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1 Úvod
Vaše žiačky a žiaci môžu na základe konceptu „Uplatňovanie projektového manažmentu
v školách“ získať v 30 hodinovom kurze základné kompetencie v používaní metódy
projektového manažmentu.
Tu je žiačkam a žiakom okrem sprostredkovania základných vedomostí o projektovom
manažmente poskytnutá možnosť získať schopnosti a zručnosti, ako aj rozvíjať hodnotové
postoje, ktoré prichádzajú spolu s projektom. Žiačky a žiaci budú konfrontovaní s takto
vytvorenými vyučovacími projektmi s veľkým priestorom na slobodné rozhodovanie, vedení
k samostatnému konaniu. Súčasne budú vybavení potrebnými vedomosťami, metódami
a skúsenosťami na zmysluplné tímové využitie týchto možností.
1.1 Nové úlohy vo vyučovaní
Tento postup podľa návodu zdôrazňuje orientáciu na konanie vo vyučovaní a má dôsledky pre
svoje vytvorenie: centrum vyučovania tvoria z praxe vychádzajúce problémové situácie, ktoré
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sa nedajú vyvodiť iba odborne systémovo štruktúrovanými vedomosťami. Spracovanie
problému pritom prebieha podľa projektového manažmentu, ktorý sa osvedčil v projektoch.
To predpokladá, tak u učiteľov, ako aj u žiakov, výmenu rolí.
Žiačky a žiaci sa chopia iniciatívy a pracujú v tíme aktívne a do veľkej miery samostatne.
Od reálneho alebo fiktívneho zákazníka prevezmú objednávku. Pre problém zákazníka
vytvoria riešenia ako dodávatelia. V priebehu plánovania a organizácie ich problémových
riešení si osvoja vedomosti a získajú ako sociálne, tak aj personálne kompetencie, najmä
schopnosť konania a úsudku v komplexných situáciách. Počas vyučovania hodnotia svoju
prácu a svoj vyučovací proces a môžu sami odhadnúť svoje individuálne schopnosti.
Učiteľky a učitelia musia prijať dve (nezvyčajné) role: na jednej strane sú ako pedagogičky /
pedagógovia nútení vytvoriť žiakom veľký priestor na slobodné, samostatné rozhodovanie
a pritom ich podporovať v ich zmysluplnom využívaní,. Na druhej strane majú spravidla v
projektovom manažmente aj úlohu objednávateľa. Kedy je tá ktorá rola zmysluplná,
rozhodujú podľa situácie. Pre žiačky a žiakov je však pomocou časovo ohraničená
transparentná zámena rolí, napr. vo vopred dohodnutých diskusiách.
Ako pedagogičky / pedagógovia nie ste tlačení do role sprostredkovateľov vedomostí, lebo
získanie a použitie vedomostí je integrované do procesu projektového manažmentu. Učí sa
v celom priebehu riešenia problému. Chýbajúce informácie by sa mali, pokiaľ je to možné,
získavať a vyhodnocovať samostatne. Ak je školské prostredie zodpovedajúco vybavené
(knihami, internetom, laboratóriami, dielňami atď.), môžu si Vaše žiačky a žiaci osvojiť
vedomosti pre riešenie problému samostatne. Preto sa teraz môžete sústrediť na úlohu
sprievodcu učením a kouča. Medzi iným sa staráte o to, aby boli počas celého trvania projektu
zabezpečené dohodnuté predpoklady a školské rámcové podmienky. Ako kouč pozorujete
tímy žiačok a žiakov pri práci a v určitých bodoch pomáhate pri obsahových alebo
metodických problémoch bez priveľkého zasahovania. Staráte sa o príjemné školské
prostredie a pri konfliktoch ponúkate svoju pomoc. Svoje hodnotenie robíte transparentne,
s ohľadom na očakávané výsledky a urobíte záver.
1.2 Pracovanie nad rámec rozsahu predmetu
Projektový manažment je metóda na zvládnutie komplexných problémov. Vo vzťahu ku škole
a k vyučovaniu to znamená: projekty majú byť zásadne vytýčené nad rámec rozsahu
vyučovacích predmetov, pričom predmet / rozsah vyučovania by mal mať rozhodujúcu úlohu.
Predložený návod k projektovému manažmentu má vo svojom jadre fiktívnu úlohu, pretože
v prvom rade ide o to, pochopiť metódu₂ a potom ju použiť „na chránenom území “. K Vašim
úlohám ako učiteľa patrí vopred dohodnúť a zabezpečiť s Vašimi kolegyňami a kolegami
spoluprácu na projekte definovanom ako „predpoklad“. Súčinnosť predmetov sa pritom môže
premietnuť tak do obsahu projektu, ako aj do získavania metodických kompetencií.
₁

Ak aj ide o reálnu objednávku externého kooperačného partnera, mal by si vyučujúci vo vyučovaní osvojiť
pohľad objednávateľa, ako svoj vlastný. Táto zámena „rolí“ umožní na jednej strane odstránenie nejasností pri
vyučovaní a na druhej strane rozvinutie orientácie žiakov na zákazníka.
₂

Projektový manažment je vlastne makro metóda, t.j. rámec presahujúci metodický koncept, ktorý zo svojej
strany opäť prepojuje viaceré metódy ( napr.: tímovú prácu, moderovanie, prezentáciu).

Pre použitie metódy projektového manažmentu sa odporúča 30 vyučovacích hodín. K tomu sa
pripájajú ešte časy na spracovanie aspektov odborných pohľadov projektu, ktoré sú rozlične
veľké, zakaždým podľa komplexnosti projektu a stavu vedomostí žiakov.
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Vaše žiačky / žiaci nemajú na konci tréningu podľa návodu „Uplatňovanie projektového
manažmentu v školách“ vedomosti o projektovom manažmente, ale sú skutočne schopní,
preniesť jednotlivé kroky a fázy na reálny projekt. Poznajú rozhodujúce dokumenty
projektového manažmentu a dokážu ich použiť.
Návod je tak skoncipovaný, že priebeh spracovania projektu sa dá preniesť so všetkými
dokumentmi na malé, reálne projekty bez škrtov. Výsledky tréningu projektového
manažmentu môžu slúžiť ako vzorové riešenie reálneho projektu.
1.3 Orientácia kompetencie: Samostatne organizované učenie v projekte
Projektový manažment nie je iba metóda, je etablovaným, medzinárodne odsúhlaseným
pracovným postupom a pracovným prístupom, ktorý podporuje vlastnú zodpovednosť,
spoľahlivosť, tímovú prácu, perspektívne myslenie v súvislostiach a kreatívne myslenie.
Učenie sa projektovému manažmentu nie je mysliteľné bez „Learning bei doing“ (učenie sa
praxou pozn.). Učiť sa projektový manažment znamená plánovať a vykonávať projekty
v tíme, spoločne zabezpečiť kvalitu projektovej práce a podrobiť sebareflexii ako spoločné
učenie, tak aj prácu. Schopnosť pracovať v projektoch, riešiť problémy a zabezpečiť kvalitu
projektovej práce a riešenie problémov ( = projektový manažment), je najústrednejšou
a najvýznamnejšou pracovnou kompetenciou. Práca na projektoch tým podporuje skúsenosti
učiacich sa, ktoré sú pri bežnom vyučovaní skôr zriedkavé, ako napr. skúsenosť, môcť v tíme
riešiť problémy samostatne.
Na realizáciu požiadavky samostatne organizovaného učenia žiačok a žiakov sú potrebné
komplexné, na konanie orientované vyučovacie koncepty vo forme predmetov idúcich nad
rámec projektov. Projektové vyučovanie v kombinácii s vypracovaním reálneho projektu
v tíme prispieva významnou mierou k schopnosti učiť sa, o ktorú sa snažíme tým, že vo
vlastnej kompetencii sú riešené komplexné odborné alebo vedecké, propedeutické
problémové postoje zakladajúce sa na konaní, ktorého pôvod je v odborných znalostiach. Na
dosiahnutie týchto náročných cieľov je potrebná intenzívna spolupráca vyučujúcich na
základe didaktického ročného plánu, ktorý zahŕňa pravidelnú výmenu metód, obsahov, médií
ako aj spoločné hodnotiacich kritérií.
Po práci s metódou „Uplatňovanie projektového manažmentu v školách “ majú žiačky a žiaci
(a) základné skúsenosti so špecifickými obsahmi príslušného odborného sektora (pokiaľ sa
robili reálne projekty alebo povolaniu adekvátne projekty) ako aj ich rozdelenie na
zmysluplné pracovné kroky; (b) pracovali a učili sa podieľať na pracovných procesoch,
analyzovať a poprípade vyvíjať riešenia v tíme v rovine medziľudských vzťahov, (c) a nie
nakoniec sa žiačky a žiaci naučili konkrétne metódy s ktorými sa dajú štruktúrovať, plánovať,
rozdeľovať – skrátka: organizovať komplexné pracovné postupy.
1.4 Sprievodná myšlienka celého konania
Formulácia „Uplatňovanie projektového manažmentu v školách “ sa zakladá na sprievodnej
idei komplexného konania. Tým sa zásadne myslí, že žiačky a žiaci ako aj učni pripravujú,
vykonávajú, dopracovávajú a hodnotia situácie, ktoré sú podobné tým prevádzkovým,
samostatne. Cieľom je, dostať žiakov do situácie v ktorej rozpoznajú problémy v ich
komplexnosti, zhodnotia a zlepšia svoj vlastný postup tak, aby sa v nasledujúcom priebehu
zlepšila pravdepodobnosť úspešnosti.
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Obr.1: Model komplexného konania₃
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Uplatňovanie projektového manažmentu v školách – vstup do práce s konceptom

2.1 Pojem projekt
Pojem projekt sa interpretuje na školách často rozličným spôsobom a jeho skutočný význam
sa odcudzí. Zriedkavo sú tým myslené úmysly, ktoré sa profesionálne orientujú podľa
projektového manažmentu. Príkladom sú tzv. “projektové týždne“, v ktorých žiačky a žiaci
spracúvajú zvolené témy voľne, podľa vlastnej predstavy, bez systematického použitia
štruktúrovanej metódy, s ktorou môžu zvýšiť svoju šancu na úspech.
2.2 Projektový manažment vo vyučovaní
Použitie projektového manažmentu vyučovacích projektov v pedagogickom priestore
predstavuje samostatnú didaktickú koncepciu, ktorá stavia do centra samostatne regulované
učenie, ktoré rieši problémy. Takto pochopené „projektové vyučovanie“ nadväzuje na Johna
Deweya, ktorý meria hodnotu poznania jeho úžitkom, ktorý tento má pre konanie človeka
a pre životnú prax.
₃Gessler

/ Uhlig-Shoenian (2011); Uplatňovanie projektového manažmentu v školách ,4.
preprac. vyd.
2.3 Úloha a identifikácia problému ako základ projektu
Nasledovné rozdiely v potenciálnych predchádzajúcich skúsenostiach študentov by mali byť
vypichnuté na predchádzaniu nedorozumeniam:
•

Projektový manažment nie je novou vyučovacou metódou, ale zväzok spolu
prepojených pracovných postupov, ktoré sa vo výskume používajú štandardne dlho.

•

Východiskom projektu nie je téma vyučovania, ale problém, ktorý je relevantný pre
účastníkov, alebo externého objednávateľa a pre ktorým sa hľadá riešenie.
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•

Metóda projektového manažmentu sa používa vtedy, ak je problém tak komplexný, že
ju nemôže vyriešiť jeden človek v dohľadnom čase a je potrebná odborná kompetencia
rozličných disciplín.

V tréningu projektového manažmentu pracujú učiaci sa v tímoch a spracovávajú súčasne
rovnaké úlohy. To má tú výhodu, že sa dajú porovnávať výsledky a dodatočne sa z toho učiť.
Ale je možné, že si tímy rozdelia aj väčší plán.
Akvizíciu objednávky môže prevziať tak vyučujúci, ako aj žiačky / žiaci. Pred vlastným
začiatkom projektu musia byť v každom prípade objasnené školské rámcové podmienky
a urobené prvé dohody o „zakotvení“ projektu do rozvrhu. Nápomocné, ale nie vždy možné,
je pozastavenie riadneho študijného plánu počas doby trvania projektu.
2.4 Rámcové podmienky vo vyučovaní
K objasneniu školských rámcových podmienok patria aj dohody k dokumentácii projektovej
práce a jej hodnotenia. Projektová dokumentácia pozostáva zásadne z dvoch nasledovných
komponentov:
•

Projektový denník: Protokoluje prácu a učebné procesy projektového tímu. Uľahčuje
plánovanie činnosti po prerušeniach a umožňuje spätne sebahodnotenie a hodnotenie
jednotlivých pracovných krokov inými.

•

Dokumenty projektového manažmentu: Robia sa v priebehu projektu. Ich štruktúra
je do veľkej miery štandardizovaná (napr. analýza poľa pôsobnosti, cieľová matica).
V ich konkrétnej podobe sa však odlišujú podľa projektového postupu riešenia.

Dodatočne môže byť potrebné vytvoriť projektovú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje špeciálne
na odborne obsahové riešenie problému.
2.5 Projektový manažment je vždy tímová práca
Tvorenie tímu môže byť náhodné alebo vedomé. Pri tréningu projektového manažmentu
nejde primárne o to, dosiahnuť optimálny (projektový) výsledok, ale naučiť sa metódu. Preto
odporúčame vytvoriť tímy podľa náhodného princípu. Nemali by mať viac než 6 osôb.
V prvej pracovnej fáze sú v centre diskusie tak v tíme existujúce kompetencie, ako aj dohody
o tímových pravidlách..
Tipy na moderovanie skupinovej práce majú podporiť komunikáciu v tíme. Rola
moderátora / moderátorky môže rotovať alebo byť vykonávaná priebežne členom tímu, ako
napríklad vedenie projektového denníka.
2.6
2.6.1

Fázy projektu.
Objasnenie úlohy

V hospodárskych odvetviach sú problémy formulované v rámci objednávok a potom
odovzdané ďalej potenciálnym riešiteľom ( tu: žiačky a žiaci ako zhotovitelia). Títo v prvom
kroku analyzujú problém a kontext, z ktorého bol formulovaný. Cielenými otázkami sa
odstránia prípadné nejasnosti. Zhotoviteľ (tu: externá osoba alebo vyučujúci) spresnia popis
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problému pomocou príslušných odborných pojmov. „Preloženie“ sa tu opäť odsúhlasí
s objednávateľom (hoci aj viackrát).
Tomuto procesu objasnenia objednávky by mal byť venovaný dostatočný priestor, lebo nemá
centrálny význam iba pre projektový manažment , ale zásadne na kvalitu orientácie sa na
zákazníka podniku. Intenzívna, dobre štruktúrovaná komunikácia medzi zhotoviteľom a
objednávateľom je kľúčom k úspechu, ak má výsledok projektu potenciálneho zákazníka
uspokojiť alebo dokonca predčiť jeho očakávania.
Na zvýraznenie rozdielu medzi informáciou a komunikáciou môžu byť v návode použité
prílohy cvičenia „informácia a komunikácia“. Ukazujú v konfrontácii výsledkov, že
optimálne dorozumievanie sa je možné iba dobrou komunikáciou. Pritom formulácia
„správnych“ otázok hrá rozhodujúcu úlohu.
„Objasnenie objednávky „ stojí síce na začiatku rámcového plánovania a uzatvára sa
projektovým pracovným listom, ale tento projektový pracovný list ani zďaleka dostatočne
nepopisuje, čo sa má urobiť. Aby mohla byť zákazníkovi predložená fundovaná ponuka,
musia sa získať, štruktúrovať a vyhodnotiť dodatočné informácie (analýza poľa, cieľová
matica a časovanie fáz). Tieto tvoria základ pre uzatvorenie projektovej zmluvy ( zoznam
povinností). Celkové rámcové plánovanie slúži v podstate k objasneniu objednávky: na
problém zákazníka sa pozerá z rozličných perspektív a s rozličnými nástrojmi, tak dlho sa
analyzuje a upresňuje, až obidve strany ( objednávateľ a zhotoviteľ) súhlasia s popisom
objednávky.
2.6.2

Doladenie plánovania

Tu teraz začína doladenie s cieľom stanovenia zodpovedností a časových priebehov ako aj
kvantifikácia zdrojov. Až na konci tejto fázy, ktorá končí analýzou rizík sa urobí rozhodnutie,
či sa má projekt previesť tak, ako sa pri plánovaní koncipoval.
2.6.3

Realizácia projektu

Realizácia a uskutočnenie projektu je spravidla cieľom projektového plánovania. Napriek
tomu, slúži často v hospodárstve na rozhodovanie medzi ziskovými, ešte ako tak
uskutočniteľnými a nehospodárnymi projektmi. Tým má projektové plánovanie svoje vlastné
hodnotové postavenie aj bez realizácie projektu.
Výhľad na realizáciu projektu slúži vo vyučovaní aj motivácii žiačok / žiakov. Napriek tomu,
by si mal zadávateľ (tu poprípade vyučujúci) vyhradiť až do skončenia projektu právo, či sa
má projekt naozaj zrealizovať. Lebo riziková analýza môže aj v škole viesť k výsledku, že
projekt sa dá realizovať iba s veľkými nákladmi.
Ak ste Vy, ako vyučujúci, získali dostatočnú istotu v používaní metódy, môžu plánovanie
rozpracované v priebehu tréningu projektového manažmentu, napríklad nejakej akcie,
realizovať na záver aj žiačky / žiaci. Avšak, mali by Ste sa presvedčiť, že Vaše žiačky / žiaci
takisto ovládajú metódu do tej miery, že dokážu plánovať a zdokumentovať odborne poňatý
projekt do veľkej miery samostatne.
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