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Projektové řízení na střední školy - projekt
FPH a SKPŘ
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V poslední době můžeme pozorovat rostoucí význam projektového řízení. Jak ale můžeme vidět
na velkém množství různých projektů, ne vždy jsou úspěšně dotaženy do konce. Proč se tedy
nezačít učit řídit projekty již na střední škole? Projektové řízení na středních školách je hlavní
myšlenkou projektu, kterého se ve spolupráci s Univerzitou Bremen účastní i Vysoká škola
ekonomická, FPH v rámci evropského programu Leonardo. Ke spolupráci byli přizvání také
členové Studentského klubu projektového řízení. Cílem projektu je zavedení projektového řízení
jako pracovní a výukové metody do osnov českých středních škol.
Diskuse k článku
O co přesně v projektu Zavedení projektového řízení do škol jde?
V učebních plánech dosud není projektovému řízení vyhrazen žádný samostatný předmět. Nově
by však na vybraných odborných středních školách mělo být pro vyšší ročníky vyhrazeno
projektovému řízení více vyučovacích hodin. Hlavní náplň předmětu by tak měl být komplexní,
aktivní styl výuky, která probíhá formou projektů, přesahujících rámec jednotlivých předmětů a
zahrnujících povinně volitelné a všeobecně vzdělávací předměty.
Co je projektové řízení?
Projektové řízení je pracovní systematika a postoj, zavedený v odborné praxi. To znamená
dosažení cíle projektu pomocí vědomostí, dovedností, nástrojů a technik k tomu určených. Cílem
projektu je „učení studentů praxí“. Je kladen důraz na aktivní účast studentů spíše než na jejich
pasivní přijímání znalostí od třetí strany. Konfrontací více oborů, které zasahují do projektů,
stoupá celková efektivita žáků. K práci se navíc musí stavět odpovědně, protože nebudou
v projektech pouze sami za sebe, ale také jako součást týmu, což navíc zlepší komunikační a
kooperační schopnosti studentů. Program projektového řízení si klade za cíl systematicky získat
metodické a sociální kompetence nad rámec oborů a předmětů. K dalším bodům patří naučit
studenty jednat strukturovaně, týmově, myslet systematicky a naučit se řízení svého času, tzv.
time management.

Proč zavést projektové řízení na odborné školy?
Hlavním důvodem pro zavedení projektového řízení do škol je, že se jedná o inovativní metodu
pro dosažení kvalitnějšího vzdělávání na odborných školách. Tento systematický pracovní postoj
středoškoláci dále využijí i na vysokých školách a v zaměstnání. Schopnost pracovat na
projektech, být součástí týmu, řešit problémy kolektivně a podávat kvalitní a spolehlivé výkony
představuje významnou profesní kompetenci. Projektové řízení také přímo souvisí s vývojem
kreativního myšlení a mezioborovým komplexním chápáním. Zlepšováním všech těchto
dovedností v rámci projektového řízení zaručí, že z odborných škol vyjdou schopní a
kompetentní absolventi se zkušenostmi s týmovou prací. Odborné školy tedy nebudou opouštět
nezkušení „zelenáči“, ale absolventi připraveni na studium na vysoké škole a budoucí
zaměstnání.
V současné době je připraven materiál pro školy, který projde expertním posouzením vyučujícími
z VŠE, profesionály z praxe, řediteli středních škol i studenty VŠE. Klub projektového řízení
dodá k připravovanému materiálu i vlastní expertní stanovisko a podněty. Pokud vás tato
problematika zajímá, více informací vám poskytnou ve Studentském klubu projektového řízení,
který při VŠE aktivně působí.

