
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĆWICZENIE 
‘Lody na drodze’ 

Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami 

 

Opis ćwiczenia 

W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży 
lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum). 
 
To zadanie nie polega na dokładności lub stworzeniu całkowicie realnego i 
doskonałego biznes planu. Jego realne wykonanie nie jest również możliwe z 
powodu ograniczeń czasowych. Studenci tylko powinni zastosować to, czego 
nauczyli się w poprzednich rozdziałach.  
 
To ćwiczenie ma za podstawowy cel pokazanie, czy uczniowie opierają się na 
głównych rozważaniach dotyczących zdobytej wiedzy. Ponadto, to ćwiczenie 
pomoże im zrozumieć wszystkie niezbędne kroki, które są etapami w zarządzaniu 
projektami: 
 

• planowanie projektu 
• planowanie zadań 
• podział struktury pracy  
• zadanie monitorowania i kontrolowania 

 
Poniższe punkty powinny przynajmniej pojawić się na papierze, jako rozważane 
przez studentów: 

• Tworzenie grup 
• Względy techniczne (lodówka) 
• Składniki zakupów (dostawca) 
• Prognoza pogody 
• Oszacowanie sprzedaży (ceny) 
• Wymogi prawne (licencja żywności na sprzedaż żywności na drodze?) 
• Strategiczne pozycjonowanie miejsca 
• Grupa docelowa 
• Planowanie godzin pracy "pracowników" (studentów) i zadań, które mają 

zostać wykonane przez każdego studenta 
 
Dla pełnego opisu zadania,  możesz się odnieść do materiałów 
informacyjnych dla studentów. 
 
* Należy pamiętać, że zadanie jest czysto teoretyczne i sprzedaż lodów nie 
zostanie przeprowadzona w praktyce. 
 
 

 
 
 
 

              
               

 
               

 
              

              
  

            
      

 



 
 
 

Problem 
 
Problemem, który opisuje to ćwiczenie jest jak zarządzać ludźmi, czasem i 
zasobami w celu pomyślnego zrealizowania projektu zgodnie z harmonogramem I 
w zgodzie z wymaganymi standardami jakości. 
W kwestii zarządzania projektami, teoria jest najlepsza do nauczania treści 
rozdziału, ale praktyka w zarządzaniu projektami jest lepszą metodą do zdobycia 
wiedzy i zrozumienia treści tego rozdziału. Tylko poprzez doświadczeniu z 
sytuacjami symulującymi realne przypadki, które są związane z zadaniami 
organizowania, planowania zadań, przypisywania ludziom odpowiednich zadań o 
realistycznym terminie wykonania, studenci mogą zrozumieć i wykorzystać swoją 
wiedzę teoretyczną w zakresie zarządzania projektami. 
 
Czas wykonania 
 
To ćwiczenie może zostać zrealizowane po ukończeniu przez studentów 
programu nauczania z zakresu planowania i ustalania harmonogramu projektu. To 
ćwiczenie może być podzielone na dwie mniejsze części: wyjaśnienie zadania i 
małe zadanie dla studentów do zrealizowania w domu (jak będą na przykład 
potrzebowali Internetu do wyszukiwania dostawców itp.), a następnie 
przedstawienie przez nich wyników na innej lekcji w szkole. 
Innym rozwiązaniem może być, jako że internet jest w szkole, że zadanie zostanie 
wyjaśnione i studenci zrobią małą część zadania badawczego w szkole i 
przedstawią je. Całkowity czas potrzebny na zrealizowanie całego zadania nie 
powinien przekraczać trzech godzin. 
 
Grupa docelowa 
 
Potencjalnymi studentami do wykonania tego ćwiczenia są studenci z zakresu 
nauczania  zorientowanego na zarządzanie lub marketing, studenci szkół 
zawodowych (VET), a także każdy biznesmen małego lub średniego 
przedsiębiorstwa (MŚP) lub pracownik, który chce opanować umiejętności w 
zarządzaniu projektami. 
 
Cel 
 
Celem ćwiczenia jest, aby podkreślić, że zarządzanie projektami jest jednym z 
najważniejszych elementów przedsiębiorczości. Celem tego zadania jest 
wykazanie również, że planowanie odgrywa istotną rolę w sukcesie projektu. Aby 
przewidzieć lub ocenić, jak najwięcej potencjalnych niebezpieczeństw i 
problemów, aby planować, organizować i kontrolować projekt tak, że projekt 
zakończy się sukcesem, na czas i w ramach budżetu. Stale obecny element 
ryzyka i niepewności oznacza, że czynności i wykonywane zadania prowadzące 
do realizacji nie mogą być przewidziane z absolutną dokładnością. W przypadku 
niektórych projektów, które są złożone i zaawansowane, nawet możliwość 
ukończenia projektu może budzić poważne trudności. 

  



 
 
 
 

 
 

Rezultaty nauki 
 
Wraz z zakończeniem ćwiczenia student będzie mógł: 

• Określić znaczenie stosowania skutecznych technik zarządzania 
projektami w prostych codziennych zadaniach i projektach 

• Zarządzać czasem, ludźmi i materiałami w celu pomyślnego ukończenia 
projektów w określonych terminach 

• Wyjaśnić proces planowania projektami 
• Wyjaśnić proces monitorowania i kontroli w zarządzaniu projektami 

 
Ocena 
 

Nauczyciel może oceniać wiele różnych aspektów tego projektu. Może ocenić jego 
wykonalności (harmonogram projektu, zasoby, rozsądne planowanie,  podział 
pracy (zwłaszcza w tygodniach sprzedaży) sprawiedliwy i dobrze przemyślany dla 
każdego studenta oraz czy grupa studentów przemyślała  wszystkie niezbędne 
kroki i wnioski. 
Nauczyciel może ocenić stopień zrozumienia rozdziału przez uczniów (które 
części rozdziału student lepiej pojął, a w których wciąż wykazuje brak zrozumienia 
i dlaczego?) 
 
Technika 
 

Programy Microsoft Word, PowerPoint, internet (dla celów wyszukiwania 
informacji) 

 
Metody 
 
Podanie etapów w harmonogramie zadań. Kamienie milowe do zdefiniowania 
punktów w projekcie, które nie wymagają żadnego nakładu środków lub czasu. Są 
to kluczowe punkty w czasie. Mogą one również pomóc project managerowi grupy 
projektowej w podziale projektu na etapy. Kamieniami milowymi w tym projekcie 
mogą być: 

• Wybranie odpowiedniego tygodnia (dobra pogoda) 
• Dobra pozycja strategiczna (obok parku lub jakiejś atrakcji itp.) 
• Znalezienie receptury, dostawcy, etc. 
• Przydzielenie wszystkich studentów do konkretnych zadań 
• Oszacowanie ilości sprzedaży 

 
Spróbuj także połączyć wyniki z krokami milowymi. W ten sposób masz konkretne 
wyniki na różnych etapach projektu 
Dla zespołu projektu, takich jak ten, potrzebna jest duża liczba kopii 
harmonogramów zadań do wykonania, najlepiej w formie graficznej, najlepiej w 
widocznym miejscu, aby każdy mógłby je zobaczyć. W ten sposób każdy członek 
zespołu projektowego będzie miał szeroką wiedzę na temat zadań do wykonania i 
ich dokładnego etapu do realizacji 

 



 
 

Zespół 
 
Do realizacji tego ćwiczenia potrzebny będzie zespół złożony z 2-3 uczniów. 
Uczniowie będą wzajemnie przydzielać sobie zadania. Członkowie zespołu 
powinni być komunikatywni, zgodni, profesjonalni, a także powinni posiadać 
umiejętność pracy w zespole. 
 
Zasoby 
 
Internet, papier i długopis lub program Microsoft Word, prezentacje można 
przedstawiać za pomocą rzutnik (albo po prostu za pomocą programu 
PowerPoint) lub tworząc plakat zawierający harmonogram i podział zadań, 
materiały informacyjne dla studentów 
 

 



 
 
 

 
 
 

Opis ćwiczenia 

 

Projekt "Lody na drodze" 
 
Jesteś w grupie studentów, w fazie przygotowywania sprzedaży lodów na ulicy 
przez jeden tydzień w roku. Który tydzień to będzie? I dlaczego? 
 
Co trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu tygodnia sprzedaży lodów na ulicy 
w Twoim mieście lub innej miejscowości, ogólnie ujmując (święta, miejsce itd.)? 
Co jest potrzebne przez ten tydzień (zasoby, ludzie, prawne). 
 
 
Zrób mały plan działania w formie tabeli, który wyraźnie pokaże podział pracy i 
podział zadań między Wami do wykonania (znalezienie dostawcy, zamawianie 
składników itd.) a rzeczywistym tydzień (sprzedaż, sprzątanie itp.). Nie jest 
konieczne, aby zaplanować wszystko w detalu (ilość składników itp.), ale co 
najmniej powinno być widoczne, że w ogóle pomyślałeś o tych aspektach.  
 
 
 
 
Na koniec zespół student powinien przedstawić następujące informacje: 
 

• Wybór tygodnia sprzedaży wraz z uzasadnieniem 
 

• Wynagrodzenie za tydzień sprzedaży (ogólne, zasoby, prawne, 
osoby) 

 
• Plan działania w fazie przygotowania i wykonania (tydzień sprzedaży) 

 
 
 
 

Załącznik 1 

Wydruk Projekt ‘Lody na drodze’ 
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