
 

 

 

 

Organizacja webinarium – kilka prostych kroków 

Najważniejsze informacje: 

 Platforma: ClickMeeting 

 Dostęp do spotkania: https://frsi.clickwebinar.pl/spotkanie_z_profesjonalista 

 Czas trwania: 45 minut  

 Organizatorzy i miejsca spotkań: biblioteki, szkoły, domy kultury itp. 

 Wskazana obecność organizatora: 15 minut przed planowaną godziną spotkania  

 Odbiorcy: młodzież ze szkół średnich i gimnazjów (15-19 lat) 

 Organizacja: spotkanie w sali przy komputerze z rzutnikiem, pod jednym 

użytkownikiem na platformie kryje się grupa uczestników (młodzieży) 

 Wymagany sprzęt: komputer, rzutnik, stabilny dostęp do internetu (rekomendujemy 

przeprowadzenie wcześniej testu)  

 Terminy spotkania: ustalane dla każdego miesiąca, przekazywane około  

2 tygodnie przed pierwszym spotkanie 

Jak zorganizować spotkanie? 

1. Przygotuj komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik. 

2. Upewnij się, że Twoje łącze umożliwi uczestniczenie w spotkaniu. Kliknij w link, 

następnie wybierz „START”: https://panel.clickmeeting.com/popup_tester.html. 

3. Sprawdź kiedy odbywają się najbliższe spotkania (strona www.linkdoprzyszlosci.pl, 

newsletter).  

4. Zaproś uczestników spotkania na wybrany przez Ciebie termin (spotkanie planowane 

jest na 45 min, ale zarezerwuj 60 min.). 

5. Zgromadź uczestników przy komputerze z rzutnikiem. 

6. 15 min przed planowanym rozpoczęciem spotkania kliknij: 

https://frsi.clickwebinar.pl/spotkanie_z_profesjonalista, aby dołączyć do spotkania. 

(kliknij w link albo skopiuj go do przeglądarki, zwróć uwagę na podkreślenia).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Poczekaj na rozpoczęcie spotkania  

7. W formularzu logowania w polu „Twoje 

imię” wpisz swoją nazwę miejscowości. 

Nazwa będzie się wyświetlała m.in. na liście 

uczestników oraz na czacie. Do celów 

rejestracyjnych podaj również swój adres 

e-mail. Zaznacz „Najpierw sprawdź moje 

połączenie” i kliknij „Wejdź”. 

 

https://frsi.clickwebinar.pl/spotkanie_z_profesjonalista?lang=pl
https://panel.clickmeeting.com/popup_tester.html
http://www.linkdoprzyszlosci.pl/
https://frsi.clickwebinar.pl/spotkanie_z_profesjonalista?lang=pl


 

 

 

Scenariusz spotkania 

 
 

Dodatkowe materiały 

Narzędzie ClickMeeting umożliwia wcześniejsze przetestowanie połączenia, zanim jeszcze 

zostaną zaproszeni uczestnicy, aby sprawdzić czy jego jakość jest wystarczająca. To 

pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów technicznych w dniu 

spotkania. Na wszelki wypadek rekomendujemy jednak wcześniejsze przygotowanie się 

na ewentualne problemy techniczne. Jeżeli jakość połączenia internetowego w Państwa 

instytucji uniemożliwi komfortowe uczestniczenie w spotkaniu, proponujemy 

przygotowanie jednej z dwóch aktywności związanej z rynkiem pracy, w której uczestnicy 

będą mogli wziąć udział na miejscu, w Państwa instytucji. 

 Odtworzenie filmiku z webinarium z Krzysztofem Arciszewskim 

1. Kliknij: http://1drv.ms/1urnBq4 (najlepiej od razu po zaproszeniu uczestników) 

2. Na czarnym pasku na górze strony kliknij „Pobierz” 

 

 

 

3. Uruchomi się pobieranie filmu 

4. Upewnij się, że film zapisał się na dysku i odtwarza się prawidłowo 

5. Gotowe  

Zakończenie (5 min) 

Czat - pytania 
uczestników (15 min) 

Wystąpienie gościa  
(20 min) 

Wstęp (5 min) 

Rozgrzewka (15 min) 

Właściwa część spotkania trwa 45 min. 

i rozpoczyna się punktualnie o ustalonej 

godzinie (zwykle o 9.00). 

Po krótkim wstępie (informacja o 

projekcie, przedstawienie profesjonalisty) 

przechodzimy do dwóch głównych części 

spotkania: 

1. Wystąpienie profesjonalisty 

(z prezentacją na wybrany temat) 

2. Czat – możliwość zadawania przez 

uczestników pytań profesjonaliście. 

Zachęcamy do umożliwienia uczestnikom 

podchodzenia do komputera 

i samodzielnego wpisywania pytań lub 

zalogowanie się na dwóch komputerach 

i udostępnienie jednego uczestnikom 

w trakcie części przeznaczonej 

na rozmowę z profesjonalistą.  

Rozgrzewka to czas na dołączenie do 

spotkania, sprawdzenie ustawień, 

głośności itp. Obecność uczestników nie 

jest konieczna, mogą dołączyć pod koniec 

rozgrzewki. 

http://1drv.ms/1urnBq4


 

 

 

 Przeprowadzenie dla uczestników „Quizu o aktualnej sytuacji i trendach na rynku 

pracy” 

1. Kliknij, aby pobrać prezentację z quizem. 

2. Quiz składa się z 7 pytań. 

3. Na każdym slajdzie z pytaniami umieszczone są zegarki, które (po kliknięciu) 

odmierzają czas na odpowiedź. 

4. Na kolejnych slajdach znajdują się prawidłowe odpowiedzi, a także krótkie 

objaśnienia. 

5. Podziel uczestników na kilkuosobowe grupy i rozpocznij rywalizację!  

 

Materiały z webinarium na YouTube 

Każde webinarium jest nagrywane, a następnie po drobnym montażu zamieszczane 

na kanale YouTube „Linku do przyszłości”. Zachęcamy do organizacji kolejnych działań 

dla młodzieży z wykorzystaniem nagrań z webinariów, w których nie brała ona udziału.  

Kwestie formalne 

Webinarium będzie odbywało się na platformie clickmeeting.pl. Udział w nim wymaga 

zapoznania się z następującymi informacjami (informacje do pobrania) - Twój udział w 

webinarium będzie równoznaczny z ich akceptacją. 

 

http://linkdoprzyszlosci.pl/wp-content/uploads/2014/12/Webinarium_quiz.pptx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlOuGz_ET0wthYTPMZtgNDG9v9FVLC0r
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/WEBINARIA/III_webinarium_komunikacja_z_otoczeniem/INFORMACJE_DLA_UZYTKOWNIKOW_CLICKWEBINAR.pdf

