 
i Ekspertem/ką – 
wszelkiego 
rodzaju meble czy 
obrazy mogą 
rozpraszać 
uczestników)

2-3 dni
przed

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący/a 
Moderator/ka 
Ekspert/ka
Ninja komunikacji
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Prowadzący/a,  Moderator/ka 
i Ekspert/ka logują się min. 30 
minut przed początkiem 
webinarium.

Każdy sprawdza dźwięk i opcje 
udostępniania ekranu

Prowadzący/a upewnia się, że 
uczestnicy są wyciszeni (o ile 
nie zostało to zrobione 
automatycznie)

Prowadzący/a 
rozpoczyna webinarium:

→ przedstawia siebie i
organizację

→ wyjaśnia kontekst
organizowania webinarium
(czy jest to element jakiejś
serii? czy będzie ich więcej)

→ krótko omawia logistykę
spotkania (długość trwania,
wyciszenie uczestników, sesję
Q&A, jednak zachęca, by
zadawać pytania w ciągu
całego webinarium;
przypomina

uczestnikom, że po 
webinarium dostaną maila 
z nagraniem spotkania)

→ przedstawia Eksperta/kę

Dzień 
webinarium

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący/a 
Moderator/ka 
Ekspert/ka
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Prowadzący/a 
pilnuje nagrywania 
webinarium (warto 
wykorzystać także 
opcję Facebook Live 
albo streamingu na 
YouTube, jeśli to 
możliwe)  

Prowadzący/a 
pilnuje czasu 
(i dba o to by 
zacząć punktualnie, 
zwłaszcza jeśli 
webinarium 
odbywa się w 
środku dnia)

Moderator/ka 
monitoruje 
zadawane pytania i 
dyskusję na czacie
(może być to też 
wykonane przez 
Prowadzącego/ą)

Prowadzący/a 
czyta na głos 
wybrane pytania 
zadane przez 
uczestników/czki 
w czacie - to 
bardziej naturalne 
i łatwiejsze niż 
Prezenter/ka 
przeszukujący/a 
czat

Prowadzący 
dziękuje 
wszystkim, 
przypomina 
o mailu 
z przydatnymi 
linkami (który 
będzie wysłany po 
zakończeniu 
spotkania), 
zaprasza na 
kolejne webinaria

W trakcie

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Udział biorą: 
Prowadzący/a 
Moderator/ka
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Prowadzący/a 
przeprowadza ewaluację 
z Ekspertem (dodatkowy 
telefon po webinarium: co 
poszło dobrze, a co można 
poprawić itp.)

Prowadzący/Ninja 
komunikacji załadowuje 
nagranie do sieci (warto 
sprawdzić czy istnieje 
opcja automatycznego 
dodania napisów – 
zwiększa dostępność)

Prowadzący/a/Ninja 
komunikacji wysyła maila 
podsumowującego do 
wszystkich zapisanych na 
webinarium, w którym są:

→ link do nagrania

→ link do slajdów (jeśli są
udostępniane)

→ link do krótkiego (max 3
pytania) formularza
ewaluacyjnego

→ info o nadchodzących
akcjach

→ namiary na wszystkie social
media

Po
Udział biorą: 
Prowadzący/a 
Moderator/ka 
Ekspert/ka
Ninja komunikacji

PRZYGOTOWANIA > PRZED > W TRAKCIE > PO

Prowadzący/a/Ninja 
komunikacji analizuje 
wyniki rejestracji i 
statystyki z mediów 
społecznościowych 
(wystarczą podstawowe – 
ilość zarejestrowanych, 
ilość obecnych + zasięg z 
social media)

Zespół 
zaczyna 

planować 
kolejne 

webinarium!
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Checklista 
dla Prowadzącego/ej

• Wstępny mail do 
Prezentera/ki + telefon, by 
ustalić szczegóły

• Wybór oprogramowania

Zanim zrobisz cokolwiek...

• Ustal:

→ Datę i czas 
webinarium

→ Cele

→ Podział obowiązków

→ Formę webinarium

4 tygodnie 
przed

• Zdobądź od 
Prezentera/ki opis 
webinarium, notkę 
biograficznę i zdjęcie

• Przygotuj plan promocji

• Ustaw rejestrację

• Ustaw przypomnienia

min. 3  tygodnie 
przed

• Zacznij promocję 
(i nigdy jej nie 
zatrzymuj)

min. 2–3  tygodnie 
przed

• Zaloguj się 30 minut 
przed

• Sprawdź dźwięk i opcje 
udostępniania ekranu

• Zrób wstęp

• Nagraj webinarium 
(najlepiej także stream)

• Przeprowadź Q&A

W trakcie

• Przeprowadź
sprawozdanie z
zespołem

• Wgraj nagranie do
sieci

• Wyślij maila
(następnego dnia)

• Podsumuj webinarium
(zbierz statystyki)

Po

• Przeprowadź próbę.
Sprawdź:

→ dźwięk

→ światło

→ udostępnianie
ekranu

→ filmy, animacje

2–3 dni 
przed 

Jak robić webinaria? Krótki przewodnik dla początkujących
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Więcej informacji
znajdziesz na:  
techsoup.pl techsoupeurope.org

http://www.techsoupeurope.org
https://twitter.com/techsoupeurope
https://www.facebook.com/techsoupeurope
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9K1b5_agtjsfHqR_M31yQVvNWI7Oh86I
https://twitter.com/techsoupeurope



