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Załącznik nr 16 - Scenariusz Webinarium  

Przygotowując scenariusz Webinarium zastanówcie się nad tematem, który 

planujecie zaprezentować uczestnikom w trakcie jego trwania. Zastanawiając się nad 

tematem planujcie też przyszłościowo, tzn. tak by kolejne tematy były ze sobą 

powiązane. 

Propozycja tematów dla Was: 

 Webinar 1 – Alzheimer i Ja – razem zrozumiemy cz. 1 

 Webinar 2 – Alzheimer i Ja – razem zrozumiemy cz. 2 

 Webinar 3 – Wypalenie opiekuna – czym jest i jak opiekun może o siebie 

zadbać 

 Webinar 4 - Jak aktywizować osoby z zespołem demencyjnym, chorobą 

Alzheimera 

 Webinar 5 - Ubezwłasnowolnienie i sprawy prawne w chorobie Alzheimera 

 Webinar 6 – Dieta chorego  

Przygotowując prezentację pamiętajcie, aby przygotować jasno i zrozumiale. Notatki 

dodatkowe „dla prowadzącego” możecie przygotować w osobnym dokumencie. 

Pamiętajcie prezentacja jest „dodatkiem” do Waszych wypowiedzi. 

Sprawdźcie wcześniej warunki techniczne sprzętu (oprogramowanie), by nie było 

niespodzianek podczas trwania webinarium. 

Określcie czas trwania webinara, proponujemy ok. 60 minut. 

1. Zastanawiając się nad scenariuszem pamiętajcie, by się przedstawić. Kim 

jesteście, czym się zajmujecie, skąd zainteresowanie tym tematem? 

2. Rozpoczynacie spotkanie webinarowe od powitania uczestników 

3. Przedstawiacie się, zachęcacie do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, 

zadawaniu pytań, które zostaną zapisane a Wy odpowiecie na nie po swoim 

wystąpieniu 

4. Przedstawcie następnie temat spotkania i omówcie jak będzie przebiegał, czy 

będą ćwiczenia itp. 

5. Następnie realizujecie swoją wypowiedź wzbogaconą o prezentację. Mówcie 

spokojnie, unikajcie zbyt branżowego nazewnictwa. Uczestnikiem webinariów 

mogą być osoby, które nie są biegłe w temacie zespołów demencyjnych, 

choroby Alzheimera. Mogą to być opiekunowie dopiero poznający temat 

choroby i opieki. Waszym celem jest przekazanie wiedzy jak i zachęcenie 

uczestników do spotkania się już w grupie wsparcia w realu, by tam otrzymać 

wsparcie wytchnieniowe. Nie twórzmy niepotrzebnego dystansu.  



 
 Przydatne materiały 

6. Po zakończeniu Waszej prezentacji przystąpcie do odpowiedzi na zadawane 

pytania. 

7. Na koniec podziękujcie za uczestnictwo i zaproście uczestników do 

bezpośredniego kontaktu podając dane kontaktowe. 

8. Koniecznie zaproście widzów webinarium do uczestnictwa w spotkaniu grupy 

wsparcia w realu. Podajcie informację, gdzie mogą szukać pomocy. 

9. W załączeniu przedstawiamy przykładowo prezentację webinarową – 

załącznik nr 16A.  
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