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Wstęp
Wspólnym elementem wszystkich planów ramowych dotyczących przedmiotów kierunkowych
w szkole zawodowej wyższego stopnia jest wprowadzenie zarządzania projektem jako metody pracy i
metody nauczania podczas lekcji. Za podstawę programu nauczania ZARZĄDZANIE PROJEKTEM dla
tego typu szkół uważa się sprecyzowanie zasad dydaktycznych i metodycznych odnoszących się do
przedmiotów kierunkowych. Zasady te zostały sformułowane w rozdziale 3, słowa wstępnego.
„Uwaga skupia się na kompleksowych, ukierunkowanych na działanie formach lekcji w postaci
projektów wykraczających poza poszczególne przedmioty. Do projektów zostały włączone
przedmioty, z których uczeń zdaje egzamin jak również przedmioty ogólnokształcące. Wprowadzenie
w metodę zarządzania projektem, które jest obowiązkowe dla wszystkich przedmiotów
kierunkowych, pomaga w kształceniu wykraczającym poza ramy poszczególnych przedmiotów.
Wprowadzenie to połączone z pracą w projekcie ma potem ogromny wkład w rozwój dojrzałości
uczniów do podjęcia nauki na szczeblu wyższym, gdzie złożone zagadnienia zawodowe rozwiązywane
są poprzez własne, odpowiedzialne działanie, bazujące na doświadczeniu zawodowym. Praca w
projekcie wspomaga nie tylko nabycie kompetencji zawodowych i poczucie świadomości problemu
lecz również nastawienie i zachowania, które ukierunkowane są na odpowiedzialne działanie w
społeczeństwie. Osiągnięcie tych ambitnych celów wymaga intensywnej współpracy nauczycieli
wspierających się na rocznym planie dydaktycznym, który zawiera w sobie regularną wymianę
metod, treści, mediów oraz kryteriów oceniania.”
Bazowanie na zarządzaniu projektem ma zagwarantować systematyczne nabywanie kompetencji
metodycznych i socjalnych o przedmiotach kierunkowych i rozgraniczeniu między nimi. W siatce
godzin nie pojawia się żaden nowy, oddzielny przedmiot. Przypis do ramowego planu nauczania w
rozporządzeniu o szkołach zawodowych wyższego stopnia z dnia 5 lipca 2005 roku mówi o tym, że
zarządzanie projektem musi być realizowane w wymiarze 30 godzin w łącznej liczbie godzin
przewidzianych dla tego typu szkół. W realizacji celów i treści podstawy programowej powinno
uczestniczyć możliwe wiele przedmiotów. Funkcję wiodącą przejmuje tu jednak obszar przedmiotów
kierunkowych. Na odpowiedniej radzie pedagogicznej należy ustalić, które przedmioty i w jakim
zakresie mają uczestniczyć we wprowadzeniu podstawy programowej na lekcji.
Zarządzanie projektem łączy kompetencje osobowe, socjalne i kompetencje metodyczne z
opracowaniem zagadnień merytorycznych i wskazuje w ten sposób na wysokie podobieństwo do
praktykowanych w gospodarce, nauce i zarządzaniu metod i zachowań. Zarządzanie projektem
wspiera działanie ukierunkowanie na cel, pracę w zespole, myślenie systemowe i osobiste
zarządzanie czasem. Zarządzanie projektem przebiega z reguły wielozakresowo, kompleksowo i
odpowiada tym samym nowoczesnym wyobrażeniom kształcenia z zakresu propedeutyki. Skłonności
i doświadczenia z pracy wewnątrz grupy mogą zostać z powodzeniem wykorzystane jako zasoby przy
tworzeniu zespołu. Różne zainteresowania oraz umiejętności, sprawności komunikacyjne i
motywacyjne, wiedza i doświadczenia uczniów łączą się ze sobą w projekcie, w taki sposób, że
przejmują oni potem, przy podziale pracy, odpowiedzialnie określone zadania.
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Projekty charakteryzują się z reguły dużym stopniem otwartości w tworzeniu procesu oraz w
fachowym wynajdywaniu i przedstawianiu rozwiązań. Zarządzanie projektem oferuje wprawdzie
strukturę efektywnego przebiegu pracy w projekcie, mimo to, pozostawia się wiele wolnej
przestrzeni na własne decyzje i możliwości kształtowania uczniów. W przeciwieństwie do
dydaktycznie zaplanowanych lekcji wyzwanie przy pracy w projekcie polega na tym aby zaufać
uczniom i uczennicom tak dalece, aby potrafili oni samodzielnie rozwinąć plan rozwiązania problemu
w grupie lub ewentualnie wprowadzić go w życie. Związana z tym jest zmiana perspektyw
w odniesieniu do roli kadry pedagogicznej oraz metodyczno-dydaktyczne kształtowanie lekcji. Treści
zawodowe są wyszukiwane według kryterium problemu, a następnie włączone do pracy w projekcie.
Dlatego często nie są zbieżne z celami i treściami przedmiotów oraz treściami programów nauczania.
Nauczyciele i nauczycielki przejmują w projektach rolę trenera lub osoby towarzyszącej w nauce i
dają merytoryczne i metodyczne wsparcie. W przypadku gdy zleceniodawca nie jest osobiście
reprezentowany, nauczyciele w jego zastępstwie przejmują również jego rolę. Należy przy tym
zwrócić uwagę na zazębianie się treści odnoszących się do projektu i treści zawodowych.
Podstawa programowa zarządzanie projektem dla szkół zawodowych wyższego stopnia jest
podzielona na 5 modułów, które opisują w odpowiedniej chronologii przebieg wprowadzenia do
zarządzania projektem. Wprowadzenie zawiera zarówno przygotowawcze i prowadzące do celu
elementy oraz samą istotę zarządzania projektem: planowanie szacunkowe i planowanie
szczegółowe. W wyznaczonych ramach czasowych (ok. 30 zajęć lekcyjnych) nie została zawarta
realizacja samego projektu (moduł 4), ponieważ niezbędny do jego realizacji czas – może się znacznie
zmieniać, zależnie od przedmiotów kierunkowych i złożoności projektu. Po ukończeniu modułu 5
uczniowie i uczennice powinni potrafić samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i systematycznie
udokumentować w zespole konkretne zlecenie lub projekt.
Cele programu nauczania są wiążące dla wszystkich przedmiotów kierunkowych w szkole zawodowej
wyższego stopnia. Pojęcia wyszczególnione w rubryce wartości wskazują na właściwe dokumenty i
aspekty metodyczne zarządzania projektem. Zostały one pomyślane jako precyzyjne określenie celu
i przedstawiają wybór, dzięki któremu każda szkoła może ten program uzupełniać i modyfikować.
Poprzez modularyzację powinny zostać uwzględnione różne wymogi uczennic i uczniów jak również
elastyczne działanie przy włączeniu wielu przedmiotów. Na przykład w module 1 opisane elementy
przygotowawcze mogą zostać w znaczący sposób skrócone, jeśli tworzenie grupy zostało już
zakończone. Jeśli z przyczyn czasowych realizacja projektu nie jest możliwa, można ominąć moduł 4.
W tym wypadku prezentacja i ocena końcowa projektu zostaną przeprowadzone w połączeniu z
planowaniem szczegółowym.
W idealnym wypadku moduły opierają się jeden na drugim i tworzą strukturę pracy nad projektem na
bazie metody zarządzania projektem. Niezależnie od tego na końcu każdego modułu należy
uwzględnić w planie krótką dyskusję w grupie dotyczącą indywidualnych przemyśleń i informacji
zwrotnych, które dotarły do zespołu projektowego. Ma to pomóc w zabezpieczeniu wyników między
poszczególnymi etapami i mentalnemu zakotwiczeniu zdobytych kompetencji metodycznych.
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Przy realizacji programu nauczania nie chodzi głównie o to aby przekazywać wiedzę poprzez
zarządzanie projektem lecz o to, aby zachęcić uczennice i uczniów do wykształcenia umiejętności i
predyspozycji, które mają im potem pomóc w opracowywaniu projektów. Ten sposób postępowania
odpowiada koncepcji nastawionej na działanie, która rezygnuje z treści jako kanonu tematycznego,
a w centrum lekcji stawia model kompleksowego działania (informowanie, podejmowanie decyzji,
wykonanie, kontrolowanie, ocena).
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Cele, treści i wskazówki
Moduł 1
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

OREINTACYJNY CZAS
TRWANIA
6 godzin

Cele
•
•
•
•
•
•
•

poznanie znaczenia zarządzania projektem i uzasadnienie wprowadzenia go na lekcjach
poznanie założeń i warunków ramowych dla pracy projektowej podczas lekcji
zapoznanie się z możliwościami i metodami tworzenia zespołu i ich zastosowanie
uzgodnienie i dokumentacja zasad współpracy w zespole
poznanie i wykorzystanie zasad metody moderacji
poznanie modeli fazowych i cech charakterystycznych dla faz projektu
dokumentowanie kolejnych etapów pracy i etapów nauki w dzienniku projektowym

Treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dziennik projektowy
kompetencje
tworzenie zespołu
zasady współpracy w zespole
moderacja
struktura komunikacyjna
komunikacja werbalna i niewerbalna
struktura interakcji
organizacja liniowa
organizacja projektu
hierarchia
pozycja
role
status
prowadzenie
ocena projektu

Wskazówki
Znaczenia i korzystania z zarządzania projektem (PM) nie da się wyjaśnić dostatecznie tylko w sposób
czysto kognitywny.
Zarządzanie projektem jest właściwie metodą makro, czyli obszerną, metodyczną koncepcją, która w
swej istocie łączy ze sobą wiele metod. Do głębszego zrozumienia wymagane są określone działania,
umożliwiające samodzielne wypróbowanie i wyjaśnienie metody.
Należy zrezygnować z teoretycznego wprowadzenia do zarządzania projektem, tak bardzo jak tylko
6

jest to możliwe. Zamiast tego trzeba wykorzystać szansę planowania i wprowadzenia realnego
projektu, aby umożliwić naukę bazująca na doświadczeniu. Przede wszystkim poprzez taką formę
uczenia się można zdobyć oczekiwane kompetencje osobowe, socjalne i metodyczne.
Jako instrukcja do samodzielnego planowania projektu przez uczennice i uczniów zalecany jest zarys
Zarządzanie projektem czyni szkołę, wydany przez LIS w kooperacji z Niemieckim Towarzystwem
Zarządzania Projektem.
Wspomniany powyżej zarys zawiera fikcyjne zlecenie, które służy jako wzór struktury własnego
projektu. Na zakończenie opracowywania projektu uczniowie i uczennice mają nie tylko informacje
na temat zarządzania projektem, lecz potrafią również wykorzystać pojedyncze kroki i etapy pracy z
tego konkretnego projektu w innych projektach. Uczniowie znają główne dokumenty zarządzania
projektem i potrafią je wykorzystać.
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Cele, treści, wskazówki
Moduł 2
PLANOWANIE SZACUNKOWE

ORIENTACYJNY CZAS
TRWANIA
6 godzin

Cele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyjaśnienie celów i treści zlecenia ze zleceniodawcą
uchwycenie sytuacji wyjściowej i nazwanie problemów, które mają być rozwiązane przy
pomocy projektu
wyznaczenie własnych celów w odniesieniu do oczekiwanych postępów w nauce
identyfikacja środowiska i partnerów (osób uczestniczących i zainteresowanych)
opisanie ram projektowych
ocena możliwości realizacji projektu
zebranie pierwszych pomysłów na rozwiązanie
ustalenie celów projektowych na podstawie analizy wyjściowej
rozróżnienie pomiędzy założonymi wynikami a przebiegiem projektu
wyodrębnienie wskaźników definiujących osiągnięcie celu
przeanalizowanie zainteresowań i obaw partnerów, ocena i ujednolicenie z celami projektu
zdefiniowanie etapów projektu i ich wizualizacja
prezentacja wyników i planowania szacunkowego

Treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza sytuacji
wyjaśnienie zlecenia
zestawienie istotnych warunków zlecenia
krótka charakterystyka projektu
protokół
kwerenda informacyjna
techniki kreatywności
system celów
plan poszczególnych etapów
kontrakt na wykonanie projektu
prezentacja

Wskazówki
W punkcie wyjaśnienie zlecenia wytyczone są kierunki działania. Od właściwego zrozumienia zlecenia
uzależnione są wszystkie kolejne etapy zarządzania projektem. Błędy lub nieporozumienia, które
ewentualnie mogą się pojawić, mogą zostać w dalszym przebiegu projektu nie poprawione lub ich
poprawa będzie wymagać dużego nakładu pracy.
Przy zbieraniu pierwszych pomysłów rozwiązań sprawdzają się następujące techniki kreatywnego
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myślenia:
* burza mózgów
* brainwriting – (inna nazwa to metoda 635 – co przekłada się na 6 osób, które podają 3 pomysły w 5
minut)
* czeklista Osbourna
* skrzynka morfologiczna
* mapy myśli
Wprowadzenie i wyuczenie technik prezentacji jest często wykorzystywane przez inne przedmioty
(np. podczas lekcji jęz. niemieckiego), co odciąża właściwą pracę w projekcie.
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Moduł 3
PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWE

ORIENTACYJNY CZAS
TRWANIA
12 godzin

Cele
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdefiniowanie pakietów zadań i ich wizualizacja w formie planu struktury projektu
ustalenie zakresów odpowiedzialności
ustalenie i przyporządkowanie zasobów
uwzględnienie zasobów odpowiednio do ich roli w projekcie
zdefiniowanie etapów i udokumentowanie przebiegu projektu
ustalenie praw i kompetencji
ustalenie, analiza i ocena ryzyka
opisanie środków kontroli ryzyka
prezentacja planowania projektu

Treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plan struktury projektu (PSP)
opis pakietów roboczych
plan przebiegu projektu (PAP)
wykres kolumnowy
plan poszczególnych etapów
organizacja projektu
analiza ryzyka
monitoring ryzyka
środki kontroli ryzyka
spis obowiązków
udzielenie zlecenia

Wskazówki
Zarządzanie projektem należy przedstawić jako projekt częściowy w planie struktury projektu (PSP).
Typowe pakiety robocze dla zarządzania projektem to: controlling projektu, marketing projektu,
dokumentacja projektu, zakończenia projektu.
Ustalenie odpowiedzialności i zasobów w planie struktury projektu z reguły ma sens tylko wtedy, gdy
projekt ma być realizowany.
Do sporządzenia planu budowy projektu zaleca się wykorzystanie właściwych rozwiązań
software`owych. Obok znanego, ale bardzo rozbudowanego MS PROJECT jest cały szereg ofert
z zakresu otwartego oprogramowania np. OpenProj (http://openproj.org/) lub GanttProject
(http://ganttproject.biz/).
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Moduł 4
REALIZACJA

ORIENTACYJNY CZAS
TRWANIA
---- godzin

Cele
•
•
•
•
•

realizacja planu projektu i organizacja pracy w zespole
podział zadań i dokumentacja wykonania zadań
uzgodnienie postępu projektu stosownie do planu, analizowanie odstępstw lub dokonanie
ewentualnych korekt
sporządzenie raportów z realizacji projektu
dotrzymanie terminów poszczególnych etapów

Treści
•
•
•
•
•

plan akcji
istota raportowania
marketing projektu
sterowanie projektem, controlling projektu
zarządzanie konfliktem

Wskazówki
Podczas realizacji projektu, kierownictwo każdego zespołu jest odpowiedzialne za to, żeby wszyscy
uczestnicy projektu byli informowani w wystarczającym stopniu o postępach w projekcie np. poprzez
dziennik projektu ale również podczas bezpośrednich rozmów lub poprzez prezentacje.
Marketing projektu rozumiemy jako prezentację i przedstawienie projektu na zewnątrz, ale także
wśród partnerów. Marketing składa się z następujących części:
- chwytliwy opis projektu
- zaprojektowanie logo projektu
- ukierunkowane na sukces przedstawienie postępu prac
- regularne informowanie osób odpowiedzialnych, zleceniodawców o postępach projektu
- utworzenie strony internetowej projektu itd.
Controlling projektu jest zadaniem kluczowym kierownika projektu podczas kolejnych etapów
realizacji. Do jego obowiązków należy: przewidywanie zawczasu odstępstw od planu, odnalezienie
tych odchyleń które już się pojawiły oraz niezwłoczne zareagowanie na zaistniałe zmiany.
Wytyczenie granic pomiędzy poszczególnymi etapami stwarza szczególnie dobrą sposobność dla
kontrolingu projektu. Dzięki zdefiniowaniu wyników tymczasowych można krytycznie przeanalizować
dotychczasowe fazy i etapy projektu i ewentualnie podjąć konieczne korekty planu projektu. Podczas
narady dotyczącej zakończenia poszczególnych etapów powinni być obecni wszyscy uczestnicy
projektu!
Sprawnie funkcjonującymi narzędziami kontrolingowymi dla mniejszych i średnich projektów są
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tabele Excel. W tabelach tych można przedstawić oraz porównywać wartości JEST i POWINNO BYĆ.
Decydujące jest jednak to aby te dane dokumentować poprawnie i na bieżąco je aktualizować.
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Moduł 5
ZAKOŃCZENIE I OCENA PROJEKTU

ORIENTACYJNY CZAS
TRWANIA
6 godzin

Cele
•
•
•
•

sporządzenie sprawozdania z zakończenia projektu ze wskazaniem na stopień osiągnięcia
celu
problemy i czynniki prowadzące do sukcesu przy planowaniu i wprowadzeniu projektu w
życie jak również zalecenia odnośnie przeprowadzenia przyszłych projektów
przemyślenia i ocena dotyczące planu projektu i jego przeprowadzenia
prezentacja wyników projektu

Treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wynik projektu
dziennik projektowy
kompetencja rzeczowa
kompetencja socjalna
kompetencja metodyczna
schemat poszczególnych kompetencji
ocena procesu
ocena produktu
informacja zwrotna

Wskazówki
Zakończenie projektu powinno odnosić się do następujących pytań:
Czy dotrzymane zostały ramy kosztowe i ramy czasowe projektu?
Czy osiągnięto cele merytoryczne?
Czy zleceniodawca jest zadowolony?
Jaki nastrój panuje w zespole projektowym?
Co przebiega dobrze? Co przebiega źle?
Co powinno być zrobione inaczej w kolejnym projekcie?
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