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Úvod
V dobe od zavedenia výučbového konceptu na základe dohody s KMK (1996) až k
dnešnému vývoju profesionálneho návodu sa medzitým mnohé zmenilo. Došlo k zásadnej
zmene perspektívy vo vzťahu k štruktúre profesijných vzdelávacích plánov. Vo svojom
obsahu sa výukové koncepty orientujú na "významné profesijné pracovné situácie" a na
"prevádzkové podnikové procesy". Tradičné odborne-systematická štruktúra sa tak približuje
k praktickým podnikovým situáciám, aby tak mohlo dochádzať k väčšiemu prepojeniu
všetkých významných profesijných súvislostí. Paralelne s týmto nasmerovaním dochádza k
posilneniu samostatnosti učiteľov, ktorí sa v rámci daného cieľa vzdelávania môžu sami
rozhodovať o postupe výučby. To je určite rozdiel k skoršiemu poňatie výučby, ktoré bolo
zamerané na poučenie o tom, čo majú žiaci vedieť (ako inštrukcie k tomu, čo sa majú
naučiť).
V pozadí oboch týchto vývojových línií stojí domnienka, že k rozvoju kompetencií
žiakov dôjde na základe samostatného vysporiadanie sa učiteľa s autentickými profesijnými
problémami, ako sú napr spracovávané v rámci hospodárskych projektov. Pre vzdelávanie,
ktoré je založené na koncepte výučby, to znamená, že musíme sledovať ďalší dôsledný
vývoj smerom k stanovenému európskemu rámci kvalifikácie. Ten je definovaný ako
"doložená schopnosť využívať vedomosti a zručnosti ako aj osobné, sociálne a
metodologické schopnosti v praktických pracovných situáciách a pre profesijné alebo osobný
rozvoj." Nový koncept obsahuje dôraz na samostatnosť a prevzatie osobnej zodpovednosti
žiakov. V priebehu niekoľkoročných vývojových a skúšobných procesov na odborných
školách v Brémach sa ukázalo, že systematické získavanie týchto kompetencií môže byť
zaručené predovšetkým tým, že žiaci vo výučbe spracovávajú reálne alebo virtuálne zadanie
na základe predstavených metód projektového riadenia. Pedagogické podklady, ktoré počas
tohto procesu vznikali, zrkadlí celkový proces štúdia a rozvoja žiakov. Predložené pomocné
materiály tvorí okrem iného vhodný základ pre spätnú reflexiu a celkové vyhodnotenie
procesu vzdelávania. A práve z tohto dôvodu dávame taký dôraz na podrobné rozpisovaní
predloženej príručky pre vyhodnotenie nášho druhu projektov.
Veľká samostatnosť učiteľa však neznamená, že sú ciele a metódy výučby úplne ľubovoľné.
Učiteľovu samostatnosť chápeme tak, že učiteľ sám si hľadá vhodné formy v rámci daného
rámca projektu. Pravidelná štruktúra postupu v projektovom riadení vedie nutne k
dodržiavaniu spoločne dohodnutých kritérií, postupov a rámcových podmienok. Načrtnutý
prístup je dokonca podmienkou toho, aby celý proces vyhodnotenia projektovej činnosti
zaručoval potrebnú porovnateľnosť a transparentnosť.
Predložené odporúčania sú v tejto príručke založená predovšetkým na skúsenostiach
našich kolegov a kolegýň učiteľov odborných škôl. Naše skúsenosti v oblasti duálneho
vzdelávania ako aj vo vzdelávaní orientovaného na profesijnú prax ukazujú, že výučba
projektového riadenia na základe všeobecných metód projektového manažmentu je tiež v
našom kontexte odborných či škôl či učilíšť vhodnou metódou k tomu, aby sa žiaci cvičili v
samostatnom rokovaní na základni vlastnej zodpovednosti. Touto cestou je možné využiť
hodnotiace tabuľky v prílohe na konci príručky tiež pre iné školy či vzdelávacie kurzy.
Príručka je rozdelená do štyroch častí. Najskôr sa pokúša vysvetliť základné pojmy,
ktoré by mohli byť vo vedeckej a pedagogickej diskusiu kontroverzných alebo by mohli byť
prinajmenšom interpretované rôzne. Napriek tomu predkladáme vysvetlenie vybraných
pojmov len do tej miery, ktorá sa nám javí pre pochopenie nášho pojednania ako dôležitá.
Kapitola sa obmedzuje na niektoré špeciálne aspekty, ktoré sú dôležité pre kontext
projektovej orientácie. V ďalšej kapitole sú zhrnuté doterajšie výsledky zo zavádzania výučby
projektového riadenia v našich miestnych odborných školách. Druhá kapitola tak tvoria
základ pre nasledujúcu kapitolu tretiu, v ktorej opisujeme nástroje a metódy pre
vyhodnotenie projektové práce žiakov v rámci výučby alebo počas záverečnej skúšky. Vo
štvrtej kapitole sú potom už uvedené konkrétne návrhy hodnotiace tabuľky projektovej práce
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ako časti záverečného hodnotenia študijných a pracovných výsledkov žiakov. Vychádzame
pritom z návrhov našich kolegov a kolegýň učiteľov zo stredných či odborných škôl.
Uvedené hodnotiace tabuľky boli síce už v školskej praxi vyskúšané, napriek tomu je
smieme chápať ako naše odporúčania pre ďalšie regióny a školy. Návrh predložených
tabuliek (tak ako mnoho ďalších kolujúcich pomôcok po rôznych školách) nie sú empiricky
zaistené pre stopercentné použitie bez zmeny na všetkých školách aj v iných krajinách.
Napriek tomu máme za to, že v rámci pragmatického zjednotenia sa na vyhodnotenie
kompetenčné orientovaného hodnotenia projektových aktivít sú použiteľné aj na iných
školách napr aj v iných európskych krajinách.
(Výučba projektového riadenia v brémských odborných školách vychádza zo
Základného curricula projektového riadenia pre profesne orientované vzdelávacie predmety
ako prípravu na štúdium na odborných vysokých školách (pozri: www.lis.bremen.de,ktoré je
preložené v rámci projektu aj do slovenčiny a je partnerským školám k dispozícii). Ako
smerodajná skriptum pre výučbu slúži známy Praktický návod pre stredné či odborné školy a
učilištia s názvom Projektové riadenie na školách (PRS), ktoré je tiež preložené do
slovenčiny a dané partnerským školám k dispozícii). Rovnako tak sú v ponuke ďalšie učebné
pomôcky, ktoré sú v origináli k stiahnutiu online na www.pm-schule.de a slúži ako ponuka
pre obohatenie v spolupráci na medzinárodnom projekte pre výučbu projektového riadenia.)
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1. Pokus o výklad pojmov
Pojem"kompetencia"je dnes centrálna ako v všeobecne vzdelávacie tak v
profesionálnej vzdelávacej rovine. Zároveň však obsahuje ďalšie rôzne významy. V expertíze
OECD s názvom "Concept of Competence: A Conceptual Clarification" opisuje len sám
Franz E. Weinert asi deväť rôznych významov pojmu "kompetencie" (Weinert, 2001a).
Otázka, čo pojem kompetencie znamená, je rozhodujúci pre ďalšiu otázku, ako možno
príslušnou inštitúciou rozvíjať, evidovať a vyhodnocovať. Preto potrebuje bližšie vysvetlenie
pojmu. Budeme sa zaoberať nasledujúcimi otázkami:
1. Ako je kompetencia definovaná v oblasti všeobecného vzdelávania?
2. Ako je kompetencia definovaná v oblasti profesijného vzdelávania?
3. Aké dôsledky vyplývajú z pochopenia pojmu pre evidenciu a hodnotenie projektovej
činnosti?

Ako je definovaná kompetencie v oblasti všeobecného vzdelávania?
V roku 2003 zadalo Spolkové ministerstvo pre vzdelanie a vedu k vypracovaniu
expertízy s názvom: "Vývoj národného vzdelávacieho štandardu", ktorá bola vypracovaná
skupinou autorov pod vedením Eckhard Kliemeho. Z tohto dôvodu sa expertíza v odborných
kruhoch tiež menuje po autorovi "Kliemovv posudok" (Klieme, 2003). V tejto expertíze je
rozvedené celkové pochopenie kompetencie, ktoré má veľký vplyv aj na celkové
porozumenie kompetencií aj vo všeobecne vzdelávacej oblasti. Logika expertízy spočíva v
tom, že vzdelávacie ciele tvorí východiskový bod v príprave vzdelávacieho programu. Ciele
sú napriek tomu dosť všeobecné a často nešpecifikované, a práve preto je potrebné ich
konkretizovať pomocou vzdelávacie štandardy vo forme kompetenčných požiadaviek. Naša
otázka potom znie:"akýmikompetenciami teda musia žiaci disponovať, keď platí, že škola
musí dosiahnuť svoje najdôležitejšíchcieľov."(Klieme, 2003, strana 21).
Aby sme touto otázku mohli zodpovedať, potrebujeme poznať špecifické
kompetenčné modely domén (doménami myslíme predovšetkým školské odbory), ktoré
musia pripraviť predovšetkým didaktickí pracovníci jednotlivých odborov. Toľko najprv k
základným východiskám našej logiky. Kliemov posudok naštartoval niekoľko rôznych
iniciatív. Tak sa napr stalo, že od jesene 2007 je požadovaný od Nemeckej vedeckej
spoločnosti program zameraný na hlavné ťažisko s názvom:"Kompetenčnémodely pre
evidenciu individuálnych výsledkov výučby a pre hodnonej vzdelávacíchprocesov". V danej
rámcovej dohode je definovaná kompetencie"akokontextovo špecifické kognitívne
dispozícievýkonu, ktoré sa vzťahujú funkčne na situácie a požiadavky vnútri
určitýchdomén."(Klieme & Leutner, 2006, str 4).
Ohraničenie pojmu príslušnou inštitúciou na"kontextovošpecifické kognitívne
dispozície výkonu" je na jednej strane zdôvodnené vedeckou stratégiou (vývoj v meracích
metódach je v tejto oblasti dnes veľmi prepracovaný), na druhej strane je toto sústredenie sa
na kognitivnost (fenomén poznania) určitým výrazom založeným na kognitívno teoretickom
pochopenie podstaty problému.
Predpoklad kognitívno-teoretického prístupu znamená, že
(1) kompetencie individuálnych kognitívnych dispozícií sú definované, a to preto,
(2) aby sme boli schopní riešiť problémy. Iný opis pre úlohu "vedieť riešiť problémy" je
formulácia, že sa tieto dispozície vzťahujú "funkčne na situácie a požiadavky" (pozri vyššie
uvedené zadanie Nemeckej vedeckej spoločnosti so zameraním na hlavné ťažisko
problému). Navyše platí, že kompetencie
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(3) sú špecificky kontextové, a to na rozdiel od inteligencie, ktorá predstavuje všeobecnú,
kontextovo nezávislú a len obmedzene naučiteľné kognitívne dispozícii. Pojem kompetencie
tak uvádzame ako protipól pojmu klasického bádania o fenoméne inteligencie. Kompetencie
sú preto naviac
(4) špecificky doménový orientované. Pod pojmom domény chápeme školské odbory, ktoré
vyplývajú z osnov a organizácie všeobecného vzdelania. Inak povedané: "Tieto obsahové a
skúsenostné oblasti sú dnes reprezentované v školskom systéme predovšetkým svojím
rozdelením na odbory čiže predmety." (Klieme, 2003, str 134f.)
Pôvodné dimenzie Weinertova, ktorá bola základom aj pre Kliemeho posudok, je
obsiahlejší a obsahuje navyše ešte motivačný, rozhodovacie, sociálne a morálne schopnosti:
Kompetencie v tomto zmysle znamenajú "naučiteľné kognitívne schopnosti a znalosti, ktoré
si je jedinec s to osvojiť pre riešenie určitých problémov tak, aby pritom mohol v rôznych
situáciách úspešne a zodpovedne využívať všetky tie s nimi spojené motivačný,
rozhodovacie, sociálne a morálne schopnosti a znalosti. "(Klieme, 2003, str 72, v
nadväznosti na Weinert, 2001B, str 27f.) Rovnako tak stavia na tejto obsiahlejší definícii
Kliemeho posudok, kde je však pojem kompetencie v expertíze následne, napríklad pri opise
kompetenčných modelov, pojatý užšie s jednoduchým dôrazom na kognitívne schopnosti a
kompetencie .

Aké dôsledky vyplývajú z výkonnostnej kontroly a jej vyhodnotenie v oblasti
všeobecného vzdelania?
Naši logiku môžeme zhrnúť nasledovne: Kompetenčné modely tvoria východiskový
bod pre zhodnocovanie sledovaných výkonov. Kompetenčné modely sa skladajú z
kompetenčných modelových štruktúr a kvalitatívnych rovín získaných kompetencií. Modely
kompetenčných štruktúr odpovedajú na otázku, "ktoré a koľko rôznych kompetenčných
dimenzií je diferencovane obsiahnuté v jednej špecifickej oblasti." (Klieme & Leutner, 2006,
str 6). Kvalitatívnej úrovne kompetencií zodpovedajú nakoniec na otázku, "ktoré konkrétne
situačné požiadavky môžu nami sledovanej osoby zvládnuť a pri akom kompetenčnom
dôrazu." (Klieme & Leutner, 2006, str 6f.). Kvalitatívnu úroveň kompetencie špecifikujeme
pomocou "kognitívnych procesov a rokovaní na základe určitej kvality, ktorú môžu žiaci
zvládnuť na sledovanom stupni, ktoré už však nemôžu zvládnuť žiaci na nižšom stupni."
(Klieme, 2003, strana 22).
Tento prístup môžeme ilustrovať na príklade vzdelávacieho štandardu v matematike
pre ukončení strednej školy (Uznesenie zo 4.12.2003). Rozlišujeme pritom šesť
kompetenčných dimenzií (K 1: Matematická argumentácie, K2: Matematické riešenie
problémov, K3: Matematické modelovanie, K4: Používanie matematických foriem, K5:
Používanie symbolických, formálnych a technických matematických prvkov, K6: Komunikácia
(ako trojúrovňový požiadavka, I: Reprodukcia, II: Tvorba súvislostí, III: Zovšeobecňovanie a
reflektovanie). Podobný koncept by sme si mohli priblížiť na konkrétnom grafe pre každý
odbor o dvoch osách - "Dimensi" a "Úroveň" (celkom by ich bolo 18).
Pokiaľ tento model zostavíme systematicky podľa odborov, je možné situované úlohy
rozvíjať modelovo, čo nám nakoniec pomôže úspech výučby dobre a komplexne vyhodnotiť:
Kompetenčný model Úlohy individuálne riešenie.
Pripísanie jednotlivých kompetencií potom nasleduje v prehodený poradí:
Individuálne riešenie Kompetenčný model Individuálne kompetencie v riešení úlohy.
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Ako v tomto poňatí uchopiť profesijné vzdelávanie na odborných školách?
Na vyššie uvedenom prístupe je pozoruhodné, že:
(1) Výukový koncept je tu pominutia (v Kliemeho posudku tento zámer nie je vôbec
spomenutý).
(2) Opísané sú naopak kompetencie, zvlášť potom kognitívne schopnosti a vedomosti.
(3) Úspech výučby a kognitívnymi schopnosti určitého výkonu sú na rovnakej rovine.
(4) Vykazuje vymedzenie voči profesne pedagogickému porozumenie kompetenciám. Klieme
mj uvádza: "Tu používaný pojem kompetencia je potreba jasne definovať od konceptov,
ktoré pochádzajú z profesijnej pedagogiky a v odbornej verejnosti sa často používajú, totiž
Konceptualizácia vecné, metodické, sociálne a personálne kompetencie. "(Klieme, 2003,
strana 15).
Odmietnutie profesne-pedagogického pojmu autori zdôvodňujú pomocou jeho
domnelé prílišnej závislosti na obsahu a skúsenosti. Myslia tým predovšetkým koncept
"kľúčových kvalifikáciou", ktorý vo svojej pôvodnej verzii na začiatku roka 1970 bol skutočne
koncipovaný v závislosti na obsahu a
skúsenosti. Jednotlivé vplyvy tejto idey vidíme dodnes, zároveň je však tým skrátený a zazahmlievaniu aktuálny stav profesne-pedagogické diskusie. V posledných 35 rokoch sa však
naše disciplína vyvinula.
V nových publikáciách už ono vymedzenie voči profesijnému vzdelávanie nie je tak
prísne formulované a tiež diskusia o Nemeckom kvalifikačnom rámci, popr. zadanie
Európskeho kvalifikačného rámca (European Qualification Framework - EQF) vykazuje
prínos ďaleko širšieho porozumenia fenoménu kompetencií, a tým sa im darí celý koncept
pozdvihnúť na znalosti. EQF zohľadňuje personálne a sociálne kompetencie. Týmto
odkazom sa konečne dostávame k pojmu kompetencie profesijného vzdelávania.

Ako je definovaná kompetencie v profesijnom vzdelávaní?
Východisko profesijného konceptu "rokovací kompetencie" tvoria tri kompetenčné
aspekty: Vecné, sociálne a osobné kompetencie Heinricha Rotha (1971), ktoré boli neskôr
využité Nemeckou radou vzdelávanie. Rada definuje kompetenciu ako schopnosť osobného
zodpovedného rokovania. Kompetencia má označovať u subjektu skutočne dosiahnutý
úspech výučby. Kvalifikácia umožňuje vo vymedzení objektívne zhodnotenie vedomostí,
schopností a zručností (Nemecká rada vzdelávanie 1974, str 65). Konferencie Ministerstva
kultúry definuje rokovací kompetencii nakoniec ako "pripravenosť a schopnosť jedinca sa
správať zodpovedne a vecne, premyslene ako indivíduum aj súčasť spoločnosti vo všetkých
svojich profesijných, spoločenských a súkromných situáciách" (KMK 2000, str 9).
Porozumenie pojmu je nasmerované na vzdelávacie ciele. V Kliemeho posudku sú
síce vzdelávacie ciele menované ako východisko, ale ďalej sa o nich nehovorí. Navyše sú
popísané príliš všeobecne bez špecifikácií, len preto, aby bolo spomenuté porovnávacie
hodnotenie výkonu. Konkrétne bolo na jednej strane síce veľmi precízne a merateľne
vylepšené porozumení o kognitívno-teoretické kompetenciu, na druhej strane boli merateľné
výstupy redukované. Weinert, ktorého definícia kompetencie je založená na kognitívnom
prístupe (Klieme, 2003), rozlišuje tri kompetenčné triedy a uvádza: "Je však sporné, či tieto
kompetenčné triedy sú tak potrebné pre dobrý a úspešný život vnútri aj mimo školy.
"(Weinert, 2001B, S. 28). Ako triedy menuje odbornú kompetenciu, nadodvetvové
kompetencii a rokovací kompetencii:
•

odborné kompetencie (napr. fyzikálne, cudzojazyčná, hudobné apod)
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•

nadodvetvové kompetencie (napr. riešenie problémov, tímová spolupráca)

•

rokovací kompetencie, ktoré obsahujú kognitívne a tiež sociálne, motivačné,
rozhodovacie a často aj morálne kompetencie a umožňujú nám tieto získané znalosti
a schopnosti využívať ich úspešne a zodpovedne vo veľmi rozličných životných
situáciách. "(Weinert 2001B: str 28).

Pritom je zaujímavé, že definícia rokovací kompetencie súhlasí so základnou
definíciu kompetencií, ktorá tvorila tiež povodní báze Kliemeho posudku. Pozrime sa ešte,
ako je znázornené profesijné pochopenie rokovací kompetencie v grafické štruktúre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rokovací kompetencie
Kompetencie
Kompetencie
Emócie
Vôľa
Motivácia
Odborná kompetencia
Sociálna kompetencia
Kompetencia samostatnosti

Etická kompetencia
Metodická kompetencia

Kognitívny a prakticky orientovaný prístup v porovnaní s kompetenčným
prístupom
Pri kognitívno-teoretickom kompetenčnom prístupe vychádzame z toho, že osoba (v
SR žiak) disponuje naučenú kompetencií. Aby sme pochopili, o aký druh dispozície sa jedná,
môžeme prezentovať teoretický kompetenčné modle podľa zadania. Kvalita vypracovaných
riešenie umožňuje pomocou odvolanie sa na kompetenčný model ohodnotenie kompetencie
na základe otázok: Akú má daná kompetencie žiaka úroveň? Aké dimenzie ovláda? Pritom
odhliadneme od vplyvov okolia, pretože by nám falšovali merateľné výsledky. V testovacej
situácii napr. nie je dovolené, aby sa zohľadňovalo informácie od iných osôb (pri práci v
triede je to označovaný no ako "opisovanie"). Rovnako nespomínam, že zadané úlohy pre
projekt sú schopné vyvíjať nekontrolovanou vlastnú dynamiku. Taká dynamiku, ktorá sa stále
v sociálnych situáciách objavuje, narúša porovnateľnosť meraní.
Táto konštrukcia nezodpovedá odborným požiadavkám. Profesijné situácia projektov
žijú z interaktivity medzi osobou (žiakom) a sociokultúrnym alebo materiálnym okolím.
Profesijné situácie sú dynamické a otvorené (a to nielen dynamicky vnútri uzavretého
systému). Poznanie a umenie žiaka (niečo rozhodovať a konať) sú vstupnou podmienkou
(predpokladom) a meniace sa umenie a poznanie žiakov sú výstupné podmienkou
(výsledkom) ich rokovaní. Rôzne kompetencie a schopnosť riešiť problémy sú vždy
špecificky doménové (odborové), pričom tu nemyslíme len na logiku nejakého odboru
(predmetu), ale požiadavky na praktickú profesijnú situáciu.
V praktickom profesijnom rokovaní sa prejavuje vždy kombinácia rôznych odborných
a nadodborových kompetencií. Východisko v profesijnom vzdelávaní teda netvorí nejaký
teoretický kompetenčné model, ktorý by zodpovedal nejakej pomyselnej situáciu mimo
reálne projektové úlohy a ktorý by bol schopný zachytiť status quo indivídua. Naše
východisko tvorí skôr komplexné, dynamické, situačné, odborné a sociálno-kultúrne
uchopenie problému, ktoré rovnako dovoľuje rôznorodé riešenia, ktoré tiež sľubuje úspešné
riešenie. Úspechom je tu mienená nielen otázka odbornej korektnosti, ale najmä sociálny
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akceptácie a sociálne i materiálne dôsledky ľudského konania so všetkými jeho dôsledkami.
Skúmať by sme mali aj to, aké skúmané rokovania implikuje vedľajšie účinky.
V koncepte zameranej výučby je logika profesijného vzdelávania organizovaná
osnovou . V našom koncepte výučby sú zohľadnené reálne profesijné súvislosti problému,
možnosť jeho praktického využitia, nielen teoretická odborná formulácie. Koncept výučby
odvodzujeme z praktického prostredný, z profesijnej situácie rokovania. Definícia problému
sú teda konkretizované podľa reálnych profesijných výučbových situácií. Profesijné výukové
situácie slúži ako aplikačné príklady schopností a sú interpretovateľné dvojakým spôsobom:
na jednej strane ako aplikovaný prípad odborné štruktúry a na druhej strane ako aplikovaný
prípad profesijných činností (Sloane & Dilger, 2006, str 25). Cieľom profesijného vzdelávania
je preto schopnosť profesijného rokovania, popr. rokovací kompetencie ako schopnosť riešiť
úspešne a zodpovedne zadanej profesijné problémy. Vedľa kognitívnych schopností a
kognitívneho umenia, sú potrebné sociálne, motivačné, rozhodovacie a morálne
kompetencie.

Ktoré dôsledky vyplývajú z kontroly výkonov a ich hodnotenia v oblasti
profesijného vzdelávania?
Aby sme mohli zhrnúť profesijné rokovací kompetencie , spoliehame sa - ako je v
hospodárskej praxi bežné - na metódy evidujúci kompetencie podľa praktických potrieb, ako
napr pracovnej skúšky riešiaca skutočný podnikový úlohu. Tieto kritériá môžu do určitej
miery rozhodovať o záverečnom vyhodnotení rokovacích kompetencií, pokiaľ zodpovedajú
rozhodovacom a rokovacím situáciám, popr . keď je maximálne simulujú a ktorých aktéri
môžu preukázať svoje rokovací kompetencie. Empirické nálezy ukazujú na to, že dokonca aj
pri silne motivovaných osobách podať maximálny výkon má vplyv spôsob zadanie úlohy na
to, či budú vedieť v určitých situáciách prejaviť svoje kompetencie. Projektová skúška môže
byť vnímaná ako jedna z pracovných skúšok, ktorá preukazuje vícedimenziální kompetencie.
Ako nutné podmienky pre prakticky orientované posudzovanie kompetencií môžeme v
zhrnutí nechať vypracovať nasledujúce aspekty:
• Musí byť špecifikované maximálne autentickej situačné podmienky, za ktorých môže, popr.
musí byť vyjadrený spôsob chovania .
• Musia sa opísať sledované spôsoby správania, ktoré majú zásadný význam pre naplnenie
určitých požiadaviek.
• Musí byť uvedené mierka posúdenie, podľa ktorého sa budeme rozhodovať, či a v akej
miere bude preukázané splnenie požiadavky skrz konajúce indivíduum.
Samotné rozdelenie podľa odborových a nadodborových ako aj prakticky
orientovaných rokovacích kompetencií, ktoré nebude vykonané v dostatočnej miere, bude
zodpovedať diferencované kategorizáciou za účelom evidencie sledovaných a očakávaných
kompetencií. Tak je možné rôznymi spôsobmi predstaviť konkrétne dopady napr pre
uchádzačov o prácu na projekte. Metodologická kompetencie môže byť interpretovaná napr
ako schopnosť systematického premýšľania, ale tiež ako schopnosť použiť moderačné
techniky, ako schopnosť pre výver metód alebo ako schopnosť rešerše získaných informácií.
Metodologická kompetencie znamená pre vedúceho marketingového oddelenia niečo úplne
iné, ako napr pre tlačiarov alebo cudzojazyčnú sekretárku. Metodologická kompetencie
nemôže byť však definovaná a skúšaná abstraktne, ale stále len v profesijne orientovanom
10

kontexte danej rokovací situácie. A dodajme ešte: Metodologická kompetencie sa môže stať
súčasťou Oborný a / alebo nadodvetvové kompetencie.
V rámci rôznych kompetenčných dimenzií je potreba identifikovať následne konkrétne
čiastkové kompetencie, ktoré slúžia naplnenie situačne podmienených požiadaviek. Tie
možno doplniť o sprístupnenie vzdelanie zodpovedajúcich indikátorov na rovine evidencia
správanie. Tu môžeme v rámci príprav na projektové vyučovanie využiť zadanie cieľovej
polohy (napr. plánovanie polroku). Každý zodpovedný tím učiteľov uvedie toto zadanie
cieľovej podoby očakávané kompetencie a indikátory a priradí ich k rôznym rokovacím
kompetenciám projektu tak, že budú môcť byť na konci tiež kontrolované a vyhodnocované.
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2. Projekty a projektové riadenie v odbornej
strednej škole
V projektovom vyučovaní na základe metódy projektového riadenia žiaci pracujú a
učia sa na rozdiel o doterajších vyučovacích foriem látke, ktorá nie je závislá na teoretických
témach, ale na prakticky orientovaných problémoch. Východiskom projektu nie je nejaké
teoretické tému (vyučovacie téma), ale vždy riešenie konkrétneho problému, ktoré je
dovležité najít pro účastníky anebo pro zadavatele (ať vnitrního či vnějšího). Často je
formulováno v rámci zadání projektu, pro jehož zpracování je naplánován určitý časový
rámec a část o také, rozpočet. Výhodou této kombinace pracovního a učebního procesu je
možnost získat nutné odborné znalosti a personální či sociální kompetence, které sú
dovležité pro úspěšné vyrešení problému projektu.
Projektová práce movže být velmi dobre propojena se zavedeným konceptem výučby
odborné školy, která se orientuje na definici problému a související oblasti jednání reálné
podnikové praxe. Komplexní učební situace mohou být dostatečně zpracovány proto také ve
formě projektov. Projektové riadenia movže být smysluplně využito za predpokladu, že:
a) profesní zadání problému je tak náročné, že v dohledné době nemovže být vyrešeno
jedním člověkem,
b) je potrebná odborná kompetence rovzných disciplín, popr. osob, a
c) musí být zajištěna a systematicky rozvíjena kvalita výukového procesu a praktického
rešení.
Menované podmienky majú dôsledky pro prípravu a tvorbu učebního plánu a pro
konečné vyhodnocení projektových výsledkov. Rozhodujícími body projektové výučby podľa
metody projektového riadenia sú:
• Orientácia na želania a potreby objednávateľa (spravidla externého)
• Sebaorganizácia v rámci vopred dohodnutých podmienok
• Systematické a štrukturované projektové plánovánie je dôležitějšie ako samotná realizácia
• Fáza postupnej reflexie počas projektu a v jeho závere
• Prepojenie práce a učenia
• Spolupráce a deľba práce orientovaná na kompetencie v tíme
• Vlastný časový priebeh prispôsobené potrebám projektu
• Definície vlastných cieľov v rámci zadania projektu
• Prevzatie zodpovednosti za individuálnu prácu a za tímovú prácu.
Projektové riadenie = sebeorganizácia v systému
Zaváděné metody projektového riadenia na všetkých odborných či stredních školách
v Brémách ulehčuje srovnatelnost projektových zkoušek mezi rovznými studijními skupinami
a na rovzných typech škol. Učební proces v projektu je doprovázen a riadený pomocí
pomocného skripta „Projektové riadenia na školách“.1 Materiál je sestaven tak, aby žáci mohli
samostatně zpracovat jednotlivé kroky projektového riadenia. Na základě skripta PR a
uvedeného vzorového príkladu vytvorí krok za krokem kompletní projektové plánování pro
svovj projekt se všemi nutnými dokumenty. Tím bude i pres jednotné postupy vytvoren
dostatečný prostor pro kreativní rešení žákov.
1 1. Napr.: Michael Gessler, Jürgen Uhlig-Schoenian: Projektmanagement macht Schule: Selbstorganisiertes Lernen und
Arbeiten mit Plan - ein handlungsorientierter Leitfaden für den Unterricht in der Sekundarstufe II. Siehe auch: Literaturliste im
Anhang. (preloženo do češtiny FPH, VŠE v Praze: Projektové riadenia na školách, 2012)
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Dokumentace procesov a výsledkov
Projektová práce na bázi projektového riadenia generuje širokou základnu možností zpětné
kontroly a hodnocení jednotlivých fází a umožňuje procesu, během kterého žáci získávají
kompetence, transparentní pristup konečného hodnocení. Projektová zpráva se skládá v
zásadě ze troch komponentov:
a) Deník projektu/deník výučby (personální a sociální kompetence),
b) Dokumenty projektového riadenia (metodologická kompetence)
c) Dokumentace výsledku projektu (věcná kompetence).
a)
Deník projektu / deník výučby
V deníku projektu a v deníku výučby dokumentují žáci mimo jiné své jednotlivé pracovní
kroky, provběžné zprávy, spolupráci s partnery a svovj individuální podíl na tímové práci.
Vedení deníkov ulehčuje zpětnou kontrolu a historii plánovacích činností podľa časových
period podporuje sebereflexi v týmu. Pro učitele a učitelky nabízejí deníky dovležitou
možnost, se kdykoliv informovat o stavu práce projektového týmu a podľa potreby také do
projektové práce zasáhnout – intervenovat s námitkou či návrhem a pomocí k lepšímu
rešení. Po uzavrení projektu slouží deníky jako dokumentace procesních krokov,
realističtějšímu sebehodnocení sama sebe, svého týmu a hodnocení svých prípadných
externích partnerov.
b)
Dokumenty projektového riadenia
V provběhu projektového zpracování vzniknou četné dokumenty, které se orientují podľa
mezinárodních standardov projektového managementu. Odrážejí výsledky systematického
procesu rešení problémov. Dokumenty se odlišují prece jen obsahově (podľa projektu, týmu
a zpovsobu rešení) a umožňují tak seberiadenia ve strukturovaném studijním prostredí. V
jednotlivostech se jedná o následující dokumenty:
• Analýza prostredí a zájmových skupin
• Cílová matrice
• Plány fází
• Podrobné zadání
• Smlouva projektu
• Plán struktury projektu
• Popisy pracovního zadání
• Plány provběžných termínov
• Plán milníkov
• Portfolio rizika
• Organizace projektu
Okrem toho tu máme možnosť tiež sledovať určité pracovní procesy v tímoch a
začlenit do jejich hodnocení vo fáze instalace projektu:
• Provběh tvorby týmu
• Dokumentace dodržení tímových pravidel
• Rozdělení rolí v projektu
• Pečlivost pri vyjasnění zadání
• Užití IT v projektu
• Presentace.j
Počas realizácie projektu:
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• Vedení projektového týmu
• Sledování milníkov projektu
• Komunikace v projektovém týmu
• Podávání zpráv a informací
• Projektový marketing
• Uzatvorenie projektu.
c) Dokumentace výsledku
U každého projektu počítáme s výsledkem jako odborně-obsahového rešení
problému ve formě produktu, konceptu, technického vybavení, potrebných služeb nebo
organizačního plánu. Tyto výsledky sú – pokud není již predtištěna forma dokumentu –
potreba dokončit v efektivním predstavení speciálním dokumentem. Typické príklady sú:
• Komentovaná fotodokumentace z prezentace projektu.
• Rozhodující plánovací kroky s odpovídajícím funkčním popisem potrebných prístrojov a
príloh.

3. Kompetenčně orientované hodnocení výkonov v projektovém vyučování
3.1 Zásady projektového hodnocení
Projekty poskytují ze svého velmi transparentního vývojového procesu as ohledem
na kritérium „spokojenost zákazníka“ (pri reálných projektech) velmi mnohotvárné záchytné
body pro diferencovaný úsudek a hodnocení, které pri soustredění se pouze na jednotlivé
známky z predmětov není vovbec postižitelné. Proto doporučujeme, aby někdo ze
zodpovědných vyučujících pripravil náčrt výkonov vyplývající z rámce projektové práce a
doplnil tak regulérní známky na vysvědčení. Projektové riadenia nabízí možnost, jak evidovat
výkony v několika časových úsecích a v rovzných situacích. Touto cestou se vyhýbáme
jednostranným a pouze bodovým hodnocením. Další perspektivou konečného hodnocení je
vtažení samotných žákov do hodnotícího procesu. Oni prece znají celý kontext projektu a
kontext svých výkonov a vývoje nejlépe. Pres dialogické formy propojení sebehodnocení a
hodnocení druhé osoby dojde k posílení žákovy schopnosti k uvědomění si vlastního výkonu
ak jeho ohodnocení. Tato kompetence, která je v dnešních školách stále ještě často
zanedbávána, pritom každým dnem nabývá na své dovležitosti. To znamená, že posouzení
výkonu by mělo být nejen orientováno na výsledek, nýbrž také na samotné žáky a na jejich
učební procesy. Je to určitá forma „provběžných bilancí“ během celého projektu nebo
školního roku s individuálními odkazy na rozšírení popr. posílení jejích kompetencí.
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Pojmy jako „posouzení výkonu“ a „ohodnocení výkonu“ často splývají jako synonyma.
Pri premýšlení o podstatě našeho projektu vycházíme z toho, že výkony žákov musí být
nejprve sumarizovány v rámci:
(1) „Zjištění výkonu“ popr. „popis výkonu“ (popis pozorovaného výkonu). Na to navazuje:
(2) Posouzení výkonu, které je opět predpokladem pro další krok:
(3) Ohodnocení výkonu a studijních výsledkov pomocí srovnání s vypracovaným hodnotícím
měrítkem.
K bodu (1): Co má být posouzeno? A co movže být posouzeno?
K bodu (2): Jak movže být něco takového pozorováno, popr. rozpoznáno? A jak to movže
být strukturovaně dokumentováno?
K bodu (3): V čem se liší „dobrý“ výkon od „slabého“ výkonu? A jak je možné
dokumentovaný výkon žákov transferovat do kvantitativní veličiny (známky)?
V zásadě sú ohodnotitelné produkty a procesy jakož i konkrétní výkony jednotlivcov a
skupin. Hodnotící postupy se liší pouze ve stupni náročnosti a ve stupni své „objektivity“. V
podstatě je velmi jednoduché vyhodnotit hotový produkt na konci výkonu jednoho žáka z
pozice učitele. Daleko náročnější je dodatečné zohledňování procesov a skupinových
výkonov jakož i kombinované sebehodnocení a hodnocení druhou osobou. Cizí hodnocení je
predevším (ale nejen) věc zadavatele. Je založeno na písemně fixovaných dohodách
(projektová smlouva) s projektovým týmem. K hodnocení zadavatele však mohou vždy pridat
své vlastní vzájemné hodnocení sami žáci, učitelé, vedení školy nebo externí partneri.
Právně závazné dohody týkající se hodnocení výkonu sú dokonce zakotveny v Brémenském
školním zákoně: „Schulgesetz (§ 38 bod: Leistungskontrollen, Zeugnisse) a vztahují se na
zkoušku projektového výsledku, které je upraveno ve změně nariadenia o vyšších odborných
školách z 31. srpna 2009 (viz príloha).

Kritéria pro transparentní hodnocení a včasné informování o výsledku
Preložíme-li nadpis na podmienky projektové práce, znamená to mezi jiným, že
ohodnoceny mohou být pouze dosažené výsledky a cíle, které byly predem dojednány.
Dovležité je pritom, že kritéria pro udělení hodnotící známky žákovm umožňují od samého
začátku transparentní
formu hodnocení jejich výsledkov, které vycházejí z jejich individuálního učebního vývoje.
Predložené nástroje v této príručce nabízejí určitý výběr a zároveň nabídku, kterou
v jednom jednoročním učebním kurzu ani nemovžeme v plném rozsahu uplatnit.
Doporučujeme proto, abyste si vytvorili těžiště svého hodnocení, které se hodí k vašemu
projektu a které je také potreba zpracovat v době, kterou máte k dispozici. Také v nám dobre
známé klasické formě výučby (kdy stojí učitel pred trídou u tabule) sú určitá omezení,
protože se taková forma učení zaměruje predevším na rozvoj žákových vědomostí, které sú
napr. pak zkoušeny a hodnoceny pri písemných testech nebo ústním zkoušením.
Výpovědi o schopnostech týmu složeného z žákov však na základě těchto klasických
metod vovbec nemohou pricházet v úvahu. Tím je v klasické formě výučby viditelná a
schopna posouzení jen velmi omezená výseč spektra že žákovských výkonov.
Pri provádění a projektu a jeho dokumentaci jako skupinové práci si musíme predem
vysvětlit, jak movže projekt pokračovat napr. pri jeho eventuální redukci nebo redukci členov
skupiny.
Výpadek účastníkov projektu movže být zdovvodněn prerušením učebního kurzu z
nějakého dovvodu, napr. díky nemoci. Ostatní členové skupiny prece nesmí být díky
výpadku ostatních znevýhodněni.
Hodnoťte pouze to, co lze jednoznačně pozorovat!
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Stanovení cíle ze strany učitele tvorí během projektového plánování dobrou bázi pro
posouzení a ohodnocení projektové práce žákov. Dobre stanovené indikátory odpovídají na
otázku: Jak poznám, že jsem docílil určitého cíle? Proto je dovležité, aby hodnotící kritéria
pro výsledky projektu byly dobre čitelné již ze stanovení samotného cíle projektu. Poté bude
zrejmé, která konkrétní očekávání budeme od výsledku projektu nebo od produktu mít.
Takto logicky pripravený postup je velmi podobný mnoha postupovm v reálných
hospodárských podnicích, kdy dochází k dojednání o cíli mezi nadriadenýým a
podriadenýým. Nejdovležitějším predpokladem je kritérium kontrolovatelnosti. Poslední
požadavek je splněn, když formulace cíle odpovídá následujícím kritériím:
Formulujte cíle SMART!
• Specificky: Cíle musí být jednoznačné, konkrétní a precizně formulované.
• Měritelně: Cíle musí být měritelné a schopné posouzení. Konkrétní cíle sú stanoveny jak
pro dobré měrení, tak pro dobré posouzení.
• Akceptovatelně: Cíle musí být se všemi členy týmu odsouhlasené a dohodnuté vzhledem
na schopnost jejich splnění buď pro jedince, nebo po tým.
• Realistické: Cíle musí znamenat určitou výzvu, ale zároveň musí být realistické a
dosažitelné.
• Termínově specifikované: Musí být stanoven časová hranice, dokdy má být cíl splněn.

3.2 Hodnotenie výkonu na základe osnovy
Provedení nových zkušebních forem, které jsme si nastínili, predpokládá, že žáci
budou během výučby na konečné hodnocení pripraveni. To predpokládá také jisté změny v
zaběhlých postupech výučby. Proto byl – jako doplněk k rámcovým plánovm odborně
orientované výukové oblasti na odborných školách – pripraven popis základní osnovy
projektového riadenia. Vztahuje se výlučně na metodickou část výučby a zahrnuje minimálně
rozsah 30 výukových hodin. Obor zaměrený speciálně na výukovou profesní oblast prebírá
se zadáním a definicí hlavního problému z odborné praxe, vovdčí funkci pri zavedení a
aplikaci metody projektového riadenia. Pokud to bude jen trochu možné, budou využity obory
z oblasti, která nutně presahuje úzké oborové pojetí- Pro hodnocení výkonu budou v rámci
plánovacích návrhov dány následující výpovědi:
Žáci odborné školy vykazují výkony, ve kterých sú viditelné jako získané odborné
kompetence, tak aspekty sociální kompetence a lidské kompetence. Spravedlivé hodnocení
výkonu práce se tím musí rídit. Predevším však musí svá používaná kritéria a měrítka
predem otevreně predložit. To se týká stejného ohodnocení oborových i nadoborových
kompetencí. Závěrečné ohodnocení projektové práce, která je chápána jako dokumentace a
posouzení individuálního studijního vývoje a dosud dosažené stavu projektu, zohledňuje
nejen očekávané výsledky, nýbrž také procesy školní výučby a práce. Slouží jako kontinuální
zpětná vazba pro žáky i učitele. Všichni se tak mohou seznámit s pokroky výučby anebo s
deficity výučby, a jako další krok získávají odkazy pro další plánování a orientace v
pokračování výučby, zvláště za účelem podpory všetkých zúčastněných žákov.
Úloha odborné konference/vzdělávací konference spočívá v tom, aby byla jasně
vysvětlena všetkýchna kritéria a zásady hodnocení žákovských prací, a cestou vzájemných
dohod a spolupráce si tak všichni zúčastnění zajistili pokud možno vysokou míru jednotného
postupu ve věci požadavkov na žáky a hodnotící měrítka.
Jako kritéria hodnocení výkonov žákov prichází v úvahu v zásadě tyto:
• Úplnost korektnost poznatkov
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• Samostatnost rešení žákov
• Pečlivé a odborně prijatelné provedení (použití odborného jazyka, prezenční formy a
použitých prostredkov)
• Schopnost interpretace, argumentace a prezentace
• Spolutvorba vyučovacích hodin dle postupu projektu
• Tímová spolupráce
• Schopnosti pro rozvoj strategií pro hledání rešení.
Ako príklady pro kontrolu výučby se pokúsime vymenovat napr. nasledujúce:
• Spolupráce ve trídě
• Testy
• Protokoly
• Referáty
• Dokumentace
• Projektová zadání a prezentace
• Domácí úkoly a pracovní mapy
• Mediální práce
• Príspěvky k výuce
Některé ze zmíněných kontrol výučby sú zároveň také komponenty projektové práce,
napr. projektová zadání, dokumentace, protokoly, prezentace. V projektech tedy movžeme
využít více posuzovacích nástrojov, které nechávají nahlédnout do rovzných aspektov
pracovního výkonu a kompetenčních projevov, které sú predpokladem pro zacílenou
podporu rozvoje žákových kompetencí.

3.3 Hodnotenie výkonu v projektoch
Posudzovanie študentských a žiackych výkonov majú v našom školskom systému
protikladné funkcie:
• Ako popisy informujú o individuálnom stavu výkonu a dodávajú záchytné bod pre ich
cielenému zlepšeniu (podpore),
• Ako hodnotenie s pomocí skúšajúcích slúží k posilneniu disciplíny a výberu medzi žiakmi.
Pri „kontrole študijného výkonu“, ktorá je zakotvená v školskom zákone, nejde
primárne o presné evidované výkony a stavy vedenia, ale o rozšírenie pojmu výkonu, ktorý
proces osvojení si nového vedení zahrnuje také individuální nabytí nových kompetencí.
Výuka ve trídě v zásadě umožňuje jen velmi ohraničený zrod a vývoj subjektivních a
sociálních učebních výkonov mezi žáky. Proto bychom se měli vzdát vyhledávání
dokonalosti a sledovat spíše pragmatické postupy, které sú propojené prece jen s
transparentními a kontextuálně vázanými kritérii a sú nakonec vždy pravidelně s dotyčnými
žáky zpětně reflektovány. Pokud je v projektovém vyučování učební proces kontinuálně
dokumentován a reflektován, podarilo se nám vytvorit dostatečně fundovanou základnu pro
naše posuzování a hodnocení žákov. Které projevy a výkony budeme hodnotit?
o Odborné a nadoborové kompetence, které úzce souvisí s popisem konečných
výsledkov (produkty, metody, koncepty atd.).
o Fáze projektové práce / Provběh projektového riadenia.
o Rovněž požadavek na poradenství, rozpoznání chyb (rovněž vlastních),
pojmenování těžkostí, vzájemné podpory sú určité výkony žákov, které mají být
zohledněny v konečném hodnocení projektové práce.
o Personální a sociální kompetence mohou být rozpoznány a ohodnoceny na základě
pozorování s pomocí sledovacích dotazníkov. Ovlivňování individuálních výkonov
pomocí faktorov, které sú určovány rovněž jinými členy projektového týmu, není
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možno postavit na náhodném názoru či pocitu. Právě proto by neměly být pro tuto
hodnotící oblast zavedeny hodnotící známky, ale aditivní metody (napr. kladné body
či jiné doplňkové a komplementující prvky).

Sebekontrola a sebehodnocení žákov v každé fázi projektu získává v procesu hodnocení
stále větší význam. Posúdenie a hodnotenie výkonov se môže vzťahovať na rôzné dimenzie
projektové práce. V následujícej tabulce sú ještě jednou v prehledné podobě predstaveny
dimenze projektové práce s vyznačením jejich vztahu k jednotlivým částem projektové
dokumentace a prirazeným k dovležitým kompetencím žáka (kompetenčnímu ťažisku).
Dimenzie projektovej práce

Komponenty projektové
dokumentácie

Kompetenčné ťažisko

Spolupráce v tíme

Denník projektu / denník výučby

Personálna kompetencia
Sociálna kompetencia

Použití metódy projektového
riadenia

Dokumenty projektového riadenia

Metodologická kompetencia

Prezentácia

Predstavení výsledku

Personálna kompetencia
Vecná kompetencia
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