
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: „Ewaluacja – ocena zajęć, ewaluacja kursu” 

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel:  Kursant po ukończeniu zajęć będzie potrafił przeprowadzić ewaluację swoich kształceniowych 

przedsięwzięć.   

Zamierzenia: (po ukończeniu zajęć uczestnicy będą): 

 Potrafił zdefiniować termin ewaluacji.  

 Znał istotę prowadzenia ewaluacji w kształceniu.  

 Potrafił odpowiedzieć na pytanie „po co?” prowadzimy ewaluację po każdych zajęciach i 

formach kształcenia.  

 Znał wady i zalety prowadzenia ewaluacji.  

 Znał narzędzia ewaluacyjne.  

 Potrafił samodzielnie stworzyć narzędzie ewaluacyjne.  

 Potrafił stosować różne formy oceny zajęć.  

 Potrafił analizować informację zdobyte po przeprowadzeniu ewaluacji kursu i wdrażać 

wnioski z niej płynące.  

 

Odbiorcy: Uczestnicy Kursu Kadry Kształcącej (13 osób)   

Materiały:  
 Rzutnik multimedialny.  

 Ekran.  

 Komputer typu laptop.  

 Pamięć zewnętrzna USB.  

 Prezenter. 

 Szary papier/Bristol.  

 Flamastry.  

 Kartki samoprzylepne różno korowe. 

 Taśma malarska, klei.  

 Kredki.  

 Sznurek.  

 Układanki (przygotowane wcześniej).  

 Plakaty (przygotowane wcześniej)  

 

Formy pracy: 
 Warsztat; 

 Mapa pamięciowa 

 Praca w grupach; 

 Dyskusja – różne formy dyskusji. 

 Prezentacja multimedialna; wykład,  

 Pogadanka. 

Przed zajęciami: 
 Uczestnicy losują swoje zadanie 

zaliczeniowe – temat zajęć do 

przeprowadzenia na następnym 

zjeździe kursowym.  

 

Czas: 225 minut (3,75 h)



Przebieg  zajęć:  
Czas Temat Opis Formy pracy Materiały 

5’ Wstęp do zajęć 

Wprowadzenie w tematykę zajęć, przedstawienie 
celu i zamierzeń. Na ścianie zostaje powieszony 
plakat zawierający pytania: 
- co to jest ewaluacja?  
- po co prowadzimy ewaluacje? 
- jakie mamy narzędzia ewaluacyjne? 
- jakie zagrożenia płyną ze źle przeprowadzone 
ewaluacji?  
- jak analizować prowadzoną ewaluację i wyciągać 
wnioski?  
Pytania są wyznacznikiem przebiegu zajęć i 
zamierzeń jakie chcemy osiągnąć po przez 
zdobywanie odpowiedzi  

Pogadanka 
Wcześniej przygotowany 
plakat z pytaniami.  

20’ Ewaluacja ?  

Z czym kojarzy Ci się ewaluacja? Uczestnicy 
otrzymują nieograniczoną liczbę kolorowych 
samoprzylepnych karteczek na których mają wypisać 
swoje skojarzenia ze słowem „ewaluacja”. Każde 
skojarzenie zostaje zapisane na osobnej karteczce.   

Warsztat.   
Samoprzylepne karteczki, 
długopisy.  

W sali zostaje rozwieszony sznurek. Każdy z 
uczestników prezentuje swoje skojarzenia i przypina 
karteczki do sznurka. Jeżeli skojarzenia się 
powtarzają zostają przyklejone razem, tak, żeby 
wyłonić skojarzenie, które pojawiło się najczęściej. 
Uczestnicy na koniec dyskutują i mogą komentować 
wypracowany materiał.  

Dyskusja  Sznurek, taśma.  

20 Co to jest Ewaluacja?  

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Każda grupa 
opracowuje swoją definicję słowa ewaluacja.   

Praca w grupach Papier, flamastry. 

Prezentacja pracy poszczególnych grup. Po 
prezentacji uczestników, krótka prelekcja 
prezentująca różne definicje ewaluacji. 

Dyskusja, prelekcja 
Rzutnik, prezentacja 
multimedialna .  

5’ Przerywnik Przerywnik muzyczny - Gitara 



5’ Po co kształcimy w ZHP? 
Krótka prelekcja odpowiadająca na pytanie.  
„Wprowadzamy relatywnie stałe zmiany w myśleniu i 
zachowaniu”  

  

15’ 
Po co prowadzimy 
ewaluacje? 

Uczestnicy starają się wymienić jak najwięcej 
powodów, dla których należy prowadzić ewaluację. 
Wszystkie argumenty zostają zapisane i pokrótce 
omówione. W dyskusji nawiązanie do poprzednich 
elementów zajęć.  

Burza mózgów, dyskusja.  Papier, flamastry 

10’ 
Po co prowadzimy 
ewaluację? 

Prelekcja – prezentacja multimedialna.  
OCENA-WNIOSKI-DZIAŁANIE 

Prelekcja  
Rzutnik, prezentacja 
multimedialna.  

10’ Przerywnik Gra z klaskaniem i liczeniem.  Gra - 

15 
Jakie mamy narzędzia 
ewaluacji? 

Uczestnicy zostają podzieleni na cztery grupy. Każda 
z grup otrzymuje kopertę z układanką (pocięte 
kartki) – ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJE, 
GRAFICZNE. Zadaniem grup jest ułożyć „puzzle” i 
przykleić na kartce.  

Praca w grupach.  
Koperty, układanki, klej, karti 
papieru.  

Ułożone słowa zostają przyklejone na plakat z 
napisem „NARZĘDZIA”. Krótkie omówienie narzędzi 
– prezentacja multimedialna.  

Prelekcja, dyskusja. 
Rzutnik, prezentacja 
multimedialna, klei, plakat.  

30 
Wady i zalety narzędzi 
ewaluacyjnych. 

Uczestnicy w tych samych grupach opracowują „+” i 
„-„ poszczególnych narzędzi ewaluacyjnych.  

Praca w grupach, warsztat.  Papier, flamastry 

Prezentacja grup.  Dyskusja  

10’ Przerwa kawowa Przerwa w zajęciach - - 

10 

Zasady dobrej ankiety, 
najczęstsze błędy 
ankieterów, proces 
przeprowadzania ewaluacji 
w formie ankiety 

Prezentacja multimedialna Pogadanka Rzutnik, prezentacja.  

20’ 
Własne narzędzia 
ewaluacyjne.  

W czterech grupach uczestnicy opracowują własne 
narzędzie ewaluacyjne – ankieta z pytaniami 
otwartymi, ankieta z pytaniami zamkniętymi, forma 
graficzna, plan ewaluacji po kursowej. 

Warsztat, praca w grupach  
Kartki papieru, flamastry, 
Ew. kredki.  

 Omówienie pracy. Dyskusja - 



10’ 
Omówienie alternatywnych 
sposobów prowadzenia 
ewaluacji po kursowej.  

Prezentacja narzędzi znajdujących się w sieci WWW, 
omówienie, pomysły grupy na prowadzenie 
ewaluacji po kursowej. Podkreślenie roli współpracy 
HZKK z pozostałymi agendami. Prowadzenie pracy 
śródrocznej z uczestnikami form kształcenia. 

Dyskusja, pogadanka.  Rzutnik, komputer.  

5’ Przerywnik Przerywnik muzyczny - Gitara  

10’ 
Czy cel został osiągnięty? 
Istota ewaluacji.  

Uczestnicy wracają do tematów zajęć, które 
wylosowali wcześniej. Definiują jeden cel (zapisują 
na kartce) i wrzucają do koszyka. Na ścianie pojawia 
się napis „po czym poznać, że cel został osiągnięty?” 
Nawiązujemy do sensu kształcenie – wprowadzenia 
zmian w myśleniu i zachowaniu.  

Dyskusja Kartki, długopisy, plakat.  

15 
Czy warto prowadzić 
ewaluację? 

Uczestnicy mając już tak duży bagaż wiedzy na temat 
ewaluacji, kolejny raz zastanawiają się nad sensem 
jej prowadzenia. Grupa zostaje podzielona na dwie 
mniejsze. Uczestnicy losują karteczki ze słowem 
„NIE” i „TAK”. Grupa, która wylosowała „NIE” brani 
zdania, że ewaluacja nie jest potrzebna a grupa 
„TAK” broni słuszności ewaluacji. Uczestnicy mają 5 
minut na przygotowanie argumentów.  

Dyskusja gorące krzesła.  Kartki, długopisy, krzesła.  

Podsumowanie dyskusji. Pogadanka - 

5’ Podsumowanie zajęć.  
Przypomnienie celów, omówienie najważniejszych 
zagadnień. Podkreślenie roli ewaluacji w kształceniu.  

Pogadanka -  

5’ 
Ewaluacja zajęć. 
Zakończenie.  

Uczestnicy otrzymują kartki przedstawiające telefon 
komórkowy – zadaniem jest wysłanie SMS do 
prowadzącego opisującego co im dały zajęcia. 
Dodatkowo na drzwiach wyjściowych zostaje 
powieszona ilustracja termometru – zadaniem 
uczestników jest wychodząc z sali zaznaczyć 
punktową ocenę zajęć.  

Ewaluacja.  Materiały z opisu.  

 


