Projektinio apsilankymo Islandijoje dienoraštis
Nordplus programa yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), šiaurės šalių
(Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir
Alandų salos). Įgyvendinant šią programą siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą,
akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos
siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.
Keturių projekte “Verslumo ir lyderystės skatinimas” dalyvaujančių šalių Lietuvos, Latvijos, Islandijos ir
Suomijos pirmasis susitikimas vyko Islandijos šiaurėje esančiame mieste Akureyri, spalio 21-31 dienomis.
Kelionė į šį fiordų apsuptą, antrą pagal dydį Islandijos miestą uţtruko, bet neprailgo. Pasiekėme Rygos oro uostą,
iš ten skrydis į Keflaviką Islandijoje ir dar beveik šešios valandos autobusu vingiuotais, kalnų apsuptyje esančiais
ir apsnigtais keliais. Į Akureyri atvykome dar neprašvitus, bet pasijutome labai laukiami – automobilių apšviesta
aikštelė prie Lundarskoli mokyklos pilna mieguistų, piţamuotų, tačiau nuoširdţiai besišypsančių vaikų ir jų tėvų.
Dar nedrąsūs, santūrūs, bet šilti pasisveikinimai, apsikabinimai ir akimirksniu aikštelė ištuštėja.

Lundarskoli mokykloje susirenkame anksyvą popietę. Susipaţinimas su aplinka,
mokytojais ir mokiniais. Nuostabu ir įdomu, kad taip toli nuo Lietuvos esančioje
vietoje, islandiškoje mokykloje sutinkame lietuvaitę – iš Telšių apskrities kilusią,
gerumu švytinčią dvylikametę Viltę.
Pirmasis mūsų projektinis susirinkimas vyksta mokyklos aktų salėje - erdvėje, kuri
mobilių baldų dėka pietų pertraukų metu tampa jaukia valgykla.
Išklausėme mokinių parengtą pristatymą apie Islandijos švietimo sistemą ir
Lundarskoli mokyklą. Visus projekto dalyvius – mokinius ir mokytojus – išjudino,
pakvietė dalyvauti susipaţinimo veiklose kviestinė viešnia, charizmatiška asmenybė
Maria Palsdottir – aktorė bei verslininkė, vadovaujanti neįprastam verslui – kavinei,
siūlančiai ne tik kavos, bet ir pasakojančiai istorijas ţmonių, kurie XX a. pirmoje pusėje gydėsi tuberkuliozę
ligoninėje buvusioje dabartinės kavinės patalpose. Po dienos darbų projekto dalyviai (mokytojai) susirinko
diskusijai apie planuojamas veiklas, vizitus ir susitikimų datas.

Antroji vizito diena ir nauja paţintis – Akureyri miesto universitetas, glaudţiai bendradarbiaujantis su Lundarskoli
mokykla. Universitetas ruošia studentus darbui tiek privačiuose, tiek viešuosiuose sektoriuose. Čia galima rinktis
socialinių ir sveikatos mokslų, verslo, teisės, pedagogikos studijų programas. O mūsų vaikus ir mokytojus ši
mokslo įstaiga suţavėjo interaktyviomis paskaitomis, biologijos, anatomijos ir robotikos pamokėlėmis,
kūrybingumą ugdančiomis aplinkomis bei veikla.

Popiet mūsų laukė apsilankymas vienoje iš populiariausių Akureyri pramogų vietų – terminiuose baseinuose po
atviru dangumi, kurie veikia ištisus metus.

Trečia išvykos diena - itin naudinga ir aktyvi. Rytinis apsilankymas Verksmiðja ANA verslo ir inovacijų centre.
Trys veiklūs, iniciatyvūs ir kūrybingi verslininkai bei konsultantai mums papasakojo apie tai, ko reikia norint
pradėti savo verslą, pasidalino sėkmingomis veiklių ţmonių istorijomis, privertė susimąstyti apie tai, kad bet kuris
iš mūsų gali sėkmingai įgyvendinti savo svajones, reikia tik uţsispyrimo, drąsos, kūrybiškumo ir optimizmo.

Aktyvus poilsis po rytinių paskaitų mūsų laukė Akureyri čiuoţykloje, kurią pasiekėme įveikdami nemaţą atstumą
pėsčiomis. Tai buvo dar viena puiki galimybė susipaţinti su miestu, mūsų akiai neįprasta aplinka. Pokalbiai
pakeliui, o vėliau ir pramogos čiuoţykloje dar labiau suartino ir suvienijo projekto dalyvius.

Vakare mus suţavėjo dar vienas naujas potyris – jogos pamoka. Meditacija ir atsipalaidavimas, plastiški judesiai,
tyli muzika, nuoširdţios šypsenos – tai, kas suteikė mums daug teigiamų emocijų. Gera buvo suţinoti, kad
uţsiėmimus vedė, savanoriavo vieno iš projekto dalyvių mama.

Ketvirtąją projektinio vizito dieną jo dalyvių laukė rimti išbandymai: ledo kelias, Goðafoss kriokliai, kopimas į
ugnikalnį, ţygis aplink ugnikalnio kraterį, po kojomis kunkuliuojanti ţemė ir labai nemalonus jos garų kvapas. Po
visų rimtų uţduočių įveikimo turėjome galimybę atsigaivinti geizerių prišildytuose natūraliuose gamtos
baseinuose.

Penktadienis – įvairiausių veiklų metas. Projekto dalyviai mokiniai varţėsi orientacinėse rungtyse – naudodamiesi
uţuominomis turėjo surasti nurodytus objektus ir prie jų nusifotografuoti. Mokytojai tą dieną skyrė susipaţinimui
su Islandijos švietimo sistema, dalyvavo įvairiose pamokose, stebėjo mokytojų ir mokinių darbą, diskutavo
aktualiomis temomis, domėjosi ir dalijosi šalių-partnerių patirtimis. Vėliau apsilankėme FAB LAB, kur gimsta ir
yra įgyvendinamos ateities idėjos.

Ţiemiškas ir apniukęs šeštadienis - dar viena diena, nustebinusi projekto dalyvius neįprasta ir egzotiška veikla –
banginių stebėjimu jų natūralioje aplinkoje. Nors mus į išvyką laivu išlydintys islandai mokytojai ir buvo
skeptiškai nusiteikę, banginius mes pamatėme.

Sekmadienis – atsisveikinimo su Akureyri diena. Ankstyvą rytą į Reikjaviką mus išlydėjo visi: Lundarskoli
mokytojai, mokiniai, jų tėvai. Nubraukta ne viena ašara, daug šiltų apsikabinimų, paţadų bendrauti, rašyti ir
ţinojimas, kad susitiksime jau Lietuvoje geguţės mėnesį.
Palydėję Suomijos mokinius ir mokytojus į Keflaviko oro uostą, mes savo kelionės dar nebaigėme. Mūsų ir latvių
grupės laukė paţintis su Islandijos pietvakarine dalimi bei sostine Reikjaviku. Paţintį pradėjome nuo apsilankymo
Perlan natūraliosios gamtos muziejuje. Tai unikali galimybė pajusti Islandijos ugnikalnių, ţemės drebėjimų ir
geoterminės energijos jėgą, pamatyti povandeninio pasaulio ir gyvosios gamtos groţį, pasivaikščioti ledo urve
stebintis gamtos didingumu ir pakilti į apţvalgos aikštelę, iš kurios visas miestas - kaip ant delno.

Naktinis Reikjavikas uţbūrė savaip – šviesų gausa, turistų šurmuliu ir čia pat nuprausė šaltu lietumi. Suţavėjo
graţioji Harpa, naujieji koncertų ir konferencijų rūmai stiklinėmis sienomis. “Solfar” skulptūra – masyvus ir tuo
pačiu elegantiškas plieno dirbinys savo forma primenantis vikingų laivą.

Lankantis Islandijoje, vieną dieną tiesiog būtina skirti paţinčiai su pietine jos dalimi, turistiniam maršrutui, kitaip
vadinamam Auksiniu ratu (Golden Circle). Diena besigroţint gamta prabėgo greitai, nors oras ir nelepino – vis
uţklupdavo įkyrus lietus ar sniegas, tačiau tai nesutrukdė gėrėtis ir vis stebėtis unikaliu Islandijos gamtovaizdţiu.
Pirmasis sustojimas - Tingvedliro nacionaliniame parke (Þingvellir), įtrauktame į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą. Šis parkas laikomas vienu svarbiausių istorinių, kultūrinių ir geologinių vietų Islandijoje, dar vadinamas
muziejumi po atviru dangumi. Čia puikiai matomos tolstančios viena nuo kitos Šiaurės Amerikos ir Eurazijos

tektoninės plokštės, sukeliančios ţemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiverţimus. Kitas gamtos stebuklas, kuriuo
pasigroţėti sustojame – natūralūs gamtoje karšto vandens ir garų fontanai geizeriai. Seniausias ir vienas
įspūdingiausių yra didysis Geizeris (Geysir), nuo kurio pavadinimo ir kilęs ţodis geizeris. Išsiverţęs Geizeris
pasiekia 70 metrų aukštį. Jo išsiverţimai itin reti ir neprognozuojami, tačiau netoliese yra jo maţasis brolis, vardu
Strokkur, ir iš ţemės gelmių šis ištrykšta kas 7-10 minučių, pasiekdamas 20 – 30 metrų aukštį. Savo netikėtu
išsiverţimu jis mus nustebino net keletą kartų. Netoli nuo geizerių šniokščia galingas Islandijos krioklys Gudlfosas
(isl. Gullfoss), kitaip vadinamas Auksiniu kriokliu. Pasivaikščioję aplink krioklį nutiestais takais, pasigroţėję
ţiemišku peizaţu, grįţtame į autobusą ir pakeliui į Reikjaviką nepaliaujame stebėtis vaizdais uţ lango: ledynmečio
metu susiformavęs kraštovaizdis, snieguotas ir apledėjusias kalnų viršukalnes keičia geltonomis samanomis
apţėlusi vulkaninės kilmės juoda uoliena. Čia pat geltonuoja, raudonuoja rudeniški krūmokšniai, uţ jų - apsnigti
laukai ir juose besiganantys arkliai bei avys.

Paskutinė projektinės išvykos diena – artimesnė paţintis su Reikjaviku. Pasivaikščiojimas po sostinės senamiestį,
apsilankymas vienoje aukščiausių ir graţiausių evangelikų liuteronų baţnyčioje Halgrimskirkja bei skulptūrų
parke, o pavargusius ir suţvarbusius mus sušildė egzotiški pietūs autentiškoje ţvejo įkurtoje uţkandinėje. Ne
kasdien tenka ragauti omarų sriubos ir kepto banginio.

Atsisveikinti su ledo ir ugnies šalimi nėra lengva, bet Lietuvoje mūsų jau laukia išsiilgę artimieji. Vėl skrydis iš
Keflaviko į Rygą ir kelionė namo. Islandijoje sutikome daug puikių ţmonių: Lundarskoli mokyklos mokytojai,
direktorius, mokiniai ir rūpestingieji jų tėvai, nuostabioji mūsų gidė po Reikjaviką lietuvė Aistė- visi suteikė tiek
šilumos ir nuoširdaus dėmesio, kad kelionės prisiminimai lydės mus ilgai.
Projektinio susitikimo dalyviai: 2 klasės mokiniai Jotautė Vasiliauskaitė, Gabija Jarmoškaitė, Agnė Saunoraitė,
Dominyka Ivaškaitė, Justina Goštautaitė, Auksė Vaitkutė, Povilas Dapšys, Faustas Liutkus, Edgaras Narkus,
Marius Terasius, anglų kalbos mokytojos Daiva Goštautienė ir Renata Šaltkauskienė, gimnazijos direktorė Asta
Ţukauskienė.
Dalyvių emocijas ir patirtis aprašė gimnazijos anglų kalbos mokytoja Daiva Goštautienė.

