Назив предмета:

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Годишњи фонд часова:

62

Разред:

четврти
1.
2.
3.
4.

Циљеви предмета:

5.

Дефиниција основних појмова

ТЕМА

ЦИЉ

 Усвајање
основних знања
о појму
управљања
пројектима

Развијање свести ученика о значају примене управљања пројектима у пословању.
Упознавање ученика са структуром и основним компонентама управљања пројектом.
Упознавање ученика са процесима за управљање пројектима .
Упознавање ученика са различитим облицима управљања пројектима .
Оспособљавање ученика за примену алата и техника при управљању пројектима .

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 Дефинише појам пројекта и
управљање пројектом
 Објасни животни циклус и
фазе пројекта
 Дефинише однос пројекта и
операције
 Наведе утицаје организације
на управљање пројектом






Пројекат и управљање
пројектом – основни
појмови
Животни циклус пројекта.
Фазе пројекта
Однос пројеката и
операција. Интересне
групе. ¸
Утицаји организације на
управљање пројектом

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку теме ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
Теоријска настава (2 часа x 31 седмица = 62
часа)
Укупно: 62 часа
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици, или
у рачунарском кабинету у школи.

Управљање интеграцијом пројекта

Процеси за управљање пројектима



Усвајање
основних знања
о процесима за
управљање
пројектима

 Усвајање
основних знања
о управљању
интеграцијом
пројекта
 Оспособљавање
ученика за избор
одговарајућих
улаза, алата и
техника, и излаза
неопходних за
реализацију
управљања
интеграцијом
пројекта

 Наведе основне процесе за
управљање пројектима
 Објасни улогу и наведе
основне компоненте процеса
за покретање
 Објасни улогу и наведе
основне компоненте процеса
за планирање
 Објасни улогу и наведе
основне компоненте процеса
за извршење
 Објасни улогу и наведе
основне компоненте процеса
за надзор и контролу
 Објасни улогу и наведе
основне компоненте процеса
за завршавање






 Објасни развој плана
управљања пројектом
 Наведе неопходне кораке за
управљање извршењем
пројекта
 Објасни принцип надзора и
контроле рада на пројекту
 Објасни извођење
интегрисане контроле
промена
 Објасни завршавање
пројекта
 Објасни и наведе улазе, алате
и технике, и излазе за сваку
фазу пројекта





Процеси за покретање
Процеси за планирање
Процеси за извршење
Процеси за надзор и
контролу
Процеси за завршавање

Препоруке за реализацију наставе
 Садржај предмета се реализује кроз методе
активно орјенитисане наставе
 Припрема дидактичког материјала за
реализацију часа.
 При изради пројектног задатка (прорачуна),
ученике поделити на тимове и користити
Microsoft Project 2003 или новији.
Оцењивање






Развој плана управљања
пројектом
Усмеравање и управљање
извршењем пројекта
Надзор и контрола рада на
пројекту
Извођење интегрисане
контроле промена
Завршавање пројекта

Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 релизацију прорачуна битних параметара,
код управљања пројектом
Оквирни број часова по темама:









ДЕФИНИЦИЈА ОСНОВНИХ ПОЈМОВА (4)
ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (8)
УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА (8)
УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ ПРОЈЕКТА (8)
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ НА ПРОЈЕКТУ (8)
УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА И КВАЛИТЕТОМ
ПРОЈЕКТА (8)
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И
КОМУНИКАЦИЈАМА НА ПРОЈЕКТУ (8)
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРОЈЕКТА И
НАБАВКАМА ЗА ПРОЈЕКАТ (10)

Управљање обимом пројекта
Управљање временом на пројекту

 Усвајање
основних знања
о принципима
управљања
обимом пројекта
 Оспособљавање
ученика за
структурирање
пројекта
WBS(Work
Breakdown
Structure)
техником

 Дефинише појмове за
прикупљање захтева и
одређивање обима пројекта
 Наведе улазе, алате и
технике, и излазе које
карактеришу управљање
обимом пројекта
 Објасни принцип провере
обима
 Објасни принцип контроле
обима
 Учествује (као део тима) у
креирању WBS-a







Прикупљање захтева
Дефинисање обима
Креирање WBS-a
Провера обима
Контрола обима

 Усвајање
основних знања
о принципима и
моделима
управљања
временом на
пројекту
 Оспособљавање
ученика за
реализацију
прорачуна
управљања
временом

 Дефинише активности
пројекта
 Реализује прорачун ресурса
 Реализује прорачун трајања
активности (као део тима)
 Објасни развој терминског
плана
 Објасни контролу
терминског плана





Дефинисање активности
Слагање активности
Прорачун ресурса
активности
Прорачун трајања
активности
Развој терминског плана
Контрола терминског
плана





Управљање трошковима и квалитетом
пројекта
Управљање људским ресурсима и
комуникаци-јама на пројекту

 Усвајање
основних знања
о принципима и
моделима
управљања
трошковима и
квалитетом
пројекта
 Оспособљавање
ученика за
реализацију
прорачуна
трошкова
пројекта

 Наведе неопходне
активности везане за
управљање трошковима
пројекта
 Наведе и објасни алате и
технике који се користе при
управљању трошковима
пројекта
 Учествује (као део тима) у
прорачуну трошкова пројекта
 Дефинише појам планирања
квалитета
 Наведе захтеве неопходне за
квалитет
 Објасни извођење и улогу
контроле квалитета







 Усвајање
основних знања
о принципима и
моделима
управљања
људским
ресурсима и
комуникацијама
на пројекту
 Оспособљавање
ученика за
примену алата и
техника при
управљању
ресурсима и
комуникацијама
на пројекту

 Дефинише појам управљања
људским ресурсима
 Наведе улазе, алате и
технике, и излазе неопходне
у овој фази
 Објасни матрицу и хистограм
ресурса
 Учествује (као део тима) у
развоју плана људских
ресурса
 Дефинише појам управљања
комуникацијама на пројекту

 Израда и развој плана
људских ресурса
 Окупљање и развој
пројектног тима и
управљање пројектним
тимом
 Идентификовање
интересних група и
планирање комуникација
 Дистрибуција
информација
 Управљање очекивањима
интересних група
 Извештавање о
реализацији

Процена трошкова
Одређивање буџета
Контрола трошкова
Планирање квалитета
Обезбеђење захтева
квалитета

Управљање ризиком пројекта и
набавкама за пројекат



 Објасни принцип
идентификовања интересних
група
 Објасни принцип планирања
комуникација
 Објасни принцип
дистрибуције информација
 Објасни управљање
очекивањима интересних
група
 Дефинише изештавање о
реализацији

 Усвајање
основних знања
о принципима и
моделима
управљања
ризиком пројекта
и набавкама за
пројекат

 Дефинише појам планирања
управљања ризицима
 Објасни принцип
идентификовања ризика
 Објасни принцип извођења
квалитативне анализе ризика
 Објасни принцип извођења
квантитативне анализе
ризика
 Објасни како се планира
реакција на ризике
 Наведе шта је неопходно за
надзор и контролу ризика








Планирање управљања
ризицима
Идентификовање ризика
Извођење квалитативне и
квантитативне анализе
ризика
Планирање реакције на
ризике. Надзор и контрола
ризика
Планирање и спровођење
набавке
Процесуирање и
завршавање набавки

 Објасни појам планирања
набавке
 Објасни појам спровођења
набавке
 Објасни процесуирање
набавки
 Наведе улазе, алате и
технике, и излазе неопходне
у овој фази
 Учествује (као део тима) у
развоју плана набавки за
пројекат
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