Aktualności dotyczące projektu
(wrzesień 2020)
Dnia 3.09.2020 w Mníšku koło Liberca odbyło się 1. wspólne spotkanie grupy eksperckiej oraz 1. wspólne
seminarium kształcące dla nauczycieli.




1. wspólne spotkanie grupy eksperckiej – w spotkaniu wzięli udział Partnerzy (włącznie
z Partnerem Wiodącym), Partner Wiodący zapoznał zespoły realizacyjne z projektem,
wynikającymi z niego obowiązkami, ustalony został harmonogram kolejnych działań itd.
1. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli – w seminarium udział wzięli nauczyciele
wszystkich Partnerów, metodycy zapoznali nauczycieli z projektem i zaprezentowali 1 moduł
kształcenia – Kompetencje 4.0 dla danego zawodu, wraz z kartami pracy.

Oba spotkania (ekspertów i nauczycieli) zakończyła dyskusja, która przyniosła korzyści wszystkim
Partnerom.
We wrześniu rozpoczęto pracę z uczniami w fikcyjnych firmach. Uczniowie i nauczyciele zaczęli
zakładanie fikcyjnych firm. Z racji tego, iż od złożenia wniosku projektowego upłynął już dłuższy okres,
uczniowie i nauczyciele mieli możliwość ocenienia pierwotnego ukierunkowania fikcyjnych firm Jednym z
wrześniowych zadań do wykonania w fikcyjnych firmach była więc ocena ukierunkowania i wyposażenia
fikcyjnych firm (czy planowane wyposażenie jest jeszcze produkowane itp.). Po dokonaniu oceny
uczniowie zaczęli pracę na fikcyjnymi firmami – wymyślali logo, opracowywali biznesplan, rozdzielali role
w zespole itd. W tym czasie pracowali również z kartami pracy z modułu nr 1 (Kompetencje 4.0 dla danego
zawodu).
Częścią projektu jest też wyposażenie większości Partnerów (szkół) w pracownie multimedialne. We
wrześniu wszyscy partnerzy zaczęli pracować nad uszczegółowieniem wyposażenia pracowni
multimedialnych we współpracy z technikiem IT ds. przygotowania pracowni multimedialnej i Głównym
menedżerem finansowym. Z powodu szybkiego starzenia się wyposażenia oraz w związku z sytuacją
epidemiologiczną w przypadku pracowni multimedialnych nastąpiła konieczność zmiany pierwotnie
planowanego wyposażenia.
Poszczególni Partnerzy (szkoły) zaczynają zmagać się z brakiem nauczycieli, którzy często, w związku z
sytuacją epidemiologiczną, są na chorobowym, w kwarantannie, izolacji bądź opiekują się członkiem
rodziny.
We wrześniu odbyło się również spotkanie doprecyzowujące z partnerem z Wykształcenie nie zna granic,
w sprawie aplikacji e-learningowej do nauki języka polskiego i czeskiego. Uczniowie i nauczyciele biorący
udział w projekcie KOMPETENCJE 4.0 będą mieli możliwość korzystać z tej aplikacji za darmo. Na czas,
zanim aplikacja e-learningowa zostanie udostępniona, lektor języka polskiego i czeskiego stworzył
wstępne materiały edukacyjne (włącznie z filmem językowym), które będą dystrybuowane do wszystkich
partnerów.
Z racji dużego obciążenia czasowego w związku z innymi działaniami współpracę przy projekcie
zakończyli metodycy Mgr. Šárka Prachařová i Bc. Vojtěch Prachař. Aktualnie odbywają się rozmowy z ich
możliwymi następcami.
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