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STÄRKUNG DER DIGIKOMPETENZ
VON SOFT SKILLS TRAINER

 Trends: was ist ande rs

 Hybridbildung

 Online  Modera tion

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mění se při online výuceSamotná pravidla, online nástroje, způsob zapojování lidí do konverzace pro udržení pozornosti, vizualizace, neverbální komunikace Pojďme se podívat na tři hlavní rozdíly mezi offline (osobním) a online setkáním a navrhnout některé způsoby, jak můžeme zlepšit naše online setkání.Zaprvé je to stav mysli. Skutečnost, že jste se osprchovali, oblékli a podnikli cestu do kanceláře, ukazují úroveň odhodlání k práci, kterou byste měli dělat. Takže když vstoupíte do kanceláře, budete ji pravděpodobně brát vážně. Oblékání od pasu nahoru, putování do kuchyně a vaření během hovorů se s tím úplně neslučuje. Jedním ze způsobů, jak to vyřešit, je dát všem účastníkům předem nějaké úkoly. To ukazuje, že to berete vážně a očekává se, že i ostatní vynaloží určité úsilí. Dále máme zapojení. Když se účastníte osobního setkání, nemáte příležitost flákat se, procházet telefon nebo zaklapnout nehty na nohou. Pojďme se tedy podívat, jak snížit riziko, že k tomu dojde online. Doporučila bych lidem říct, že od nich očekáváte, že budou mít zapnuté webové kamery, ale jejich mikrofony budou ztlumené. Pomocí jejich webkamer je zapojte a získejte zpětnou vazbu, jako je palec nahoru a kývnutí hlavou. Dělejte to pravidelně, aby neměli čas odejít duchem a poslouchali. Také když lidé vědí, že jsou sledováni, je pravděpodobnější, že udělají to, co se od nich očekává. Konečně máme spolupráci. A myslím si, že online nabídky mohou být mnohem lepší než papírové lepíky a flipcharty. Vím, že některé videokonferenční platformy mají zabudované virtuální tabule a oblasti spolupráce, ale raději používám samostatný prostor pro spolupráci. Mám tendenci používat Dokumenty Google nebo živou spolupráci na dokumentu Wordu v Teamsech, popřípadě bílá tabule v aplikaci MIRO. To mi umožňuje vložit na platformu pokyny a sledovat, jak se lidé účastní v reálném čase. Prezentace Google mohou být také dobré, pokud chcete, aby lidé pohybovali objekty po prostoru. 
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TRENDS: WAS IST ANDERS

 Geisteszustand

 Engagem ent

 Koopera tion
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HYBRIDBILDUNG: PRINZIP
 Form  de r Digita ltransform ation

 Funkzionie rt auf dem  Prinzip  de r Wahl, 
Se lbstm otiva tion  und aktive r
Te ilnahm e  von  Te ilnehm ern

 Zeite rsparn is, kürze re  Ze itangabe  für 
Tra in ing

 Kom binie rt on line  m it Face  to  Face  
Tre ffungen

 Möglichke it Cha ten  m it Tra ine r
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HYBRIDBILDUNG: 5 PHASEN

 Analyse  des Bedarfs von  Vorgese tzten  
und  Te ilnehm ern

 Ind ividue lle  Vorbe re itung de r 
Te ilnehm er – Se lbststud ium

 Abstim m en de r Wissensbasis im  Team

 Tra in ing, Aplika tion  in  d ie  Praxis, 
Erre ichen  de r gewünschten  Le istung

 Feedback, Em pfehlung für we ite re  
Entwicklung
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HYBRIDBILDUNG: GENANNTENUTZEN
 Effektivitä t – Ze ite rsparn is durch  Se lbsstud ium , 

kürze re  Ze itangabe  fü r Tra in ing

 Flexib ilitä t – sich  an  d ie  Firm enbedürfn isse  anpassen

 Einsa tz von  Online -Tools

 Möglichke it, das Beste  aus de r En twicklung fü r sich  
se lbst und  fü r d ie  Arbe it auszunu tzen

 Zeitve rte ilung

 Sofortiges Feedback zur Eigenm otiva tion  des 
Einze lnen

 Messbare  Daten  übe r d ie  Versch iebung de r 
Te ilnehm er und  de ren  Weiten twicklungspotenzia l
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ONLINE MODERATION
GRUNDREGELN DER ONLINE-KOMMUNIKATION – MODERATION:

 Vorbere itung vor dem  Online  Tre ffen

 Tipps für Kamera- und Audioeinstellungen 
vor Beginn des Online-Meetings

 Kom m unika tionsrege ln

Was kann  m an be i Online  nu tzen

Wichtige  Aspekten  de r Online  
Kom m unika tion



AOA CR Erwachsenb ildungspecia listenverband

Zdenka  Vese lá

Zla tuše  Strnad lová

VIELEN DANK !
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