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Během února se začaly množit dotazy jednotlivých fiktivních firem a pedagogů na další rating (veletrh 

fiktivních firem). Termín posledního ratingu (veletrhu) bude stanovený po 9. setkání expertního týmu a 9. 

semináři pro pedagogy, který se bude konat začátkem března. Vzhledem k příznivější pandemické situaci 

to vypadá, že se veletrh bude konat prezenčně. Hostitelem tohoto veletrhu FF by měl být Powiat Lwówecki, 

avšak k nejisté situaci v souvislostí s válečným konfliktem na Ukrajině, je toto ještě v jednání. Realizace 

veletrhu FF je náročná na místo – na dané místo se musí vejít veletržní stoly všech fiktivních firem 

zapojených v tomto školním roce. Vytipovaná místa na polské straně už slouží nebo budou sloužit 

humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem. V rámci práce ve fiktivních firmách pokračovali žáci v práci 

s pracovními listy z modulu č. 3 (některé FF se věnovali také ještě vybraným pracovním listům z modulu 

č. 2), běžné činnosti FF (obchodování, zpracování faktur, atd.) a hlavně předmětu svého podnikání 

(poskytování služeb, výroba produktů, naceňování, marketingové aktivity FF apod.). Řada těchto aktivit 

fiktivních firem proběhla za podpory multimediálních učeben (např. představení a prezentace tematických 

částí pracovních listů ostatním žákům ve FF). Žáci si již také většinou dostatečně nacvičili práci s technikou 

v těchto učebnách. Řada fiktivních firem také v únoru absolvovala schůzku s jazykovým lektorem. Na 

schůzkách s lektorem se řeší především prověření dosud získaných znalostí z e-learningu, otázky ke 

gramatice atd. a také se procvičují základní konverzační fráze a výslovnost. I během února se některé 

fiktivní firmy potýkaly s izolacemi apod.  

V únoru se experti věnovali především a finalizaci 3. monitorovací zprávy, dále průběžné projektové 

administrativě atd. Na dalším setkání expertů a semináři pedagogů bude, mimo jiné, řešena realizace 

posledního ratingu a posledního setkání expertů a pedagogů. Všechny tyto akce se s největší 

pravděpodobností budou konat prezenčně. Pedagogové (vedoucí FF) také ve spolupráci se svými FF 

poskytují průběžně zpětné vazby na jednotlivé moduly a pracovní listy. 
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