Aktuality z projektu
(duben 2022)

Duben byl pro žáky ve fiktivních firmách především ve znamení intenzivních příprav na 4. rating (veletrh
fiktivních firem). Po necelých dvou letech trvání projektu, kdy se většina aktivit realizovala v distančním
režimu, byl dubnový veletrh v prezenční formě vítanou událostí. Tomu odpovídala i účast, která byla velmi
vysoká. Veletrh se měl původně konat v Polsku (Powiat Lwówecki). Vzhledem k nedostatku vhodných
prostor v souvislosti se situací na Ukrajině, se tato akce přesunula do Liberce. Samotným organizátorem
akce však zůstal Powiat Lwówecki. Na veletrhu se potkali zástupci všech 45 firem, které jsou ve školním
roce 2021/2022 zapojené v projektu. Každá fiktivní firma měla k dispozici jeden veletržní stůl, který si
zařídila podle svého tak, aby co nejvíce zaujala. Zástupci fiktivních firem každému zájemci představili své
výrobky/služby i samotnou firmu. Mentoři (odborníci z praxe) prošli každou firmu a následně ji ohodnotili.
Nejlépe hodnocenými firmami se staly firmy č. 29 „Firma Eventowa“ ze Zhořelce a firma č. 77 „DATMAP“
z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie z Jablonce nad Nisou. Obě tyto
firmy dostaly od mentorů shodně nejvyšší počet možných bodů. Žáci naopak nejlépe hodnotili fiktivní firmu
č. 21 Fit-Box ze Lwówku. Gratulujeme! Akce se moc povedla – viz také fotografie níže .
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Kromě příprav na veletrh žáci dále pracovali také na svých výrobcích/službách, dalšími pracovními listy
z modulu č. 4, trénovali nové kompetence v multimediálních učebnách a také pokračovali ve výuce
českého/polského jazyka.
Experti se v dubnu, kromě spolupráce na přípravách 4. ratingu, věnovali především připomínkám k 3.
monitorovacím zprávám a další průběžné projektové administrativě. Další setkání expertů i pedagogů se
bude konat 5. 5. 2022 online v MS Teams. Bude se jednat o poslední oficiální setkání/seminář, projekt
Kompetence 4.0 jde do své závěrečné fáze.
Veletrh fiktivních firem ukázal, že všichni účastníci projektu, nejen žáci, ale i pedagogové a experti, mají
za sebou obrovský kus práce. Budoucnost česko-polského podnikatelského prostředí je v dobrých rukách.
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