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Doi elevi şi două cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Transporturi vor prezenta în Parlamentul European un tren realizat în
cadrul unui proiect Comenius. Elevii Mihai Ciubotariu şi Claudiu Simion, însoţiţi de profesoarele Mihaela Poroch şi Cristiana
Voicu, vor fi oaspeţi la Bruxelles pe 10 aprilie.

Trenul cu care vor face o demonstraţie pentru europarlamentari reuneşte 24 de vagoane. Acestea au fost realizate din materiale
neferoase de către elevi şi profesori din cele 24 de şcoli participante la proiectul „Train for Europe - Reloaded”. Vagoanele sunt
personalizate în funcţie de specificul celor 23 de ţări reprezentate în proiect şi vor circula pe o linie de cale ferată cu o lungime de
aproape 8 metri. Vagoanele, ca şi cele 4 locomotive, au fost proiectate cu ajutorul unor maşini cu comandă numerică de calcul.
„Vagonaşul nostru a fost realizat parţial în atelierele de mecanică ale colegiului, întrucât nu avem maşini cu comandă numerică de calcul.
Am folosit doar materiale neferoase, cel mai mult aluminiu. În lungime e cât o coală de hârtie A4, iar în lăţime cât jumătate dintr-o coală
de hârtie A4. 10 elevi au fost implicaţi în realizarea produsului final al proiectului care a demarat în 2011, având o finanţare totală pentru
mobilităţi în cuantum de 24.000 de euro. Fiecare vagon trebuie să aibă ceva specific ţării care l-a realizat, ceva care o conectează la
lumea exterioară. De exemplu, vagonaşul nostru are deasupra harta României pe care sunt inscripţionate numele, sigla colegiului şi
chipul lui Petrache Poenaru, la care m-am gândit din mai multe motive. Este, de exemplu, inventatorul stiloului şi primul român care a
călătorit cu trenul, pe 27 octombrie 1831, între Liverpool şi Manchester”, a subliniat Cristiana Voicu, profesor coordonator al proiectului.
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