On-line školenia
RVC Štrba pre Vás počas tohto komplikovaného obdobia pripravilo ako dočasnú náhradu za
„normálne školenia“, tzv. on-line školenia prostredníctvom internetu. V tomto krátkom návode Vás
oboznámime s postupom:





ako sa na školenie prihlásite,
aké podmienky musíte splniť,
kedy, ako a koľko za školenie zaplatiť ,
ako sa ku školeniu pripojiť,

Ako sa on-line školenie prihlásiť
Na školenie sa dá prihlásiť výhradne cez náš systém Školiteľ. Postup je totožný s postupom
prihlásenia sa na „normálne školenie“. Nakoľko sa jedná o automatizovaný systém a on-line školenia,
po vypršaní termínu na prihlásenie nebude možné sa na školenie prihlásiť ani telefonicky ani
emailom.

Aké podmienky musíte splniť
Nepotrebujete do svojich PC a notebookov inštalovať žiaden software. Potrebujete mať aktuálnu
verziu internetového prehliadača (odporúčame Google Chrome) a zapnuté reproduktory, aby ste
lektora počuli. Systém sme bezproblémovo testovali aj na zariadenia Apple s iOS a Android (tiež je
potrebná aktuálna verzia.

Kedy, ako a koľko za školenie zaplatiť
Platbu je nutné poukázať na náš účet a s variabilným symbolom (je uvedený v každej pozvánke) a to
v dostatočnom predstihu a to tak, aby sme mali poplatok pripísaný na našom účte 24 hodín pred
konaním školenia. Platba v hotovosti z pochopiteľných dôvodov nie je možná. Úhrada poplatku po
školení nebude možná. Pri nezaplatení v stanovenej lehote Vás ku školeniu nepripojíme. Pri úhrade
prostredníctvom internetbankingu do správy pre prijímateľa uveďte názov Vašej obce (napr.
Batizovce, Nižné Repaše a pod.), pri organizáciách uvádzajte skratku názvu Vašej organizácie (napr. ZS
s MS Lučivná, pri mestách doplňte aj názov ulice). Napriek skutočnosti, že Vám nebudeme môcť
ponúknuť občerstvenie, sa cena za školenie vzhľadom na naše zvýšené náklady s prevádzkou systému
na on-line školenia meniť nebude a bude uvedená vždy v pozvánke tak ako doteraz. Bez nemožnosti
platbu riadne identifikovať Vás opäť ku školeniu nebudeme môcť pripojiť.
Dôležité: ak máte zaplatenú platbu za nerealizované školenia v roku 2020 a máte záujem ju
preúčtovať k niektorému on-line školeniu, kontaktujte prosím s Vašou požiadavkou priamo pani
Belákovú na 0905 680 651 a dohodnite si s ňou požadovanú zmenu.

Ako sa ku školeniu pripojiť
15 – 30 minút pre plánovaným začiatkom školenia Vám prostredníctvom školiteľa doručíme materiál
na školenie, ktorý bude obsahovať súbor s názvom INFO O ŠKOLENÍ. V tomto súbore nájdete
jedinečnú internetovú adresu, na ktorú keď kliknete, alebo ju skopírujete do prehliadača do poľa
určeného na zadávanie internetových adries (pozor nie do poľa, ktoré používate na zadávanie výrazov
ktoré chcete na Googli vyhľadať), otvorí sa Vám internetová stránka kde do vyznačeného pola zadáte
názov Vašej organizácie a kliknete na Pripojiť sa (tak ako je uvedené na obrázku nižšie.
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Postupujte prosím podľa inštrukcií a nerealizujte iné postupy, len pozdržíte začiatok školenia
ostatným účastníkom a nebudete ku školeniu pripojený. Skutočne dôležité je zadať názov Vašej
organizácie, inak sa k školeniu nepripojíte, prípadne budete počas školenia odpojený. Po kliknutí na
Pripojiť sa a schválení Vášho prístupu moderátorom (prebehne okamžite, prípadne v krátkom čase)
budete priamo pripojený do školenia, alebo vyzvaný na strpenie kým školenie začne a automaticky sa
Vám spustí a nemusíte už nič robiť. Po zahájení školenia budete vyzvaný na kliknutie na ikonku
slúchadiel. Po kliknutí prebehne test zvuku a kliknutím na „zelený palec hore“ môžete sledovať
školenie.

Ako to bude vyzerať v praxi
Počas školenia budete môcť počuť lektora a sledovať prezentáciu. Ak lektor uzná za vhodné, ukáže sa
Vám prostredníctvom kamery. Opäť je všetko plne automatizované a nemusíte nič robiť, len sledujte
školenie. Dĺžky školení plánujeme cca na 2 - 3 hodiny. Lektor sám uzná či a kedy vyhlási prestávku (ak
vôbec) a ako dlho bude trvať. Po uplynutí prestávky bude automaticky lektor pokračovať v prednáške.

Otázky na lektora
Ak máte počas školenia otázku na lektora pošlite ju zrozumiteľne a stručne sformulovanú emailom na
adresu rvc@weba.sk priamo počas školenia. Otázky môžete zasielať na tento email samozrejme aj
pred školením. Lektorovi ju doručíme. Prosím nemýľte si zasielanie stručných otázok s poradenskou
činnosťou. Ak bude odpoveď súčasťou prednášky lektor nebude na otázku odpovedať.

Čoho sa vyvarovať
Neposkytujte prosím unikátnu internetovú adresu ktorú Vám doručíme pred školením mimo Vašu
organizáciu. Počas celého školenia bude priebeh monitorovaný a moderátor dokáže takúto činnosť
identifikovať a takto konajúcich účastníkov školenia zo systému odpojiť.

Odporúčania
Na školenia sa prihláste včas výhradne cez Školiteľa, úhradu realizujte včas a podľa vyššie uvedených
inštrukcií. Postupujte podľa návodu a upozornení. Počas školenia nám prosím nevolajte telefóny
budú v „tichom móde“, aby sme nenarúšali priebeh školenia.
Ďakujeme za porozumenie a spoločne si držme prsty, aby to všetko dobre dopadlo.
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