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Prezenčná s praktickými cvičeniami 
Názov kategórie
Učiteľ, majster odbornej výchovy
Názov podkategórie
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie
a úplné stredné odborné vzdelávanie
Kariérový stupeň
Samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia
---------
Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Všetky odborné a technické predmety
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom a majstrom odbornej výchovy pohľad do problematiky projektového manažmentu, tvorby projektového tímu a štruktúry projektu. Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť absolventom vytvorenie základných postupov pre vytvorenie projektu a naučiť ich počas riešeného projektu zabezpečiť jeho správne riadenie. Absolventi získajú prehľad o životnom cykle projektu a všetkých prvkoch potrebných ku úspešnému predloženiu, riadeniu a obhájeniu projektu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu, budú schopní samostatne predkladať, riadiť a prezentovať svoje projekty. Hlavnou cieľovou skupinou sú učitelia a pedagogický zamestnanci, ktorí chcú v budúcnosti úspešne predkladať a riadiť vzdelávacie a školské projekty.
Špecifické ciele
Aktualizovať poznatky z teórie projektového riadenia
	rozšíriť znalosti dedukcie parciálnych problematík projektového riadenia
s nadväzujúcim využitím induktívnych metód
	osvojiť si poznatky o riadení projektového tímu
	vie sa pripraviť na získanie certifikácie podľa štandardu IPMA
	získať poznatky a informácie na demonštráciu a ukážku vzorového projektu vhodného vo vyučovacom procese
	vedieť zostaviť projektový tím na základe profesionálneho testu osobnosti 
Návrh obsahu
Základné pojmy projektového riadenia. Projekt a inovácie. Zadanie tém na vypracovanie projektu v projektových tímoch.
Životný cyklus projektu, organizácia práce a plánovanie projektu. 
Tvorba projektového tímu, organizačná štruktúra, klasifikácia projektov a fázy životného cyklu projektu.  Konzultácie rozpracovaných vlastných riešení projektov v projektových tímoch. 
Metódy a techniky projektového manažmentu. Zásady a postup projektovania.
Investičný projekt – predinvestičná a investičná fáza projektu.
Fáza prevádzky a vyhodnotenia projektu. 
Riadenie realizácie projektov. Hodnotenie efektívnosti investícií.
Prezentácia vlastných projektov vytvorených účastníkmi vzdelávacieho programu
Profil absolventa
Absolvent programu získa základné informácie o tvorbe projektových tímov, ich organizačnej štruktúre, úlohách členov tímu, klasifikácii projektov a postupoch ich úspešnej realizácie
	Získa poznatky o počítačových programoch využívaných pri projektovom riadení 
	Naučí sa ako správne vytvoriť projektový tím
Vie identifikovať vzťahy medzi programom a projektom 
	Vie spracovať všetky úlohy v projektovom manažmente
	Overí si získané informácie pri analyzovaní niekoľkých prezentovaných riešeniach projektov
	naučí sa vypracovať a prezentovať návrh investičného projektu resp. iných typov projektov (vzdelávanie, výskum, technický rozvoj) využiteľného v praxi a v pedagogickom procese
Návrh rozsahu
25 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, praktické ukážky, riešenie prípadovej štúdie)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia návrhu konkrétneho projektu pre žiakov vo vyučovacom procese
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Doc. Ing. Michal Balog, PhD, Vedúci katedry manažmentu výroby  Fakulty 
výrobných technológií, TU Košice
email: michal.balog@tuke.sk	mobil: 0903 555 615
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
Dátum a miesto podania žiadosti
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