
Izlandról mindenkinek vannak el-
képzelései és gyakran azt gondolhatja 
az egyszeri ember, hogy a valóságban 
ez biztos másképp van. Izland viszont 
az a hely, ami nemcsak beváltotta, 
hanem sok esetben túl is szárnyalta 
előzetes elképzeléseinket. Izlandon 
utazni tényleg olyan, mintha egy me-
sébe csöppennénk: felhőbe burkolózó 
hegyek, mohás sziklák, fortyogó gej-
zírek, működő vulkánok, meleg vizű 
patakok elvisznek egy mitikus világ-
ba, ahol a lakosság nagy része tény-
leg hisz a tündérekben, manókban és 
akár egy épülő út vonalvezetését is 
megváltoztatják, hogy ne zavarják az 
adott területen élő manók életét. 

Vendéglátó iskolánk a világ legésza-
kabbra fekvő fővárosa, Reykjavík 
mellett található és a számunkra 
többnyire kimondhatatlan utcane-
vek ellenére is könnyen megtaláltuk. 

Az iskola földszintes épületébe je-
lenleg mintegy 200 tanuló jár és 
miután Izlandon augusztus 
22-én kezdődött a tanév, 
mindjárt bele is csöppen-
tünk a tanév első napjába. 

Ahogy körbevezettek 
minket, lépten-nyomon 
azt tapasztalhattuk, hogy 
mennyire az oktatás, a 
közösségi életre nevelés 
céljainak megfelelően 
építették ezt az iskolát. 

Izland
Látogatás a Mordorok földjén

A széles, tágas terek, a kényelmes be-
rendezések, a nagy, déli irányba tá-
jolt ablakok, mindenhol természetes 
anyagok használata mind ezt szolgál-
ta és az épület tele volt az ott tanuló 
diákok munkáival. Büszkén mutatták 
meg kis kertjüket is, ahol persze csak 
olyan növényeket tudnak termelni, 
amelyek bírják az izlandi klímát. Ami 
mindjárt az elején feltűnt, hogy mek-
kora tisztaság van az egész épületben, 
ottlétünk alatt nem láttunk akárcsak 
egy eldobott szemetet sem. Az iskolá-
ban egyébként igen egyedien oldották 
meg a benti váltócipő használatát: ha 
a diákok beléptek az épületbe, levet-
ték a cipőjüket majd onnan kezdve 
zokniban jártak az egész épületben.  
A poros padló fogalma így tényleg is-
meretlen lehetett számukra…

Délután az iskola igazgatója, Sigfús 
Grétarsson, egy kis áttekintést nyúj-
tott az izlandi oktatás szerkezetéről, 

össze tudtuk hasonlítani a hazai 
oktatás helyzetével. Találtunk 

közös pontokat és noha az 
anyagi lehetőségeinket ter-
mészetesen nem lehet ösz-

szehasonlítani, azt azért 
az igazgató elmondta, 
hogy náluk is komoly 
probléma a gyerekszám 
csökkenése és a tanári 
kar elöregedése. 

Másnap már rendes órákon is részt 
vehettünk, ahol az elején kis prezen-
tációkat tartottunk Magyarországról 
illetve egyik kollégánk, Krizsánné 
Ferenczi Ildikó egy rendhagyó órát 
is tartott a gyerekeknek. Az látszott, 
hogy az ottani diákok teljesen magu-
kénak érzik iskolájukat, vigyáznak rá 
és büszkék arra, hogy odajárnak. 

Délután az iskola tanáraival össze-
ültünk a könyvtárban megbeszélni 
és megismerni egymás véleményét 
a szakmai kapcsolatokról, az eTwin-
ning programban való részvételről 
illetve már volt is érdeklődés az ot-
tani tanárok részéről, hogy a tanév 
végén meglátogatnák iskolánkat. 

Izland felejthetetlen emlék marad 
számunkra, bár ahogy az egyik ottani 
kolléga megjegyezte: irigyel minket, 
amiért pár óra alatt akár három-négy 
országba is eljuthatunk, míg ők gya-
korlatilag be vannak zárva saját or-
szágukba. Minden nézőpont kérdése 
tehát, az biztos, hogy mi még szívesen 
maradtunk volna bezárva abba a gyö-
nyörűséges szigetbe.

Augusztus végén az EGT Alap Szakmai látoga-
tások pályázati akció keretében a Templom Téri 
Iskolából öten 6 napot tölthettünk el Izlandon. 
Izland önmagában véve is az egyik legkülönle-
gesebb hely a világon, mi viszont a vendéglátó 
iskolánknak köszönhetően bepillan-
tást nyerhettünk egy helyi iskola, az 
ott dolgozó pedagógusok és az oda 
járó gyerekek mindennapi életébe is. 

Sarki róka a könyvtárban

Sajnos nálunk is probléma a csökkenő 
gyerekszám

Kenyérsütés a gyakorlókonyhán

Az utazás résztvevői:
Breierné Kalmár Éva
Krizsánné Ferenczi Ildikó, akinek a pályázatot is 
köszönhetjük
Vereckeiné Györkei Katalin
Krizsán Pál
Óvári Zsolt, a cikk írója

EGT Alap

Elnevezés:

A projektalap hivatalos neve: EGT Finanszírozási Mechanizmus.
Az Alappal kapcsolatos kommunikáció során (weboldalon, brosúrákban vagy a sajtóban) a projektalap rövid
elnevezését kell használni: EGT Alap.

Logók:

A LOGÓ HASZNÁLATA MINDEN MEGJELENÉSI FORMÁNÁL KÖTELEZ !Ő

Az EGT Alap logóját vagy színes (vörös PMS 187C és kék PMS 647C) vagy fekete és szürke változatban kell használni.

Ív – opcionális grafikai elem:

Az „ív” használata nem kötelez .ő
Az ív alapértelmezett színe a logók vörös színe, de ezt a színpalettából egy másikra lehet cserélni, ha a dokumentum
alapvet en egy adott szektorral foglalkozik.ő

Színpaletta:

A színpaletta használata nem kötelező, de javasolt az egyes szektorok, illetve ezeken belül a programok vagy projektek
könny azonosíthatósága miatt.ű


