
Pociąg Ęcry Europę
centtum Kształcenia
Ustawicznego im. St. Sta-
szica w Koszalinie (GKU)

obchodzi w tym roku jubi-
leusz działalności. Jed.
nym z największych powo.
dów do dumy dla szkoĘ
jest uczestnictwo w Go-
menius School Partner-
ships European CllG - lle-
twotk - Train for Europe

- Reloaded ,,Pociąg do
Eulopy - powtótny załadu.
nek''. Pod tą skomp|iko.
waną nazwą kryje się nie.
zwykły projekt - zbudowa.
nie we współpracy z 24.
szkołami z 23 państw Eu.
]opy... pociągu.

|l
l o największy projekt edu-
kacyjny szkół parbrerskich
finansowany przez Unię
Europejską o łącznym bu.
dzecie ok. 500 Ęs' euro.
Uczestnicy - nauczyciele i
uczniowie 24. szkół zawo-
dowych z 23. p aństw Euro-
py wspó|nie budują minia-
turowy pociąg, składający
sięzlokomoĘwyiwago-
nów wvkonanvch na obra-

biarkach sterowanych nu-
merycznie, według wspól-
nie wypracowanych pro-
jektów i technologii wyko'
nania. Pociąg o dfugości 8
metrów ciągnięty będzie
przez (okomotywę po to-
rze w kształcie ósemki o
rozpiętości około 12 me-
trów' Podwozia wagonów
będą miały ujednoliconą
konstrukcję, nadwozia na-
tomiast będą wykonane in-
dy.widualrrie przez kazdą
szkołę, zgodnie z mottem
określonym na pierwsz1łrn
spotkaniu. Brzmi ono: ,,Co
zr obtliśmy, by p ołączy ć |u.
dzi?".
Pociąg będzie,,wspóĘra-
Cow ał,, z elektroniczną ma-
pą Europy w kształcie puz-
z|i, Działania dodatkowe
projektu to między innymi:

CzytelnikÓw, Kórzy mają pomysł lub koncepcję na zasto-
sowanie hasła ,,Co zrobiliśmy, by połqczyć |udzi?', przy

wykonaniu nadwozia pociqgu, CKU zachęca do współpra-
cy. Propozycje można przesłać na adres cku@ckukosza-
lin.edu.pl lub telefonicznie 94 345 1822,w.39, do koor-
dynatora projektu Marka Magiery,

tworzenie materiałów dy-
daktycznych zw iązany ch z
wytwarzaniem wspólnego
podwozia, budowanie wie-
lojęzykowego słownika
technicznego, tworzenie
galerii zdjęć i filmów zwią-
zanych z projektem.
_ }esteśmy na półmetku,
odbyły się już trzy spotka-
rua w Zagrzebiu, Lizbonie i
niedawno w Celje na Sło-
wenii - mówi Beata Płaza,
dyrektor CKU. - Thm usta-
laliśmy zasady wspóĘra-
cy, podzieliliśmy zadania i
omówiliśmy szczegółowo
etapy i metody budowy
modelu. Podczas cyklicz-
nych spotkań wspóĘracuje
ze sobą około 130 osób. To
wspaniała Szansa na zaPo.
znanie się z systemami
szkolnictwa zawodoweon

w Europie, poznanie me-
tod nauczania w innych
krajach, porównanie zaple-
cza technicznego szkół, a
takze okazja do wymiany
doświadczeń i poznania
nowych ludzi. Między spo-
tkaniami kontakfujemy się
ze sobą poprzez intemet,
wykorzysfując fora dysku-
sfne, Facebooka i rozmo-
wy przez Skype. Jako ze
zapoznanie się z kulfurą i
dorobkiem państw part-
nerskich stanowi integral-
ną część projekfu Come-
nius, pobytom w poszcze-
gólnych państwach towa-
r zy szą turystyczno-kultu-
ralne atrakcje przy gotow a-
ne przez gospodarzy spo-
tkań.
Projekt będzie trwał do
maja 2013 roku - podczas
ostatniego spotkania w
Niemczech pociąg zostanie
uruchomiony . Or ganizato-
rzy chcą zainteresować
działaniami europos}ów i
zaprezentować efekt pracy
w Parlamencie Europej-
skim. (am)


