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POVZETEK 

 
Zelo aktualna tematika (kako izvajati delavnice onlline). Različne tehnologije omogočajo 
različne možnosti in drugih ne. Prvi izziv je to skomunicirati s klientom, da uporabljamo 
interaktivno so-ustvarjanje.  Največji impact: še bolje je potrebno poskrbeti za interakcijo in 
proces povezovanje udeležencev - kako aktivno vključiti udeležence.  Keep it simple, tehnično 
naj bo čim manj zahtevno. Facilitator kot dirigent.   
Ali naj facilitator več vlaga v interaktivnost (spletna delavnica)? Večinoma se strinjamo. 
Čas igra drugačno vlogo kot pri offline delavnicah. Preko spleta je psihofizično tudi bolj 
naporno sodelovati. Zelo živa tema je vključevanje - kako poskrbeti, da so vsi udeleženci 
vključeni v proces. Doprinesti sproščenost v pričakovanjih - manj je več, ne rabimo biti 
perfekcionistični. Ključne so izkušnje, ne rabimo se obremenjevati z napakami. Kakovost ima še 
druge dimenzije.  

KLJUČNE UGOTOVITVE/IDEJE

 

MOJI NASLEDNJI KORAKI 

 

1. Ključno je, da ljudje tudi online 
začutijo skupnost in prisotnost.  

2. Dobre prakse, aplikacije:  
- Menti, pisanje v chat, breakout 
sobe, zapisovanje v googleDoc, 

- Prenašanje znanja med nami (tudi 
za večje skupine, 400 ljudi), virtualni 
flipcharti (Mural.co) 

- Ni pomemben medij, pomembno je 
kdo je tam in kaj se dala. 

- Art of hosting, ki ima drugačno držo, 

- Manj vsebine in več močnejših vprašanj. 
- Oblikujemo manjše in bolj smiselne 

skupine (da smo breakout sobe 
obvladljive, 3-5 ljudi) 

- Pazimo na čas, delavnice do 3h, 4h in 
nujno več odmorov  

- Čim bolj enostavne tehnične rešitve, ki so 
enostavne za uporabo 

- Več predpriprave (več vizualnih 
materialov), še bolj zavestno vnašanja 
dovoljenja tišine in jasnosti flowa,  



drugačnim glasom (umirjeno, 
prizemljeno, z lahkotnostjo), močna 
prisotnost.   

- Pomembna motivacija in 
pripravljenost udeležencev  

- Kljub virtualnemu prostoru vabimo v 
avtentičnost, samo-refleksijo. Ne 
pozabimo na moč tišine. Biti drzen.  

- Kaj je idealen čas za povezanost v 
breakout sobah? Bolje več kot manj, 
udeleženci ponavadi rečejo, da bi še.  

- Kako dolgi naj bodo online treningi? 
Kar je več kot 3h je tudi fizičen 
napor.   

 

- Več razmisleka o prostoru (internetna 
hitrost, moj background, v naprej poslana 
gradiva, če so potrebna) 

- Preveriti na katerih napravah so prisotni 
udeleženci, da temu prilagodimo delo in 
orodja.  

 

 
 
 
 


