


 От 11.01. до 17.01. 2015 г. ние, ученици от 44. СОУ, посетихме 
Рейкявик, заедно с г-жа Владимирова и г-жа Михайлова, по 

проекта Young Voices In The European Democracies по програма 
Erasmus+. Бяхме в приемни семейства на ученици от 

училището Verzlunarskóli Íslands и всеки ден разглеждахме 
различни забележителности.  





 Освен на прекрасната програма, дължим много и 
на нашите домакини – Юлия, Харпа и Хекла, 

благодарение на които видяхме още повече неща. 
Те направиха преживяването ни още по-хубаво и 
ни накараха да почувстваме домовете им като 

наши. 





ЦЪРКВАТА 



КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА 



НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗЕЙ 







 



 

Thingvellir  





 

Thingvellir е национален парк с голямо културно, геоложко и историческо 
значение. Там се намира най-голямото естествено езеро в Исландия, първият 
парламент в света основан през 930 г. и мястото, където се срещат двете 

тектонски плочи. 







С нашите приятелки от Испания 



 

Гейзерите 



 



 









Водопада Гълфос 





Подухваше „малко“ вятър…  

И беше „леко“ студено… 





Посетихме още  

исландския парламент 



Синята лагуна 



 

Синята Лагуна е една от най-посещаваните дестинации в Исландия. 
Дължи името си на уникалния цвят на водата там, която е смесица 
от морска и сладка вода. Дъното и стените на лагуната са покрити 

с 60 хил. парчета лава, което я прави да прилича на естествено 
творение на природата. 

 



 







 









 









 В столовата има сцена, 
на която, по време на 

обяда, свирят групи от 
училището. 



 Първият ден 
представяхме чрез 

видео или презентации 
своята страна, град или 

училище. 

България 



Гърция, Италия 



Румъния, Франция 



Турция, Испания 



 И понеже нашето посещение в Исландия имаше за цел 
да обменим опит за демокрацията и да научим какво 

мислят тийнейджърите за политиката в развитите 
демократични общества, ние играхме на една много 

интересна игра. 



 Всеки един от нас измисли свой собствен герой политик. 
След това се разделихме в партии, а после в две големи 

коалиции, от които една трябваше да спечели 
управлението на измислената ни страна чрез гласуване. 



А това е кралят на страната ни 



 Двете големи коалиции 
определиха шестима 

министри и един 
министър – председател.  



 Те излязоха пред всички и 
обясниха какво биха 

направили, ако спечелят. 



 След това гласувахме и 
ние…загубихме с един глас. Но 

пък всичко беше много 
забавно. 



 Престоят ни в Исландия 
беше голямо 

приключение. 
Запознахме се с 

културата и живота на 
исландците и се 
сприятелихме с 

учениците от другите 
държави.  



С французите, испанците и 

исландците 







 


