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Vsebina letaka/boršure odraža izključno poglede avtorjev na izbrano temo in ne odraža nujno stanja
EU ali nacionalne agencije, ki sta project podprli, zato nista odgovorni za pravilnost vsebin in
navedenih informacij.
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MODEL TRENINGA 80:20

Uvod
Vodnik po usposabljanju ComPM je bil razvit v okviru projekta “ComPM – Profil kompetenc
evropskih projektnih menedžerjev”, ki je potekal v okviru programa vseživljenjskega učenje –
Leonardo Da Vinci akcij in je bil delno financiran s strain Evropske komisije. Projekt se je
pričel v začetku leta 2012 in bo končan v prvih mesecih leta 2014.
Namen partnerjev projektnega konzorcija, OIC Poland Foundation (PL), GEA College (SI),
ISTUD Foundation (IT), INOVA+ (PT) in Syntra West (BE) ni bil le kreiranje še enega
usposabljanja na področju projektnega menedžmenta, pač pa uporabiti svoje izkušnje z
usposabljanji in izobraževanji, ter kreirati v prakso usmerjeno usposabljanje na področju
implementacije evropskih projektov. Usposabljanje ComPM se osredotoča na kompetence,
ki jih zahteva učinkovito delo evropskega projektnega menedžerja in na to, kako jih vsak
posameznik lahko razvije v praksi. Program usposabljanja je prilagojen vsaki fazi vodenja
projekta in kompetencam, ki jih implementacija vsake faze zahteva
Usposabljanje ComPM je namenjeno projektnim menedžerjem, posameznikom ki si želijo
opravljati delo projektnega menedžerja in ne nazadnje predavateljem, ki bi želeli dopolniti
svoje znanje na tem področju.

Metoda usposabljanja
Glavna filozofija usposabljanja ComPm je prenos teorije v prakso, spreminjanje zapisanih
besed v praktične veščine in spretnosti, v aktivnost. Določeno je razmerje med prakso in
teorijo tekom usposabljanja, ki je 80:20 v korist prakse – tako postane cilj večjega dela
usposabljanja razvijati, dopolniti in razširjati posebne veščine tako menedžerjev evropskih
projektov kot njihovih učiteljev. Izbrane metode poučevanja imajo poudarek na praksi (80%).
Vaje, s katerimi predavatelj spremlja povratne informacije in odzive udeležencev, vodijo
prisotne skozi učni proces in pomagajo dosegati različne cilje vsakega od modulov
usposabljanja. Vaje vsebujejo resnične primere iz prakse, ki zahtevajo uporabo različnih
tehnik poučevanja kot so viharjenje možganov, skupinsko reševanje vaj in problemov, igra
vlog, individualno delo… Izkušnje kažejo, da predavatelji želijo obdržati tudi teoretični del, v
katerem podajo izhodišča in teoretično osnovo za nadaljnje delo. Zato so projektni partnerji
kreirali priročnik, ki lahko služi kot teoretična osnova praktičnemu izvajanju projekta.
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Vodnik skozi usposabljanje ComPM sestavljajo trije deli:
 Učbenik
 Delovni zvezek
 Priročnik/vodnik za predavatelje
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Projektni menedžerji – udeleženci, lahko uporabijo učbenik in delovni zvezek. Predavateljem
pa je namenjen Priročnik za predavatelje, katerega lahko uporabljajo kot vodilo pri svojem
delu s slušatelji.
Učbenik vsebuje teoretična izhodišča o vseh izbranih temah. Namen tega gradiva ni, da se
mu sledi v celoti in da se ga v celoti uporabi kot predloga za izvedbo predavanj. Bolj je
mišljen kot podporno gradivo Priročniku za predavatelje. Učbenik lahko uporabljajo tako
udeleženci kot predavatelji kot material za raziskovanje določenih tem, oziroma, da dobijo
poglobljen vpogled v določene teme.
Delovni zvezek je zbirka vaj za udeležence. Vsebuje predloge za izvedbo vseh predlaganih vaj
in potreben prostor za osebne zapiske.
Priročnik za udeležence vsebuje vse vaje, navodila k vajam (namen, cilji, prisotpi…) in
dodatno še možne odzive udeležencev ter kako reagirati nanje. Priročnik za predavatelje
vsebuje še spletne povezave do mest z več informacijami o obravnavanih temah v Delovnem
zvezku in praktične informacije o terminskem planu izvedbe, priporočljivih materialih itd. Vse
informacije so zapisane v zbirnih tabelah s podatki na začetku vsakega modula.
Vse gradivo za usposabljanje ComPM je sestavljeno modularno, vsako od gradiv vsebuje šest
modulov:
 Module 1 – Projektno okolje
 Module 2 – Projektno planiranje
 Module 3 – Finančni menedžment
 Module 4 – Marketing in komunikacija
 Module 5 – Nadzor in evalvacija
 Module 6 – Podporne veščine
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To pomeni, da lahko vsakič sestavljamo program glede na predznanja udeležencev v skupini,
oziroma kompetence naše ciljne skupine. Določeni moduli so lahko poudarjeni, medtem ko
druge izpustimo – tako lahko kreiramo zelo osebno naravnana usposabljanja, ki zadovoljijo
potrebe točno določene ciljne skupine in njenim karakteristikam. Modul 6 je razvit s
poudarkom na praksi in omogoča slušateljem razumevanje, kako uporabiti veščine v realni
situaciji, upoštevajoč vsebine Modulov 1 do 5. Zato je zelo priporočljivo izvajanje vsebin
Modula 6 v povezavi s prej omenjenimi moduli – specifična vsebina iz Modula 6 naj se izvaja
ob zaključku posameznih drugih modulov (1 do 5). Dve do štiri ure bodo zadoščale za
obravnavanje praktičnega primera, ki vzpodbuja razvoj specifičnih podpornih veščin, ki jih
zahteva izvedba/implementacija vsake faze projekta ( Projektno okolje, Projektno
planiranje…)
Manj izkušeni projektni menedžerji se bodo seveda lahko udeležili izobraževanja v celoti in
obiskovali vsak posamezen modul.
Trajanje celotnega usposabljanja in trajanje vsakega modula mora biti prilagojeno stopnji
usposobljenosti udeležencev in njihovemu predznanju, glede na priporočila
strokovnjaka/predavatelja na programu.
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