
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELFAST IRLANDIA PÓŁNOCNA – SZKOŁA ST VINCENT DE PAUL 

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW-    06.03 DO 09.03.2017 R.  

 

 

 

Uczestnicy: 

 

Irlandia Północna (Ligoniel Primary School)- 1 

Hiszpania- 2 

Chorwacja- 1 

Włochy- 1 

Łotwa- 1 

Francja- 2 

Portugalia- 1 

Polska- 2 

 

 

6 marca 2017r. 

 

Mobilność rozpoczęła się w poniedziałek, 6 marca 2017r. od powitania przez gospodarzy- 

nauczycieli szkoły St Vincent de Paul. Główny koordynator omówił plan spotkań na kolejne 

dni. 

 

 

 



 

7 marca 2017r. 

 

Tego dnia udaliśmy się do szkoły gospodarzy – St Vincent de Paul w Belfaście. Na powitanie 

zaprezentowano nam dorobek artystyczny uczniów. Mogliśmy podziwiać tradycyjny taniec 

irlandzki, obejrzeliśmy przedstawienie wyróżnione podczas przeglądów teatralnych               

w Belfaście oraz wysłuchaliśmy piosenki przygotowane na nas przyjazd.  

 

Po występach zostaliśmy oprowadzeni po szkole. Mogliśmy przyjrzeć się pracy tamtejszych 

nauczycieli, wymienialiśmy wspólne doświadczenia. Wśród społeczności uczniowskiej nie 

zabrakło dzieci z Polski, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać. 

 

Po krótkiej przerwie odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów, które odbyło się              

w lokalnym ośrodku kultury- Wolf Hill Community Centre. Na tym spotkaniu dokonano 

ewaluacji dotychczasowych działań, omówiono mocne strony oraz ustalono w jaki sposób 

zmienić te formy działania, które wymagają udoskonalenia.  

Następnie spędziliśmy miły wieczór na wspólnej kolacji w restauracji Garrick Bar. Mogliśmy 

delektować się typowym irlandzkim jedzeniem słuchając irlandzkiej muzyki na żywo. 

 

8 marca 2017r.  

 

W tym dniu uczestniczyliśmy w lekcjach prowadzonych przez tamtejszych nauczycieli. Były 

to lekcje poświęcone przygotowaniu dekoracji na zbliżające się święto narodowe- Dzień 

Świętego Patryka. Mogliśmy wykonać wraz z uczniami witraże związane z symbolami 

Irlandii, np. koniczyna, harfa itp. 

 

Po lunchu odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów. Spotkanie to było poświęcone 

analizie dotychczasowych ankiet ewaluacyjnych. Ankiety zostają wypełniane po każdej 

mobilności i są wypełnianie przez wszystkich uczestników. Zostaliśmy podzieleni na grupy, 

każda grupa dokonała podsumowania odpowiedzi i opracowała dane do wykresów. Następnie 

każda grupa przedstawiła wyniki swojej pracy.  

 

Wieczór spędziliśmy w goszczącej nas szkole. Gospodarze przygotowali ucztę, na której 

mogliśmy poznać wiele tradycyjnych potraw irlandzkich. Czas uprzyjemniał nam zespół 



złożony z uczniów i nauczycielki muzyki, który grał tradycyjną irlandzką muzykę. Nie obyło 

się bez nauki typowego tańca irlandzkiego.  

 

 

 

9 marca 2017r. 

 

Dzień ten rozpoczęliśmy od wizyty w Ratuszu Miejskim (City Hall).  Zostaliśmy zaproszeni 

tam  przez Burmistrza Belfastu, którym jest Pan Alderman Kingston. Dokonaliśmy 

prezentacji naszych miast i podziękowaliśmy za zaproszenie. Pan Burmistrz obiecał nam, że 

pomimo iż Irlandia Północna nie będzie już częścią Unii Europejskiej, będzie pamiętał o tego 

typu współpracy w swoim programie działania. 

 

Po spotkaniu z Panem Burmistrzem zwiedziliśmy gmach ratusza z przewodnikiem. 

Dowiedzieliśmy się dużo nie tylko o historii budynku, ale także o historii Belfastu i Irlandii 

Północnej.    

 

Po wizycie w ratuszu pojechaliśmy do centrum kultury Wolf Hill Community Centre na 

kolejne spotkanie koordynatorów. Wstępnie został przedstawiony plan na mobilność we 

Włoszech. Został  ustalony temat spotkania oraz zadania do przygotowania.  

 

Wieczorem spotkaliśmy się ma pożegnalnej kolacji. 

 


