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Toată lumea știe că dacă vrei să te orientezi, găsești mai întâi nordul și apoi alegi calea.
Așa încât, pășind pe calea descoperirii diversității, în luna octombrie 2021 am început un drum în
Islanda, de la Keflavik, la Reykjavik, la Borgarnes, unde am aflat că a fi diferit este o bucurie, că
a vorbi altă limbă, a avea altă religie, a veni din alt punct cardinal este doar un motiv să te simți
deosebit, special – am participat la cursul Diverse society – Diverse Classrooms. Student
diversity benefiting social diversity. Special focus on key competences and cooperatve learning
in intercultural/ diverse groups, organizat de InterCultural Iceland, în cadrul proiectului
TOLERANCE, RIGHTS AND UNITY IN EDUCATION – TRUE, din programul Education,
scholarships, apprenticeships and youth entrepreneurship programme in Romania, finanțat prin
granturile EEA 2014-2021.
Cu un program de studiu de la 9.00 la 17.00, curricula a prevăzut lucrul cu concepte de
psihologie, pedagogie și sociologie, toate îmbinate în activități de învățare cooperativă, bazată pe
interacțiunea participanților din opt țări europene diferite: Belgia, Germania, Italia, Estonia,
România, Spania, Anglia și Islanda, asigurându-se astfel diversitatea națională, lingvistică,
etnică, culturală și religioasă a cursanților.

Islanda a fost o sursă de învățare din toate punctele de vedere: cultural, istoric, geografic
și social. Ne-a impresionat Perlan, muzeul care prezintă Islanda din preistorie până în ziua de
azi, într-o manieră interactivă și care respectă ritmul personal de vizitare al fiecărui turist – cînd
are nevoie de o pauză, la ultimul etaj îl așteaptă un restaurant cu o panoramă completă asupra
orașului.
Am aflat totodată că la Reykjavik, sau întalnit Ronald Reagan și Mihail
Gorbaciov ca să negocieze încheierea
Razboiului Rece – stă mărturie chiar
clădirea de pe țărmul oceanului:

Impresionant este faptul că, deși trăiesc într-o zonă rece, cu vânt biciuitor, i-a
binecuvântat natura cu izvoare termale pentru încălzire, verdeață și chiar răsfăț - sunt celebri
pentru lagunele de relaxare!

În capitala țării, Reykjavik (”golful de abur”), cele mai multe magazine, dintre care unele
cu lanțuri internaționale, vând doar produse islandeze: artă islandeză, bijuterii ale
manufacturierilor locali, obiecte tradiționale islandeze.

Ne întoarcem pe cale, în sud-estul Europei cu gândul viu că, deși natura este antagonică
în Islanda, de la gheizerele care suflă apă clocotită, la cascadele care te învăluie în vapori
înghețați și până la ghețarul Vatnajökull care ocupă cea mai mare parte a insulei, iar istoria nu a
fost prietenoasă cu ei, islandezii au reușit să învingă și să îmblânzească vicistitudinile,
mărturisind că avem cu toții loc sub soare (sau vânt) și că Dumnezeu e pretutindeni!

