Projektové řízení
do škol
Proč projektové řízení?

Co nabízíme?

Protože je to skvělá, téměř nepostradatelná, avšak málo
doceňovaná dovednost pro každodenní život. Všichni jej
používáme, avšak ne všichni si to uvědomujeme. Při
přestavbě bytu, přípravě rodinné oslavy, budování
partnerského vztahu, stejně jako při plánování vysněné
expedice do Afriky.

Česká komora PMI nabízí všem středním školám
nepovinný předmět PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ŽIVOT
(Project Management Skills for Life).

Znalost základů projektového řízení otevírá nové
způsoby myšlení a jednání. Nabízí nové možnosti, jak
přistupovat k učení, k plánování budoucnosti nebo
k rozjezdu vlastního podnikání. Je to také profesní
dovednost vysoce žádaná ve všech oborech - ať již
navrhujete módní kolekci, točíte film, píšete počítačový
program, stavíte most nebo vrcholově sportujete.
Projektové řízení je konkurenční výhoda pro život.
Dejte vašim studentům náskok před ostatními.
A užijte si to s nimi!

Představíme studentům projektové řízení
jako ATRAKTIVNÍ DOVEDNOST založenou na TÝMOVÉ
SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI A SYSTEMATICKÉM
PŘÍSTUPU., která kombinuje znalosti z mnoha OBORŮ,
STUDENTI ZÍSKAJÍ:
• ZÁKLADNÍ ZNALOSTI z projektového řízení.
• DOVEDNOSTI A NÁSTROJE využitelné daleko za
hranicemi projektového řízení (např. z PSYCHOLOGIE,
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, …)
• JEDNODUCHÝ SYSTÉM POUŽITELNÝ pro VŠECHNY
druhy aktivit/projektů.
• PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ Z REÁLNÉHO ŽIVOTA
• Vše zábavnou formou a s nadhledem.

Jak to funguje?

Kdo jsme?
Jsme projektoví manažeři působící v různých českých
i mezinárodních firmách. Jsme členy PMI - mezinárodní
komory projektových manažerů. Protože věříme v přínos
rozvoje projektových dovedností mládeže, pracujeme
jako dobrovolníci pro PMIEF – nadaci, která se zaměřuje
na „projektové“ vzdělávání mládeže již na úrovni
základních a středních škol po celém světě.
V mnoha zemích je již projektové řízení standardní
součástí a často i důležitým nástrojem výuky. Naším
cílem je nastartovat podobný trend i v České republice.
Veškeré aktivity a materiály připravujeme zdarma ve
svém volném čase.

https://www.pmi.org/
https://www.pmi.cz/
https://pmief.org/
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Připravili jsme VÝUKOVÉ MATERIÁLY A OSNOVY PRO
PEDAGOGY, které nabízíme zdarma všem školám.
BEZPLATNĚ ZAŠKOLÍME jednoho pedagoga ze školy.
Nabízíme vyučujícím BEZPLATNÉ KONZULTACE.
Usilujeme o získání grantu pro financování vzdělávání
pedagogů.

Předmět byl vyzkoušen a ověřen ve výuce 3. ročníku
na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Zkušenosti z pilotní
výuky jsme pro vás zaznamenali v krátkém videu <link na
VIDEO ZDE>
Pokud máte o předmět zájem nebo se chcete jen
zeptat, ozvěte se nám, naplánujeme společné setkání.

Kontakt se školami:
Program manager: Jaroslava
Michaela Kovářová
Michálková
michaela.kovarova@pmi.cz jaroslava.michalkova@pmi.cz

https://pmi.cz/skoly
All rights reserved © 2020 Česká komora PMI, z.s.

