
 

 

 

 
 

ARKUSZ OBSERWACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘĆ 
 

Kilka rad na dobry początek: 

1. Przeczytaj arkusz zanim zaczną się zajęcia. 

2. Pamiętaj by zapoznać się z konspektem przed zajęciami, uwzględnij w arkuszu, jeśli 

było to niemożliwe. 

3. W tabeli zapisuj swoje spostrzeżenia – nie zapomnij o tych pozytywnych, nie muszą to 

być pełne zdania, może to później posłużyć jako podstawa do pisania opinii.  

4. Zanim przekażesz prowadzącemu swoje uwagi i opinie porozmawiaj z nim najlepiej 

chwilę po zajęciach. Daj mu szansę wyciągnąć najpierw własne wnioski, zanim 

dorzucisz swoje spostrzeżenia. 

 

Wizytujący zajęcia stopień instruktorski, OKK 

Cel wizytacji  

Wizytacja na prośbę  

 

Zapoznanie się z konspektem przed zajęciami: 

□Nie  

□Tak, w dniu zajęć, 

□Tak, wcześniej niż w dniu zajęć  

  

Prowadzący zajęcia (stopień)  

Rodzaj Kursu/warsztatu  

Temat zajęć  

Termin   

Planowany czas zajęć godz. rozpoczęcia:   godz. zakończenia: 

Rzeczywisty czas zajęć godz. rozpoczęcia:   godz. zakończenia: 

 

Po zajęciach zastanów się, jak możesz określić prowadzącego, poniżej masz kilka 

propozycji, do których możesz, ale nie musisz się ustosunkować, jeśli dostrzegasz inne 

pozytywne cechy dopisz je poniżej.  

 

Tak □ Komunikatywny □Nie  Tak □ Opanowany □Nie 

Tak □ Skupiony □Nie  Tak □ Przygotowany □Nie 

Tak □ Organizator przestrzeni □Nie  Tak □ Kreatywny □Nie 

Tak □ Znawca tematu □Nie  Tak □ Dobry mówca □Nie 

Tak □ Konsekwentny □Nie  Tak □ Elastyczny □Nie 

 

Inne:  .......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  



 

 

 

 
 

Zachowania w poszczególnych 

modułach 
Obserwacje zachowań i reakcje uczestników 

Wprowadzenie 

1.1. Wyjaśnienie celów tematu  

Prowadzący prezentuje szczegółowe cele 

i oczekiwane rezultaty 

Sprawdza czy uczestnicy rozumieją cele  

1.2. Korzyści z zajęć  

Prowadzący podkreśla korzyści płynące 

dla uczestników z tematu 

1.3. Struktura zajęć  

Prowadzący prezentuje plan zajęć 

Przeprowadzenie zajęć 

2.1. Kontekst szkolenia  

Prowadzący nawiązuje do 

dotychczasowych doświadczeń 

uczestników  

2.2. Pomoce dydaktyczne  

Prowadzący używa przygotowanych 

pomocy dydaktycznych w odpowiednim 

czasie 

2.3. Szary papier  

Prowadzący pisze wyraźnie na arkuszach  

Używa kolorów do podkreślenia  

Zmienia kartę w odpowiednim czasie 

2.4. Zadawanie pytań  

Prowadzący stawia pytania grupie  

Używa efektywnie pytań otwartych i 

zamkniętych by zaangażować całą grupę 

2.5. Odpowiadanie na pytania  

Prowadzący powtarza pytania, by 

wszyscy uczestnicy je zrozumieli 

Odpowiada jasno na pytanie lub 

przesuwa odpowiedź na dalszą cześć 

zajęć 

Notuje, gdy decyduje odłożyć odpowiedź 

na dalszą cześć zajęć 

Upewnia się, że grupa zrozumiała 

odpowiedź na pytanie lub instrukcję 



 

 

 

 

2.6. Komunikacja z grupą  

Reaguje na trudne sytuacje, panuje nad 

grupą 

2.7. Zasady „dobrej zbiórki”  

Dynamika zajęć – tempo, przemienność 

form, atrakcyjność zajęć, dostosowanie 

fabuły do konkretnych zajęć,  itp. 

Warsztat prowadzącego 

3.1. Komunikacja niewerbalna  

Prowadzący dba o właściwą otwartą 

postawę 

Prowadzący dba o pozytywne gesty 

Prowadzący dba o uśmiech i pozytywna 

mimikę 

Nawiązuje i utrzymuje kontakt wzrokowy 

ze wszystkimi uczestnikami 

Prezentuje zaangażowaną postawę 

Kontroluje napięcie w warstwie 

niewerbalnej 

3.2. Komunikacja werbalna  

Mówi płynnie i z dużą pewnością siebie 

Mówi wystarczająco głośno i moduluje 

głosem 

Powtarza najważniejsze kwestie 

Używa przykładów i metafor 

Mówi w sposób zrozumiały (bez 

negatywnych zwrotów) 

Stawia pytania retoryczne 

Kontroluje napięcie w warstwie werbalnej 

Zajęcia ćwiczeniowa 

4.1. Wyjaśnienie zasad ćwiczenia  

Prowadzący przekazuje opis ćwiczenia i 

przedstawia niezbędne wyjaśnienia 

Pyta grupę, czy zasady ćwiczenia są 

zrozumiałe 

4.2. Czas i miejsce przeprowadzenia 

ćwiczenia 

 

Prowadzący informuje o czasie 

przeznaczonym na wykonanie ćwiczenia 

i miejscu, w którym będzie 

przeprowadzone 



 

 

 

 

4.3. Kontrola czasu ćwiczenia  

Prowadzący upewnia się, że ćwiczenie 

przebiega właściwie w czasie 

4.4. Nadzór  

Prowadzący nadzoruje pracę zespołów i 

obserwuje postępy 

Jeśli to konieczne, udziela wskazówek 

4.5. Wysłuchanie „sprawozdania”  

Prowadzący zachęca uczestników do 

podzielenia się wrażeniami (uzyskanie 

informacji zwrotnej od uczestników) 

Wspiera zaangażowanie i wysiłek 

uczestników 

Stawia pytania pomocnicze dla 

skutecznej realizacji celu ćwiczenia 

Jeśli to konieczne, przedstawia problemy 

do wyjaśnienia 

Nadzoruje pracę zespołów i obserwuje 

postępy 

Podsumowuje naukę płynącą z ćwiczenia 

Zakończenie zajęć 

5.1. Podsumowanie  

Prowadzący dokonuje przeglądu 

kluczowych punktów lub zachęca 

uczestników do podsumowania 

najważniejszych spraw, jakie zostały 

poruszone na zajęciach 

5.2. Podsumowanie celów   

Powtórzenie celów i najważniejszych 

punktów  

Sprawdzenie, czy uczestnicy uważają, że 

cele zostały osiągnięte, a oczekiwania 

zostały spełnione 

5.3. Ewaluacja  

Czy po zajęciach zebrane zostały ankiety 

ewaluacyjne? 

Czy ewaluacja jest właściwe 

skonstruowana? Zawiera informacje 

zwrotne? 

Inne uwagi: 


