Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia”
Z powodu wprowadzonego stanu epidemiologicznego w maju zajęcia nadal odbywały się
zdalnie z wykorzystaniem kart pracy, przesłanych uczniom oraz kontaktu on-line. Uczniowie
pracowali z kartą pracy nr 17 i 18 w module 4, dotyczących form działalności gospodarczej
oraz kroków związanych z założeniem i rejestracją firmy. Uczniowie korzystali z informacji
na stronach urzędowych CEIDG .Wykonali również jadłospisy w dietach alternatywnych
oraz dla osób wymagających diety lekkostrawnej . W tym celu korzystano z dostępnych
programów komputerowych.
Firma Nr 60 „Firma projektowa”
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemią COVID-19) praca z grupą w maju realizowana
była zdalnie. Na zajęciach grupa zapoznała się z kartami pracy nr 17, 18, 19 dotyczącą
działalności gospodarczej. Na komunikatorze omówiliśmy, kto może prowadzić działalność
gospodarczą, jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą, jakie dokumenty są
niezbędne do założenia osoby prawnej.
Firma Nr 59 „Firma reklamowa”
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemią COVID-19) praca z grupą realizowana była
zdalnie. Na zajęciach grupa pracowała z kartami pracy nr 16 do 19 dotyczącymi prawa.
Dodatkowo uczniowie zapoznali się z propozycjami innych firm w ramach wirtualnych
targów i dokonali ich oceny.
Firma Nr 53 „Firma 3D”
Uczniowie pracując zdalnie poświęcili czas na rozwijanie zainteresowań w zakresie
powołania podmiotu do funkcjonowania. Rejestracja przedsiębiorstwa, system podatkowy i
składkowy oraz prawa autorskie wprowadziły wiele pytań oraz często wymagały szerszego
omówienia niż wynikało to z karty. Cennym obszarem dla uczniów z technikum grafiki i
poligrafii cyfrowej była informacja dotycząca własności materiałów publikowanych w
internecie. Dodatkowym aspektem stały się prezentacje i filmy przygotowane przez
wszystkie firemki biorące udział w tegorocznej edycji projektu. Wielokrotnie omawiano i
wracano do treści i pomysłów w nich zawartych.
Firma Nr 51 „Firma CFA”
W maju ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia odbywały się online poprzez program

zoom. Uczniowie zapoznali się z kartami pracy nr 20 i 21 z modułu 5 i przybliżyli temat
związany się z handlem zagranicznym. Poznali m.in takie pojęcia jak export, import,
narzędzia handlu zagranicznego, specyfika handlu zagranicznego, a także zaznajomili się z
podstawowymi dokumentami w handlu zagranicznym.
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