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1. Wprowadzenie
W ramach 30 godzinnego kursu realizowanego w oparciu o koncepcję ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW mają możliwość opanowania podstawowych kompetencji w zakresie
stosowania metody zarządzania projektem. W ramach kursu, oprócz przekazywania uczniom
podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, stworzona zostaje możliwość nabywania przez
nich zdolności i umiejętności jak również kształtowania postaw, mających znaczenie podczas
realizacji projektu. W projektach w ten sposób skonstruowanych, uczniowie konfrontowani są z
możliwością swobodnego, samodzielnego działania, przy jednoczesnym wyposażeniu ich w
niezbędną wiedzę, metody i doświadczenia, z których mogą w ramach swobody działania sensownie
korzystać.

1.1 Nowe role w ramach zajęć lekcyjnych
Sposób postępowania, opisywany przez przewodnik zarządzania projektem, podkreśla znaczenie
działania w trakcie zajęć lekcyjnych i tym samym wpływa na ich kształt: znaczenie centralne w trakcie
realizacji zajęć przypisywane jest problemom zaczerpniętym z praktyki zawodowej, do rozwiązania
których usystematyzowana wiedza przedmiotowa jest niewystarczająca. Rozwiązywanie problemu
przebiega w oparciu o schemat sprawdzony w projektach, tzn. w oparciu o zasady zarządzania
projektem, co w praktyce oznacza gotowość nauczyciela i uczniów do zmiany ról:
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•

uczniowie podejmują inicjatywę i pracują w zespole aktywnie i w dużym stopniu
samodzielnie. Od klienta realnego lub fikcyjnego przejmują zlecenie realizacji projektu. Jako
zleceniobiorcy opracowują dla klienta rozwiązania jego problemu. W trakcie planowania i
organizowania procesu rozwiązywania problemu nabywają wiedzę merytoryczną jak i
kompetencje społeczne, osobowościowe, w szczególności zdolność do podejmowania
działania w sytuacjach kompleksowych i wydawania własnych osądów. Uczniowie analizują
swoją pracę i proces uczenia się i potrafią sami oszacować swoje osiągnięcia.

•

nauczycielom przypada odgrywanie dwóch (nietypowych) ról: z jednej strony jako
pedagogowie powinni uczniom zagwarantować określoną swobodę działania i umacniać ich
w odpowiednim korzystaniu z tej swobody, z drugiej strony w projekcie realizowanym w
oparciu o zasady zarządzania projektem odgrywają z reguły rolę zleceniodawcy 1. O celowości
odgrywania jednej czy drugiej roli nauczyciele decydują w zależności od danej sytuacji.
Pomocna wydaje się przy tym czasowo ograniczona i dla uczniów transparentna zmiana ról,
np. w czasie wcześniej ustalonych godzin konsultacji.

Podczas realizacji projektów nauczyciele nie występują w tradycyjnej roli osoby przekazującej wiedzę,
ponieważ nabywanie i wykorzystanie wiedzy stanowi integralną część projektu. Nauka odbywa się w
procesie rozwiązywania problemu. W przypadku braku informacji zalecane jest ich samodzielne
wyszukiwanie i analizowanie. W przypadku zapewnienia odpowiednich ram organizacyjnych nauki
(książki, czasopisma, Internet, laboratoria, pracownie), uczniowie mogą samodzielnie nabywać
wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu, co umożliwia nauczycielom skoncentrowanie się na roli
osoby towarzyszącej nauce i na roli tzw. coacha. Nauczyciele odpowiedzialni są za zapewnienie
uzgodnionych warunków realizacji projektu i szkolnych warunków ramowych na cały okres realizacji
projektu. W roli coacha obserwują zespoły uczniów podczas pracy i sporadycznie udzielają pomocy w
przypadku pojawienia się problemów merytorycznych czy metodologicznych, niemniej nie ingerują za
daleko w pracę zespołu. Zadaniem nauczyciela jest ponadto zapewnienie miłej atmosfery podczas
realizacji projektu i pomocy w sytuacji pojawienia się konfliktów. Nauczyciele powinni uczynić swoje
kryteria oceny osiągnięć w projekcie pod kątem oczekiwanych rezultatów transparentnymi i dokonać
oceny końcowej osiągnięć.

1.2 Interdyscyplinarny charakter pracy w projekcie
Zarządzanie projektem jest metodą służącą rozwiązywaniu kompleksowych problemów. W
odniesieniu do szkoły i zajęć lekcyjnych oznacza to, że: projekty powinny być konstruowane z
zachowaniem ich interdyscyplinarnego charakteru, przy czym funkcja wiodąca winna przypadać
wiodącym przedmiotom, obszarom nauczania. W przypadku niniejszych wytycznych dotyczących
zarządzania projektem do czynienia mamy ze zleceniem fikcyjnym, jako że najpierw chodzi o
zrozumienie metody 2 i zastosowanie jej w tzw. przestrzeni chronionej. Do Państwa zadań, jako

1

Również w przypadku realnego zlecenia zewnętrznego partnera kooperacyjnego nauczyciel powinien w ramach zajęć przyjmować
perspektywę zleceniodawcy. „Gra z podziałem na role“ umożliwia z jednej strony wyeliminowanie niejasności na zajęciach, z drugiej strony
rozwój aspektu zorientowania uczniów na klienta.

2

Zarządzanie projektem jest właściwie tzw. metodą makro, tzn. z metodologicznego punktu widzenia koncepcją interdyscyplinarną, łącząca
w sobie różne metody (np.: praca w zespole, moderacja, prezentacja).
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nauczycieli, należy wcześniejsze uzgodnienie i zabezpieczenie współpracy z innymi kolegami podczas
realizacji projektu, będącej tzw. warunkiem koniecznym realizacji projektu. Współpraca
wykraczająca poza ramy jednego przedmiotu dotyczy współpracy pod kątem treściowym jak i
współpracy w celu nabywania kompetencji metodologicznych.
Na realizację metody zarządzania projektem przewiduje się 30 godzin lekcyjnych. Do tego dochodzi
czas potrzebny na opracowanie projektu pod względem merytorycznym i treściowym. Oszacowanie
tego czasu jest trudne, bo zależny od złożoności projektu i stanu wiedzy uczniów.
Po zakończeniu treningu w oparciu o przewodnik ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE
NAŚLADOWCÓW uczniowie są w posiadaniu nie tylko wiedzy, ale potrafią również przełożyć
poszczególne kroki działania i realizacji faz projektu na realizację projektu rzeczywistego. Znają
podstawowe dokumenty z zakresu zarządzania projektem i potrafią je wykorzystać.
Przewodnik skonstruowany jest w ten sposób, że przebieg realizacji projektu można bez żadnych
strat przenieść na realizację mniejszych, realnych zleceń i problemów. Wyniki treningu z zakresu
zarządzania projektem można więc traktować jako rozwiązanie wzorcowe, możliwe do zastosowania
w przypadku realizacji realnych projektów.

1.3 Ukierunkowanie na kompetencje: samoorganizacja uczenia się w projekcie
Zarządzanie projektem jest nie tylko metodą. Zarządzanie projektem jest ugruntowanym w praktyce
zawodowej i uznanym na arenie międzynarodowej sposobem pracy i postawą w pracy, które
wymagają odpowiedzialności własnej, niezawodności, umiejętności współpracy w zespole,
przewidywania powiązań i działania kreatywnego. Opanowanie zasad zarządzania projektem możliwe
jest poprzez wykorzystanie tzw. metody nauka przez doświadczenie. Opanowanie zasad zarządzania
projektem wymaga ponadto posiadania umiejętności planowania i realizacji projektów w pracy
zespołowej, wspólnego zabezpieczenia jakości pracy w projekcie jak również zastanawiania się nad
nauką i pracą własną i innych. Istotą kompetencji zawodowej jest zdolność do pracy w projekcie,
rozwiązywania problemów jak i zabezpieczania jakości pracy i rezultatów projektu. Praca w
projektach może wspierająco wpływać na doświadczenia w nauce, zdobyte w trakcie realizacji
projektu, co jest raczej rzadkie w przypadku zajęć regularnych, jak np. uzyskanie doświadczenia w
zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w zespole.
W celu wspierania nauki uczniów na zasadzie samoorganizacji konieczne jest opracowanie
kompletnych i zorientowanych na działanie koncepcji lekcyjnych w formie projektów
interdyscyplinarnych. Zajęcia realizowane w formie projektu w połączeniu z opracowywaniem przez
zespół realnego projektu przyczyniają się do rozwoju zdolności uczenia się poprzez rozwiązywanie
kompleksowych problemów natury zawodowej bądź naukowej u uczniów, na drodze
odpowiedzialnego i opartego na wstępnej wiedzy zawodowej działania. Osiągnięcie tak ambitnych
celów warunkuje intensywna współpraca nauczycieli w oparciu o roczny plan dydaktyczny,
obrazujący regularną zmienność metod, treści, środków i wspólnych kryteriów oceny.
Praca w oparciu o metodę ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW daje uczniom
możliwość pozyskania podstawowych doświadczeń i specyficznych treści charakterystycznych dla
danego sektora zawodowego (zakładając, że chodzi o realizację projektów z życia wziętych bądź
realizację projektów zorientowanych na odpowiednie problemy zawodowe) jak również poznania
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podziału ich na sensowne kroki realizacji pracy. Uczniowie pracując w zespole uczą się obserwować
procesy pracy na płaszczyźnie międzyludzkiej, analizować i ewentualnie opracowywać rozwiązania,
co więcej opanowują również konkretne metody, umożliwiające uporządkowanie, planowanie,
podział, krótko mówiąc, organizację kompleksowych procedur pracy.

1.4 Myśl przewodnia dotycząca pełnego działania
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW opiera się na myśli przewodniej dotyczącej
pełnego działania, polegającej zasadniczo na tym, że uczniowie jak również praktykanci, w sytuacjach
zakładowych bądź im podobnych, sami przygotowują działania lub decyzje, realizują je, omawiają po
realizacji i oceniają. Celem jest wyrobienie u uczniów umiejętności rozpoznawania problemów w ich
całej złożoności, umiejętności oceny własnego postępowania i poprawy, mającej wzmocnić
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w następnym etapie.
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Rysunek 1: Model pełnego działania 3

2. Zarządzanie projektem znajduje naśladowców – rozpoczęcie pracy w oparciu o koncepcję
2.1 Pojęcie projektu
Pojęcie projektu interpretowane jest w szkołach często w różny sposób. Często pozbawiane jest ono
również jego właściwego znaczenia. Rzadko pod pojęciem projektu rozumiane jest przedsięwzięcie
ukierunkowane na profesjonalne zarządzanie projektem. Przykładem tego mogą być tzw. tygodnie
projektowe, w ramach których uczniowie opracowują dobrowolnie wybrane tematy w oparciu o
własne wyobrażenia dotyczące realizacji projektu, nie wykorzystując przy tym usystematyzowanej
metody, za pomocą której mogliby zwiększyć powodzenie własnego postępowania.

2.2 Zarządzanie projektem w ramach zajęć lekcyjnych
Stosowanie metody zarządzanie projektem w przestrzeni pedagogicznej projektów realizowanych na
zajęciach lekcyjnych tworzy samodzielną koncepcję dydaktyczną, w której najistotniejszą kwestią jest
uczenie się, którym można kierować, służące rozwiązywaniu problemów. Tak rozumiany projekt
lekcyjny nawiązuje do Johna Deweya, dla którego miarą wartości poznania jest korzyść uzyskana w
trakcie działania człowieka i doświadczenia życiowego. Procesów nauczania i uczenia się nie należy
więc redukować do tzw. diety opartej na wstępnie strawionych treściach, winny one bowiem
przekazywać również doświadczenia, umożliwiające powstanie nowych doświadczeń.

2.3 Zlecenie i problem jako istotny element projektów
W celu uniknięcia nieporozumień należy przed rozpoczęciem projektu przedstawić następujące
różnice dotyczące ewentualnych wcześniejszych doświadczeń uczniów z zakresu realizacji projektów:
•

zarządzanie projektem nie jest żadną nową metodą nauczania, lecz swoistym połączeniem
różnych, zazębiających się metod pracy, od dawna standardowo stosowanych w sektorze
gospodarki i w celach badawczych;

•

punktem wyjścia projektu nie jest temat (lekcji), lecz problem istotny dla wszystkich
zaangażowanych i zleceniodawcy, którego rozwiązywanie jest poszukiwane;

•

metoda zarządzania projektem jest stosowana w sytuacjach, kiedy problem jest
tak kompleksowy, że nie może zostać rozwiązany przez pojedynczą osobę i kiedy do jego
rozwiązania potrzebna jest wiedza specjalistyczna z różnych dziedzin.

W ramach treningu z zarządzania projektem uczniowie pracują w zespołach równocześnie nad
rozwiązaniem takich samych zadań. Zaletą takiego sposobu postępowania jest możliwość
porównania wyników pracy i dodatkowego wyciągnięcia wniosków. Możliwa jest również realizacja
przez zespoły części większego przedsięwzięcia.
Za pozyskanie zlecenia odpowiedzialny może być zarówno nauczyciel jak i uczniowie. Przed
właściwym rozpoczęciem projektu winny zostać określone szkolne uwarunkowania ramowe realizacji
projektu i podjęte pierwsze uzgodnienia dotyczące tzw. wkomponowania projektu na okres jego

3

Gessler/Uhlig-Schoenian (2011): Zarządzanie projektem znajduje naśladowców, wydanie czwarte,
poprawione.
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realizacji w plan lekcji. Pomocne, ale nie zawsze możliwe, jest zawieszenie na okres realizacji projektu
ważności regularnego planu lekcji.

2.4 Warunki ramowe zajęć lekcyjnych
W celu określenia szkolnych warunków ramowych, w których ma być realizowany projekt, należy
podjąć uzgodnienia dotyczące kwestii dokumentowania i oceny pracy w projekcie. Dokumentacja
projektowa składa się zasadniczo z dwóch następujących komponentów:
•

dziennika projektu: protokołuje proces pracy i nauki zespołu projektowego, ułatwia ponowne
podjęcie czynności planowania po przestojach czasowych i umożliwia podjęcie wstecznej
samooceny i ocenienia przez innych poszczególnych kroków pracy

•

dokumentów dotyczących zarządzania projektem: dokumenty generowane są w trakcie
realizacji projektu, przy czym ich struktura jest w dużym stopniu określona (np. analiza otoczenia,
matryca celowa). W swojej konkretnej formie dokumenty mogą różnić się od siebie. Różnice
podyktowane są charakterem projektu, sposobem rozwiązania problemu.

Dodatkowo konieczne może okazać się sporządzenie dokumentacji, która odnosiłaby się do kwestii
rozwiązania problemu pod kątem treściowo-merytorycznym.

2.5 Zarządzanie projektem jako praca zespołowa
Tworzenie zespołów może być przypadkowe lub świadome. W przypadku treningu z zarządzania
projektem nie chodzi w przede wszystkim o osiągnięcie optymalnego rezultatu (projektu), lecz o
opanowanie metody. W związku z tym zaleca się tworzenie zespołów roboczych w oparciu o zasadę
losowego przyporządkowania osób do grupy roboczej. Skład osobowy grup roboczych nie powinien
przekraczać 6 osób. Najistotniejszymi kwestiami realizowanymi w pierwszej fazie pracy zespołu
winno być przedyskutowanie kompetencji, którymi dysponuje zespół jak również określenie zasad,
obowiązujących członków zespołu.
Wskazówki dotyczące prowadzenia pracy w grupie winny wspierać komunikację w zespołach
roboczych. Rola moderatora może podlegać rotacji bądź może być odgrywana przez jednego członka
zespołu, tak, jak na przykład prowadzenie dziennika projektu.

2.6 Fazy projektu
2.6.1 Objaśnienie zlecenia dotyczącego realizacji projektu
Problemy sektora gospodarczego formułowane są w ramach zleceń i przekazywane podmiotom
odpowiedzialnym za ich rozwiązanie (tu: zleceniobiorcami są uczniowie). Pierwszym krokiem, jaki
podejmują uczniowie, jest analiza problemu i kontekstu, w jakim problem został sformułowany.
Ewentualne niejasności eliminowane są na drodze zadawania dodatkowych, konkretnych pytań.
Zleceniobiorcy (tu: osoba z zewnątrz bądź nauczyciel) doprecyzowują opis problemu zleceniodawcy,
posługując się właściwą terminologią fachową. To wyjaśnienie zlecenia konsultowane jest ponownie
(w razie potrzeby wielokrotnie) ze zleceniodawcą.
Na proces objaśniania zlecenia należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu, jako że jest on
niezmiernie ważny nie tylko w odniesieniu do kwestii zarządzania projektem, ale również ze względu
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na jakość ukierunkowania przedsięwzięcia na klienta. Intensywnie i dobrze prowadzony dialog
pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą jest kluczem do sukcesu.
Zobrazowaniu różnicy pomiędzy informacją a komunikacją mogą służyć załączone do przewodnika
ćwiczenia informacja i komunikacja. Na zasadzie przeciwstawienia rezultatów ukazują one, że tylko
optymalne porozumienie możliwe jest do osiągnięcia tylko i wyłącznie drogą udanej komunikacji,
przy czym sformułowane właściwe pytania odgrywa decydującą rolę.
„Objaśnienie zlecenia dotyczącego realizacji“ stanowi początek fazy planowania ogólnego i kończy się
krótkim opisem projektu, niemniej krótki opis projektu nie opisuje w stopniu dostatecznym tego, co
należy robić. W celu przedłożenia klientowi rzetelnej oferty, należy pozyskać, uporządkować i ocenić
dodatkowe informacje (analiza otoczenia, matryca celowa i plan faz projektu). Stanowią one
podstawę do zakończenia wykonania umowy projektu (zeszyt obowiązków). Planowanie ogólne,
dotyczące objaśnienia zlecenia, służy następującemu celowi: problem klienta rozpatrywany jest z
różnych perspektyw i za pomocą różnych instrumentów jest analizowany i doprecyzowany tak długo,
aż obie strony (zleceniodawca i zleceniobiorca) będą zgodne co do opisu zlecenia.

2.6.2 Planowanie szczegółowe
W tym momencie rozpoczyna się planowanie szczegółowe, którego celem jest określenie
odpowiedzialności, ram czasowych jak również środków. Dopiero na koniec tejże fazy, którą kończy
analiza ryzyka, podejmowana jest decyzja dotycząca tego, czy projekt w zaplanowanym kształcie
zostanie zrealizowany.

2.6.3 Realizacja projektu
Realizacja bądź wykonanie projektu są celem określonym z reguły w fazie planowania projektu. Ten
sposób postępowania w sektorze gospodarczym służy rozróżnieniu projektów przynoszących zysk,
jeszcze realizowalnych i nieekonomicznych. Tym samym faza planowania projektu nabiera również
bez etapu realizacji projektu swoistego znaczenia.
W ramach zajęć lekcyjnych perspektywa realizacji projektu ma w odniesieniu do uczniów również
znaczenie motywacyjne. Zleceniodawca (ewentualnie nauczyciel) winien wstrzymać się z podjęciem
decyzji dotyczącej realizacji projektu do zakończenia fazy planowania projektu. Może być bowiem
tak, że analiza ryzyka przeprowadzona w szkole wykaże, że projekt nie może zostać zrealizowany
bądź może zostać zrealizowany, ale tylko z ogromnym nakładem pracy.
W przypadku, gdy nauczyciele w stopniu dostatecznym opanują metodę, faza planowania
opracowana w trakcie treningu z zarządzania projektem, na przykład imprezy, może następnie zostać
zrealizowana przez uczniów. Nauczyciele winni się upewnić, czy ich uczniowie również opanowali
metodę w stopniu, pozwalającym im na daleko idące samodzielne planowanie i dokumentowanie
projektu.
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