
IRLANDIA-SLIGO



We're flying to Ireland ..



Irlandia – Sligo

Celem wyjazdu było polepszenie jakości procesu kształcenia 
poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wzbogacenie 
umiejętności językowych nauczycieli. Nauczyciele poprzez udział 
w kursach języka angielskiego pokazali, że uczyć się i zdobywać 
nowe umiejętności, doświadczenia można w różnym wieku, 
niezależnie od kwalifikacji. Nauczyciele mieli okazję uczyć się nie 
tylko podczas kursu, ale również podczas spotkań poza kursem 
w realnych sytuacjach życia codziennego (na wycieczkach, zakup 
biletu na autobus, zrobienie podstawowych zakupów, zapytania 
się o drogę).



Podróż i pobyt

Uczestnicy projektu mieli zapewniony:

• transport lotniczy

• ubezpieczenie (NW oraz zwrot kosztów leczenia)

• bilety komunikacji miejskiej autobusowej

• zakwaterowanie w pensjonacie B&B

• wyżywienie (śniadanie)

• kurs językowy

• …..



Podróż i pobyt

• wycieczki kulturalno-oświatowe:
• Sligo

• Drumcliff

• Knock

• Klify Slieve Legue – Donegal Town

• Croagh Patrick

• St. Angela's College



Podróż i pobyt

Nad przebiegiem projektu czuwała organizacja Your International 
Training. Podczas dwutygodniowego pobytu w Irlandii gwarantowali 
oni opiekę i wsparcie dla zespołu, monitorowali realizację 
oraz przebieg całego pobytu.



Irlandia – Sligo – kurs języka angielskiego

Podczas całego pobytu w Irlandii, grupa nauczycieli brała udział w kursie 
języka angielskiego w biurze Your International Training. Kurs był 
prowadzony przez Mr Paul Quinn & Ms Martyna Kościukiewicz.



Irlandia – Sligo – kurs języka angielskiego
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Irlandia – Sligo – kurs języka angielskiego



Irlandia

W ramach odpoczynku i wolnego czasu organizowane były 
wycieczki, których celem było poznanie ciekawych miejsc Irlandii, 
zapoznanie się z jej historią i kulturą oraz uczelnie w celu 
zapoznania się programu i systemu nauczania.



Irlandia - Sligo

Miasto w północno-zachodniej Irlandii, w prowincji Connacht, 
stolica hrabstwa Sligo. Miasto położone jest na wybrzeżu Oceanu 
Atlantyckiego. Sligo jest historycznym, kulturalnym, handlowym, 
przemysłowym, handlowym i usługowym ośrodkiem o znaczeniu 
regionalnym w zachodniej Irlandii, obsługiwanym przez połączenia 
kolejowe, portowe i drogowe. Sligo jest również miejscem 
turystycznym, położonym na Dzikim Atlantyku, z wieloma 
stowarzyszeniami literackimi i kulturalnymi.
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Irlandia - Sligo



Irlandia – Sligo – Ben Bulben



Irlandia - Drumcliff

Kilka kilometrów na północ od miasta Sligo, przy drodze wiodącej 
do Donegalu znajduje się malutka wieś Drumcliffe. Jadąc od Sligo, 
po prawej stronie wyłania się wieża kościółka. 
Miejsce to już w średniowieczu było dość istotne, znajdowało 
się tu opactwo założone przez Św. Colmcille (Kolumbana) 
około 575 r. Ziemie pod klasztor przekazał król Aedh Ainmire. 
To właśnie niedaleko stąd Kolumba wdał się w spór, nazywany 
do dziś bitwą o księgę w 561 r., a raczej o prawa do jej kopiowania. 
W efekcie wieloletniego sporu Kolumba musiał później opuścić 
Irlandię i ruszył na szkocką wyspę Iona. Zagłada klasztoru nastąpiła 
w XII w. podczas najazdu, późniejsze próby reaktywacji klasztoru 
padały pod ciosami kolejnych najeźdźców aż do XVI w. kiedy to 
w 1503 r. zmarł ostatni znany opat z Drumcliffe.



Irlandia - Drumcliff

Po opactwie pozostał wspaniały wysoki krzyż, bardzo ładnie 
zdobiony w motywy biblijne oraz dolna część okrągłej wieży po 
drugiej stronie drogi. Legenda mówi, iż trafił w nią piorun w 1396 r. 
a upadająca wieża przygniotła przechodzącego pod nią mędrca, 
który przepowiedział tę tragedię. Tak więc jego słowa się spełniły 
choć on sam tego już nie był świadomy. Krzyż z Drumcliffe jest 
bogato zdobiony, jego wschodnia strona zawiera znakomite 
przedstawienie Adama i Ewy, a także inne sceny ze Starego 
Testamentu. Zwieńczeniem jest Chrystus Królujący. Na stronie 
zachodniej przedstawione została Męka Pańska i Ukrzyżowanie.



Irlandia - Drumcliff

Obecnie z pozostałości religijnych, oprócz krzyża i cmentarza jest 
kościółek protestancki cały czas będący w użyciu. Nie jest to żaden 
wielki zabytek, ale uwagę zwraca niepozorny na pierwszy rzut oka 
nagrobek, skromny w formie, gdzie pochowany jest jeden 
z największych patriotów irlandzkich, wybitny dramaturg i poeta 
William Butler Yeats. Jego życzeniem było spocząć w ukochanym 
przez siebie regionie Irlandii, który dzisiaj nazywa się potocznie 
Krainą Yeatsa, gdzie Sligo kultywuje osobę twórcy i jest uznawane 
za centrum studiów nad jego twórczością. Życzeniem Yeatsa było 
spocząć w sąsiedztwie jednej z najbardziej charakterystycznych gór 
Irlandii, jedynego płaskowyżu o nazwie Benbulben. I tak się też 
stało.



Irlandia - Drumcliff
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Irlandia - Drumcliff



Irlandia - Knock

Knock to niewielkie miasteczko w zachodniej części Irlandii, 
w którym znajduje się jedno z ważniejszych sanktuariów maryjnych 
na świecie. To właśnie tutaj 21 sierpnia w 1879 roku na tylnej 
ścianie miejscowego kościoła miało miejsce słynne objawienie Matki 
Boskiej w towarzystwie św. Józefa i św. Jana Ewangelisty. 
Wydarzenie to trwało przez około dwie godziny i obserwowane było 
przez obecne wtedy w świątyni osoby. Wieść o objawieniu bardzo 
szybko rozeszła się po kraju i do Knock zaczęli przybywać liczni 
pielgrzymi. Po pojawieniu się pierwszych cudownych uzdrowień 
miejsce to zaczęto porównywać do francuskiego Lourdes.



Irlandia - Knock



Irlandia - Knock



Irlandia - klify Slieve Legue – Donegal Town

To góra i wybrzeże klifowe położone w hrabstwie Donegal nad 
Oceanem Atlantyckim. Osiągają one wysokość w najwyższym 
punkcie 601 m co czyni je najwyższymi na wyspie, drugimi co do 
wielkości w Irlandii i  jednymi z najwyższych w Europie, plasują się 
na 6 miejscu.



Irlandia - klify Slieve Legue – Donegal Town
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Irlandia - klify Slieve Legue – Donegal Town



Irlandia - Croagh Patrick

Zwana także The Reek – odosobniona góra, położona w zachodniej 
części Irlandii w hrabstwie Mayo, około 8 km od Westport między 
Murrisk i Lecanvey. Jest to miejsce pielgrzymkowe związane 
z kultem patrona Irlandii, świętego Patryka. Według wierzeń święty 
spędził na niej 40 dni w 441 r., modląc się i powstrzymując 
od jedzenia w czasie wielkiego postu. Istnieje parę legend na temat 
tej góry. Jedna głosi, że przy tej okazji przepędził wszystkie węże 
z wyspy, inna zaś mówi o tym, jak wygonił stąd za pomocą dzwonu 
św. Brygidy złe duchy przybierające postać ptaków oraz pokonał 
starego boga Lugha. Corocznie odbywa tu pielgrzymkę około 60 tys. 
osób.



Irlandia - Croagh Patrick
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Irlandia - Croagh Patrick



Irlandia - St. Angela's College 

Szkoła została założona w 1952 roku przez irlandzką kongregację 
Ursline, początkowo z trzyletnim dyplomem nauczycielskim 
z ekonomii domowej. W 1978 roku St. Angela's stała się uznaną 
uczelnią National University of Ireland, a jej pierwsi studenci 
ukończyli w 1981 roku stopnie NUI. Szkoła znajduje się poza 
miastem Sligo w Irlandii, nad brzegiem jeziora Lough Gill. 
Koncentruje się przede wszystkim na kursach edukacyjnych 
i pielęgniarskich.



Irlandia - St. Angela's College 
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Irlandia - St. Angela's College 



Irlandia - Sligo

Za ewaluację projektu odpowiedzialni byli koordynator projektu, 
opiekunowie grup przebywających na stażu oraz pracownicy 
instytucji przyjmującej. Ewaluacji  podlegały:

1. rekrutacja uczestników

2. organizacja i przebieg przygotowania językowo-kulturowo-
pedagogicznego 

3. organizacja i przebieg stażu (w tym zgodność stażu z przyjętym 
programem)

4. postęp uczestników (przyrost wiedzy językowej), realizacja celów 
i założeń projektu

5. wydatki finansowe oraz upowszechnianie rezultatów.



Irlandia - Sligo

Uczestnicy wzbogacili doświadczenie zawodowe i podnieśli 
kwalifikacje oraz mieli sposobność zapoznać się z kulturą irlandzką, 
jej tradycjami oraz bogatą historią. Istotnym elementem w rozwoju 
uczestników była również możliwość uzyskania certyfikatu, 
będącego widocznym potwierdzeniem nabycia umiejętności.



Irlandia – Sligo



We're flying home ..


