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W kreatywnych zajęciach szkolnych i rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży zdobywa się wykształcenie 
i doświadczenie, aby spełniać marzenia oraz mieć 
pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo

KONCEPCJA 

menntastefna.is

Zdrowy tryb życia i dobre 
samopoczucie

ZDROWIE

Znajomość oraz 
zrozumienie społecz-
eństwa i środowiska

ALFABETYZM

Twórcze myślenie 
i talent

KREATYWNOŚĆ

Silna samoocena i wiara 
we własne możliwości

USAMODZIELNIENIE

Społeczna odpowiedzi-
alność i aktywność 

UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNE 

Umiejętności społeczne odnoszą się do umiejętności skutecznego 
komunikowania się z innymi osobami oraz chęć do pozytywnego wpływu 
na środowisko i społeczeństwo. Umiejętności społeczne są związane 
między innymi z umiejętnościami emocjonalnymi, poczuciem 
sprawiedliwości oraz umiejętnościami przywódczymi.

Dziecko jest aktywnym 
uczestnikiem. 

CEL 
Wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży to projekt społeczny, ktȯry 
odbywa się zarówno formalnie jak i nieformalnie.

W pierwszej kolejności
profesjonalizm i
 współpraca

Profesjonalna współpraca pracownikȯw w miejscach pracy i z innymi instytuc- 
jami to podstawa, ktȯra przyczynia się do rozwoju edukacji.  Wspȯłpraca z 
rodzinami jest bardzo ważna w zajęciach szkolnych i rekreacyjnych oraz 
ważna jest współodpowiedzialność za naukę i wychowanie dzieci.

Usamodzielnienie się oznacza, że dziecko zdobywa wiarę we własne 
możliwości oraz uczy się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, a 
także uczy się wyznaczać sobie  cele i realizować je. Umiejętności 
samokontroli i komunikacji są ściśle powiązane i mają wpływ na pewność 
dzieci, dobre samopoczucie oraz osiągnięcia w nauce i życiowe sukcesy.

Umiejętność czytania i pisania odnosi się: do umiejętności czytania, 
rozumienia, interpretowania oraz pracy z językiem pisanym, słowami, 
liczbami, obrazkami i symbolami. Dobra umiejętność czytania i pisania w 
języku islandzkim jest kluczem do zdobywania wiedzy oraz zrozumienia 
środowiska i społeczeństwa

Kreatywność to wieloaspektowy proces, który zasadniczo opiera się na 
ciekawości, twȯrczości, kreatywności lub krytycznym myśleniu oraz jest 
oparty na wiedzy, inicjatywie i umiejętnościach. W procesie twórczym 
powstaje coś, co ma wartość dla dziecka samo w sobie, dla najbliższego 
otoczenia i / lub społeczeństwa. 

Zdrowy tryb życia odnosi się m.in. do wyboru stylu życia, nawykȯw 
konsumpcyjnych, umiejętności fizycznych, zdrowego życia seksualnego 
oraz dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Dobre 
samopoczucie dziecka w codziennym życiu stanowi podstawę 
aktywnego uczestnictwa, zwiększonych umiejętności i sukcesów w 
szkole oraz w czasie wolnym.




