ROK 2008
Termin wymiany: 21.09.2008 – 27.09.2008r (Offenburg)
12.10.2008 – 18.10.2008r (Olsztyn)

Odpowiedzialni nauczyciele:
Strona polska
Strona niemiecka
Gadek Zdzisław
Neumaier Gerhard
StruŜyński Grzegorz
Huber Alexander
Andruszkiewicz Wojciech
Bühler Arnold
Dondalska Mirosława
Schemitz Hans-Peter
W wymianie wzięło udział 16 uczniów: 8 uczniów z ZSEiT w Olsztynie i 8 uczniów
z Gewerblich-Technische Schulen Offenburg.
Temat projektu, nad którym pracowali uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli:
„Budowa i programowanie mobilnego robota sterowanego za
pomocą mikrokontrolera” .
Przebieg wymiany:
a) Offenburg
W niedzielę, tj.21 września 2008r ok.godz.14tej przyjechali do Offenburga polscy
uczniowie i nauczyciele. Zostali oni przywitani na dworcu przez niemieckich
uczestników wymiany. Wśród uczniów byli tacy, którzy przyjechali tu po raz pierwszy,
ale byli teŜ i „starzy znajomi”. Po powitaniu uczniowie i nauczyciele rozjechali się do
goszczących ich rodzin, gdzie spędzili resztę dnia.
W poniedziałek rano uczestników wymiany powitał oficjalnie dyrektor szkoły pan
Hans-Jochen Vogel. Następnie braliśmy udział w kolejnym oficjalnym przyjęciu
przygotowanym przez władze miejskie w Ratuszu.
Prace nad projektem rozpoczęliśmy we wtorek w małych grupach polskoniemieckich. Po południu zwiedziliśmy firmę Nussbaum w Kehl.
W środę pracowaliśmy w małych grupach cały dzień nad projektem .
Czwartek był zaplanowany jako dzień rozrywki i wolnego czasu w Europapark w Rust.
Zabawa i korzystanie z atrakcji Parku odbywało się w małych grupach. Na wspólnym
spotkaniu o godz.13.00 zjedliśmy obiad.
W piątkowe przedpołudnie kontynuowaliśmy prace nad projektem, którego
ukończenie nastąpi w Polsce za dwa tygodnie.
Po wspólnym zjedzeniu obiadu wszyscy mieli popołudnie do własnej dyspozycji. Czas
spędzono przede wszystkim na zakupach w centrum miasta i w okolicznych
marketach.
W sobotę o godz.12.04 polscy uczniowie i nauczyciele odjechali pociągiem z
dworca w Offenburgu do Karlsruhe. Tam zwiedzili jeszcze ZOO. O godz.14.30 ruszyli
autobusem w dalszą drogę do Olsztyna.

b) Olsztyn
W niedzielę powitaliśmy naszych gości na dworcu w Olsztynie. Po zakwaterowaniu i
zjedzeniu wspólnego obiadu odbyliśmy spacer po Olsztynie. Pokazaliśmy naszym
przyjaciołom najciekawsze zabytki miasta.
W poniedziałek spotkaliśmy się na śniadaniu. W szkole czekał juŜ na nas pan Dyrektor
ZSEiT, by oficjalnie powitać gości. Następnie pokazaliśmy gościom naszą szkołę i
zaczęliśmy prace nad projektem. Wieczorem zaś pojechaliśmy na grila do Kojrysa.
We wtorek pracowaliśmy nad projektem, by całą środę poświęcić na wycieczkę do
Gdyni i Gdańska.
W czwartek pojechaliśmy do LG do Mławy, ale po powrocie i zjedzeniu obiadu
zajęliśmy się kończeniem naszego projektu.
W piątek odbyła się oficjalna prezentacja wykonanej przez nas pracy. KaŜda grupa
zaprezentowała swój robot i omówiła jego działanie. W prezentacji wzięli udział
zaproszeni goście z Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele z ZSEiT. Po
południu zaś uczniowie zostali zabrani do domów, gdzie poznali bliŜej nasze polskie
zwyczaje i obyczaje.
W sobotę poŜegnaliśmy naszych gości na dworcu.

