Aktualności dotyczące projektu
(luty 2022r.)

W lutym zaczęły mnożyć się pytania od poszczególnych fikcyjnych firm i nauczycieli o kolejny ranking
(targi fikcyjnych firm). Termin ostatniego ratingu (targów) zostanie ustalony po spotkaniu 9. zespołu
eksperckiego i 9. seminarium dla nauczycieli, które odbędą się na początku marca. Biorąc pod uwagę
bardziej sprzyjającą sytuację pandemiczną, wygląda na to, że targi odbędą się stacjonarnie.
Gospodarzem targów FF powinien być Powiat Lwówecki, ale ze względu na niepewną sytuację związaną
z konfliktem wojennym na Ukrainie, jest to jeszcze przedmiotem rozmów. Realizacja targów FF wymaga
dużej przestrzeni - w danym miejscu muszą zmieścić się stoły targowe wszystkich fikcyjnych firm
zaangażowanych w tym roku szkolnym. Wskazane miejsca po stronie polskiej już służą lub będą służyć
pomocy humanitarnej w związku z konfliktem. W ramach pracy w fikcyjnych firmach uczniowie
kontynuowali pracę z kartami pracy z Modułu 3 (niektóre FF zajmowały się także wybranymi kartami
pracy z Modułu 2), normalną działalnością FF (handel, wystawianie faktur itp.) oraz, co najważniejsze,
przedmiotem ich działalności (świadczenie usług, wytwarzanie produktów, ustalanie cen, działania
marketingowe FF itp.) Wiele z tych działań fikcyjnych firm odbywało się przy wsparciu pracowni
multimedialnych (np. wprowadzanie i prezentowanie innym uczniom w FF części tematycznych kart
pracy). Uczniowie w większości mieli też już wystarczającą praktykę w pracy z urządzeniami w tych
pracowniach. W lutym kilka fikcyjnych firm odbyło również spotkania z lektorem języka obcego.
Spotkania z lektorem polegają głównie na powtórzeniu wiedzy zdobytej dotychczas w e-learningu,
zadawaniu pytań z gramatyki itp. oraz ćwiczeniu podstawowych zwrotów konwersacyjnych i wymowy.
Również w lutym niektóre fikcyjne firmy zmagały się z izolacjami itp.
W lutym eksperci zajmowali się głównie opracowywaniem i finalizacją trzeciego raportu z realizacji, a
także bieżącą administracją projektu itp. Kolejne spotkanie ekspertów i seminarium dla nauczycieli
będzie dotyczyło m.in. realizacji ostatniego ratingu oraz ostatniego spotkania ekspertów i nauczycieli.
Wszystkie te wydarzenia najprawdopodobniej odbędą się stacjonarnie. Nauczyciele (kierownicy FF), we
współpracy ze swoimi FF, przekazują także na bieżąco informacje zwrotne dotyczące poszczególnych
modułów i kart pracy.
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