Badanie potrzeb szkoleniowych - pierwszy krok na drodze do skutecznego rozwoju pracowników.
Katarzyna Mirkiewicz
Założenia:
 Niniejszy WQ ma charakter wprowadzający do tematyki badania potrzeb szkoleniowych. Jego kontynuacją może być kolejny WQ o charakterze bardziej
praktycznym, pogłębiający temat analizy potrzeb szkoleniowych. Może być też elementem przygotowującym do szkolenia stacjonarnego z zakresu:
zarządzania szkoleniami, tematyki zzl, czy train the trainer.
Adresat:
 Właściciele MŚP, menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za organizację szkoleń
Cele ogólne szkolenia:
 Wprowadzenie uczestników do tematyki analizy potrzeb szkoleniowych


Uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z właściwego przeprowadzenia tego etapu



Poznanie podstawowych metod analizy potrzeb szkoleniowych oraz związanych z nimi korzyści i zagrożeń

Czas trwania: 3h 00 min
Cele szczegółowe

Treść modułu

Metodologia /
narzędzia

Czas

1. Wytworzenie atmosfery
współpracy poprzez
zachęcenie do dzielenia się
doświadczeniami i własnymi
przemyśleniami

1. Rozgrzewka.
Pytanie o doświadczenia uczestników związane ze szkoleniami:
 Z punktu widzenia osoby szkolonej
 Z punktów widzenia przełożonego

Dyskusja i dzielenie się 10 min
doświadczeniami.

Wypełnienie anonimowej ankiety.

Anonimowa ankieta.

Dyskusja na podsumowująca ten etap webquestu.

Dyskusja
podsumowująca.

1. Budowanie
zaangażowania uczestników
2. Pokazanie struktury WQ.

2. Wstęp – Wprowadzenie do tematyki WQ:


Praca w parach. Uczestnicy wybierają sobie 2-3 aforyzmy / przysłowia dotyczące
potrzeby wyznaczania jasno sprecyzowanych celów oraz konsekwencji braku
spójności między celem i działaniami. Ich zadaniem jest odniesienie
otrzymanego materiału do zagadnienia trafnej analizy potrzeb szkoleniowych.
Dzielenie się wnioskami na forum grupy. Przykład: cytat Konfucjusza: Żaden
wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
[Interpretacja: bez dobrze zbadanych żadne szkolenie nie będzie efektywne].

Praca w parach na
symbolach
językowych. Rozmowy
prowadzone przez
Skype’a.



Podsumowanie przez trenera najważniejszych wniosków. Prezentacja celów
szkolenia, korzyści i programu.

Wypowiedź trenera.

15 min

3. Zadania
1. Budowanie w
uczestnikach świadomości
istnienia potrzeby
rzetelnego zbadania potrzeb
szkoleniowych pracowników

Wprowadzenie:
Konieczność stawiania celów szkoleniowych pokazana w krótkim filmie.

Projekcja filmu.

5 min

Praca w grupie przy
użyciu techniki burzy
mózgów (komunikacja
– Skype).
Zapisanie
najważniejszych
wniosków na wiki

20 min (+ 10
minewaluacja)

Zadanie 1 (grupowe) – konsekwencje nie- vs rzetelnego badania potrzeb
szkoleniowych
Uczestnicy połączeni w 3-osobowe zespoły wypracowują (do wyboru) konsekwencje:
Wariant 1: Dobrze dopasowanego szkolenia do potrzeb pracowników – konsekwencje z
punktu widzenia uczestnika.
Wariant 2: Dobrze dopasowanego szkolenia do potrzeb pracowników – konsekwencje z
punktu widzenia firmy.
Wariant 3: Źle dopasowanego szkolenia do potrzeb pracowników – konsekwencje z
punktu widzenia uczestnika.
Wariant 4: Źle dopasowanego szkolenia do potrzeb pracowników – konsekwencje z
punktu widzenia firmy.
Swoje prace zamieszczają na wiki.

Opcjonalnie (jeśli będzie więcej czasu): zachęcenie uczestników do dodawania
komentarzy do opublikowanych prac oraz poszerzania ich o nieujęte przez autorów
konsekwencje
2. Poszerzenie wiedzy

dotyczącej metod, zasad i
narzędzi do badania
potrzeb szkoleniowych

Dodawanie
komentarzy na wiki.

Zadanie 2. (indywidualne) – pogłębienie wiedzy dotyczącej badania potrzeb
szkoleniowych
Do wyboru 1 z 3 wariantów – praca na podstawie literatury:

Analiza literatury

20 min (+5
minewaluacja)

Case study.

25 min (+ 15
min.ewaluacja)

Wariant 1: Uczestnik wybiera 1- 2 narzędzia lub metody badania potrzeb
szkoleniowych. Opisuje je i zastanawia się nad wadami i zaletami.
Wariant 2: Uczestnik wypracowuje zasady dobrze prowadzonego procesu analizy
potrzeb szkoleniowych.
Wariant 3: Uczestnik analizuje zagrożenia i problemy związane z badaniem potrzeb.
Prace publikowane są w środowisku wiki.

Zadanie 3.(indywidualne) - analiza sytuacji problemowej w firmie i

poszukiwanie skutecznych rozwiązań
3. Pokazanie różnorodności
problemów pojawiających
się w firmie i ich źródeł.
Uświadomienie
uczestnikom, że szkolenie
jest jednym z wielu
rozwiązań – nie zawsze
najskuteczniejszym.



Na podstawie materiału przedstawiającego skomplikowaną i niejednoznaczną
trudną sytuację w pewnej firmie (każdy pracuje na tym samym opisie sytuacji),
zastanów się jakie widzisz problemy i jakich interwencji ze strony firmy one
wymagają.
 Opublikuj swoje zestawienie na wiki.
 Zapoznaj się z innymi pracami
Opcjonalnie: dyskusja na forum na temat różnorodnych interpretacji danego case’u. na
koniec dyskusji trener wymienia wnioski, do których uczestnicy doszli dzięki temu
ćwiczeniu.
 Jako podsumowanie trener prezentuje uczestnikom film dotyczący
szczegółowego badania potrzeb (bo tylko dzięki niemu będziemy w stanie
dobrze rozwiązać trudną i niejednoznaczną sytuację – z jaką m.in. mieliśmy do

Analiza prac innych
uczestników

Projekcja filmu.

5 min

czynienia w powyższym case study)
3. Ćwiczenie umiejętności

prowadzenia wywiadu

Zadanie 4. (indywidualne i grupowe) – przygotowanie się i prowadzenie wywiadu
Uczestnicy otrzymują wstępne informacje dotyczące potrzeby rozwojowej pewnego
pracownika (będą to dosyć uniwersalne potrzeby, aby każdy uczestnik mógł odnieść to
doświadczenie do realiów swojej firmy). Przygotowują pytania i zagadnienia, które
poruszą podczas wywiadu. Następnie trener wciela się w rolę tegoż pracownika, a
uczestnicy – po kolei – kierują rozmową tak, aby pozyskać jak najwięcej informacji
dotyczących potrzeby rozwojowej.
Trener tuż po ćwiczeniu udziela uczestnikom informacji zwrotnej.

Studium przypadku.
Prowadzenie wywiadu
ustrukturalizowanego
na forum.

25 min (+ 10
min.przekazanie
informacji
zwrotnych)

5 min
Ocena pracy własnej /
grupowej.

5. Ewaluacja .
Zadanie 1 –ocena grupowa
Zadanie 2 –ocena grupowa
Zadanie 3 – ocena indywidualna (wystawiana w kontekście prac innych uczestników)
Zadanie 4 – ocena trenera – sformułowana w sposób pozytywny (mocne strony,
ewentualnie nad czym warto popracować)
6. Wnioski – podsumowanie WQ oraz:
 Które treści szkolenia były dla ciebie najważniejsze? Które metody (i w jakim
stopniu) mógłbyś wykorzystać do swojej pracy? Czy widzisz potrzebę
pogłębienia wiedzy na temat badania potrzeb szkoleniowych? Dyskusja
grupowa.
 Jakie masz wrażenia dotyczące tego WQ oraz sposobu pracy za pomocą tej
metody?

Dyskusja grupowa

10 min

