Aktualności dotyczące projektu
(kwiecień 2022 r.)

Kwiecień upłynął głównie pod znakiem intensywnych przygotowań do 4. Ratingu (targów fikcyjnych firm).
Po niespełna dwóch latach trwania projektu, kiedy większość działań była realizowana zdalnie, kwietniowe
targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odpowiadała temu frekwencja, która była bardzo wysoka.
Pierwotnie targi miały się odbyć w Polsce (Powiat Lwówecki). Ze względu na brak odpowiednich warunków
lokalowych w związku z sytuacją na Ukrainie, imprezę przeniesiono do Liberca. Organizatorem imprezy
pozostał jednak Powiat Lwówecki. Na targach spotkali się przedstawiciele wszystkich 45 firm
zaangażowanych w realizację projektu w roku szkolnym 2021/2022. Każda fikcyjna firma miała do
dyspozycji jeden stół targowy, który aranżowała na swój sposób, aby przyciągnąć jak najwięcej uwagi.
Przedstawiciele fikcyjnych firm prezentowali każdej zainteresowanej osobie swoje produkty/usługi oraz
samą firmę. Mentorzy (praktycy) odwiedszili stoisko każdej firmy, a następnie wystawili jej ocenę. Najwyżej
ocenionymi firmami były firma nr 29 "Firma Eventowa" ze Zgorzelca oraz firma nr 77 "DATMAP" z Wyższej
Szkoły Zawodowej Handlu Międzynarodowego i Akademii Handlowej z Jablonca nad Nysą. Obie te firmy
otrzymały od mentorów najwyższą możliwą liczbę punktów. Uczniowie najlepiej ocenili fikcyjną firmę nr 21
Fit-Box z Lwówka. Gratulujemy! Impreza okazała się wielkim sukcesem - zobacz także zdjęcia poniżej .
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Oprócz przygotowań do targów uczniowie pracowali nad swoimi produktami/usługami, kolejnymi kartami
z modułu 4, ćwiczyli nowe kompetencje w pracowniach multimedialnych, a także kontynuowali naukę
języka czeskiego/polskiego.
W kwietniu, oprócz pracy nad przygotowaniem czwartego ratingu, eksperci zajmowali się głównie
komentarzami do trzecich raportów monitorujących oraz innymi bieżącymi sprawami administracyjnymi
związanymi z projektem. Kolejne spotkanie ekspertów i nauczycieli odbędzie się 5 maja 2022 r. online w
MS Teams. Będzie to ostatnie oficjalne spotkanie/seminarium, ponieważ projekt Kompetencje 4.0 wchodzi
w ostatnią fazę.
Targi fikcyjnych firm pokazały, że wszyscy uczestnicy projektu, nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele
i eksperci, wykonali ogromną pracę. Przyszłość czesko-polskiego środowiska biznesowego jest w dobrych
rękach
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