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Dijaki ter učitelji Srednje šole za
strojništvo, mehatroniko in medije smo
od septembra 2011 sodelovali v enem
največjih evropskih projektov partnerstva
Comenius European CNC-Network - Train
for EUROPE- RELOADED.V projektu, ki
ga je delno financirala Evropska unija,
je sodelovalo 23 evropskih držav (poleg
Slovenije tudi Avstrija, Belgija, Danska,
Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija,
Islandija, Litva, Luksemburg, Madžarska,
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška,Švedska,
Švica in Turčija). Aprila 2013 smo svoje
delo predstavili v Evropskem parlamentu
v Bruslju.

S partnerskimi šolami smo se srečali
šestkrat: prvič v Zagrebu, nato v Lizboni
na Portugalskem, kasneje še v domačem
Celju, na Finskem in v Avstriji. Na vsakem
srečanju so dijaki dobivali nove priložnosti
zaširjenje idej, uporabljanje svojega znanja
in spoznavanje CNC-tehnologije. Kerje vsa
komunikacija potekala vangleškemjeziku,
so spoznali tudi pomembnost znanja
tujih jezikov v današnji Evropi. Spletlo se
je veliko prijateljstev in »evropski duh« je
zaživel tudi na družabnih srečanjih zunaj
delovnega okolja.

Zaključno srečanje je potekalo kar v
treh državah: Nemčiji, Luksemburgu in
seveda v Belgiji, kjer nam je svoja vrata
odprl Evropski parlament v Bruslju.
Številnim visokim predstavnikom EU in
evropskim poslancem sodelujočih držav
smo s ponosom predstavili svoj izdelek:
evropski vlak, sestavljen iz motorizirane
lokomotive in štiriindvajsetih vagonov,
od katerih je vsak predstavljal eno državo.
Vsakapartnerska šolaje izdelala del tračnic
in deset vagonov (osem za zamenjavo) s
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standardiziranim podvozjem in z enotnim
spojnim sistemom. Dogodek sta dopolnila
kratka predstavitev sodelujočih držav in
elektronski zemljevid Evrope, na katerem
je vsaka država partnerica izdelala svoj
del sestavljenke. Napisali smo tudi učno
gradivo in sestavili večjezični slovar.

V projektu, ki ga je koordiniral Denis Kač,
so svoje strokovno znanje in delo združili
Feliks Lednik, Roman Zupanc in Simona
Vincelj, največ pa so seveda prispevali
dijaki. Vsi sodelujoči smo ob njegovem
zaključku obogateni z novimi znanji in
neprecenljivimi vtisi.

Zgornji deli vagonov so bili izdelani v
skladu z motom »What we have done to
connect people«. Slovenski vagonček ima
obliko diatonične harmonike, saj glasba in
ta instrument povezujeta ljudi v Sloveniji,
Evropi in svetu - zamisel je prispeval
Peter Arlič.

Evropski vlak ni združil le držav, ampak predvsem ljudi.

S tem vagonom smo v Bruslju predstavljali Slovenijo.

