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Bezcenne były dyskusje, możliwość poznania przykładów
najlepszych praktyk, wizyty np. w FabLab w Reykiawiku i

obserwacje zajęć. Program przygotowany przez partnera
projektu, Maríę Kristín Gylfadó�ir, dopełniały działania

kulturoznawcze, które pozwalały na lepsze poznanie kraju,
zrozumienie kultury islandzkiej, analizy podobieństw oraz

różnic miedzy Polską i Islandią.

Przedstawiciele czterech polskich instytucji – Fundacji
AdMeritum, Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołu Szkół nr 3
w Kielcach i Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia
Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie –
wzięli udział w mobilności związanej z uczeniem się i
szkoleniami w Reykiawiku w dniach od 5.07 do 9.07.2021r.

inspiracja, innowacja i indywidualizm zamieniony
w skuteczną pracę w grupie - tak uczestnicy projektu
Przedsiębiorcza Młodzież dla Zielonej Europy opisują
potencjał edukacyjny Islandii. 

Choć projekt realizowany jest od lutego 2020 roku,
to dopiero teraz udało się zrealizować pierwszą
zagraniczną wizytę w partnerskiej organizacji NORTH
Consulting w Islandii. W programie spotkania znalazły
się szkolenia z zakresu innowacyjnych rozwiązań
pedagogicznych, wykłady i warsztaty prowadzone były
z udziałem wykładowców z Uniwersytetu w Reykiawiku,
wielu doświadczonych edukatorów i przedsiębiorców
współpracujących z NORTH Consulting.



Uczestnicy wrócili zainspirowani do dalszych działań
projektowych, wprowadzania innowacyjnego podejścia
do edukacji w zakresie “zielonej przedsiębiorczości”,
choćby nawet małymi kroczkami. Z Islandii zabrali także
refleksje na temat ważności poszanowania indywidualizmu
wraz z docenieniem potęgi działania w społeczności, grupie,
czy zespole. Carry on Green Team!

Ważnym punktem spotkania było opracowanie szczegółów
kolejnej wizyty roboczej w marcu 2022 r., tym razem dla

młodych uczestników projektu.

W trakcie tego pięciodniowego pobytu uczestnikom
udało się zrealizować najważniejsze cele – zgromadzono
materiały edukacyjne do uzupełnienia Biblioteki Zasobów
oraz udoskonalano model nauczania tzw. “zielonej
przedsiębiorczości”. Efektem wizyty była także bogata
dokumentacja wizualna stanowiąca bazę filmu pedagogi-
cznego, przygotowywanego w ramach projektu do
wykorzystania w przyszłości przez nauczycieli i edukatorów
na temat uczenia “zielonej przedsiębiorczości”.
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