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toto je projekt ☺☺☺☺



co to je projekt?

o základní podmínka absolvence CORDY

o metodicky rozpracovaný program

o každý má k dispozici svého instruktora

o prezentace projektu v průběhu letní části

• i díky tomu začni pracovat dříve než večer před odjezdem

co to je projekt?



cíle projektu

o příprava programu

o praktické využití znalostí

o reflexe vlastní práce

o využití v programových řekách

cíle projektu



možnosti

o čem všem se dá psát projekt?

o schůzka

o táborový den

o charitativní akce

o akce pro veřejnost

o výprava nebo vycházka

o další možnosti – nutno domluvit s garantem

možnosti



formální požadavky

co vše vtěsnat do projektu a o čem hovořit?

o stručný popis aktivity

• příprava (mapy, legendy, poznámky – viz dále)

• realizace (fotky, zápis z kroniky)  

o porovnání plánu realizace a přípravy

o hodnocení (Ty, účastníci, Tvůj vůdce)

o seznam použité literatury

o velikost projektu – formát A2

formální požadavky



formální požadavky

co udělat, abych splnil úkol?

o průběžné konzultace s garantem

• schválení tématu, konzultace, rady atd.

o připravit prezentaci:

• tak abych o ní mohl mluvit

• papírová podoba (plachta A2)

o prezentovat projekt

• max. 7 minut + 3 minuty na dotazy, upřesnění atd.

formální požadavky



příprava programu

příprava programu

základní otázka: co, jak a proč

jsou činnosti, kterými se chcete zabývat

skautské metody, kterými tuto činnost provádíme

tyto činnosti děláme a čeho chceme dosáhnout

výsledky

co proč

jak

co

jak

proč



příprava programu

příprava programu

základní otázky:

o pro koho plánujeme

o na jak dlouho plánujeme

výsledky



příprava programu

příprava programu

odpovědi na základní otázky:

o proč ho děláme, k jakým cílům směřujeme

o kdy se uskuteční

o kdo je za něj odpovědný

o co bude třeba k jeho uskutečnění

o kontrola a zpětná vazba (hodnocení,
sebehodnocení)

výsledky



příprava programu

příprava projektu

jak snadno vyrobit dobrý projekt:

1. nikam nepospíchat (alespoň zatím)

2. pochopení základů pro tvorbu projektu

3. výběr tématu

4. konzultace s garantem

5. schválení základní struktury (prvotní plán)

6. realizace (faktická a poté papírová)

7. úspěšná prezentace

výsledkypříprava projektu



příklady

o nestrukturované

o příliš mnoho textu

o na první pohled 
nesrozumitelné

o nevýrazné

výsledky příklady
asi je to dobrý projekt, ale:

o

o

o

o



příklady

o nestrukturované

o převládají obrázky 

o na první pohled 
nesrozumitelné

výsledky příklady
asi je to dobrý projekt, ale:

o

o

o



příklady
výsledky příklady



rozdělení frekventantů ke garantům

o garant:

• pomáhá

• konzultuje

• radí

o instruktoři:

• hodnotí provedení

• udělují splnění

o Rys:

• kontroluje finální provedení

• má na starosti administrativu (zápis splnění projektu)

rrozdělení frekventantů ke 
garantům

rozdělení frekventantů ke 
garantům



rozdělení frekventantů ke garantům

o Miki:

o Mýval:

o Jiří:

o Ježek:

o Petr:



hurá do práce!

rys@corda.cz

děkuji za pozornost

požadavky na absolventský projekt

frekventantů CORDY 2008


