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GŁÓWNE TEMATY I CELE PROJEKTU – CZ. 1 ISLANDIA 

1. POZYTYWNE MYŚLENIE, POZYTYWNA KOMUNIKACJA, POZYTYWNA EDUKACJA 

  

Udział 4 nauczycieli. Szkolenie w formie treningu interpersonalnego ma na celu 

wzmocnić pozytywne myślenie, ograniczyć negatywne emocje, ćwiczyć humor 

(terapia śmiechem), pozytywną komunikację z samym sobą, z uczniami i 

kolegami w pracy, przekształcać negatywną komunikację w krąg pozytywnych 

relacji. Szkolenie oferuje najlepsze praktyki 

pedagogiki pozytywnej dającej mocne podstawy do rozwoju intelektualnego, 

fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego uczniów. 

 

2. ZRÓWNOWAŻONA EDUKACJA, DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI 

EKOLOGICZNEJ 

 

Udział 4 nauczycieli. Szkolenie ma dostarczyć konkretnych przykładów 

odpowiedzialnego, zrównoważonego życia i edukacji w zgodzie ze środowiskiem 

naturalnym. Działania szkoleniowe skupiają się na tematach: „Globalne 

ocieplenie”, „Redukcja zużycia”, „Zmiana wzorców konsumpcji”, „Przemysłowa 

produkcja żywności”, „Odżywianie”, „Tworzenie sieci 

współpracy na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego”.  

Metodologia kursu oparta jest na aktywnym uczeniu się we współpracy z 

wykorzystaniem:, estetoterapii, grupowych działań integracyjnych i 

aktywizujących. 

 

WSTĘP 



Pierwsza część projektu Erasmus+ rozpoczęta! Po wielu perypetiach związanych z sytuację 

epidemiczną na  świecie została podjęta decyzja o realizacji projektu mobilności dla kadry 

edukacyjnej naszej szkoły. Nie należała ona do łatwych. 

  

Fot. Przed wyjazdem odbywały się liczne spotkania przygotowawcze do mobilności. 

 

Fot. Przygotowanie kulturowe i językowe do projektu.  

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii 

zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz 

modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości.  W projekcie kładzie się również 

nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji 



kluczowych. Mobilności sprzyjają  wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami 

oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILNOŚC SZKOLNYCH KADR EDUKACJI – ERASMUS + 2021 

PIERWSZY DZIEŃ – 21 LIPCA 2021 MOBILNOŚĆ KADRY SZKOLNEJ ROZPOCZĘTA! 

Nauczyciele rozpoczęli realizację projektu. Mobilność w Islandii jest realizowana pod hasłem 

„Pozytywne myślenie, pozytywna  komunikacja, pozytywna edukacja”. W tym szkoleniu 

uczestniczy czterech nauczycieli, którzy wezmą udział w treningu interpersonalnym. Druga 

czteroosobowa grupa nauczycieli realizuje szkolenie o tematyce zrównoważonej edukacji, 

działań na rzecz zdrowia i świadomości ekologicznej. 



 

Fot. 3. Na lotnisku w Warszawie. Już po odprawie. 

 

Fot. Humor i optymizm towarzyszył nam od początku mobilności do ostatniego dnia.  



 

Fot. W samolocie obowiązywały ścisłe przepisy sanitarno-epidemiczne. Podczas odprawy 

wielokrotnie sprawdzono nasze certyfikaty szczepień. 

 

Fot. Podróż zdawała się nie mieć końca.  



 

Fot. Tuż przed lądowaniem na Islandii wszyscy się ożywili. 

21 lipca br. Po południu, po kilkunastu godzinach, podróży grupa nauczycieli z Rzyk dotarła 

na lotnisko Keflavik w pobliżu Reykjaviku.  

 

DRUGI DZIEŃ NA ISLANDII - 22 LIPCA 2021 

Zanim rozpoczęło się szkolenie zwiedziliśmy atrakcje Rejkjaviku, stolicy Islandii.  

Fot. Reykjavik powitał nas dość chłodno – zimny wiatr, deszcz i ciemne chmury. 

Zaczęliśmy od katedry Hallgrimskirkja – kościoła w Rejkjaviku, który swoją monumentalną 

sylwetką dominuje nad okolicą.  



  

Fot. Przed kościołem znajduje się pomnik Leifa Erikssona.  

Kiedy żeglarze odkryli kolejną ziemię, Leif wraz z załogą zszedł na ląd i wybudował kilka 

domów. Miejsce wydawało się odpowiednie do zamieszkania – w rzekach roiło się od łososi, 

a klimat był łagodny. Odkrywcy pozostali tam przez zimę.  

        

Fot. Katedra Hallgrimskirkja – Reykjavik.  Nie ma wątpliwości skąd architekt czerpał 

inspiracje. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leif_Eriksson
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81oso%C5%9B_szlachetny


         

Fot. We wnętrzu kościoła zachwycają neogotyckie surowe sklepienia, witraże i organy. 

Potem spacerowaliśmy wzdłuż głównej ulicy miasta Laugavegur, która znana jest z licznych 

kawiarni, restauracji i sklepów z pamiątkami. Wśród pamiątek bluzy, koszulki, czapki i swetry.  

     

Fot. Tutaj tęcza to częsty motyw pojawiający się na niebie, nad wodospadami i … na ulicy. 

Spacer tęczową ulicą poprawił nam humor i dodał energii w ten pochmurny i chłodny dzień. 



 Po 

Fot. Smak świeżego islandzkiego dorsza warty swojej ceny – 70zł. A w  butikach kolorowo … 

   

Fot. Fot. Kolorowe uliczki Reykjaviku. Tradycyjny islandzki sweter, to najlepsza  pamiątka z 

Islandii, jaką można sobie przywieźć. Wygląda pięknie, jest cieplutki, idealnie sprawdza się 

na trudne islandzkie warunki atmosferyczne, tylko naprawdę dużo kosztuje, minimum  800 

zł!  



 

Fot. Podczas spaceru poznajemy nie tylko architekturę ale i zabawne tradycyjne pamiątki, 

jakie koniecznie należy przywieźć z Islandii. 

Reykjavik to najbardziej kolorowa stolica w Europie … pomimo deszczu i ciemnych chmur 

miasto mieni się kolorami tęczy. Ściany budynków zdobią barwne murale, bruki pomalowane 

są   w geometryczne wzory lub fantastyczne postacie z slandzkich baśni i legend. Można też 

po drodze na zakupy przebiec dystans olimpijski po prawdziwej bieżni, zagrać w „Klasy” i w „ 

Chłopka” ( gry znane również polskim dzieciom) lub … poćwiczyć wiązanie krawata.  

   

Fot. Tutaj sztuka wyszła na ulice. Murale zdobią ściany domów i miejskie chodniki. 

Wspomniana ulica prowadzi w stronę zatoki, której zwieńczeniem jest charakterystyczna 

szklana budowla – Harpa, największa sala koncertowa kraju. Jej fasada inspirowana jest 

bazaltowym krajobrazem Islandii.  



 

Fot. Sala koncertowa i Centrum Konferencyjne Harpa  (Harpa Concert Hall and Conference 

Center) w Reykjaviku ma ściany z sześciobocznych słupów kształtu bazaltowych kolumn. 

 

Fot. Marina w Reykjaviku. 

 

Artysta Olafur Eliasson zaprojektował niesamowitą fasadę Harpy. Z założenia projekt miał 

czerpać z islandzkiej natury i dosłownie z materiałów dostępnych na Islandii. 

Po przeciwległej stronie miasta, na wzgórzu uwagę przykuwa srebrna kopuła budynku 

Perlan. Wewnątrz znajdują się multimedialne wystawy związane z historią i przyrodą Islandii. 

https://olafureliasson.net/


Perlan jest typowym przykładem architektury organicznej. Jest to nurt, którego celem jest 

połączenie piękna krajobrazu z konstrukcją budynków. Projektowane obiekty naśladują 

naturalne formy, które wpisują się w otoczenie. Najczęściej przypominają rośliny, skały lub 

naturalne zbiorniki wodne co powoduje, że dominują obłe kształty i płynne linie.  

      

Fot. Przykład architektury organicznej. Każdy, kto widział wybuchający gejzer nie ma 

wątpliwości, skąd architekt budowli czerpał inspiracje.  

Fot. Wizerunki maskonurów są ozdobą tego miasta. 



 

Fot. Wzniesiona w 1991 r., wysoka na 25 m kopuła Perlan  jest siedzibą muzeum ukazującego 

cuda natury Islandii.  

   

Fot. Wewnątrz znajduje się niezwykła wystawa „Wonders of Iceland”, która umożliwia 

dokładne zrozumienie wyjątkowej natury Islandii. 



 

Fot. Z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę miasta.  

 


