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I. Kilka słów o szkoleniu 

„Usus optimus magister est” czyli o nauce przez 

doświadczenie w harmonii z norweską naturą  

i w zgodzie z samym sobą. 

Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu w Norwegii, którego tematem było 

“Outdoor Education- travel experiences and adventure as  a way to creative education” czyli  

“Doświadczanie z podróży i przygoda drogą do kreatywnej edukacji. Szkolenie jest częścią 

projektu „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń”, finansowanego    

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój  na zasadach programu Erasmus+. 

Motywem przewodnim były wędrówka i przygoda jako metody rozwoju osobistego  

i zawodowego. Było  to szkolenie głównie „w drodze” i na wolnym powietrzu, szkolenie 

bazujące na nauce o samym sobie i innych ludziach, opartej na doświadczeniu, prowadzone 

 w otoczeniu norweskiej przyrody.  Mając w głowie słowa Konfucjusza: "Powiedz mi,   

a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…" grupa nauczycieli   

z różnych państw wędrowała razem poznając norweskie krajobrazy i odkrywając drogę   

do kreatywnej edukacji.  Zajęcia były niejednokrotnie przygodą połączoną z głęboką 

refleksją. Uczestnicy często zmagali się ze swoimi lękami i  pracowali nad słabymi stronami. 

Budowanie relacji w grupie, praca nad stworzeniem bezpiecznej i przyjaznej atmosfery 

między uczestnikami były ważnymi elementami  zajęć. 

Tłem naszych zajęć była piękna, nieskażona norweska przyroda, urzekająca swoim spokojem 

i majestatem. Mogliśmy napić się wody ze strumyka, z którego tysiąc lat temu pił król 

Wikingów Olaf Tryggvason, podziwiać, jak wysokie stoki opadają do szmaragdowego fiordu, 

zachwycać się soczystą zielenią zboczy, wybrać się na historyczny spacer do skansenu 

Maihaugen, skosztować norweskie specjały: Brunost, Lutefisk i Bergensk fiskesuppe, 
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zobaczyć bramę do fiordów Norwegii – Bergen oraz Ålesund – centrum Art Nouveau  

i poznać norweską filozofię Friluftsliv, która  skupia się na oświeceniu poprzez duchową 

jedność z naturą. Zajęcia w sekcjach były ukierunkowane na inne umiejętności, cechy czy 

wartości. 

Teoria dla wszystkich: koncepcja i filozofia edukacji outdoor, jej cele i korzyści oraz system 

szkolnictwa w Norwegii. 

Sekcja I: 

On the way to learn - nature and adventure as a  classroom for learning and creativity -  

W drodze do nauki – przyroda i przygoda jako pracownia nauki kreatywności - nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej i muzyki. Główne zagadnienia: 

● Integracja działań muzycznych z przyrodą i odgłosami ulicy: nagrywanie odgłosów 

przyrody; ptaków, wodospadów,….. i ulicy: ludzie, auta, statki…, 

● Ecobatucada: budowanie instrumentów muzycznych z przedmiotów recyklingowych  

i wspólne muzykowanie na łonie przyrody  jako metoda łącząca wielokulturowość, 

współpracę, fair play, szacunek, budowanie zespołu, komunikację, aktywne słuchanie. 

przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku międzykulturowym; 

● Twórcze rozwiązywanie problemów: metoda sześciu kapeluszy; 

●  Doświadczenie przyrody w niezwykły sposób; 

Sekcja II: 

Learning outside - working together for intercultural education: Uczenie się na zewnątrz – 

współpraca dla edukacji międzykulturowej - pedagog szkolny, nauczyciele 

przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i j.obcych. 
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Główne zagadnienia: 

● Model trzech stref nauki zwany też Modelem KNP (komfort – napięcie – panika) 

 Karla Rohnkego, amerykańskiego pedagoga.; 

● Metody rozwijania konstruktywnej komunikacji w zespole wielokulturowym: Team 

Building poprzez aktywności ruchowe – ćwiczenia na łące, w lesie, nad rzęką, itd.; 

● Rozwój kompetencji liderskich, komunikacyjnych, budowanie postawy 

przedsiębiorczej i ducha inicjatywności oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu 

życia– zajęcia z liną. 

 Sekcja III: 

A multi-sensory outdoor experience  as a creative way of acquiring languages – 

multisensoryczne doświadczenie na świeżym powietrzu jako kreatywny sposób na naukę 

języków - nauczyciele języków obcych. Główne zagadnienia: 

● Teoria Kolba, podejście multisensoryczne w nauczaniu outdoor; 

● Pantomima jako metoda nauczania; 

● Nauka języka poprzez wędrówkę i bliski kontakt z przyrodą z wykorzystaniem 

kanałów sensorycznych. 

● Wędrówka, pantomima na świeżym powietrzu, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody i 

ich opis, opowiadanie o tym, co widzimy, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, 

zapachu, smaku; 

 Sekcja IV: 

Experiential travel for education, positive education for well-being and life-skills 

development : Eksperymentalna podróż dla edukacji, pozytywna edukacja dla dobrego 

samopoczucia i rozwoju umiejętności życiowych - nauczyciele historii i geografii. 

Zagasnienia: 
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● Koncepcja WebQuest i gry terenowej, czyli, jak połączyć potencjał urządzeń 

mobilnych, zajęcia interdyscyplinarne i kontakt z naturą; 

● Lifeskills Development czyli podejmowanie decyzji     i rozwiązywanie problemów, 

twórcze myślenie     i krytyczne myślenie, skuteczne porozumiewanie się     

i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, samoświadomość i empatia, 

radzenie sobie z emocjami  i stresorami; 

● Wykorzystanie mapy i kompasu. 

Podczas szkolenia nauczyliśmy się, że: 

 outdoor education to doświadczenie i eksperymentowanie, 

 w outdoor education natura jest przestrzenią, gdzie człowiek   i przyroda znajdują 

właściwe sobie miejsce, 

 outdoor edukation to proces edukacyjny mający na celu rozwój osobowościowy i 

duchowy, 

 outdoor education to analiza i refleksja, 

 w outdoor education nie istnieje pojęcie zła pogoda, ale jest niewłaściwe ubranie, 

 outdoor education to przełamywanie barier i odkrywanie talentów. 

Nasza norweska wędrówka była pełna zaskakujących odkryć, magii i spokoju. 
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II. Nasza relacja. 

 

11 lipca 

Przygoda z Norwegią rozpoczęła się dla nas 11go lipca zbiórką pod szkołą w ulewnym 

deszczu z burzą, właściwie wydawało się że to oberwanie chmury. Pakowaliśmy się więc do 

autobusu w strugach deszczu myśląc o tym urokliwym przedsmaku Norwegii. Nasze 

pachnące nowością peleryny przeciwdeszczowe zakupione z myślą o norweskich klimatach, 

już w Tarnowie mogły z powodzeniem przeżywać swoje „pięć minut” . W drodze na lotnisko 

zdążyliśmy jednak nieco odparować nadmiar wody i skupić się na czekających nas 

wyzwaniach.  

Na lotnisku w Balicach odprawa odbyła się dość sprawnie i niebawem siedzieliśmy już 

zapięci w pasy bezpieczeństwa samolotu norweskich linii lotniczych Norwegian Air Shuttle. 

Stewardessy, koniecznie blondynki o jasnych cerach, dbały o nasz komfort na pokładzie. 

Pierwsze zderzenie ze skandynawskimi zwyczajami  to prozaiczny zakup herbaty podczas 

rejsu; chęć zapłaty gotówką wprowadziła w lekkie zakłopotanie stewardessę, która po 

konsultacji ze swoją przełożoną oraz zweryfikowaniu  braku możliwości innego sposobu 

zapłaty zwyczajnie odebrała naszej koleżance spożywaną już herbatę. Zabawny incydent 

skutecznie nauczył nas konieczności dogłębnego zaznajomienia się ze zwyczajami kraju, do 

którego się udajemy.   

Po wylądowaniu, autobusem linii 33 dotarliśmy do centrum Oslo. Ku naszemu zaskoczeniu 

przywitała nas pogoda zupełnie odmienna od  tej w Tarnowie, świeciło słońce i było nader 

ciepło. Komfortowy hotel z widokiem na port o wnętrzach w bardzo klimatycznym nastroju 

napawał nas optymistycznie. Po spożyciu kolacji poziom energii zdecydowanie wzrósł. 

Ponieważ pora nie była jeszcze późna a ciekawość świata pulsowała nam w żyłach, 

wybraliśmy się na krótki spacer do portu. Pierwszym naszym punktem był nowoczesny 

gmach opery w Oslo usytuowanej na zetknięciu morza z lądem, w symbolicznym miejscu 

pierwszego kontaktu Norwegii z resztą świata. Znajduje się tam deptak, który prowadzi od 

zatopionego w morzu brzegu aż po dach opery i stanowi most łączący sztukę i codzienność.  

Stąd każdy już obrał własną ścieżkę, napawając się pięknem fiordu i rejestrując w pamięci 

pierwsze kadry napotkanego krajobrazu.  

Po powrocie do hotelu spotkaliśmy się z organizatorem szkolenia, który przedstawił nam 

dokładny program i obdarował  nas materiałami szkoleniowymi. Okazało się, że Norwegowie 

https://www.esky.pl/linie-lotnicze/al/dy/norwegian-air-shuttle
https://www.esky.pl/linie-lotnicze/al/dy/norwegian-air-shuttle
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świetnie znają język angielski. Mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać innych uczestników 

naszej wędrówki. 

Noc była już późna ale długość dnia myliła nas łudząco. Wreszcie jednak emocje i zmęczenie 

dały o sobie znać i zapadliśmy w pierwszy „norweski” sen.  

 

12 lipca 

Ta noc była krótka ale po obfitym śniadaniu byliśmy już gotowi na nowe doświadczenia.  

Każdy dzień rozpoczynał się i kończył zajęciami w sekcjach. Zastawialiśmy się między 

innymi nad tym, jak przygotować się do podróży z uczniami, czego się spodziewać, jakie są 

wyzwania dla logistyki. Poznaliśmy również koncepcję outdoor education. Po tym wszystkim 

wyruszyliśmy w wędrówkę po mieście.  Skutecznie pomógł  nam w tym nasz trener Ben. 

Oslo położone nad zatoką Oslofjord, jest zarówno stolicą jak i największym miastem 

Norwegii, zamieszkanym przez ponad jedną czwartą ludności kraju. Uznawane jest za 

miejsce o najwyższej jakości życia w Europie i jednocześnie za jedno z najdroższych miast na 

świecie. Tę nowoczesną i niezwykle spójną architektonicznie metropolię zwiedza się 

komfortowo i przyjemnie. Szerokie aleje, rozległe parki i przemyślana zabudowa sprzyjają 

spacerom i odkrywaniu surowego, skandynawskiego uroku miasta.  

Mieliśmy okazję stanąć pod Pałacem Królewskim i przechadzać się ścieżkami, na których 

śmiało można by spotkać samą parę królewską nie stroniącą wszak od zwyczajnych miejsc 

i ludzi. W ten dzień nie mieliśmy tyle szczęścia ale kto wie… może następnym razem?  

Kolejnym punktem był Ratusz - miejsce corocznej ceremonii wręczania Pokojowej Nagrody 

Nobla. Park Rzeźb Vigelanda oczarował nas 212 rzeźbami z kamienia i brązu, 

przestawiającymi prawie 600 postaci, których autorem jest prawdziwy rzeźbiarz ludzkich 

emocji - Gustaw Vigeland. Tutaj zastanawialiśmy się, w jaki sposób wykorzystać przestrzeń 

miejską podczas zajęć. 

Po tych atrakcjach czekało nas jeszcze nabrzeże Akker Brygge, parlament, słynny deptak Karl 

Johans Gate. Natomiast Muzeum Łodzi Wikingów wprowadziło nas w zupełnie inną epokę. 

A za wikingami poczuliśmy zew quasi-morskich podróży. Tym razem zaprowadził nas on na 

szczyt skoczni Holmenkollen, gdzie swoje największe sukcesy odnosił nasz rodak – Adam 

Małysz.  
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Ciekawym doświadczeniem była dla nas wizyta w skansenie Maihaugen, jednym 

z największych skansenów Europy Północnej i jednym z największych obiektów kulturalnych 

Norwegii, gdzie zastała nas pierwsza i ostania norweska ulewa naszej wyprawy. Pomimo 

tego, a może właśnie dzięki temu skansen był jeszcze bardziej prawdziwy. Właściwie jest  

to wiejska osada licząca blisko 200 budynków i opowiadająca historię tego, jak ludzie żyli tu 

od średniowiecza po dziś dzień. Można zobaczyć tam kościół, dworzec kolejowy, szkołę, 

sklepy, więzienia i obiekty wojskowe. Mieszkańcy, ubrani w stroje z epoki, opiekują się 

zwierzętami, uprawiają rolę, gotują strawę, rzemieślnicy wykonują swoje prace. Wszystko to 

dopełnia ten niepowtarzalny widok i nadaje mu osobliwego klimatu zwyczajnego życia, które 

tętni tam jakbyśmy na chwilę przenieśmy się w czasie. To tutaj poznaliśmy system 

szkolnictwa  

w Norwegii dzisiaj i w XVIII w. Na chwilę staliśmy się uczniami norweskiej szkoły z XVII 

wieku. Cudownie było pisać po kamiennych tabliczkach! Rozwiązywaliśmy problemy 

metodą 6 kapeluszy myślowych de Bono. Liderka grupy Agnieszka najsprawniej poradziła 

sobie z zadaniami, które postawiła przed nami tutorka. Po kolacji nadszedł czas na refleksję. 

W koncepcji outdoor education ważne miejsce zajmuje refleksja na temat doświadczenia. 

Poznaliśmy również cykl uczenia się wg Kolba. 

To był doprawdy pełen wrażeń dzień.  

 

13 lipca  

Noc, która nie zapada to dla większości z nas zupełnie świeże doświadczenie, z którym każdy 

musiał zmierzyć się osobiście. Na szczęście grube hotelowe kotary mogły wiele pomóc w tym 

temacie (bo co by nie mówić trudno o „nocny sen” przy niezachodzącym słońcu).  

Tymczasem nasz drugi dzień w Krainie Fiordów rozpoczął się od poznania  metody sześciu 

kapeluszy De Bono, warsztatów robienia prostych instrumentów z elementów 

recyklingowych i poprowadził nas na słynną Drogę Trolli. To miejsce o bajkowym wręcz 

krajobrazie, na który składa się 106 km malowniczej trasy oraz 11 serpentyn w większości 

zakręcających pod kątem 180 stopni, a za każdym z nich unikalny widok. Piękne lasy, górskie 

potoki, pokryte śniegiem szczyty górskie, doliny, opuszczone chatki i wodospady zachwycały 

nasze oczy i sprawiały, że chłonęliśmy tę nienaruszoną  niczym górską naturę.  Zakręty i ostre 

zbocza niezabezpieczone barierkami i oglądane zwłaszcza z pozycji siedzenia w autobusie 

przyprawiały niektórych o zawrót głowy, ale przecież nie sposób było odmówić sobie takich 
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widoków. Nasz wytrawny norweski kierowca z dużą swobodą a nawet lekką nonszalancją 

radził sobie z wyzwaniami tej niebezpiecznej trasy. Ponad nami górowały trzy monumentalne 

szczyty o osobliwych nazwach: Król, Królowa i Biskup. Gdzieś na trasie minęliśmy też  

jedyny w Norwegii, i najprawdopodobniej na świecie, znak drogowy „Uwaga Trolle”.  A na 

koniec przy szczycie przeszklona platforma widokowa zawieszona pośród skalistych stoków 

tuż  nad wodami wodospadów dostarczyła nam jeszcze kolejną porcję zadziwienia nad 

cudami natury.  Mogliśmy niejako poczuć norweską filozofię Friluftsliv, która  skupia się na 

oświeceniu poprzez duchową jedność z naturą. Uczestnikom szkolenia przyszło zmierzyć się 

z siłami norweskiej natury i drzemiącymi w nich lękami. Wykonując zadania musieli zaufać 

sobie nawzajem, nauczyć się współpracy i wykazać kreatywnością oraz przedsiębiorczością. 

Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy to przypominające Wenecję miasteczko 

Alesund, zaliczane dziś do prawdziwych secesyjnych perełek. Powitała nas tam kolejna 

tutorka, która snując interesujące opowieści o mieście stawała na maleńkim przenośnym 

zydelku przez co zapewniała nam większą widoczność i słyszalność. Ot! Taki alesundzki , 

niezwykle praktyczny wynalazek! :) Alesund to miasto, które na skutek pożaru w roku 1904 

spłonęło doszczętnie, ale dzięki wsparciu niemieckiego cesarza udało się go dość szybko 

odbudować i na ulicach stanęły dopieszczone w każdym szczególe ceglane budynki w stylu 

Art Nouveau. Spacer po mieście był więc dla nas prawdziwą ucztą dla oka. Majestatyczne 

góry dookoła i niewielki port dodawały uroku tym zabudowom. Na nocleg zatrzymaliśmy się 

w Ulsteinvik. I znowu czas na refleksję. Mieliśmy również okazję doświadczyć ecobatucady  

i odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak słuchać siebie nawzajem, współgrać i uzupełniać się.  

 

14 lipca 

Dla niektórych poranek zaczął się już o trzeciej w nocy śpiewem ptaków, które chyba 

podobnie jak my zdezorientowane nieuchwytną granicą między dniem a nocą radośnie 

rozpoczynały swój dzień. Nasze poranne zajęcia skupiały się wokół takich tematów jak: 

model trzech stref nauki zwany też Modelem KNP (komfort – napięcie – panika)  Karla 

Rohnkego, amerykańskiego pedagoga oraz metody rozwijania konstruktywnej komunikacji  

w zespole wielokulturowym: Team Building poprzez aktywności ruchowe. Miasto położone 

tuż nad fiordem tchnęło świeżym górskim powietrzem.  Ten dzień też zapowiadał mnóstwo 

ciekawych przeżyć. Tuż po śniadaniu wybraliśmy się do miasteczka Hellesylt, gdzie wśród 

huku rwącego i imponującego wodospadu przepływającego tuż obok rozpoczynaliśmy rejs po 

największym fiordzie Norwegii  -  Geinranger .  Zapierające dech w piersiach widoki: 

maleńkie chatki zawieszone na stokach, warkocze wodospadów spływające po stromych 
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zboczach wysokich gór wprost do fiordu były cudnymi okolicznościami naszej wyprawy. 

Wiał silny wiatr i byliśmy mocno opatuleni wszelkimi możliwymi sposobami ale nikt nie 

chciał stracić z oczu tego co serwował nam rejs i widok fiordów. Nauczyliśmy się wszak że 

nie ma „złej” pogody tylko ewentualnie nieodpowiednie odzienie. to taka norweska lekcja 

życia.  Po dłuższej chwili dopłynęliśmy do brzegu, skąd udaliśmy się na punkt widokowy 

Flydalsjuvet, z którego były robione najbardziej znane zdjęcia fiordu Geirenger. Tak więc 

widoki z pocztówek stanęły nagle żywe przed naszymi oczyma. Tymczasem za zakrętem 

czekała nas już podróż do jęzora lodowca Briksdal. Jest to jęzor największego w Europie 

lodowca – Jostedalsbreen, mającego 485 km2. Jego błękitno-srebrna kolorystyka mieni się w 

słońcu i tworzy niesamowity widok. Urzeźbienie Briksdal sprawia, że przypomina on chmury 

albo pianę – aż chciałoby się w nim zanurzyć! Od kilku lat lodowiec, jednak, systematycznie 

zanika. Przyszedł też czas na zajęcia w terenie. Przyszło nam zmierzyć się z siłami norweskiej 

natury i drzemiącymi w nas lękami. Wykonując zadania musieliśmy zaufać sobie nawzajem, 

nauczyć się współpracy i wykazać kreatywnością oraz przedsiębiorczością. Wieczorne zajęcia 

dostarczyły nam dużo zabawy - pantomima na łonie norweskiej przyrody. Tej nocy, którą 

spędziliśmy w Hafslo wiele norweskich obrazów grało nam pod powiekami.  

 

15 lipca 

Zaraz po śniadaniu i pracy w sekcjach pożegnaliśmy urokliwe Hafslo, ruszając w dalszą 

podróż. Nasza trasa biegła krętą, górską drogą nad wodami Aurlandsfjordu. Wokół roztaczały 

się zapierające dech w piersiach widoki, a w busie nieustannie słychać było zachwyty nad 

dziką przyrodą Norwegii. Ciekawostką jest fakt, że w tej okolicy przebiega Lærdal Tunnel, 

liczący aż 24 km najdłuższy tunel na świecie. Przystankiem na naszej drodze był pobyt na 

platformie widokowej Stegastein. Jest to drewniana konstrukcja, znajdująca się 650 metrów 

nad Aurlandsfjordem. Wieńczy ją szklana szyba, a widok stamtąd robi oszałamiające 

wrażenie. Ten niezwykle malowniczy fiord otaczają wysokie góry, niektóre sięgające nawet 

1800 m n.p.m. Oczywiście chcieliśmy uwiecznić te zachwycające chwile na licznych 

zdjęciach i filmikach. Gdy po godzinie dotarliśmy do centrum miasta Flåm, naszym oczom 

ukazał się mały rynek z drewnianą zabudową, liczne knajpki z widokiem na fiord oraz 

sklepiki z pamiątkami. Przy pięknej, słonecznej i bardzo ciepłej aurze oczekiwaliśmy na 

przejazd kolejką Flåmsbana. Uznaje się ją za jedną z najbardziej widowiskowych na świecie, 

gdyż w mniej niż godzinę na dystansie 20 km pokonuje różnice wzniesień 864 metrów w dół 

do stacji Myrdal, przejeżdżając przy tym przez 20 tuneli. W trakcie zjazdu kolejką na chwilę 

zatrzymaliśmy się przy majestatycznym wodospadzie Kjosfossen, który jest wysoki na 93 m, 
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a atrakcją tego miejsca było widowisko zwane tańcem Huldry. Niespodziewanie do naszych 

uszu oprócz huku ogromnych mas wody wodospadu doszła muzyka z głośników, a tuż przy 

wodospadzie pojawiła się ubrana w czerwoną suknię, tańcząca kobieta- Huldra, odpowiednik 

słowiańskiej rusałki. Końcowym etapem podróży w tym dniu był przejazd do Bergen, 

zwanym bramą do krainy fiordów, gdzie zatrzymaliśmy się na nocleg. 

 

16 lipca 

Poranek w Bergen przywitał nas pięknym bezchmurnym niebem i dość wysoką temperaturą, 

co jest tu rzadkością. Otulone majestatycznymi górami Bergen to drugie co do wielkości 

miasto Norwegii i kulturalna stolica kraju. Korzenie założonego ponad 900 lat temu Bergen 

sięgają epoki Wikingów. Było także centralą średniowiecznego związku miast handlowych, 

tzw. Hanzy, a tym samym areną wymiany handlowej między Norwegią i resztą Europy.  

W trakcie spaceru zobaczyliśmy wpisane na listę UNESCO hanzeatyckie zabudowania na 

nabrzeżu Bryggen. Wędrując po wyłożonych drewnem, wąskich pasażach mogliśmy poczuć 

specyficzny zapach i nastrój, spotęgowany panującym tu półmrokiem. W dawnych 

kupieckich domach i magazynach dziś mieszczą się sklepy z pamiątkami, galerie sztuki, 

restauracje i bary. Niedaleko stamtąd na słynny targ rybny, gdzie można kupić świeże śledzie, 

łososie, krewetki, kraby i inne owoce morza, a także zjeść lokalne przekąski, np. kanapki  

z mięsem renifera. Kolejną lekcją podczas naszej wizyty w Bergen był wjazd kolejką 

szynowo-linową na wzgórze Fløyen, z którego podziwialiśmy panoramę miasta i okolicznych 

wysp. Wkrótce potem na pokładzie statku Fjord Line ruszyliśmy w pięciogodzinny rejs do 

Stavanger. W jego trakcie spędzaliśmy czas na rozmowach, szlifując język angielski, 

podziwianiu widoków z górnego pokładu, zwiedzaniu statku, zjedliśmy również sycący obiad 

w okrętowej restauracji. Dla wszystkich morska podróż była bardzo przyjemnym 

doświadczeniem, dla wielu zupełnie nowym. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do 

Stavanger, na dwudniowy pobyt,  a więc najdłuższy jak do tej pory. Tym razem mieliśmy 

więcej czasu na refleksję i omówienie naszych doświadczeń. 

 

17 lipca 

Po śniadaniu czekała nas kolejna wyprawa drogą wodną- rejs katamaranem po niezwykle 

malowniczym Lysefjordzie, podczas którego namacalnie prawie czuliśmy bliskość tego cudu 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlzJes69jmAhXyh4sKHWn_DggQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.floyen.no%2Fen&usg=AOvVaw3KbRMoWFCDjdaKOcdVGw7U
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natury. Krystalicznie czysta woda i fantastyczne formacje skalne podziwialiśmy wedle 

uznania z dolnego albo górnego pokładu, a podpłynięcie do pionowych skał przy dźwiękach 

podniosłej muzyki było źródłem dodatkowych wrażeń oraz okazją do obserwacji dzikiej 

przyrody. Granitowe zbocza fiordu wznoszą się na kilometr w górę a jego brzegi  

są praktycznie niezamieszkane. Punktem kulminacyjnym było dopłynięcie pod Preikestolen, 

stromy klif wysoki na 604 metry. Później, wchodząc na szlak prowadzący na jego szczyt, 

zobaczyliśmy to miejsce z odwrotnej perspektywy. Nasza wędrówka trwała kilka godzin, 

gdyż długość trasy wynosi 4 km, a różnica wzniesień 350 m. Niektórzy z nas obawiali się, czy 

dojdą do wierzchołka, gdyż miejscami szlak był trudny. Jednak wszystkim, przy wzajemnym 

wsparciu udało się osiągnąć cel, co uwieczniliśmy na licznych fotografiach. Płaska 

powierzchnia o wymiarach 25 na 25 metrów stanowi naturalny taras widokowy. Widok z tego 

miejsca na znajdujący się 600 m niżej fiord i okalające go góry zrobił na nas  niesamowite 

wrażenie, a dreszczyku emocji dodał fakt, że skalna półka nie ma żadnych zabezpieczeń w 

postaci barierek. Zdobycie Preikestolen było dla wielu z nas pokonaniem własnych słabości, 

szansą na lepsze poznanie się i pogłębienie wzajemnych relacji, wszyscy bardzo cieszyliśmy 

się tą przygodą. Ostatni dzień szkolenia był czasem ewaluacji, podsumowania, wręczenia 

certyfikatów i pożegnania. 

 

18 lipca 

Ostatniego dnia naszego pobytu w Norwegii padał deszcz. Przygotowani na to, ubrani  

w peleryny- nieodłączny element podręcznego bagażu, wybraliśmy się na ostatni spacer po  

Stavanger, które okazało się miejscem bardzo przyjemnym, ale też sprawiającym wrażenie 

spokojnego i lekko ospałego. Jest ono jednak norweskim centrum przemysłu naftowego.  

W związku z tym według różnych rankingów to 5 lub 6 najdroższe miasto świata,  

co zaobserwowaliśmy na zakupach. W Stavanger zachwyciła nas  starówka z kilkoma 

rzędami wąskich uliczek, domy stojące przy nich były, pomimo deszczu, niezwykle 

fotogeniczne z uwagi na dekoracje roślinami doniczkowymi, bujnie kwitnącymi o tej porze. 

Ponadto zobaczyliśmy najstarszą, sięgającą roku 1100, katedrę w Norwegii, która jest 

mieszaniną stylów architektonicznych oraz średniowiecznych elementów. Naszą uwagę 

zwróciły także ogromne statki wycieczkowe cumujące w porcie, gdyż widoczne były 

praktycznie z każdej uliczki. 
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Ostatnim naszym punktem była wizyta w wędzarni łososi, a degustacja zaowocowała 

zrobieniem ,,rybnych'' zakupów. Wkrótce potem pojechaliśmy na lotnisko, gdzie tym razem 

odprawa przebiegła w inny sposób. Każdy z nas mógł dokonać jej samodzielnie przy 

automacie i dla większości była to nowość. Na szczęście przy wzajemnej współpracy 

wszystko przebiegło bezproblemowo i dumni z siebie mogliśmy już czekać na nasz lot do 

Polski. W doskonałych humorach żegnaliśmy ten przepiękny kraj, przechowując w pamięci 

mnóstwo wyjątkowych chwil i bogatsi o nowe doświadczenia. 

 

 

 

Opracowały:  

Urszula Wajda i Bernadeta Garstka-Matura 

 

 

Udział w mobilności do Norwegii dla mnie jako nauczyciela geografii był spełnieniem 

marzeń: przede wszystkim mogłam na własne oczy zobaczyć to o czym uczę od kilkunastu lat 

młodzież: góry orogenezy kaledońskiej, fiordy, lodowce, doliny polodowcowe, doświadczyć 

potęgi pięknej i niesamowitej przyrody. Przekonać się o zjawiskach astronomicznych, których 

niemożliwe zobaczyć jest w Polsce. Poznać życie, kulturę i mentalność Norwegów. Dzięki 

projektowi mam kolekcję zdjęć i filmów które mogę wykorzystać jako materiał na lekcje. 

Projekt dał mi również możliwość sprawdzenia siebie w sytuacjach niestandardowych:  
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w obcym państwie, gdzie konieczne było wykorzystanie kompetencji językowych, wykonywać 

zadania, które wymagały sprawności fizycznej, przełamywania strachu i wychodzenia  

ze strefy komfortu, często polegać na kolegach z grupy, zaufać im - z jednej strony dało mi 

przekonanie o tym, że potrafię pokonywać własne słabości, ale z drugiej też dało mi poczucie 

jak ważna jest współpraca i wsparcie grupy.  

 Małgorzata Kopek 

 

Pobyt w Norwegii w ramach projektu Power Outdoor Education okazał się być 

niepowtarzalną okazją do poznania nowatorskich metod nauczania w środowisku naturalnym. 

Kreatywność i umiejętność dopasowania się do zmiennych sytuacji, których nie brakuje  

w procesie nauczania, były ćwiczone i doskonalone każdego dnia. Podróżowanie to nie tylko 

przyjemna aktywność, ale także możliwość nabywania nowych, unikalnych umiejętności - 

nowe środowisko oznacza nową perspektywę. 

 

Monika Machalska 

 

Mobilność do Norwegii uważam za jedną z największych przygód w życiu. Kraj, który  

w moim wyobrażeniu wydawał się tak odległy i niedostępny dla mnie, mogłam zobaczyć na 

własne oczy i to w doborowym towarzystwie moich koleżanek i kolegi z pracy. Doświadczenie 

bliskości natury, czyste powietrze, rozległe przestrzenie, feeria barw i zapachów, 

różnorodność niezwykłych form krajobrazowych,  urocza architektura miast i wsi, wolniejsze 

tempo życia mieszkańców, jasne noce- to wszystko wywołało zachwyt i wiele innych 

pozytywnych emocji. Warto było wziąć udział w mobilności, gdyż poznałam koncepcję  

i korzyści edukacji poza klasą, na otwartym terenie, a zainspirowana pomysłami mam 
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nadzieję je  wykorzystać w mojej pracy zawodowej. Uważam, że szkolenie "w drodze" było 

czasem wzmocnienia relacji w naszej szkolnej grupie, gdyż przebywaliśmy ze sobą wiele 

godzin, a przyjazna atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcia towarzyszyła nam  

non stop. Zaletą mobilności było też rozwijanie umiejętności praktycznych jak organizacja 

czasu, orientacja w terenie, rozwój kreatywności czy podejmowanie wyzwań. W otoczeniu 

norweskiej natury uświadomiłam sobie coś nowego o sobie. Zdecydowanie mogę przyznać, że 

zrobiłam kolejny krok w budowaniu pewności siebie i przełamywaniu własnych barier oraz 

zyskałam mobilizację do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.                              

 

Bernadeta Garstka-Matura 

 

Mobilność do Norwegii to kolejna porcja nowatorskich narzędzi i metod, tak cennych dla 

nauczyciela z długoletnim stażem, zagrożonego rutyną i skostniałym podejściem do procesu 

nauczania.  To możliwość bliższych relacji z ludźmi, z którymi pracuję, innego kontaktu niż 

ten, na który pozwala rzeczywistość szkolna. To wreszcie nowe doświadczenie dla mnie samej 

– gdzieś z biegiem lat zapomniana radość z obcowania z przyrodą i pokonywanie na nowo 

własnych lęków i ograniczeń. Zdecydowanie warto było podjąć to wyzwanie! 

 

Teresa Świętnicka 

 

Mobilność do Norwegii to cenny czas dla mojego rozwoju osobistego i zawodowego. 

Komunikacja w języku angielskim, integracja z uczestnikami  z innych krajów, wspólna praca 

były dla mnie nie lada wyzwaniem.  Zadania które podejmowaliśmy wyzwalały w nas 

twórczość i zaangażowanie. Ta swoista mieszanka kultur, mentalności, języków, tradycji która 
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z nas emanuje w podążaniu do wspólnego celu ubogacała nasze doświadczenie i sprawiała że 

efekt końcowy jeszcze bardziej nas zachwycał. Norwegia oczarowała mnie pięknem 

krajobrazu, smakiem i kolorami. Kontakt z naturą, wszechobecną wodą, klifami  

i wodospadami zachęcał mnie do refleksji i przemyśleń, pozwalał wejść w głąb siebie i jeszcze 

lepiej się poznać. Wspólne wędrowanie, wspólne wyzwania pozwalały natomiast  

na zacieśnienie relacji  z innymi uczestnikami, odkrywanie siebie nawzajem, swoich talentów, 

pasji, upodobań. Nauka wpleciona w tę wędrówkę była prawdziwą przyjemnością. Wiedza 

została poparta praktyką, doświadczeniem, w którym wszystkimi zmysłami chłonęliśmy to co 

wokół. 

 

Urszula Wajda 

 

Udział w tym szkoleniu pozwolił mi na zdobycie nowych doświadczeń. Znalazłam się  

w nietypowych sytuacjach, które stanowiły dla mnie swego rodzaju wyzwania. Odkryłam  

u siebie umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i radzenia w zmiennym 

środowisku. Zwiększyła się też moja pewność siebie, umiejętność współpracy w zespole, 

rozwiązywania problemów i dzielenia się obowiązkami. Przemierzając kolejne wsie i miasta 

Norwegii poczułam, że jestem „częścią przyrody” – dzikiej, nieokiełznanej, a przy tym bardzo 

uporządkowanej i spokojnej. Pomogło mi to uzyskać nowe spojrzenie na sprawy, które 

wcześniej traktowałam jako oczywiste. Wszelkie doświadczenia zdobyte podczas szkolenia 

pobudziły we mnie refleksję na temat mojej pracy, co mogę w niej zmienić i udoskonalić. 

 

Klaudia Beściak 

 


