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W lipcu 2021 uczestniczyłam  

w tygodniowym kursie „Teaching 

Entrepreneurship” zorganizowanym 

przez PMS w Reykjaviku, stolicy 

Islandii. W pierwszym dniu naszego 

pobytu wybraliśmy się z 

przewodnikiem, mieszkanką 

Reykjaviku obejrzeć ciekawe miejsca 

tego malowniczego miasta. 

Zwiedzaliśmy między innymi budynek opery tzw. Harpę, stanowiący architektoniczną perłę 

stolicy, czy muzeum przyrody Perlan. Przewodniczka przybliżyła nam nieco zwyczaje 

mieszkańców i opowiedziała jak wygląda ich codzienne życie. Dużym zaskoczeniem okazał 

się przysmak Islandczyków. Jest to mięso rekina grenlandzkiego, które jedzą oni dopiero po 

tym, jak mięso poleży na wilgotnym piasku przez około sześć tygodni,  pozbywając się w ten 

sposób toksyn. Ulubionym deserem  są lody, spożywane są przez cały rok, nawet gdy pogoda 

temu nie sprzyja. Wspólne wyjście na lody to też pretekst do spotkań i poważniejszych rozmów. 

Kurs „Teaching Entrepreneurship” 

 



Przewodnim tematem szkolenia była aktywizacja społeczna oraz przygotowanie 

młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. 

Szkolenie miało głównie charakter warsztatowy i opierało się na pracy w małych grupach. 

Podczas zajęć miałam okazję poznać i współpracować z nauczycielami  z Hiszpanii i Portugalii. 

 Osoby prowadzące szkolenie to nauczyciele akademiccy, jak również menadżerowie firm, 

którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym  z zakresu prowadzenia 

i zarządzania przedsiębiorstwem. 

Tematyka kursu koncentrowała się wokół pracy nad rozwojem kluczowych kompetencji takich 

jak kreatywność i przedsiębiorczość oraz  myślenia lateralnego opartego na poszukiwaniu 

niestandardowych rozwiązań, nowych możliwości, nowego spojrzenia na sytuację. 

Podczas zajęć mieliśmy możliwość zaznajomić się z testami psychologicznymi analizując  

mocne strony, na których należy budować karierę zawodową,  testami badającymi typ 

osobowości i podatność na stres, testami asertywności, czy badającymi inteligencję 

emocjonalną. 

Badania psychologiczne wykazują korelację pomiędzy posiadaniem pewnych cech 

osobowości, a karierą zawodową. Cechy takie jak chęć ciągłego uczenia się, optymizm, 

pewność siebie, motywacja do wykonywanej pracy w połączeniu z cechami  przedsiębiorczymi 

takimi jak umiejętność planowania, zaradność finansowa, motywacja do działania zwiększają 

szansę na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. 

 



Jednym z cenniejszych punktów programu tzw. networking day,  służący budowaniu 

kontaktów między szkołami. Podczas tej sesji  wszyscy uczestnicy kursu mogli zaprezentować 

macierzystą szkołę, opowiedzieć o inicjatywach w których biorą udział, podzielić się  

doświadczeniem w realizacji projektów edukacyjnych. Była to również okazja, by spojrzeć na 

działania innych europejskich szkół i znaleźć mnóstwo inspiracji zawodowych. 
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