WLORYZACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Opracowanie podręcznika (przewodnika) dla uczniów szkół zawodowych opisującego
metodykę zarządzania projektem należy uznać za działanie dobre i innowacyjne. Na polskim
rynku wydawniczym (w zakresie nauczania tej konkretnej grupy odbiorców) brakuje
publikacji prezentujących kompleksowe podejście do tematyki zarządzania projektem,
uwzględniających szczegółowy opis etapów zarządzania projektem oraz wskazówki
praktyczne. Publikacja uwzględnia wszystkie kluczowe elementy metodologii PM, poparte
zilustrowanymi przykładami praktycznego zarządzania projektem. To czego brakuje w
polskiej wersji, a co wydaje się być dość istotne, to szersze opisanie znaczenia i roli sieci
współpracy w projekcie. Ponadto, aspekt zarządzania finansami projektu mógłby zostać
zaprezentowany szerzej (zawarto podstawowe informacje bez dodatkowych przykładów
praktycznych). Publikacja przedstawia podstawowe informacje dotyczące zarządzania
ryzykiem, niestety brakuje wzmianki o zarządzaniu konfliktem (metodach ich rozwiazywania,
praktycznych przykładów rozwiązywania sporów).

Odnosząc się do samego tłumaczenie przygotowanej publikacji należy pokreślić, iż
tłumaczenie wykonane zostało przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Ogólnie
tłumaczenie jest poprawne, niestety brakuje fachowego słownictwa specyficznego dla
tematyki zarządzania projektem, prawidłowej adaptacji ilustracji oraz konsekwencji w
nazewnictwie. Tytuł publikacji w języku polskim nie odpowiada oryginałowi (został
zmodyfikowany przez tłumacza), podobnie niektóre fragmenty publikacji powinny zostać
zweryfikowane i stosownie poprawione przez specjalistę z dziedziny zarządzania projektem.
Ostateczna wersja publikacji powinna zostać przygotowana przy aktywnym zaangażowaniu
tłumacza przysięgłego oraz eksperta ds. zarządzania projektem i powinna być wolna od
błędów językowych, zawierać właściwe nazewnictwo oraz poprawnie przygotowane
ilustracje i stosowne przykłady praktyczne. Istotne jest również unikanie stosowania skrótów
bez ich omówienia - wykaz skrótów wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem powinien znaleźć
na się na początku publikacji. Opracowane przez partnerów projektu materiały dydaktyczne
oraz broszura informacyjna zostały wykorzystane podczas lekcji pokazowych oraz zostały
zaprezentowane potencjalnym odbiorcom – istotne dla nas było otrzymanie jak największej

ilości uwag i spostrzeżeń oraz sugestii i dalszych instrukcji (wszystkie zebrane informacje
powinny przyczynić się do udoskonalenia kolejnych wersji materiałów edukacyjnych).

Ważnym aspektem projektu było upowszechnianie produktów i poszczególnych działań
projektowych. Ulotka projektu oraz plakat informacyjny stanowiły podstawowe narzędzie
wykorzystane w procesie szerzenia założeń i celów projektu, przede wszystkim podczas
spotkań
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przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, przedstawicielami szkół zawodowych oraz
innych instytucji edukacyjnych. Broszura informacyjna oraz ulotka były kolportowane
podczas licznych eventów m.in. targi edukacyjne, targi pracy, seminaria i konferencje
tematyczne. Informacja o projekcie została opublikowana w lokalnych mediach (prasa, TV
Pomerania, TV Goleniów) oraz na stronach internetowych.

