WALORYZACJA CORE CURRICULA – PODSTAWA PROGRAMOWA
CORE CURRICULA (podstawa programowa) nie uległa zmianie w trakcie realizacji projektu
(nie wprowadzono modyfikacji tekstu).
Opracowanie dydaktyczne przygotowane w projekcie stanowiło podstawowe narzędzie
dydaktyczne wykorzystane w trakcie licznych spotkań zorganizowanych w szkołach
zawodowych (produkt będzie wykorzystany w procesie edukacji młodzieży w szkołach, które
wprowadzą przedmiot zarządzania projektem do oferty edukacyjnej jednostki). Publikacja
zawiera niezbędne informacje dotyczące metod i zasad pracy w projekcie i nauczania przez
projekt, omawia poszczególne etapy realizacji projektu, jest napisana językiem przystępnym
dla osób młodych (14-18 lat).
Zarządzanie projektem jest procesem złożonym, zawierającym m.in. planowanie, szacowanie,
realizację i kontrolę zadań potrzebnych do osiągnięcia założonych celów. Metodyka
zarządzania projektem wspiera myślenie systemowe, zarządzanie czasem i zasobami (w tym
finansowymi, ludzkimi), umiejętność pracy w grupie i pracę ukierunkowaną na osiągnięcie
zamierzonych celów. Efektywne zarządzanie projektem wymaga poprawnego zastosowania
odpowiednich

technik

komunikacyjnych

i

informacyjnych.

Wykorzystanie

metody

zarządzania projektem w edukacji młodzieży pozytywnie wpływa na rozwój ich kreatywności
i analitycznego myślenia, zdolność podejmowania decyzji.
Istotnym elementem omawianego materiału jest przedstawienie różnych ról nauczyciela w
projekcie i określenie zmian w podejściu dydaktyka do tworzenia autorskich planów zajęć –
tak naprawdę każdy przedmiot może być nauczany z wykorzystaniem metody zarządzania
projektem (nauczyciel stanowi wsparcie metodologiczne i merytoryczne dla uczniów, uczy
jak prowadzić projekt, rozwiązywać ewentualne problemy czy konflikty).
Dokument został poddany ocenie eksperta – pani dr Blanka Tundys, ekspert ds. zarządzania
projektem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dr Tundys oceniła omawiany materiał
jako dobry (przedstawione moduły spełniają wymogi metodologii PM) i zaproponowała
wprowadzenie dodatkowego modułu dotyczącego efektywnego zarządzania finansami
projektu, w tym omówienie metod planowania budżetu i systemów raportowanie (stanowi to

podstawowy element zarządzania projektem). Planowanie i realizacja założeń finansowych
oddziałuje na planowanie i realizację poszczególnych etapów w czasie i osiąganie celów.
Dr Tundys zwraca uwagę na zbyt wnikliwe omówienie teoretycznych aspektów
przygotowania i planowania projektu i niezbyt szczegółowe omówienie tych aspektów, które
stanowią o sukcesie projektu (wykorzystanie metody sieci współpracy, metody ścieżki
krytycznej).
Adaptacja podstawy programowej jest niezbędna – dokument stanowi doskonałe narzędzie
dla nauczyciela. Rekomendowane jest wprowadzenie sugerowanych zmian co wpłynie na
merytoryczną wartość programu.

