
Kurs Kadry Kształcącej, CZAS 2013. 
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: Planowanie kształcenia z uwzględnieniem potrzeb kształceniowych.   

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel: Uświadomienie uczestnikom jak ważne jest planowanie kształcenia na poziomie hufca.  

Zamierzenia (po ukończeniu zajęć uczestnik będzie): 

 potrafił zdefiniować potrzeby kształceniowe  

 potrafił zorganizować różne formy kształcenia  

 znał standardy kursów i potrafił z nich korzystać.  

 

Odbiorcy: uczestnicy kursu kadry kształcącej, 9 osób 

Materiały:  
 standardy szkoleń (wszystkich) 

 małe karteczki biurowe  

 kartki A4  

 długopisy,  

 tablica przedstawiająca Analizę SWOT  

 

Formy pracy:  
 Dyskusja  

 Warsztat, praca w grupach  

 Pogadanka 

 Papier dużego formatu 

Czas: 150 minut (2,5h)



Harmonogram zajęć:  
Czas Temat Opis Formy pracy Materiały 

5’ Wstęp do zajęć 
Przedstawienie prowadzącego, wprowadzenie w 
tematykę zajęć oraz zapoznanie z celami i 
zamierzeniami zajęć 

Pogadanka - 

15’ 
Dlaczego warto planować 
kształcenie i pracę z kadrą  

Uczestnicy otrzymują małe karteczki biurowe. Ich 
zadaniem jest wypisać jak najwięcej argumentów za 
tym, że warto planować. Następnie uczestnicy po 
kolei odczytują swoje argumenty i przyczepiają do 
tablicy, jeżeli argumenty się powtarzają, należy je 
przykleić w tym samym miejscu.  

Dyskusja  
-Małe karteczki biurowe  
- długopisy  

10’ Proces planowanie    
Stworzenie tablicy przedstawiającej proces 
planowania.  

Dyskusja.   
-.Papier dużego formatu.  
- Markery  

10’ 

Analiza jako pierwszy 
element planowania    

Przedstawienie narzędzia jakim jest Analiza SWOT   Pogadanka   
- Tablica przedstawiająca 
Analizę SWOT 

Jakie obszary warto wziąć 
pod uwagę robiąc analizę  

Spisanie obszarów – np. program, warunki działania, 
liczebność itp.  

Burza mózgów 
- Papier dużego formatu,  
- pisaki.  

35’ 

Analiza własnego 
środowiska.  

Uczestnicy przy wykorzystaniu Analizy SWOT 
analizują sytuację w swoich hufcach (pod kątem 
kształcenia)   

Praca indywidualna, 
warsztat.   

- Papier A4  
- długopisy.   

Prezentacja wypracowanej 
analizy  

Uczestnicy prezentują swoją pracę    

20’ 
Formy organizacji 
kształcenia   

Uczestnicy dzielą się na 4 grupa, każda z grup 
otrzymuję do scharakteryzowania inną formę 
organizacji kształcenia – seminarium, konferencja, 
kurs, warsztaty.   

Praca w grupach   
- papier A4  
- długopisy.   

Prezentacja wypracowanego materiału    

30’ 
 

Analiza potrzeb 
kształceniowych i dobór 
odpowiednich form 
organizacji kształcenia   

Uczestnicy dzielą się na grupy zgodnie z przydziałem 
służbowym. Na podstawie stworzonej Analizy i 
charakterystyki form organizacji kształcenia tworzą 
analizę potrzeb kształceniowych i dobierają 
odpowiednią formę organizacji kształcenia  

Warsztat praca w grupach.    



Prezentacja 
wypracowanego materiału   

Uczestnicy prezentują wypracowany materiał.     

20’ 
Kurs jako jedna z form 
organizacji kształcenia – 
Standardy.  

 Wstęp – każdy z uczestników otrzymuje 
jeden z punktów ze wstępu do standardów. 
Odczytujemy po kolei i ew. omawiamy jeżeli 
jest taka potrzeba.  

 Następnie każdy z uczestników otrzymuje 
standard innego kursu. Zadaniem jest krótko 
się z nim zapoznać.  

 Omówienie najważniejszych elementów 
standardów – jak jest zbudowany dokument, 
jak pracować z dokumentem, jakie warunki 
muszą być spełnione, żeby zorganizować 
dany kurs.  

- warsztat.  Standardy kursów  

5’ Zakończenie  Ewaluacja.    

 


