
Kurs Kadry Kształcącej, CZAS 2013. 
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: Trudne sytuacje kursowe   

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel: Zaznajomienie uczestników z problemami jakie mogą pojawić się podczas zajęć oraz kursu.   

Zamierzenia (po ukończeniu zajęć uczestnik będzie): 

 Potrafił reagować na trudne sytuację w grupie kursowej.  

 

Odbiorcy: uczestnicy kursu kadry kształcącej, 9 osób 

Materiały:  
 Kartki A4 

 Długopisy 

 

Formy pracy:  
 Dyskusja  

 Warsztat, praca w grupach  

 Pogadanka 

Czas: 60 minut 



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 - 

25’ Trudne osobowości.    

Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy robocze. 
Każda z grup otrzymuję charakterystykę innego 
kursanta. Zadaniem grup jest opracować jakie 
trudności w prowadzeniu zajęć mogą się pojawić i jak 
im zaradzić.: 

 Nad aktywny, wszystko wiedzący, negujący 
wypowiedzi prowadzącego.  

 Milczący, nieśmiały, zamknięty, niechcący 
się wypowiadać ale kompetentny.  

 „śmieszek”, chcący za wszelką cenę zwrócić 
na siebie uwagę  

 Ciągle zadajmy pytania, dopytujący.  
Grupy prezentują wypracowany przez siebie 
materiał. Wspólna dyskusja.  

Warsztat praca w grupach, 
dyskusja.    

-Kartki A4, długopisy.  

25’ Trudne sytuacje kursowe.     

Uczestnicy dzielą się na nowe 4 grupy. Każda z grup 
otrzymuje opis innej „trudnej” sytuacji kursowej. 
Zadaniem grup jest opracowanie zagrożeń płynących 
z danej sytuacji oraz propozycję rozwiązań jej.  

 Między kursantem a kursantką powstaje 
para, która dość mocno manifestuje swoje 
uczucia publicznie.  

 Jeden z instruktorów faworyzuje kursanta 
(płci przeciwnej) 

 Jeden z instruktorów z komendy kursu dość 
mocno demotywuje kursantów ciągle 
powtarzając im, że nic nie umieją i że się nie 
nadają na drużynowych.  

Warsztat praca w grupach, 
dyskusja.    

-Kartki A4, długopisy.  



 Na kurs przyjeżdża instruktora, która ma być 
w komendzie i prowadzić zajęcia. Okazuje 
się, że w grupie kursowej jest była 
dziewczyna jej obecnego chłopaka. 
Kursantka nie chce brać już udziału w kursie 
a zwłaszcza zajęciach tej instruktorki.  

Grupy prezentują wypracowany materiał.  

5’ 
Podsumowanie i 
zakończenie     

Ewaluacja   

 


