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ERASMUS+ PROJEKT 
INTERAKCIJA DEDIŠČINE IN 
MEDIJEV V EVROPSKEM 
UČNEM PROSTORU 
 
Naslov seminarja: LEGENDS AND CULTURE: TRAVEL JOURNAL 
TO LEARN HOW TO PRESERVE THE LOCAL EUROPEAN 
HERITAGE. THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY’ 
 
Datum udeležbe: 18. 7. 2021 - 24. 7. 2021 
Kraj: Reykjavík, Islandija 
Organizator izobraževanja: PMS ERASMUS PLUS 
 
 
 
Strukturiran tečaj na temo 
LEGENDE IN KULTURA: 
RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, DELUJ 
LOKALNO, je bil namenjen 
usposabljanju pedagoških 
delavcev, dvigu njihovih 
kompetenc in razširjanju lokalne 
dediščine, svojega kraja, regije in 
države.  
 

Izobraževanje je bilo organizirano na 
Islandiji, ki je znana po svoji naravni 
dediščini in starih legendah, ki so po 
večini vezane prav na njeno osupljivo 
naravo. Mlade tako lahko skozi 
legende posameznega kraja ali 
dežele vzgajamo na različnih 
področjih in s tem razvijamo pozitiven 
odnos do naravne in kulturne 
dediščine ter privzgajamo pozitivne 
vrednote. Islandski slapovi, bazaltni 

stebri, ognjeniki in ledeniki so v 
preteklosti navdahnili ljudi, da so stkali 
legende, ki na tem oddaljenem otoku 
živijo in učijo še danes. Polotok 
Snaefellsnes je odličen kraj za 
spoznavanje islandske zgodovine in 
folklore, ter zgodb o vilinih in trolih.  
 
Cilj izobraževanja je bil prenos 
pridobljenega znanja v lokalno okolje, 
saj ima prav vsak kraj svoje legende, ki 
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pa jih je včasih potrebno na novo 
obuditi in jih približati mladim. S 
pomočjo zgodb in legend pa otroke 
lahko učimo ohranjati in širiti lokalno 
dediščino.  
Tečaj je temeljil na praktičnem delu in 
strokovnih ekskurzijah, z odkrivanjem 
lokalne dediščine in prenosom znanja 
na različna področja 
izobraževanja. Poleg ohranjanja 
dediščine, smo bili udeleženci 
seznanjeni tudi z različnimi 
ekološkimi temami in načini 
osveščanja. Taljenje islandskih ledenikov je namreč zelo konkreten dokaz 
neekološkega ravnanja človeštva. 
 
Udeleženci smo nadgradili svoja znanja na področju znanosti, naravoslovja, 
zgodovine, literature, geografije in dvignili raven svojih kompetenc na različnih 
področjih. 
 

Dodatna vrednost seminarja je bilo 
mreženje med udeleženci različnih 
držav, saj smo imeli možnost izmenjati 
svoje izkušnje in primerjati različne 
evropske sisteme izobraževanja in 
navezati stike za nadaljnja 
sodelovanja. Svoje šole, projekte in 
šolske sisteme smo plenarno 
predstavili tudi udeležencem ostalih 
strukturiranih tečajev, ki so istočasno 
potekali v Reykjaviku v organizaciji 
PMS Erasmus plus. 

 
 
Zaključek tečaja, kjer smo 
udeleženci prejeli uradna potrdila o 
sodelovanju, je potekal v muzeju v 
The Pearl, ki je odličen muzej, 
zanimiv pa je tudi zaradi svoje 
neverjetne arhitekture in 
panoramskega razgleda na 
Reykjavík. 
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