Projekts «One smile makes all languages sound the same» paredz
skolēnu un skolotāju sadraudzību četrām partnervalstīm - Latviju, Turciju,
Islandi un Bulgāriju.
2010. gada aprīlī Tukuma 2. pamatskolas skolēnu un skolotāju
kolektīvs uzņēma partnervalstu viesus - Tukumā viesojās Turcijas, Islandes un
Bulgārijas skolotāji un skolēni, kurus iepazīstinājām ar latviešu kultūru,
tradīcijām un Latvijas ievērojamākajām vietām.
Otra tikšanās «Comenius» Mūžizglītības programmas ietvaros 2010.
gadā, bija Islandē no 17.līdz 22.septembrim. Islandi apmeklēja projekta
vadītāja Līga Ozola, skolotāja Agrita Apine un skolas direktore Dzintra Rībena.
Apmeklējuma galvenais uzdevums šajā vizītē bija iepazīties ar izglītības
sistēmu Islandē, ar partnerskolu Grunnskóli Seltjarnarness, kā arī noformēt
mājas darbus, kuriem ir jābūt gataviem nākamā, 2011. gada pavasarī.
Īslande atrodas uz Vidusatlantijas grēdas, daļēji uz
Ziemeļamerikas plātnes un daļēji uz Eirāzijas plātnes. Robeža starp
plātnēm iet no salas dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem. Plātnes
attālinās viena no otras ar ātrumu apmēram 2 cm gadā. Taču mantijas
straume zem salas ar vulkānisma palīdzību gādā par jaunu izkusušu
akmens materiālu piegādi salas vidienē. Īslandē ir arī daudz geizeru,
ieskaitot Geizeru, kas devis nosaukumu šai dabas parādībai daudzās
valodās, kā arī slaveno Strokkuru, kurš izšaujas katras 4-8 minūtes.
Pateicoties ģeotermālās enerģijas pieejamībai, kā arī tāpēc, ka daudzas
upes un ūdenskritumi tiek izmantoti hidroenerģijas ražošanai,
vairumam iedzīvotāju ir iespēja lēti iegūt karsto ūdeni un apsildi. Pati
sala sastāv galvenokārt no bazalta, zema satura silīcija dioksīda lavas.
Īslande pārsteidza ar savu skarbo dabu. Pārsteidza tas, ka
neredzējām tik ierastos zaļos mežus, tīrumus.

Apmeklējuma laikā iepazināmies ar Īslandes galvaspilsētu
Reikjavīku, tās ievērojamākajiemapskates
objektiem,
kā
arī
partnerskolu - Grunnskóli Seltjarnarness, kura ir ļoti bagātīgi aprīkotas
ar nepieciešamo izglītības ieguvei. Interesanti, ka Seltjarnarness
komūnā visas izglītības iestādes – sporta skola, futbola klubs, mūzikas
skola, pamatskola un vidusskola atrodas vienuviet – vienā norobežotā
teritorijā. Mums tika sniegta iespēja apmeklēt mācību stundas, kurās
varējām vērot mācību procesu. Apskatījām mūzikas skolu, kurā
klausījāmies koncertu. Skolas teritorijā ir arī sporta skola, kuru
apmeklē liela daļa skolas bērnu. Sporta skolas teritorija bija dažādas
sporta zāles, vairāki futbollaukumi un atklātais baseins, kuru var
izmantot skolas un arī vietējās komūnas iedzīvotāji.
Pāris pēcpusdienas programmā bija atvēlētas Islandes dabas un
nozīmīgāko vietu apskatei. Apmeklējām vienu no pasaules brīnumiem geizerus, ūdenskritumu, Gulfoss ūdenskritumu, Blue Lagoon, kurš ir ļoti
populārs tūristu apmeklējuma objekts. Tajā ir iespējams izbaudīt karsto avotu
ūdens peldes.
Tālumā bija redzams arī slavenais vulkāns Ketla, kura virsotne bija
balta apsnigusi, kas nozīmēja to, ka blakus esošais vulkāns Eijafjatlajokuls to
nav atmodinājis.
Tikšanās noslēgumā vienojāmies par mājas darbu izpildes termiņiem,
lai pēdējās tikšanās laikā varētu prezentēt projekta darba rezultātus:
• „Funny storry” no skolas dzīves
• katras valsts skolas kalendāru ar nozīmīgākajiem valsts un
skolas notikumiem;
• vārdnīca ar 100 vārdiem 5 valodās – angļu, turku, bulgāru,
islandiešu un latviešu.
Foto ieskatu par Īslandes apmeklējumu var apskatīt Tukuma
2.pamatskolas mājas lapā
http://www.t2psk.lv/?1=1&l=1&menu=2&id=61

