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W dniach 24.04.2022-30.04.2022 

uczestniczyłyśmy w kursie „MINDFULNESS 

and MEDITATION: OUTDOOR and RELAXING 

EDUCATION”- Kurs MMORE, który dotyczył 

teoretycznych i praktycznych treści  

z zakresu uważności, medytacji i jogi. 

Uczestnikami kursu byli nauczyciele, 

psycholodzy, pracownicy socjalni z takich 

krajów Europy, jak Polska, Niemcy, Włochy, 

Francja, Hiszpania, Słowenia, Grecja. 

 





Kurs MMORE wprowadził nas 

w technikę Mindfulness oraz  

w praktykę Medytacji. Przeszłyśmy 

różne sesje jogi, co pozwoliło nam 

zagłębić się w edukacją 

relaksacyjną i uzyskać wewnętrzny 

spokój. 



Aktywnie ćwiczymy przy akompaniamencie relaksacyjnej muzyki 



Ćwiczymy, ćwiczymy… 



Czasami było trudno, ale dałyśmy radę. 



Kurs miał na celu pokazanie uczestnikom 

techniki Medytacji, która właściwie 

zastosowana w środowisku szkolnym pozwoli 

osiągnąć większą równość społeczną, 

unikać i zapobiegać konfliktom oraz lepiej 

je rozwiązywać.  Technika medytacji ma 

bardzo pozytywny wpływ na aktywność 

intelektualną, a z drugiej strony na rozwój 

osobowości, inteligencji, pewności siebie, 

większą tolerancję i kontrolę w obliczu 

sytuacji stresowych oraz wzrost osobistej 

satysfakcji i poczucie własnej wartości. 

 

 



Kurs MMORE opierał się na 

podstawowej części 

teoretycznej i części 

praktycznej, w której to 

uczestnicy pogłębiali swoje 

umiejętności współdziałania, 

zarządzania  emocjami  

i empatii. 

 

 

 



Teoria musi być 



Jeszcze trochę wiedzy nie zaszkodzi 



Po zdobyciu wiedzy teoretycznej, działamy praktycznie 



Współdziałanie, empatia, dobra relacja aby osiągnąć 

wspólny cel. 



Wspólnymi siłami, cel osiągnięty! 



Następne zadanie do wykonania, czyli 

relaks przy muzyce Chopina z zamkniętymi 

oczami. A co z tego wyszło? 



Po intensywnych zajęciach był czas na poznawanie architektury i 

zabytków Reykjaviku, kultury i przyrody tego pięknego kraju. 
 



Kościół Hallgrímskirkja, który góruje nad miastem 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmskirkja


Uliczki Reykjaviku 



Niesamowita przyroda Islandii 



Gejzery i wodospady 



Dane nam było posmakować świetnie przygotowanego dorsza i  
zażyłyśmy cudownej, relaksującej kąpieli w gorącej, termalnej wodzie. 

 

 



Obowiązkowy był spacer bulwarem nad zatoką Oceanu 

Atlantyckiego. 

 



Na zakończenie rozdano nam upragnione 

certyfikaty. 

 



Dziękujemy za uwagę. 

 


