EDUKACJA, INTEGRACJA, ŚRODOWISKO
– PONAD WSZYSTKO!
PROJEKT MOBILNOŚCI SZKOLNYCH KADR
EDUKACYJNYCH - ERASMUS+

GŁÓWNYM HASŁEM ISLANDZKIEJ CZĘŚCI
PROJEKTU JEST DOBRE SAMOPOCZUCIE,
ZDROWIE, ŚRODOWISKO.
CELE: wypracowanie wspólnych działań z
nauczycielami europejskich szkół na rzecz
ochrony środowiska w Polsce i w Europie,
konstruowanie programów dotyczących
ochrony i promocji zdrowia, dobrego
samopoczucia i szczęścia w holistycznej
perspektywie uczenia się w klasie i poza nią,
syntetyzowanie obserwacji i doświadczeń na
temat zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku w różnych częściach Europy oraz
włączanie ich do programów szkolnych,
wyrabianie pozytywnych nawyków dotyczących
zdrowia fizycznego i psychicznego,
kształtowanie motywacji do zwiększenia
aktywności fizycznej, poznanie metod
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
podejmowanie działań o zasięgu
międzynarodowym w obszarze edukacji
ekologicznej: projekty e-Twinning, kontrakty
szkół, wymiana dobrych praktyk, udział w
szkoleniach, seminariach i konferencjach
międzynarodowych.

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 - PODRÓŻ 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. Podróż zdawała się nie mieć końca.

Fot. Podróż przebiegała spokojnie. 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 Reykjaviku.
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.

Fot. We wnętrzy 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 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 trochę dużo kosztuje, około 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. 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 można podziwialiśmy panoramę miasta.
PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA 1 – piątek, 23 LIPCA 2021 r.
W piątek wyruszyliśmy obserwować bogactwo życia morskiego w wodach Oceanu
Atlantyckiego.
W czasie trzygodzinnego rejsu udało nam się zobaczyć delfiny białonose, wieloryby oraz różne
gatunki ptaków morskich, np.: maskonury, wydrzyki wielkie, mewy blade i głuptaki.
Wieczorem odbyło się integracyjne spotkanie

z trenerem szkolenia, Ignacio Quesada

Rodrigezem.

Fot. Tej niezwykłej wyprawie przez cały czas towarzyszył silny wiatr, deszcz i niska
temperatura. Zapomnieliśmy, że to sam środek lata.

Fot. W tym dniu doświadczyliśmy spotkania z wielorybami

niesamowitego bogactwa

islandzkich wód, tuż przy brzegach Reykjaviku.

Fot. Wieczorem spotkaliśmy się z pozostałymi uczestnikami projektu mobilności Erasmus+.
Dyskutowaliśmy o nauce w terenie. Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w formie online.

DZIEŃ 2 – SOBOTA, 24 LIPCA 2021 R.
Dzisiaj odkrywaliśmy niesamowitą islandzką naturę w trakcie fascynującej wycieczki do tunelu
lawowego Raufarholshellir, który jest jedną z najdłuższych i najbardziej znanych jaskiń na
Islandii. Szliśmy ścieżką, która wytworzyła się pod wpływem gorącej lawy tysiące lat temu.
Podziwialiśmy ściany tunelu mieniące się odcieniami czerwieni. Jego długość wynosi 1360 m,
a wysokość ok. 10 m. W jego wnętrzu nakręcono scenę do filmu „Noe: wybrany przez Boga”.

Fot. Wejście do tunelu lawy Raufarholshellir, który jest jedną z najdłuższych i najbardziej
znanych jaskiń na Islandii.

Fot. Długość tunelu wynosi 1360 m, a wysokość ok. 10 m.

PIĄTY DZIEŃ NA ISLANDII – NIEDZIELA, 25 LIPCA 2021 R.
W niedzielny poranek wyruszyliśmy w drogę, aby zwiedzić tzw. Złoty Krąg, na który składają
się największe atrakcje Islandii: Thingvellir, miejsce zgromadzeń średniowiecznego
parlamentu, Geysir i wodospad Gullfoss. Opuszczajac Rejkjavik, spoglądaliśmy na masyw Esja,
niepodzielnie górujący nad miastem.
Pierwszy przystanek zrobiliśmy przy jeziorze kraterowym Kerid, które znajdowało się
niedaleko Rejkjaviku. Jezioro ma owalny kształt, jego rozmiary to 170 m na 270 m, a głębokość
wynosi 55 m. Kerid był w przeszłości wulkanem stożkowym, ale po erupcji jego stożek zapadł
się do komory magmowej. Na dnie powstało jezioro wulkaniczne o przepięknej turkusowej
barwie, którą zawdzięcza rozpuszczonym w nim minerałom. Woda jeziora kontrastuje z
czerwienią magmowych skał o dużej zawartości żelaza. Wspięliśmy się na zbocza wulkanu, aby
z góry podziwiać piękno krajobrazu.

Fot. Jezioro kraterowe Kerid

Fot. Jezioro Kerith powstało w kraterze wygasłego wulkanu Grímsnes i wygląda naprawdę
niesamowicie. Obeszliśmy je

dookoła, a następnie zeszliśmy na sam dół, by

podziwiać jego wdzięki.

Fot. Nawet kapryśna islandzka pogoda nie zakłóciła pięknych widoków i naszego zachwytu…

Następnie zatrzymaliśmy się, żeby zwiedzić niezwykłą farmę pomidorów o nazwie Fridheimar
Greenhouse, przy której otwarto restaurację oferującą zupy, dania i desery przygotowane z
tych warzyw. Farma znana jest przede wszystkim ze świeżych, pysznych i ekologicznie
hodowanych pomidorów, ogórków i sałat. Do uprawy warzyw wykorzystuje się ciepło
geotermalne, naturalne bogactwo Islandii. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat
technologii stosowanej w tej nowoczesnej szklarni, poczęstowaliśmy się smacznymi
pomidorkami,

a

niektórzy

spróbowali

zupy

Fot. Ekologiczna farma pomidorów o nazwie Fridheimar Greenhouse.

pomidorowej.

Ze szklarni udaliśmy się nad wodospad Faxi. Islandia zadziwiała nas na każdym
kroku. Krajobrazy, które zmieniały się co chwilę, dały nam naprawdę niezwykłą dawkę
islandzkiego piękna, uroku i niezwykłości.

Fot. Wodospad Faxi.
Znajduje się on tylko 20 km od słynnego wodospadu Gullfoss i 11 km od pola geotermalnego
z gejzerami Geysir area. Rzeka, na której się znajduje, obfituje w łososie. Nazwa tego
wodospadu nawiązuje do grzywy końskiej.

Fot. Wokół Faxi spokój i pustka. Słychać tylko łoskot spadającej z duża siłą wody. Jednak
największe wodospady Islandii dopiero przed nami…

Fot. Wodospad Faxi - po islandzku znaczy „końska grzywa”
Żelaznym punktem zwiedzania Złotego Kręgu jest Geysir, który dał nazwę wszystkim tego typu
źródłom na świecie. Tuż obok niego znajduje się wciąż aktywny Strokkur, który wyrzuca słup
wrzącej wody co 10 minut na wysokość ok. 30 m. Charakterystyczne dla tego typu miejsc są
wyziewy mające zapach siarkowodoru.
Znajdujący

się

w

parującej

dolinie Haukadalur – Geysir,

to

jedna

z

najbardziej

rozpowszechnionych atrakcji na Islandii. Było to pierwsze znane i opisane Europejczykom
gorące źródło, od którego nazwę wzięły pozostałe gejzery. Geysir ma jednak swoje lata
świetności za sobą, gdyż rzadko można podziwiać jego wybuchy, Na szczęście tuż obok
znajdują się inne gejzery. Największe brawa zbiera Strokkur. Jego wybuchy, osiągające 30
metrów wyskości, można oglądać dosłownie, co kilka minut. Pomimo ulewnego deszczu
zobaczyliśmy i zarejestrowaliśmy wiele takich wybuchów.

Fot. Woda powoli unosi się tworząc lśniącą kopulę, a następnie wybucha wielkim strumieniem
kilkadziesiąt metrów górę.
Następnie zatrzymaliśmy się przy jednym z najpopularniejszych wodospadów w Europie –
wodospadzie Gullfoss. Znajduje się on na rzece Hvita – Biała Rzeka. Jego nazwa ma związek z
legendą o rolniku o imieniu Gygur, który miał mnóstwo złota i nie mógł znieść myśli, że ktoś

przejmie taki majątek po jego śmierci. Aby temu zapobiec, umieścił złoto w kasecie i wrzucił
go do wodospadu. Gull po islandzku znaczy złoto, a foss - wodospad. Jednak bardziej
prawdopodobne jest wyjaśnienie, że wodospad wziął swoją nazwę od odcienia, który często
pojawia się w jego lodowatych wodach, zwłaszcza wieczorem.

Fot. Złote wody Gullfoss lśniły, pomimo pochmurnej pogody i deszczu. Jedyny w swym rodzaju,
potężny, niesamowity, piękny.

Fot. Zachwycające widoki nad Gullfoss.

Fot.

Przy

Gullfoss

znajduje

się

pomnik Sigríđur

Tómasdóttir,

mieszkanki,

dzięki

której wodospad został uchroniony przed wybudowaniem w tym miejscu elektrowni.

Fot. W oddali widać oddzielone płyty tektoniczne Erozji i Ameryki Płn.
Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Parku Narodowego Thingvellir. Jest to obszar
znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Fot. Biały budynek na bezkresnym pustkowiu Parku Narodowego Thingvellir - miejsce
historycznych obrad islandzkiego parlamentu.
To miejsce historycznych obrad islandzkiego parlamentu, jednej z najstarszych instytucji
rządowych świata, które odbywały się tu nieprzerwanie od 930 do 1798 r. Thingvellir jest
położony w strefie ryftu pomiędzy płytami północnoamerykańską a euroazjatycką. Jest pełen
uskoków skalnych, wąwozów i wodospadów. Jeden z nich udało nam się obejrzeć.

Fot. Wędrówka po Parku Narodowym Thingvellir dostarcza niezwykłych wrażeń.

Fot. Öxarárfoss – wodospad. Zanurzeni w deszczu i w gęstej mgle unoszącej się nad
wzburzonym wodospadem …
Oxararfoss (Öxarárfoss) to wodospad położony w północnej części Parku Narodowego
Thingvellir.

Fot. W tym dniu doświadczaliśmy trzech żywiołów – ziemi, wody i powietrza. Na ogień
przyszedł czas później.

Fot. Spacer pomiędzy płytami kontynentów.

Fot. Na chwilę wyszło słońce i rozświetliło tę niezwykłą panoramę.

Fot. Ciągle w drodze… To istota Outdoor Learning.
Wieczorem odbyło się spotkanie, na którym wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi
z dobrymi praktykami nauki w terenie.
SZÓSTY DZIEŃ NA ISLANDII – PONIEDZIAŁEK, 26 LIPCA 2021 R.
W dniu dzisiejszym udaliśmy się na Półwysep Reykjanes. Po drodze mijamy niezwykle piękne
miejsca.

Fot. Widok z okna naszego busa. Po raz pierwszy z chmur wyłania się błękitne niebo.

Po drodze zobaczyliśmy pałac prezydencki, do którego podeszliśmy bardzo blisko. Rezydencja
Prezydenta w Bessastaðir, znajduje się w miejscowości Álftanes, której dzieje sięgają czasów
pierwszych osadników islandzkich. Na początku XIII w. posiadłość ta należała do Snorriego
Sturlusona, najsłynniejszego poety, polityka, historyka i prawnika średniowiecza. Ta skromna
posiadłość była własnością królów norweskich i duńskich, a także namiestników królewskich.

Fot. Rezydencja Prezydenta w Bessastaðir

Fot. Pałac prezydencki stoi na pustkowiu, przez nikogo nie strzeżony…

Następnie pojechaliśmy na pole geotermalne Gunnunhver. Jest tu kilka parujących kominów,
kolorowych oczek pełnych trujących wyziewów, a tutejszy kocioł z bulgoczącym błotem jest
największy na Islandii. Swoją nazwę zawdzięcza zjawie, która dopiero złapana w pułapkę przez
tutejszego księdza ok. 400 lat temu przestała czynić szkody w okolicy.

Fot. Pole geotermalne Gunnunhver.

Fot. Niebo zasłaniają gęste opary wulkaniczne wydobywające się z głębi ziemi.

Fot. Pojedyncze miejsca z wrzącą wodą to kotły. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność.
Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

Dymiące kotły z nieustannie wrzącą wodą i gejzery to bogactwo Islandii. Naturalna energia
cieplna ogrzewa domy, uprawy w szklarniach i zakłady przemysłowe. Na Islandii 100 %
produkowanej energii elektrycznej oraz około 85 % wykorzystywanej energii pierwotnej
pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Fot. Elektrownia Svartsengi, położona w południowo-zachodniej części kraju
na półwyspie Reykjanes, niedaleko Keflaviku. Obecnie produkuje 75 MW energii elektrycznej
oraz 150 MW energii cieplnej.

Fot. Krótki wykład naszego trenera i organizatora szkolenia na temat ochrony dóbr
naturalnych na Islandii. Inaky jest nauczycielem przyrody i historii. Opowiada z pasją i
humorem, przełamuje bariery językowe i skłania do dyskusji naszą międzynarodową grupę.

Fot. Nieustannie dymiące kotły …

Fot. Islandię poznajemy razem z nauczycielami ze Słowenii, Litwy, Czech, Niemiec i Mołdawii.
O wyjątkowości Półwyspu Reykjanes świadczy jego budowa geologiczna.

Fot. Erasmus + zmienia życie, otwiera umysły i … łączy kontynenty

Nasze połączone dłonie

to także symbol połączenia między starym a nowym, lepszym światem.

Tu nad powierzchnię spod wód oceanicznych wyłania się Grzbiet Śródatlantycki. Utworzył się
on w wyniku odsuwania się od siebie płyt północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej w tempie
ok. 2,5 cm na rok.

Fot. Symboliczna kładka pozwala przejść suchą stopą z kontynentu europejskiego na
amerykański.
Początkowo most nosił imię Leifa Ericsona, który znany jest jako pierwszy Islandczyk, który
dotarł do Ameryki. Islandzki most, nazywany również Midlina Bridge, łączy Amerykę Północna
i Europę. Wybudowany został w miejscu, w którym co roku minimalnie powiększa się szczelina
pomiędzy północnoamerykańskimi i europejskimi płytami tektonicznymi.
Dryf kontytnentalny powoduje, że płyty tektoniczne odsuwają się od siebie. W rejonie Sandvík
na półwyspie Reykjanes widać wyraźnie efekty tego procesu – powstała w jego wyniku
szczelina ma już kilkanaście metrów. Symboliczny most dla pieszych, który nad nią przebiega,
opatrzony jest dwiema tabliczkami na obu końcach: „Witajcie w Ameryce” po stronie
amerykańskiej oraz „Witajcie w Europie” po stronie islandzkiej.

Fot. Wśród nas nie brakowało chętnych na międzykontynentalny spacer. Można było przejść
po moście, jak i pod mostem i jako dowód otrzymać specjalny certyfikat Geologicznego Parku
Reykjanes.

Fot. Most pomiędzy kontynentami możemy obejrzeć w świetle słońca.

Fot. Wokół roztacza się niezwykły widok skalnych tworów, które niczym zastygłe olbrzymy
strzegą tajemnic Ziemi.

Islandia, nazywana krainą “lodu i ognia” jest miejscem, w którym skrajne żywioły nieustannie
się stykają. Rezultatem takiego stanu rzeczy są ogromne kontrasty krajobrazu oraz surowa
przyroda, która intryguje bez względu na pogodę i porę roku.
Na południowym wybrzeżu półwyspu znajdują się największe w tym obszarze malownicze klify
pełne ptasich kolonii. Nam udało się zobaczyć klif Valahnukur. Z klifu widać samotnie sterczące
z wody skały. Bliższa to Karl („Stary człowiek”), obok którego niegdyś stała jego partnerka, ta
bardziej oddalona to Eldey.

Niestety z miejscem tym wiąże się również smutna ptasia historia – tu w 1844 roku została
zabita ostatnia z żyjących par alki olbrzymiej. Jej pomnik stoi przy klifie.

Alki olbrzymie osiągały 75–85 cm wysokości i masę ciała blisko 5 kg. Erla (z prawej) nasza
przewodniczka i trenerka szkolenia opowiadała nam mroczne islandzkie legendy.
Największe wrażenie tego dnia zrobiła na nas wycieczka w okolice wulkanu Geldingadalir.

Po drodze mijamy wodospady i wzgórza pokryte wulkanicznym pyłem.

Wspinaliśmy się po masywie wulkanicznym, podziwiając widoki wyjęte z filmów science fiction.

Na własne oczy zobaczyliśmy wypływającą z krateru szeroką czarną wstęgę lawy, która
zastygając tworzyła ogromne pola lawowe.

Usiąść na chwilę nad przepaścią i spojrzeć w dół na płynącą „rzekę” lawy to nie lada wyczyn.

Wyszliśmy poza mury szkoły po to, by zatrzymać się na szczycie dymiącego wulkanu, wzbić
ponad chmury i spojrzeć jak z lotu ptaka na naturalne piękno naszej planety.

Niezwykły widok tylko dla odważnych i wytrzymałych.

Rzeka lawy wypływająca wprost z wulkanu robiła na nas niesamowite wrażenie.

W drodze powrotnej towarzyszył nam deszcz i opary gorącej lawy – dwa walczące ze sobą
żywioły - woda i ogień.
Ostatnim punktem programu w dniu dzisiejszym było jezioro tektoniczne Kleifarvatn. Jest ono
jednym z największych jezior Islandii. Na jego brzegach jest wiele czarnych, piaszczystych plaż.

W drodze do hotelu przystanęliśmy na chwilę, aby przyjrzeć się suszonym rybom
rozwieszonym na specjalnych, drewnianych konstrukcjach. Od zawsze, aby zgromadzić zapasy
na długą i srogą zimę, ryby solono, suszono i wędzono. W XV wieku suszona ryba była nawet
walutą na Islandii. Harðfiskur, czyli właśnie suszona ryba (najczęściej dorsz), jest dziś niemalże
równie popularna jak islandzki hot dog.

SIÓDMY DZIEŃ NA ISLANDII– wtorek, 27 lipca 2021 r.
Celem dzisiejszej wyprawy były wodospady i Południowe Wybrzeże Islandii. Naszą wtorkową
wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Centrum Nauki Lava Center, interaktywnego muzeum
poświęconego geologicznej przeszłości wyspy oraz powszechnym tu zjawiskom wulkanicznym
i sejsmicznym.

Podczas zwiedzania tej nowoczesnej wystawy można było doświadczyć trzęsienia Ziemi, a
ruchem ręki wywołać erupcję lawy.

Do głównych atrakcji tego miejsca należą m.in.: Korytarz wulkaniczny, Geologiczny glob,
Korytarz trzęsień Ziemi, Korytarz lawy, Wprowadzenie do wulkanologii.

W Lava Center czeka nas bardzo miła niespodzianka – broszurka informacyjna w języku
polskim! No tak. Polonia to największa mniejszość narodowa – stanowimy ponoć ponad 10%
mieszkańców Islandii, a i turystów z Polski nie brakuje.

Z zainteresowaniem obejrzeliśmy film dokumentujący największe wybuchy wulkanów na
przestrzeni ostatnich lat. Dokument pokazywał, że największa nawet mobilizacja sił człowieka
nie jest w stanie oprzeć się potędze żywiołu złożonego z ognia, lawy, popiołu i wody.

Po ciekawie spędzonym czasie w Lava Center udaliśmy się nad Skogafoss. Po drodze
podziwiamy niezwykłe krajobrazy Islandii: wulkaniczne wzgórza porośnięte trawą i mchem,
domy wyrastające wprost ze skał, lodowce i parujące gejzery.

Fotografie gór i lodowców niczym obrazy impresjonistów.

Gdy na trasie pojawia się coś niezwykłego, Erla zatrzymuje samochód po to, żebyśmy mogli po
raz kolejny zachwycić się pięknem Islandii.

Cały dzień w mokrych ubraniach i kapturach. Ciągle wieje i pada. Jednak warto z bliska
zobaczyć malownicze torfowe domki z dachami pokrytymi gęstym mchem i trawą.

Skogafoss jest to jeden z najwyższych wodospadów na Islandii, wysoki na 69 m, szeroki na 30
m. Nazwa wodospadu oznacza: „Leśny Wodospad”, nie wiadomo dlaczego, gdyż w okolicy nie
występuje żaden las.

Po krótkiej chwili pobytu nad wodospadem byliśmy przemoczeni „do suchej nitki”. Woda
spadała na nas z góry i zacinała z dołu.
Wspięliśmy się stromą ścieżką wiodącą obok wodospadu na platformę widokową, z której
rozciągał się widok na piękny krajobraz. Mogliśmy z bliska obserwować, jak wody leniwie
płynącej rzeki Skoga spadają z hukiem ze skalnego klifu, wzbijając chmurę srebrnej mgiełki. Z
tym wodospadem związana jest legenda o skrzyni ze złotem ukrytej w jaskini przez wikińskiego
osadnika. Po wielu latach okoliczni mieszkańcy odnaleźli skrzynię, ale ciągnąc ją, urwali jej
obręcz i utracili skarb.

Do platformy prowadzą strome, kamienne schody. Ten dzień jest wyjątkowo lodowaty i
wilgotny, ale zanim dotarliśmy na szczyt nikt nie narzekał na zimno.
Kolejnym punktem naszej wyprawy była słynna czarna plaża Reynisfjara, uznawana za jedną
z najpiękniejszych nietropikalnych plaż na świecie. Jej niezwykłość polega na tym, że powstała
ona na skutek zetknięcia się gorącej, wulkanicznej lawy z lodowatą wodą oceanu. Widok nie
zawiódł naszych oczekiwań: czarny, lśniący piasek, bazaltowe kolumny góry Reynisfjall i
wyłaniające się z oceanu skały o fantastycznych kształtach tworzyły baśniowy krajobraz.

Ta plaża nie jest rajska, bo nie ma tu palm, kolorowych kwiatów i gorącego piasku ale
mimo to uznawana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie.

Nazwa plaży pochodzi od wysokiej góry Reynisfjall, która wyrasta na plaży na wysokość
340m (fjara to po islandzku plaża, fjall – góra).

Tuż za kolumnami można zobaczyć kolejne niezwykłe dzieło natury jakim jest jaskinia
Hálsanefshellir. Wewnątrz niej można podziwiać bazaltowy sufit jak i strukturę całego
klifu. Nam udało się wejść do środka, choć nie zawsze jest to możliwe, z powodu
przypływów i wielkości fal na oceanie.

„Jaskinia na czarnej plaży przez setki lat dawała schronienie przed żywiołami dla
zmęczonych podróżników, a nawet dla stad owiec.” https://kierunkiswiata.pl/czarna-plazareynisfjara-i-polwysep-dyrholaey/

Jednak naszą uwagę przykuwały stada maskonurów,

które zagnieździły się w skalnych szczelinach.

Bazaltowe kolumny, przypominają wielkie organy kościelne. Niesamowite jest to, że
powstały one zupełnie naturalnie, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka.

Organizator i trener naszego szkolenia Inaky tryskał humorem i energią. Miewał też
ciekawe pomysły…

Miejscowa legenda głosi, że te wystające z wody formacje skalne zwane Reynisdrangar są
zaklętymi w skały trollami, które próbowały wciągnąć na brzeg trójmasztowy statek, jednak
zastał je świt i zamieniły się w kamień pod wpływem światła nadchodzącego dnia. Wielu
współczesnych Islandczyków wierzy w elfy, trolle, gnomy, które żyją wśród malowniczych

krajobrazów wyspy lub zostały zaklęte w niezwykłe formy skał, dlatego powstało tak wiele
legend związanych z cudami natury islandzkiej ziemi. Te mityczne, nadprzyrodzone istoty,
zgodnie z opowieściami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, miały strzec tajemnic Ziemi
i uczyć ludzi poszanowania praw przyrody, przestrzegać ich przed naruszeniem jej świętych
praw. Ma to szczególne znaczenie w kraju, w którym wybuchy wulkanów, topnienie
lodowców, trzęsienia ziemi przypominają o znikomości ludzkiego życia. Wybrzeża Islandii nie
należą do bezpiecznych.

Spacerując po pięknej plaży Reynisfjara, musieliśmy zachować ostrożność ze względu na
gwałtowne, rozpędzone od brzegów Antarktydy fale, które mogły wedrzeć się w głąb lądu. To
one na przestrzeni lat wyrzeźbiły bazaltowe kolumny góry Rejnisfjall. Warto dodać, że
nakręcono tu sceny do takich filmów, jak: „Gra o tron”, ‘Gwiezdne Wojny”, „Noe: Wybrany
przez Boga”, „W ciemności. Star Trek”.
Na skalnych zboczach swoje lęgowiska mają maskonury. Te niewielkie ptaki stały się
symbolem Islandii i niewątpliwą jej atrakcją. Obserwowaliśmy je tylko z daleka, ale to i tak
wiele, zważając na gęstą mgłę, ustawiczną w tym kraju mżawkę i ciemne chmury.

„Jego sympatyczny i zabawny wygląd zewnętrzny, o sylwetce z zaokrągloną dużą głową i
krótkimi czerwonymi nogami, sprawił, że nazwa łacińska maskonura określa go jako „braciszka
arktycznego”( https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskonur_zwyczajny)
Po spędzeniu czasu na czarnej plaży udaliśmy się pod lodowiec Solheimajokull, który leży
między wulkanami Katla i Eyjafjallajökull. Ma około 8 km długości i 2 km szerokości. Jego
okolica doskonale obrazuje surowe piękno islandzkiej przyrody - jest pełna wysokich lodowych
grzbietów, rozpadlin, jezior, strumieni, jaskiń i rzek. Zaciekawił nas widok płynącej po rzece
jasnej bryły lodu pokrytej ciemnym, wulkanicznym pyłem.

Podeszliśmy do punktu widokowego, skąd bardzo dobrze był widoczny jęzor topniejącego
lodowca. Zrobiliśmy zdjęcia na tle tego niesamowitego krajobrazu.

Następnie ruszyliśmy do Vik in Myrdal – Zatoki Bagiennej Doliny, aby obserwować kolonie
ptaków. Tutaj również spodziewamy się spotkać maskonury. Te sympatyczne ptaki są
uznawane za symbol Islandii, która jest domem dla prawie połowy populacji tych stworzeń na
świecie. Maskonury mają uroczy i zabawny wygląd: duży, kolorowy dziób, czerwono-czarne
obwódki wokół oczu, jasnopomarańczowe nogi. Nazywa się je Morskimi Papugami lub
Morskimi Klaunami. Jesień i zimę spędzają na otwartym morzu, natomiast wiosną wracają na
ląd, gdzie się rozmnażają. Legenda mówi, że maskonury są wcieleniem żeglarzy, którzy zginęli
na morzu.

Wreszcie dotarliśmy do kolejnej

atrakcji dzisiejszego dnia – wspaniałego wodospadu

Seljalandsfoss znajdującego się na rzece Seljalandsa, która spływa z szóstego pod względem
wielkości lodowca na Islandii – Eyafjallajokull.

Pod tym lodowcem drzemie wulkan, który wybuchł w 2010 r. , powodując paraliż ruchu
lotniczego na całym świecie. Seljalandsfoss, wysoki na 65 m, jest jednym z nielicznych
wodospadów, które można obejść i spojrzeć na świat przez taflę spadającej z potężnym
hukiem wody, rozpryskującej się na miliony drobnych kropelek. Klif, z którego spływa
wodospad to część dawnej linii brzegowej sprzed tysięcy lat. Na przestrzeni wieków

ukształtowanie terenu zmieniło się i teraz odległość miedzy wodospadem a oceanem wynosi
7 km.

Wspięliśmy się na kamienistą ścieżkę ukrytą w skałach, aby przez ścianę wody spojrzeć na
rozległą dolinę.

Mieliśmy dużo szczęścia, bo kiedy dotarliśmy nad wodospad, zaświeciło słońce i na kaskadzie
spływającej wody pojawiła się tęcza.

Na koniec obejrzeliśmy jedną z ukrytych perełek południowego wybrzeża - wodospad
Gljufrabui, znajdujący się zaledwie 500 m od Seljalandsfoss. To zachwycający wodospad, ale
mniej znany ze względu na to, że ukryty jest wewnątrz klifu. Spływa ze znacznej wysokości do
środka jaskini przez znajdującą się u góry szczelinę, co stwarza niesamowite wrażenie.

Przed samym wodospadem stoi olbrzymi głaz, który nazywany jest francuskim nose

Gljufrabui jest częścią rzeki Gljufura. Jego wysokość to 40 metrów. Spadająca wodą rozgałęzia
się w locie na dwa strumienie.
Wpadające światło słoneczne, huczący wodospad otoczony tajemniczą mgiełką, porośnięte
zielonym mchem skały, formacje czarnej lawy tworzą bajkowe, nierealne otoczenie. Nazwę
„Gljufrabui” można przetłumaczyć jako „dom w kanionie”. Według wierzeń ludowych w tym
magicznym miejscu mogły zamieszkiwać elfy lub trolle.

DZIEŃ 6 – środa, 28 lipca 2021r.
Tego dnia wybraliśmy się na Półwysep Snaefellsnes, o którym mówi się, że jest esencją Islandii.
Są tu góry, wulkany, pola lawowe, klify z morskimi ptakami, plaże, foki, lodowiec, wodospady,
pola z pasącymi się owcami i biegającymi swobodnie islandzkimi końmi.

Tęczowe kolory gór rozjaśniają ten pochmurny dzień.
Wyruszyliśmy więc w drogę, zastanawiając się, czy po tylu wspaniałych wrażeniach Islandia
może nas jeszcze czymś zaskoczyć.

Najpierw zatrzymaliśmy się pod górą Kirkjufell, zwaną Kościelną Górą ze względu na
charakterystyczny kształt przypominający dzwon. Jest to wysoki na 463 m pagórek leżący na
północnym

wybrzeżu

Półwyspu

Snaefellsnes,

nieopodal

rybackiego

miasteczka

Grundarfjordur. Powstanie tej góry to efekt działania dwóch głównych sił Islandii – wulkanów
i lodowców.

Na przestrzeni wieków strome zbocza Kirkjufell były punktem orientacyjnym dla żeglarzy i
podróżników. Dawniej marynarze nazywali ją Górą Cukru. Na szczyt Kirkjufell prowadzi
ścieżka, z której roztacza się piękny widok na wybrzeże, pola, rzeki i cały fiord, ale wejście na
górę jest niebezpieczne. Monumentalna i majestatyczna Kirkjufell intryguje swoją nietypową
sylwetką zarówno latem, kiedy pokryta jest bujną zielenią, jak i zimą, gdy jej zbocza spowijają
pasma bieli i brązu.

Nie dziwi fakt, że w ostatnich latach góra Kirkjufell stała się jednym z najbardziej
rozpoznawalnych, ikonicznych miejsc Islandii. Okolice Kirkjufell zachwyciły filmowców, którzy
umieścili je jako tło niektórych scen, np. w filmie pt. „Gra o tron”. Słynna góra najczęściej jest
fotografowana z malowniczym wodospadem Kirkjufellsfoss na pierwszym planie.

Trasa naszej wędrówki zawiodła nas do zatoki Djupalonssandur, gdzie mogliśmy spacerować
po niesamowitej, czarnej plaży pełnej skał utworzonych z zastygłej lawy. To jedna z
piękniejszych plaż na Półwyspie Snaefellsnes.

Znajdują się na niej imponujące formacje lawowe, wielkie skały wulkaniczne, które przybrały
najrozmaitsze kształty. Miejsce to przypominało księżycowy krajobraz. Wzburzone fale z
hukiem uderzały o brzeg pokryty czarnymi, idealnie wygładzonymi kamykami, które pięknie
mieniły się w świetle dnia.

Kolejnym punktem programu mobilności naszej grupy były skalne szczyty Londrangar, jednego
z piękniejszych fragmentów zachodniego wybrzeża Islandii, niewielka wioska rybacka
Arnarstapi oraz znajdujący się w pobliżu czarny kościół Budir.

Czarny kościół na islandzkim pustkowiu.

Fot. Wioska rybacka Arnarstapi na tle lodowca.
Zanim ruszyliśmy nad brzeg oceanu, nasza przewodniczka Erla zaprowadziła nas na pole
lawowe porośnięte mchem i wyjaśniła, dlaczego na Islandii mech znajduje się pod szczególną
ochroną. Islandzki mech w terminologii naukowej nazywa się płucnicą islandzką i właściwie
należy do porostów. Jest bardzo delikatny i miękki, ma szarozielony kolor. Posiada właściwości
lecznicze, jest wykorzystywany w medycynie i zielarstwie oraz w przemyśle kosmetycznym. Ta
roślina nie ma rozwiniętego systemu korzeni, dlatego każde jej uszkodzenie spowoduje, że
mech będzie odrastał dziesiątki lat, a odgrywa on ważną rolę w ekosystemie: zapobiega erozji

ziemi, utrzymuje wilgotność i stanowi siedlisko dla wielu organizmów. W Islandii pozbawionej
większych skupisk leśnych mech stanowi ważne źródło tlenu i pochłania dwutlenek węgla.

Fot. Ostrożnie dotknęliśmy delikatnej i miękkiej jak puch powierzchni tej niezwykłej rośliny.
Skosztowaliśmy też nieco cierpkich jagód bażyny, występujących o tej porze roku.

Fot. Bażyna należy do roślin leczniczych chętnie stosowanych w medycynie ludowej w wielu
krajach o chłodnym klimacie.

Fot. Owoce bażyny nie są tak smaczne jak czarne jagody, ale mają mnóstwo witamin.
Roślinność na Islandii jest uboga ze względu na surowy klimat

i wulkaniczne

podłoże. Dominuje roślinność charakterystyczna dla tundry, czyli głównie mchy, porosty,
trawy i inne niskie rośliny zadarniające. Drzew jest bardzo mało, głównie karłowate odmiany
brzozy i wierzby oraz jarzębiny, gdzieniegdzie trochę drzew iglastych. Jednak wiosną i latem
można spotkać dużą ilość i różnorodność roślin, takich jak: dębik ośmiopłatkowy, arcydzięgiel
litwor,

wrzos,

łubin,

tymianek,

lepnica

bezłodygowa,

fiołki,

kaczeńce,

Fot. Różowe kwiaty bażyny porastają pola lawowe i zbocza wygasłych wulkanów.

bratki.

Fot. Często można było spotkać ogromne przestrzenie porośnięte szafirowymi łubinami i
chabrami.
Następnie wyruszyliśmy w kierunku skał Londrangar i wzgórza Svalpufa. Są to pozostałości
krateru, który został erodowany do obecnego kształtu przez morze. Uważa się, że to miejsce
jest domem dla elfów żyjących w okolicy. Uwagę zwracają dwie olbrzymie, strzeliste skały:
wyższa o wysokości 75 m została zdobyta w 1735 r., a niższa mierząca 61 m – w 1938 r.

Fot. Poniżej wzgórza znajduje się klif Thufubjarg, gdzie według legendy poeta Kolbeinn
Joklaskald miał spotkanie z diabłem.

Fot. Dalej szliśmy wytyczoną ścieżką spacerową wiodącą wzdłuż urwistego, klifowego
wybrzeża Svalpufa, skąd dochodził hałas tysięcy gniazdujących tu ptaków morskich.

Fot. Na skalnych urwiskach swoje gniazda uwiły tysiące ptaków: alki, mewy, nurzyki. Z punktu
widokowego mogliśmy bliżej przyjrzeć się temu spektakularnemu widowisku, jakie
wyreżyserowała natura.

Fot. Klifowe wybrzeża Svalpufa

Fot. Spacerując w stronę Arnarstapi, podziwialiśmy niezwykłe kształty skał i małych wysepek
rozrzuconych blisko wybrzeża oceanu.

Fot. Krzysztof zapewnił nam sceny mrożące krew w żyłach – kręcąc film o alkach i nurzykach
zatrzymał się tuż nad przepaścią.

Fot. Bazaltowe klify Półwyspu Snaefellsnes
Patrzyliśmy z podziwem na potężne, bazaltowe klify z wyrzeźbionymi przez fale kolumnami i
schodami, nad którymi uwijały się z krzykiem najróżniejsze gatunki morskich ptaków, aby
nakarmić swoje młode ukryte w skalnych półkach. Na Islandii gniazduje 75 gatunków ptaków,
55 gatunków żyje na Półwyspie Snaefellsnes, są to m.in.: mewy, wydrzyki, głuptaki,
maskonury, nurzyki, fulmary. Niektóre przelatują tędy w drodze do Kanady i na Grenlandię.

Fot. Kolonie nurzyków polarnych.
Klify nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego oszałamiają surowym pięknem, bogactwem i
różnorodnością morskiej fauny. Można tu spędzić godziny, obserwując życie ptasich rodzin.
Wśród wielu gatunków hałaśliwych mew udało nam się wypatrzyć gromadkę czarnych,
przypominających pingwiny nurzyków, które gnieździły się na jednej z półek skalnych.
Wędrując dalej wyznaczonym szlakiem natrafiliśmy na wykonany z kamieni posąg Barokura
Snaefellsesa, pół człowieka, pół trolla, bohatera sagi, który opiekował się wioską Arnarstapi.
Autorem rzeźby jest Ragnar Kjartansson.

Fot. Posąg Barokura Snaefellsesa, pół człowieka, pół trolla
Po kilku minutach przyszliśmy do niewielkiej wioski rybackiej Arnarstapi, która urzekała
urwistym brzegiem, formacjami skalnymi i naturalną przystanią.

Fot. Mały port rybacki w Arnarstapi.

Fot. Z wioski widać było stożkowatą górę Stapafell, a w oddali lodowiec Snaefellsjokull.
Następnie dotarliśmy do czarnego kościoła Budir, małej drewnianej, zabytkowej świątyni
pochodzącej z XVI wieku. Kościółek zachwycił nas prostotą swej architektury, nietypowym,
czarnym kolorem ścian i wieży, białymi drzwiami i okiennicami oraz niewielką, pomalowaną
na biało bramą.

Fot. Kościółek jest przepięknie położony na równinie otoczonej górami mieniącymi się w
słońcu barwami tęczy, lodowcem na szczycie wulkanicznej góry i wodami oceanu.

Fot. Mały cmentarzyk przy kościele w Budir.

Obok kościołka znajduje się mały cmentarz i ścieżka, którą doszliśmy do wspaniałej,
piaszczysto-kamiennej plaży. Złoty kolor piasku kontrastował tu z czarnymi formacjami lawy
tworzącymi fantastyczne kształty.

Fot. Zakochani w Islandii…

Na zakończenie dzisiejszej wyprawy trener szkolenia, Ignacio Quesada Rodrigez, uroczyście
wręczył uczestnikom mobilności certyfikaty. Podziękowaliśmy Inakiemu i Erli za wspaniałą
organizację i opiekę, a pozostałym uczestnikom za wspólnie spędzony czas i niezapomniane
przeżycia na islandzkiej ziemi.

Fot. Erasmus połączył nauczycieli z rożnych krajów Europy.

Fot. Ostatnie spojrzenie na urzekające krajobrazy Islandii.
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O świcie wyruszyliśmy na lotnisko Keflavik.

Fot. Na lotnisku w Keflavik panował wyjątkowy ruch. Setki podróżnych.
Żegnaliśmy krainę ognia i lodu, patrząc na wschód słońca nad Rejkjavikiem. Od tej pory Islandia
nie będzie już obcą, nieznaną wyspą na mapie. Nasze przeżycia nadały jej określony kształt.
To było kilka intensywnie spędzonych dni pełnych zachwytu, radości i wzruszeń. Islandia ciągle
jest z nami, bo kiedy zamykamy oczy, to widzimy jej krajobrazy: pola lawowe porośnięte
mchem i trawą, zarys wulkanów przykrytych lodowcem, majestatyczne wodospady i potężne
klify. Jakąś cząstkę tej dalekiej ziemi wzięliśmy ze sobą. Setki zdjęć i filmików pozwolą

podzielić się naszymi doświadczeniami z tej niezwykłej wyprawy na Islandię z innymi
nauczycielami oraz uczniami.

Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie cele mobilności na Islandię zostały
zrealizowane. Wyjazd rozwinął kompetencje kluczowe nauczycieli, wzmocnił ich motywację
do nauki języka angielskiego oraz sprzyjał wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi
placówkami. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, które miały wzmocnić pozytywne
myślenie, podnieść kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i narzędzi terapii z
dziećmi ze SPE oraz dostarczyły przykładów dotyczących zrównoważonego życia i edukacji w
zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Islandczycy są narodem, do którego można uczyć się,
jak racjonalnie wykorzystywać naturalne zasoby Ziemi, równocześnie żyjąc w harmonii z
naturą i szanując jej prawa. Oprócz tego warto naśladować takie cechy Islandczyków, jak:
pozytywny stosunek do świata i ludzi, poczucie humoru, otwartość, umiłowanie natury i sztuki.

