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W styczniu uczniowie w fikcyjnych firmach zajmowali się głównie pracą własną (produkcja, świadczenie 

usług, działania promocyjne, zakupy itp.). Ponadto uczniowie zajmowali się również kartami pracy - 

niektórzy na kartach z Modułu 2, a bardziej zaawansowani także kartami z Modułu 3. Do pracy własnej w 

FF, a także do pracy z modułami kształcenia, uczniowie ponownie szeroko wykorzystywali możliwości 

pracowni multimedialnych. Oprócz e-learningu językowego, w którym uczestniczą uczniowie, każdy z FF 

musi w ciągu roku szkolnego wziąć udział w spotkaniu (osobistym lub w formie zdalnego nauczania online) 

z lektorem języka. Niektóre fikcyjne firmy już odbyły te spotkania. Podczas spotkań z lektorem języka 

sprawdzana jest zdobyta dotychczas wiedza z zakresu języka obcego (czeskiego/polskiego), a uczniowie 

mają możliwość zadawania lektorowi dowolnych pytań w trakcie spotkania. Lektor języka na każde 

spotkanie ma przygotowany program, który w razie potrzeby dostosowuje do poziomu językowego 

uczniów. Celem tych spotkań jest także umożliwienie uczniom wypróbowania "mówienia" w języku obcym. 

Prowadzi to do zmniejszenia obaw przed nauką i używaniem języka sąsiedniego kraju. Mimo że nauk 

języka w formie e-learningu jest trudna i często niestety mniej atrakcyjna dla uczniów, spotkania z lektorem 

języka obcego, panem Patalasem, cieszą się dużą popularnością. Kolejną zaletą jest to, że bezpłatny 

dostęp do językowej platformy e-learningowej pozostaje możliwy również po zakończeniu projektu, dzięki 

czemu uczniowie mogą kontynuować naukę języka obcego. Po udanym grudniowym ratingu, już w 

styczniu zaczęły pojawiać się zapytania od niektórych niecierpliwych fikcyjnych firm o kolejny rating (targi 

FF). Widać, że uczniowie chcą jak najbardziej udoskonalić prezentacje swoich FF, aby znaleźć się wśród 

najlepiej ocenionych. W styczniu w poszczególnych fikcyjnych firmach odnotowano wiele kwarantann, a 

więc fikcyjne firmy częściowo działały w trybie zdalnym. 

25 stycznia 2022 r. odbyło się 8. Spotkanie ekspertów i 8. Seminarium dla nauczycieli (zdalnie online), na 

których zaprezentowano moduł kształcenia nr 3 i jego karty pracy, oceniono ocenę za grudzień itp. 

Spotkanie to było pierwotnie zaplanowane na początek stycznia, ale zostało przełożone z powodu 

choroby. Zmienione karty pracy do modułów zostały jednak przesłane nauczycielom 3 stycznia, aby mogli 

się z nimi jak najszybciej zapoznać. Ponadto przygotowywaliśmy częściowo do 3. RM, przygotowaliśmy 

także raport zbiorczy za 2. OM oraz zajęliśmy się informacjami zwrotnymi na temat modułów i kart pracy, 

aby podręcznik, który powstanie na zakończenie projektu, był jak najbardziej przydatny dla innych szkół 

średnich po czeskiej i polskiej stronie. 
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