Informacja
W dniach 23.04.-27.04. 2018 r. odbyła się w naszej szkole wymiana młodzieży polskoniemieckiej, którą przygotowała Pani Agata Graf – nauczyciel języka niemieckiego.
W poniedziałek 20 uczniów z klasy 9 oraz 2 opiekunów z zaprzyjaźnionej szkoły Regionale Schule ,,
Schule am Műhlenberg” Cambs ( Niemcy) uczestniczyło w spotkaniu z naszą młodzieżą i gronem
pedagogicznym. Aby przełamać bariery językowe odbyły się zabawy integracyjne, dzięki którym
szybko nawiązano przyjaźnie.
W ramach wizyty we wtorek , odbył się wyjazd na otwarte dni do Zespołu Szkół im. Macieja
Rataja w Gościnie. Goście z Niemiec oraz uczniowie 3 klasy Gimnazjum mieli okazję zapoznać się
z systemem szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce oraz z ofertą edukaccyjną w szkole średniej
w Gościnie. Szkoła dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym , klasami mundurowymi,
szkoleniami i praktykami w zakresie policji, wojskowości , straży pożarnej oraz obsługi naziemnej
w lotnictwie. Na żywo odbyła się parada wojskowa, pokaz musztry , akrobacje z samoobrony, pokazy
antyterorystyczne , lot helikopterem . Cała oprawa wywarła ogromne wrażenie na uczestnikach
wymiany młodzieży. Na koniec uczniowie mogli skosztować grochówki polowej oraz potraw z grilla.
Wieczorem odbyła się dyskoteka szkolna , wspólne grillowanie , a także Turniej Piłki Siatkowej ,
w którym wygrali goście z Cambs.

W środę uczniowie spotkali się z Wójtem Gminy Dygowo, Panem Grzegorzem Starczykiem .
Porządkowali Lapidarium w Bardach oraz uczestniczyli w warsztatach z pieczenia chleba oraz
ceramiki w Skansenie Chleba w Ustroniu Morskim.
W czwartek zwiedzili Park Rozrywki ,, Pomerania” w Pyszce, gdzie podziwiali nowootwartą Wioskę
Wikingów i wspólnie poznawali dawne zwyczaje i życie Wikingów.
Piątek był dniem pożegnania , ale również obfitował on w atrakcje edukacyjne.
Uczestnicy wymiany w ramach doradztwa zawodowego zwiedzili Zakład Przemysłowy ,, Homanit”
w Karlinie , produkujący płyty meblowe. Uczestniczyli również w Półfinałach Ogólnopolskich Walk
Bokserskich na Hali Sportowej ,, Arena Homanit” w Karlinie.
Na koniec ustalono termin kolejnej wymiany młodzieży polsko – niemieckiej , która odbędzie się w
dniach 24.09.-.228.09. 2018 r. Uczniowie naszej szkoły udadzą się w podróż do Cambs.

Projekt został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży POMERANIA
Szczecin.

