RIADENIE PROJEKTU A PRÍPRAVA NA AKTIVITY
Efektívne riadenie projektu AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša
Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce predpokladáme na základe týchto
skutočností:
 Silnou stránkou je vytvorenie odborne zdatného projektového tímu, ktorého členovia
majú už predošlé skúsenosti s projektmi podporenými zo zdrojov EÚ. Zloženie tímu
pokrýva oblasť riadenia projektu a koordináciu realizácie projektových aktivít,
financovania projektu, jeho monitorovania a publicity
 Metodológia administrácie a riadenia projektu bude zabezpečená jednak internými
a externými pracovníkmi.
Štruktúra projektového tímu je nasledovná:
Projektový manažér

Koordinácia projektových aktivít







Projektový koordinátor- 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2
Odborný garant – 1.1, 2.1, 4.1
Odborný konzultant – 1.1 a 2.1
Mentor – 1.1
4 učitelia odborných predmetov – 1.1
Správca odborných učební – 4.1

Asistent – administratívny
pracovník

Finančné riadenie
projektu

Riadenie projektu
 Manažér publicity
 Pracovník na
verejné
obstarávanie
 Manažér
monitoringu






Finančný manažér
Účtovník projektu
Personálny účtovník
Asistent –
administratívna sila

Realizácia projektu:
 Na realizáciu jednotlivých aktivít projektu sme zvolili metódy, ktoré sú podľa doterajších
skúseností najefektívnejšie z hľadiska dosiahnutia hlavného, ako aj špecifických cieľov
projektu rešpektujúc zásadu efektívnosti vynakladaných finančných prostriedkov pri
zachovaní kvality výstupov projektu.
 Pre zabezpečenie vysokej úrovne výstupov a výsledkov projektu budú vybrané aktivity
projektu zabezpečované:
o Externou formou.
o Časť aktivít sa uskutoční formou vzájomnej interakcie expertov z Pracovnej
skupiny SOŠ pod IT Škola, o.z.

o Odborná podpora projektu bude zabezpečená spoluprácou s vendormi z oblasti
IT, najvýznamnejšími sú LG, Prestigio, Microsoft, Intel, Xerox, Lexmark, Brother,
Lenovo, IBM, Kingston, CISCO, SUNmicrosystems, Samsung a iní.

Vzhľadom na náročnosť projektu je naším cieľom zabezpečiť dôslednú administráciu,
riadenie a monitorovanie projektu tak, aby bolo možné počas jeho realizácie identifikovať
nezrovnalosti a operatívne vykonávať korekčné opatrenia s ohľadom na plnenie špecifických
cieľov projektu pri dodržaní finančnej disciplíny ako aj časového harmonogramu.
Príprava na aktivity projektu v tomto období vrcholí a je zameraná takmer na všetky aktivity.
Aktivita 1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie
– inovuje sa postupne pedagogická dokumentácia k programu Informačné a sieťové technológie

v súlade so základnou charakteristikou tohto študijného programu. Pripravujú sa vzdelávacie
materiály. Pedagógovia odborných predmetov zapojených do tejto aktivity na základe
pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpia postupne k
spracovaniu študijných materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine vyučovaciemu bloku. V časti 1.2.2 Vybavenie špecializovaných odborných učební prebieha
nákup didaktickej techniky v zmysle projektu. Obstaranie didaktických prostriedkov sa
uskutočnilo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečením výberu ich dodávky
podľa zásad verejného obstarávania sa dosiahne finančná efektívnosť činností a zároveň ich
vysoká kvalita, keďže bola realizovaná expertmi pre danú oblasť.
Aktivita 2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií – prvé školenie ECDL prebehne
v mesiacoch marec a apríl 2014 spolu so samotným certifikovaním. Následne sa bude pripravovať
školenie pre sieťové a serverové technológie, softvérovú platformu a programovanie.
Aktivita 3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch – boli vybrané vhodné témy na využitie
inovatívneho vyučovania v zmysle projektu. Boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia
ako aj príprava obsahovej stránky – pedagogická dokumentácia k príslušnej časti vzdelávania.
V súčasnosti sa spracovávajú inovované študijné materiály – učebné pomôcky v zmysle projektu.
Aktivita 3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy- aj v tejto aktivite prebieha

Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok na vybrané predmety výučby cudzích
jazykov. Podobne ako v aktivite 3.1 aj v tejto aktivite sa pristúpilo k výberu vhodných tém,
stanoveniu cieľov, postupu a spôsobu vyhodnocovania a prípravy obsahovej stránky.
Príprave sa nevyhli ani aktivity 4.1 Otvorené kariérne dni a 4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4.
ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

