Valorizace rámcového konceptu

Celkový rámcový koncept byl vyhodnocen jako velmi pomocný materiál pro zavedení
projektového řízení do středních a odborných škol. Všechny podklady, které jsme dostali k
dispozici jako výchozí materiál, byl v našem týmu prodiskutován nejdříve jako koncepční
celek. Poté, co byl pročítán odborně, došlo k několika úpravách především v oblasti
odborných termínů, stylistiky a některých pedagogických kroků, které odpovídají českým
zvyklostem a potřebám.
Odborné posudky všech šesti podpůrných materiálů pocházejí od členů odborné komise,
která byla za tímto účelem vytvořena. Pedagogické poznámky přicházely dodatečně ještě od
našich ředitelů či učitelů z partnerských škol. Další konkrétní úpravy byly provedeny přímo na
místě našimi učiteli přímo při výuce a projektové realizaci. Rámcový koncept skripta byl však
zachován v jeho originální podobě. Stejně tak jeho grafická stránka stránkové rozdělení bylo
vyhodnoceno jako přehledné, a proto jsme je přejali i do české verze.
Co bylo zčásti formulováno nově, je úvod skripta, a sice s ohledem na kulturní situaci v našich
školách. Konkrétně jsme se pokoušeli přenést našim učitelům a studentům hlavní myšlenky
PM v jeho kontextové orientaci na cíl a budoucnost. Kulturní zdůvodnění těchto kroků je
popsáno na několika stránkách v naší kapitole připravované.
Velmi pozitivně hodnotíme systematiku a logiku jakož i základní odbornost podkladů, které
byly připraveny pro učitelský trénink. Tento přístup je pro české školské prostředí celkem
nový, inovativní, povznášející na vyšší odbornou úroveň výuku na středních a odborných
školách. Stejně tak nové je pro nás celá myšlenka základů projektového řízení pro tuto
věkovou kategorii, která propojuje teorii i trénink v souvislosti s praktickým projektem.
Ukázalo se tedy zcela zřetelně, že projekt má svůj velký smysl a oprávněnost.
Přestože byl podpůrný materiál připraven velmi dobře, nebyly školy osvobozeny od toho,
aby sami dál vzdělávali a připravovali na nový obor své týmy, které v této oblasti potřebují
další vedení. V tomto dlouhodobém procesu jsou velmi užitečné brožury – Základní
kurikulum, didaktický koncept, Koncept pro hodnocení a Koncept pro další vzdělávání
učitelů. S touto písemnou podporou bylo možné vybavit naše učitele pro tréninkové
semináře dobrými materiály.
Nejprve bylo nutné se školami vyjasnit legislativní a organizační otázky spolupráce. K tomu
nám pomohlo Základní kurikulum. Poté bylo zapotřebí prohovořit s učiteli a studenty několik
záležitostí týkající se filozofie a postupu projektu a zodpovědět řadu otázek. Ohledně různých
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obav týkající se vyhodnocení projektové výuky nám velmi pomohla brožura o Hodnocení a
evidence projektového řízení. Podle našeho názoru a dosavadní zkušenosti bylo možné
všechny základní problémy osvětlit a vyřešit a také představit různé možnosti vyhodnocení
studentů.

Ačkoliv některé navržené hodnotící metody nejsou v Čechách běžné, byly pochopeny,
akceptovány a také použity. To znamená, že s nimi máme první zkušenosti. Velmi důležité je,
že studenti pochopili základní filozofii projektu, přičemž vysoce cenili uvedení do
projektového myšlení již na středních školách. To jim umožňuje lepší připravenost pro další
studium nebo praxi. Především nám bylo jasné, že „německé“ know how (řekneme-li to
interkulturně) je pro využití ve Střední a Východní Evropě použitelné. Učitel a studenti se učí,
jak je důležité, přivlastnit si nové projektové kompetence, pokud chtějí být schopni reagovat
na poptávku na kvalitu pracovníků z praxe. Stejně tak ocenili vysokou úroveň podkladů i
zástupci partnerských firem – jeho jednoduchost, srozumitelnost a schopnost uvést studenty
do praktického prostředí. Absolventům škol projekt pomůže pro přípravu do reálných
firemních podmínek a pro získání osobních odborných kompetencí, které je navedou za
zvládání současných výzev.
Projektový rámec nám v Čechách nabídl obrovskou příležitost si ujasnit, zda vůbec
potřebujeme a chceme zavést téma PM do škol středního stupně, zda chceme předmět
zavést do struktury vyučování, protože to znamená najít volný prostor. Byla to příležitost se
zamyslet i nad tím zda a jak je nutné praktičtěji přemýšlet o přípravě absolventů středních
škol pro vstup na vysoké školy. Proto si vážíme toho, že celkový koncept nabízí odbornou,
pedagogickou, organizační i grafickou inspiraci pro novou kapitolu středního školství.
Nakonec jsme si uvědomili, že do podkladů potřebujeme ještě zapracovat do podkladů
interkulturní uvedení pro pochopení zcela nových kompetencí vedoucích projektů a jejich
týmů. Z těchto všech uvedených důvodů vyplývá, že školy musí více myslet na svou
budoucnost, než jak tomu bylo doposud.
Přístup škol, studentů a učitelů dal jasně najevo, že tento krok projektového myšlení a řízení
je správným směrem.

D.Kučera
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