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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. 

NÁVOD PRE ŠKOLITEĽOV 

DĹŽKA ŠKOLENIA: 120 MINÚT  

 

Čas Obsah Ako 

15’ Úvod do témy. 

Vplyv projektu a udržateľnosť výsledkov 

 

Na tomto zasadnutí sa budeme odvolávať na vaše projektové nápady, 

ktoré boli vypracované počas tohto školenia. Budete pracovať v 

projektových skupinách a prezentovať výsledky svojej práce. Bude to 

veľmi pracovný workshop, ja ako školiteľ budem vlastne len 

uľahčovať tento proces. 

Prejav školiteľa 

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? 

Udržateľnosť - toto kritérium hodnotí, či je pravdepodobné, že 

pozitívne účinky nášho projektu/intervencie budú pokračovať aj po 

skončení externej podpory a či je pravdepodobné, že vplyv projektu 

bude pretrvávať aj v dlhodobom horizonte. 

Spoločne uveďte všetky nápady, ktoré vás napadnú, ako posúdiť, či 

náš projekt spĺňa kritérium udržateľnosti: 

- testovanie produktu počas vývoja vybranou skupinou s cieľom 

potvrdiť potrebu produktu 

- testovanie hotového výrobku s cieľom získať spätnú väzbu a vykonať 

zlepšenia, 

- oslovenie zainteresovaných strán s informáciami, 

- poskytovanie školení a inštrukcií, 

- zhromažďovanie spätnej väzby, 

- získanie spolupráce tzv. zainteresovaných strán po ukončení 

projektu, 

- používanie produktu partnerstvom, ktoré ho vytvorilo, 

- ................... 

Práca v skupinách: 

Cieľom je vytvoriť plán na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov 

konkrétneho projektu, na ktorom účastníci pracovali počas školenia 

PMTC. Minimálne dve skupiny - každá pracuje na inom alebo 

rovnakom projekte. 

Je dôležité vybrať si projekty, ktorými sa zaoberalo predchádzajúce 

cvičenie, pretože toto cvičenie bude nadväzovať na predchádzajúce. 

Najskôr sa zaoberáme plánovaním vplyvu, ktorý bude mať projekt na 

cieľové skupiny: priamych účastníkov projektu, zúčastnené organizácie 

a nepriamych príjemcov na miestnej, regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 
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Potom - naplánujeme, ako budeme tento vplyv merať, pričom opíšeme 

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. 

Ďalším krokom bude naplánovanie činností šírenia informácií s cieľom 

osloviť príslušné cieľové skupiny a naplánovať, ako im bude náš 

produkt sprístupnený. Keďže šírenie projektu je samostatný 10-

hodinový vzdelávací modul, tu sa zameriame len na všeobecný náčrt, 

na myšlienky.  

Pomoc poskytuje príručka pre účastníkov vrátane infografiky "EPALE 

pre váš projekt". 

Otázky, na ktoré majú skupiny odpovedať: 

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 boli výsledky projektu naďalej dostupné a 

využívané inými subjektmi. 

Ako si predstavujeme, že prístup použitý v tomto projekte bude možné 

preniesť do iných projektov vo väčšom rozsahu a v inej oblasti. 

 

 

 

 

 

 

Práca v skupinách 

Workshop o práci s 

papierovými blokmi 

Prezentácia každej 

skupiny 

Diskusia  

Príručka pre účastníkov 

EPALE pre váš projekt 

5’ Závery Prejav školiteľa 
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Týmto stretnutím sme ukončili problematiku riadenia projektového 

cyklu. Ako vidíte, sme v bode, kde prekračujeme projektový cyklus, kde 

sa začína život projektu po projekte. A to je skutočná skúška toho, či 

mal náš projekt zmysel, či dva alebo tri roky práce vyriešili problém, s 

ktorým sme sa stretli pri plánovaní projektu.  

Ďalšie stretnutia sa budú venovať štýlom riadenia a medzikultúrnym 

aspektom pri realizácii projektov Erasmus+.  

 

 

 


