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Dla uczniów z fikcyjnych firm czerwiec był ostatnim miesiącem udziału w projekcie. Uczniowie 

kontynuowali pracę w swoich firmach, a niektóre firmy będą kontynuowały pracę po zakończeniu projektu. 

Ponadto w czerwcu uczniowie zajmowali się kartami pracy z modułu kształcenia nr 5 oraz e-learningiem 

językowym. Wiele z tych zajęć odbywało się również w pracowniach multimedialnych. Na zakończenie 

roku szkolnego projektu uczniowie i nauczyciele (kierownicy fikcyjnych firm) przystąpili do testu 

końcowego. Po jego pomyślnym zdaniu otrzymali certyfikaty (uczniowie - ABSOLWENT DLA 

PRZEMYSŁU 4.0, nauczyciele - NAUCZYCIEL DLA PRZEMYSŁU 4.0). Szczególnie dla uczniów certyfikat 

jest możliwością podniesienia jakości ich CV. W fikcyjnych firmach dokonano również oceny udziału w 

projekcie. Większość zgodziła się, że choć nie zawsze było łatwo ze względu na nieprzewidywalną 

sytuację (covid), projekt był pożyteczny i był dobrym doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych. 

 

Dla nauczycieli (kierowników fikcyjnych firm) czerwiec był ostatnim miesiącem uczestnictwa w projekcie, 

podobnie jak dla uczniów. Nauczyciele sfinalizowali z uczniami działania i administrowanie projektem. 

Eksperci w czerwcu zajmowali się głównie sprawami administracyjnymi projektu związanymi ze 

zbliżającym się końcem projektu. W czerwcu technicy IT również nie próżnowali, we współpracy z 

technikiem IT partnera wiodącego uczestniczyli m.in. w spotkaniu online na temat pracowni 

multimedialnych, promocji itp. Czerwiec upłynął również pod znakiem informacji zwrotnej (na temat 

samego projektu, pracy uczniów i nauczycieli, zespołu projektowego, podręcznika itp.)  

 

Poza działaniami projektowymi szkoła w Biedrzychowicach zorganizowała spotkanie uczniów z fikcyjnych 

firm z dyrekcją szkoły i partnerem wiodącym projektu. W przygotowanie i realizację spotkania 

zaangażowani byli głównie uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie (w tym przygotowanie i 

podanie poczęstunku). Fikcyjne firmy przygotowały również prezentacje. Tutaj widać było doświadczenia 

z ratingów, a uczniowie zaprezentowali wszystko niemal profesjonalnie. Spotkanie było bardzo przyjemne 

i doskonale przygotowane! Dziękujemy! 

 

Jak przebiegało spotkanie w Biedrzychowicach można zobaczyć na kilku zdjęciach poniżej. 

 

Aktualności dotyczące projektu 

(czerwiec 2022) 
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