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We wrześniu rozpoczął się drugi rok realizacji projektu Kompetencje 4.0. Do projektu dołączyli nowi 

uczniowie, którzy zapoznali się z projektem i jego celami i zaczęli tworzyć nowe fikcyjne firmy (profil 

działalności FF, nazwa, logo, zakupy wyposażenia FF itp.). Uczniowie w fikcyjnych firmach zaczęli też 

pracować nad Modułem kształcenia nr 1 dotyczącymi go kartami pracy. Już niektóre pierwsze zapytania 

uczniów FF o wyposażenie pokazuję, że część tegorocznych zakupów z powodu pandemii Covid-19 nie 

będzie najprostsza (niektóre towary i materiały są trudno dostępnie, zdecydowanie droższe itd.). Ale to 

również jest elementem prowadzenia działalności gospodarczej i uczniowie w FF muszą sobie w tej 

sytuacji poradzić.  Bardziej biegli z nich rozpoczęli już rejestrację i naukę języka w ramach e-learningu 

(zapoznanie z językiem czeskim/polskim). W stosunku do poprzedniego roku realizacji projektu teraz jest 

nadzieja, że uczniowie spędzą więcej czasu przy pracy stacjonarnej w FF niż w roku poprzednim (w 

zeszłym roku szkolnym z powodu pandemii Covid-19 większa część nauki odbywała się zdalnie). 

Pozytywne jest również to, że pracownie multimedialne, które powstawały w zeszłym roku, są już gotowe 

i uczniowie mogą z nich w pełni korzystać już od początku roku szkolnego.   

2.09.2021 r. odbyło się 7. spotkanie ekspertów i 7. seminarium dla nauczycieli, tym razem stacjonarnie w 

Libercu, w MCU Koloseum (CZ). Wspólnie z wszystkimi partnerami omawialiśmy początek drugiego roku 

realizacji projektu, dołączenie nowych uczniów i fikcyjnych firm, 1. Moduł kształcenia i dotyczące go karty 

pracy, e-learning, wykorzystanie pracowni multimedialnych, realizację projektu w niepewnych covidowych 

czasach itd.   

Chociaż sytuacja pandemiczna jest nieco lepsza niż w zeszłym roku, jej wpływ na realizację działań jest 

wciąż duży. Wszyscy partnerzy borykają się z kwarantannami, większą zachorowalnością, zastępstwami 

itd. Jeżeli jakiegoś działania w danej chwili nie będzie się dało zrealizować stacjonarnie, odbędzie się ono 

w trybie zdalnym, z którym wszyscy partnerzy mają już dużo doświadczenia.  
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