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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 

MODUL:  RIADENIE PROJEKTOV. PROJEKTOVÝ CYKLUS, 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE, FINANČNÉ RIADENIE, 

MEDZIKULTÚRNE ASPEKTY 

TÉMA 8:  RIADENIE PROJEKTOVÉHO CYKLU. VPLYV A UDRŽATEĽNOSŤ 

VÝSLEDKOV PROJEKTU. 

SÚBOR CVIČENÍ NA ŠKOLENIE 

DĹŽKA ŠKOLENIA: 120 MINÚT  

 

Čas Obsah Cvičenia  

15’ Úvod do témy. Vplyv projektu a 

udržateľnosť výsledkov 

Žiadne cvičenia pre túto časť 

50’ Vplyv projektu 

V skupinách odpovedzte na nasledujúce otázky.  

 

Pracujte s veľkými blokmi papiera - máte tam 

nakreslené 3 veľké kruhy, ktoré vyplníte 

obsahom. 

 

Kruh 1 - Pre koho je náš projekt určený? Priami 

a nepriami príjemcovia. 

 

Kruh 2 - Na aký problém reaguje náš projekt? 

 

Kruh 3 - Ako tento problém riešime 

prostredníctvom nášho projektu?  

Ako podporný materiál môžete použiť príklady 

projektov opísané v príručke pre účastníkov, 

kde nájdete opisy projektov analogické s tým, 

ako máte teraz opísať svoje projekty. 

Práca v skupinách 

Workshop o práci s papierovými blokmi 

Prezentácia každej skupiny 

Diskusia / otázky 
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50’ Ako môžeme posúdiť, či bude náš projekt 

užitočný, či budú jeho výsledky využité - to 

znamená: dosiahneme očakávaný vplyv a 

udržateľnosť výsledkov? 

Práca v skupinách: 

Otázky, na ktoré majú skupiny odpovedať 

(nižšie - cvičenie 2) 

Práca v skupinách 

Workshop o práci s papierovými blokmi 

Prezentácia každej skupiny 

Diskusia  

5’ Zhrnutie školenia Žiadne cvičenia pre túto časť 
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Cvičenie 1  

Pre koho je náš projekt určený? Priami a nepriami príjemcovia. 

Na aký problém reaguje náš projekt? 

Ako tento problém riešime prostredníctvom nášho projektu? 

 

Cvičenie 2  

Aký bude mať projekt vplyv na účastníkov, zúčastnené organizácie, cieľové skupiny a 
zainteresované strany? 

Aký vplyv bude mať projekt na miestnej, regionálnej, európskej a/alebo medzinárodnej úrovni. 
Uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. 

Aké činnosti šírenia informácií sa budú vykonávať v rámci partnerstva a aké kanály sa na tento 
účel použijú. Akú spätnú väzbu očakávame?  

Program Erasmus+ podporuje otvorený prístup ku všetkým materiálom vytvoreným v rámci 
projektov. Budú výsledkom projektu hmatateľné výsledky - ak áno, aké výsledky? 

Ak sa plánuje zaviesť obmedzenia prístupu k používaniu otvorených licencií, aké sú na to 
dôvody, plánovaný rozsah a povaha takéhoto obmedzenia. 

Ako zabezpečíme, aby výsledky projektu boli naďalej dostupné a využívané inými subjektmi.  

Ako si predstavujeme, že prístup použitý v tomto projekte bude prenosný na iné projekty vo 
väčšom rozsahu a v inej oblasti. 

 

 

 

 

 

 


