"Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy", finansowanego przez
Unię Europejską z funduszy ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego”

Wybrane atrakcje turystyczne Irlandii.

Skrypt napisany praz uczniów technikum obsługi turystycznej,
którzy odbywali praktykę zawodową, w punktach informacji
turystycznej na terenie Irlandii w ramach projektu Erasmus+.

Barbara Szeliga – Koordynator projektu
Beata Dreszer – Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju
Skrypt napisany pod kierunkiem Magdaleny Strychanieckiej opiekuna III mobilności

Wstęp.
W latach 2017-2019 w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju
realizowany był projekt Erasmus+ „Praktyczne kształcenie mistrzów na
turystycznym rynku pracy”. Łącznie na praktyki zawodowe do Irlandii
wyjechało 53 uczniów w trzech mobilnościach. Byli to uczniowie trzech
zawodów, które kształci szkoła.
Uczniowie technikum obsługi turystycznej odbywali praktykę zawodową
w punktach informacji turystycznej w Sligo - I mobilność, w Youghal - II i III
mobilność. Łącznie w Irlandii doskonaliło swoje umiejętności 11 uczniów klas
I–IV. Uczniowie wykonywali powierzone im przez mentorów zadania
stanowiskowe. Wszyscy z tych obowiązków wywiązywali się wzorowo,
pracodawcy byli pełni uznania, chwalili umiejętności uczniów, ich postawę,
zaangażowanie, kulturę osobistą. Wielu praktykantów otrzymało propozycję
pracy w Irlandii.
Niniejszy skrypt jest efektem ich pracy w Irlandii. Składa się z dwóch części.
Pierwsza część to opisy uczniów dotyczące ich miejsc praktyk zawodowych,
druga zawiera zredagowane przez uczniów informacje na temat wybranych
atrakcji turystycznych regionu, w którym odbywali praktykę .

Uczniowie technikum obsługi turystycznej odbywający praktykę
zawodową w Irlandii w ramach projektu Erasmus+
lp
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Opis miejsca pracy
I mobilność
14.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
SLIGO
Paulina Moczorodyńska
Northwest Adventure Tours to biuro turystyczne, które organizuje wyprawy
po całym Sligo. W swojej ofercie posiada również nocne wyprawy w góry,
wycieczki rowerowe oraz wspinaczki górskie. Oferuje również nurkowanie ze
sprzętem specjalistycznym w najgłębszych jeziorach w hrabstwie.

Aleksandra Wacławik, Julia Kozioł
The Model to irlandzkie centrum sztuki współczesnej, siedziba The Niland
Collection. Zbudowany w 1862r. jako szkoła modelarska. Znajduje się tu
restaauracja, recepcja, obieg galerii, specjalnie zaprojektowana sala koncertowa
(teatr oraz kino). W centrum sztuki mieści się imponująca kolekcja dzieł sztuki
Niland, która jest jedną z najbardziej znanych kolekcji w Irlandii.

Atrakcje turystyczne Sligo.
Paulina Moczorodyńska
Sligo
To niewielkie miasto w północno-zachodniej Irlandii (hrabstwo Sligo), położone
pośród malowniczych wzgórz na północnym brzegu wyspy przy ujściu rzeki
Garavogue do Oceanu Atlantyckiego. Jego początki sięgają czasów starożytnych,
kiedy to założona została tu pierwsza osada portowa. W okresie średniowiecza
miasto prężnie rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu na trasie ważnych
szlaków handlowych. Jednym z najcenniejszych zabytków Sligo jest
średniowieczny klasztor Dominikanów (Sligo Abbey).

Pomnik W. B. Yeats - irlandzkiego poety.
Ze Sligo związany jest także jeden z największych irlandzkich poetów William
Butler Yeats (1865-1939). W 1923 roku twórczość Yeats'a uhonorowana została
literacką Nagrodą Nobla. Obecnie każdego lata w mieście organizowanych jest
wiele imprez kulturalnych i warsztatów związanych z życiem i twórczością
poety.

Benbulben
To duża formacja skalna w hrabstwie Sligo, będąca częścią Gór Dartry. Jest
miejscem chronionym, wyznaczonym jako Hrabstwo Geological Site przez
Radę Hrabstwa Sligo. Znajduje sie kilka kilometrów od Sligo i jest popularnym
celem wycieczek pieszych. Jednym ze szlaków biegnących wzdłuż góry
Benbulben jest zapętlony spacer Gortarowey. Biegnie zarówno przez las, jak i na
zewnątrz z widokiem na Benbulbin i zatokę Donegal. Ma długość 5,5 km (3 mil)
i zajmuje około 1,5 godziny na spacer. Ze szczytem związane są liczne legendy
celtyckie. Kto lubi naturę, spokój i obserwację przyrody napewno bedzie
zadowolony i zrobi piekne zdjecia.

Tobernalt Holy Well
Tobernalt to miejsce kultu religijnego związanego ze studnią z naturalnego
źródła. Znajduje się w południowo-zachodnim rogu Lough Gill w północnym
Sligo Barony of Carbury. Obecnie miejsce to odwiedzają pielgrzymi
pochodzący z różnych części Irlandii, ze Stanów Zjednoczonych, Europy,
Japonii i Chin.

Opis miejsca pracy
II mobilność
05.05.2018 r. - 01.06.2018 r.
III mobilność
01.10.2018 r. - 26.10.2018 r.

YOUGHAL
Weronika Świniańska
Visitor Centre - Budynek znajduje się między portem a główną ulicą miasta, ze
słynna wieżą Clock Gate Tower. Na parterze znajduje się punkt informacji
turystycznej, sklep z pamiątkami i sala dziedzictwa Youghal. Wstęp do sali jest
daromwy, więc każdy turysta może poznać historię miasta. Na pierwszym piętrze
Visitor Centre znajduje się biuro turystyczne.

Atrakcje turystyczne Youghal.

Julia Gardel
Youghal
To niewielkie miasto portowe w południowej Irlandii w hrabstwie Cork.
Liczy ok. 8 tysięcy mieszkańców. Posiada mnóstwo zabytków, które przypominają
o pięknej historii miasta. Są to miejsca tajemnicze, które wciąż można odkrywać na
nowo. Dlatego też, każdy kto tu przybywa znajdzie miejsce, które go zaintryguje
i zachwyci. Ponadto w Youghal odbywa się wiele interesujących wydarzeń
kulturalnych (m.in. Moby Dick Festival czy Youghal Medieval Festival),
przyciągających uwagę zarówno mieszkańców Youghal jak i licznie je
odwiedzających turystów.

Julia Bora
Water Gate w Youghal
Została ona wybudowana w XIIIw. W średniowieczu brama umożliwiała
mieszkańcom dostęp do portu i morza. Jest również znana jako ,, Łuk Cromwell’a”,
ponieważ w 1650r. Oliver Cromwell uciekł przez nią z Irlandii.

Market Place
Jest to główna ulica ciągnąca się przez prawie całe miasteczko. Mieszczą się na niej
liczne restauracje, kafejki, puby, sklepy, a także punkt informacji turystycznej. Punkt
ten wyznacza położenie liniowego średniowiecznego rynku, które można dostrzec
w widocznym poszerzeniu ulicy. Targowiska były kluczem do średniowiecznych
miast, szczególnie od XIII wieku, kiedy to nastąpił okres ogromnego wzrostu
gospodarczego.

Clock Gate Tower
Wieża znajdująca się w samym środku miasteczka, na głównej ulicy, dzieląca je na
część północną i południową. Została ukończona w 1777 r., kiedyś pełniła rolę
więzienia, następnie mieszkań. Na ostatnim piętrze umieszczony jest mechanizm
zegara, a na szczycie znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać
panoramę miasta.

The Red House
Zaprojektowany przez holenderskiego architekta, dla rodziny Uniacke. Jej budowa
zakończyła się między 1703 a 1710r. Jest to jedyny przykład holenderskiej kamienicy
w stylu królowej Anny, która nadal funkcjonuje jako prywatne mieszkanie w Irlandii.

St. Mary's Collegiate Church
Usytuowany pod obronnymi Murami Youghal, w dzielnicy Raleigh, jest narodowym
zabytkiem
o ogromnym znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Kościół został
zbudowany w 1220 r. i rozbudowany w XIV i XV wieku. Znajduje się tam
marmurowy ołtarz oraz kolumny wspierające galerię i XIII-wieczną konstrukcję
dębowego dachu. Podczas wizyty w kolegiacie świętej Marii historia jest namacalna ze wspaniałą architekturą, fascynującymi tablicami i wizerunkami. Oczywiście wraz
ze wspaniałą strukturą Kolegiata św. Marii umieszcza nas w czasach wielkich
historycznych wydarzeń i epok historycznych postaci, np. Sir, Richard Boyle - 1.
hrabia Cork, Oliver Cromwell, który zimował w Youghal w 1600 roku. Wokół
kościoła prowadzi cmentarny szlak, zapewnia on dostęp do spaceru wzdłuż
średniowiecznego muru miejskiego z przepięknym widokiem na miasto i ujście rzeki.

The College & College Gardens
Kolegium zostało założone w 1464 roku przez Thomasa Fitzgeralda, VII hrabiego
Desmond, który przebywał tam wraz ze ze studentami. Uczniowie byli nastolatkami,
synami zamożnych szlachciców i kupców. Kolegium było tak znane w całej Europie,
że Papież Innocenty VIII w 1492 r. odnosi się do kolegium jako "Uniwersytetu
miasta Youghal”. To Gerald Fitzgerald, XIV. hrabia Desmond, który wyrwał miasto
od Anglików podczas buntu w 1579 roku - splądrował miasto i zniszczył mury
miejskie w ciągu kilku tygodni, kiedy je kontrolował. W 1587 roku College
& Gardens przeszły w ręce pana Waltera Raleigha, który z kolei sprzedał go panu
Richardowi Boyle'owi za 1500£ w 1602 roku. Po przebudowaniu pozostała
własnością prywatną do 2001 r., kiedy została kupiona przez dawną radę miasta
Youghal. Ogrody są dostępne dla zwiedzających. Można także zobaczyć pozostałości
murów, które dominują nad całym miastem Youghal.

Town Hall
Ratusz i modna promenada o długości 140 jardów zostały zbudowane przy Nabrzeżu
Parlamentarnym w latach 1772-1779. Budynek stoi na ziemi, która została odzyskana
z rzeki w XVIII wieku. Budynek był wykorzystywany do działalności lokalnych
władz i sądów grodowych w tym czasie. W budynku znajdowała się także sala zebrań,
w której odbywały się koncerty i bale. W 1824 r. utworzono bibliotekę publiczną
i czytelnię. Dziś w ratuszu mieszczą się wydziały miejskich urzędów samorządowych.

Boardwalk & Youghal Beach
Ciągnąca się 5 km piaszczysta plaża w sezonie jest chętnie odwiedzana zarówno
przez Irlandczyków jak i obcokrajowców.

Inne atrakcje turystyczne w regionie.
Weronika Świniańska
Clogheen
„Mały kamień rynku "- to wieś w Hrabstwie Tipperary w Irlandii. Leży w dolinie
Galtee-Vee z górami Galtee na północy i Knockmealdowns w bliskiej odległości od
południa.

The Vee
Nazwa odnosi się do zakrętu w kształcie litery V na drodze w górach
Knockmealdown. Zakret położony jest na wysokości około 610 m n.p.m. i znany jest
ze względu na zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki. a dzięki temu
zapewnia wspaniałe widoki na część "Złotej Doliny" między górami
Knockmealdown i Galtee Mountain.

Karolina Kołodziej
Cobh (dawna nazwa Queenstown)
To piękne, portowe miasteczko położone na wschód od miasta Cork. Główną atrakcją
jest Muzeum Titanica. Muzeum znajduje się przy nabrzeżu, w dawnym budynku
należącym do White Star Line – linii żeglugowej obsługującej szlak
północnoatlantycki. Podróż po muzeum trwało około godziny. Mogliśmy tam
zobaczyć jak wyglądały kajuty pasażerów, jakie serwowali im potrawy, a nawet
poczuć zbliżone zapachy do tych, które tam panowały. Spacerowaliśmy
malowniczymi uliczkami także zwiedziliśmy niesamowitą Katedrę Św. Kolamana.

Oliwia Kijek
Lismore
Miasto w hrabstwie Waterford w Irlandii, położone nad rzeką Munster Blackwater.
Imponujący zamek Lismore, znajdujący się na terenie dawnego klasztoru od czasów
średniowiecza, leży na stromym wzgórzu z widokiem na miasto i dolinę Blackwater.
Zamek Lismore został wybudowany w 1185 roku przez księcia John of England
i stanowi prywatną rezydencję Księciów Devonshire.

Na terenie posiadłości znajdują się dwa historyczne ogrody: górny z XVII wieku,
oraz dolny z XIX wieku, w których znajdują się starożytne aleje cisowe, łąki, ogrody
warzywne oraz wiele kwitnących krzewów. Prawdopodobnie są to najstarsze ciągle
uprawiane ogrody w Irlandii, które oferują nam wspaniałe widoki na zamek Lismore
oraz na dolinę Blackwater.

Klify Ardmore
Ardmore jest to nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona w hrabstwie
Waterfor w Irlandii nad morzem Celtyckim, niedaleko Youghal, na południowym
wybrzeżu Irlandii. Na wzgórzu znajdują się ruiny kościoła, zaś kawałek dalej zaczyna
się trasa wzdłuż klifów. Piękna, malownicza, w dole dostrzec można nawet szkielet
dawnego statku, który aktualnie adoptowały liczne mewy na swój dom. Przez 4 km
idzie się wzdłuż klifów, kilka metrów od przepaści.Cała trasa zapiera dech
w piersiach, a widoki na zawsze zapadają w pamięci.

Dorota Humeniuk
Mahon Falls
Mahon Falls to 80-metrowy wodospad położony w górach Comeragh w pobliżu
Lemybrien w hrabstwie Waterford. W pobliżu wodospadu znajduje się parking.
Wodospad jest otoczony zapierającym dech w piersiach krajobrazami.

Spacer jest łatwy i przyjemny, cieszy się ogromną popularnością wśród turystów
i mieszkańców. Wodospad Mahon jest spektakularny o każdej porze roku,
szczególnie imponujący po ulewnym deszczu, gdy woda spływa kaskadą po stromej
skale do basenów położonych kilkaset stóp niżej. Ten wodospad spada z najwyższego
punktu w Górach Comeragh w południowo-wschodnim rogu Comeragh.

Ballysaggartmore Towers
Ballysaggartmore Towers to imponujące budowle w stylu gotyckim, położone
w pobliżu Lismore, w przyjemnych leśnych szlakach spacerowych i terenach
piknikowych.

Magiczne wieże stanowią scenerię z bajki, która nie odzwierciedla smutnego okresu
w historii Irlandii, gdzie ekstrawagancja i głód żyły obok siebie. Zostały zbudowane
dla Anglo Irish Landlord, Arthura Keily-Usshera nie później niż w 1834 roku. Wieże
zbudowane w 1850 roku przez Arthura Kiely-Usshera dla jego żony, ekstrawaganckie
bramy były jedyną częścią zamku, który miał powstać, gdy pieniądze skończyły się
wkrótce po ich ukończeniu.

Dominika Klimczak
Waterford
Miasto w hrabstwie Waterford w Irlandii. Główne miasto na południowym wschodzie
kraju i piąte co do wielkości w kraju. Założone w roku 914 przez wikingów, jest
najstarszym miastem w Irlandii. Waterford jest największym miastem w kraju,
spośród tych które zachowały nazwy pochodzące od wikingów. Wieża Reginalda
(Reginald’s Tower), nazwana tak na cześć założyciela miasta, Regnalla, to najstarszy
miejski zabytek w Irlandii i jednocześnie najstarszy zachowany zabytek z czasów
wikingów. Płynąca przez miasto rzeka Suir związała Waterford z morzem i przez
ponad tysiąc lat Port Waterford był jednym z najważniejszych portów morskich w
Irlandii. W XIX wieku przemysł stoczniowy dominował w mieście.Waterford
Museum of Treasures mieszczące się w starym spichlerzu przy Merchant’s Quay, jest
muzeum w mieście. Prezentuje kolekcję unikatowych przedmiotów dokumentujących
ponad 1000 lat historii Waterford.Wieża Reginalda, obecnie mieszcząca muzeum
historyczne, budynek, który z biegiem lat kilkakrotnie zmieniał swoje przeznaczenie.

Dungarvan
Miasto i port na południowym wybrzeżu Irlandii w prowincji Munster. Dungarvan
jest miastem powiatowym i centrum administracyjnym hrabstwa Waterford. Nazwa
oznacza "Fort Garbhana", odnosząc się do Świętego Garbhana założyciela kościoła
w VII wieku.
Clonea Beach

Dungarvan Castle

Muzeum Hrabstwa Waterford

Julia Gardel
Killarney National Park
Park narodowy położony w pobliżu miasta Killarney, w Irlandii. Został założony
w 1932, a w 1981 uznano go za rezerwat biosfery UNESCO. Jest usytuowany w płd.zach. części kraju, zajmuje ponad 10 tys. ha, w tym obszar jezior Killarney. Najwyżej
położone partie są stosunkowo trudno dostępne, stanowią ostoje jelenia
europejskiego. Niższe stoki zajmują lasy dębowe – pozostałość puszczy porastającej
w przeszłości większość terytorium Irlandii. Najciekawszym zbiorowiskiem
roślinnym jest czysty gatunkowo las cisowy, jeden z trzech w Europie. Łagodny
klimat sprawia, że występują tu egzotyczne gatunki, wprowadzone do ekosystemu
przez człowieka, np. rododendrony czy drzewa poziomkowe, charakterystyczne dla
regionu śródziemnomorskiego. Na park wywierana jest silna antropopresja, związane
jest to z położeniem na przedmieściach miasta Killarney– jednego z większych
ośrodków turystycznych Irlandii.

Najciekawsze obiekty na terenie parku to:
- opactwo Muckross (Muckross Abbey) – franciszkański klasztor z poł. XV w.;

- rezydencja Muckross (Muckross House) – XIX-wieczna posiadłość w stylu
elżbietańskim;
- obszar o charakterze ogrodu botanicznego z bogatą subtropikalną roślinnością,
tzw. Spotkanie Wód (Meeting of the Waters)

- wodospad Torc (Torc Waterfall) – o wysokości 18 m;
- dolina Dunloe (Gap of Dunloe) – wąski, dziki wąwóz górski;
- zamek Ross (Ross Castle)
Wodospad Torc

Opactwo Muckross Abbey

Rezydencja Muckross

Jezioro Leane

Kilkenny
Miasto nad rzeką Nore na południowym wschodzie Irlandii, w hrabstwie Kilkenny.
W latach 1293-1408 oraz 1642-1648 w Kilkenny obradował Anglo-Normandzki
parlament – Kilkenny było wtedy stolicą Konfederacji Rzymskokatolickiej oraz
jednocześnie stolicą Irlandii. Status miasta Kilkenny otrzymało w roku 1609.
Kilkenny, podzielone na dwa miasta (Irishtown oraz Englishtown), zostało
zjednoczone w roku 1848.

Nad miastem górują średniowieczny zamek i katedra św. Kanizjusza,
od której
miasto wzięło nazwę. W Kilkenny znajduje się także browar produkujący piwo o tej
samej nazwie. Jest to znany ośrodek turystyczny. Do miejscowego college'u
uczęszczał twórca serii przygód Guliwera – Jonathan Swift oraz filozof George
Brkeley.

Zakończenie
Analizując treści zawarte w niniejszym skrypcie oraz wypowiedzi uczniów
w ankietach przeprowadzonych po zrealizowaniu praktyk zawodowych
w Irlandii, można stwierdzić, że realizowany w szkole projekt Erasmus+ spełnił oczekiwania uczniów i nauczycieli.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z przydzielonego miejsca praktyk, o czym
świadczą wypowiedzi uczniów na temat ich miejsc pracy. Pracodawcy byli
życzliwi i chętnie pomagali w wykonywaniu powierzonego praktykantowi zadania, dokładali wszelkich starań, aby uczeń nauczył się jak najwięcej.
W przeprowadzonych ankietach wszyscy uczniowie stwierdzili, że podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe, podnieśli swoje umiejętności językowe,
poznali nowe słownictwo branżowe, lepiej rozumieją polecenia stanowiskowe,
nie boją mówić się w języku angielskim.
Zdecydowana większość uczniów uważa, że poradzi sobie w pracy w Polsce
i za granicą. Uczniowie udowodnili, że potrafią pracować w grupie, radzić sobie w konwersacji w języku obcym na zajmowanym stanowisku.
Wszyscy wyrazili chęć ponownego udziału w tego typu projektach.
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