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Comenius i robotyka w Niemczech
07-11-2013

Pod koniec października grupa uczniów Gimnazjum
nr 1 w Skawinie uczestniczyła w pierwszej wizycie
roboczej uczestników realizujących wspólny
projekt Comenius pn. „Antivirus 2.0”. Wyjazd do
Monachium zapisał się na trwałe w ich pamięci i

dał motywację do dalszej pracy.

Młodzi skawinianie wyjechali do Augsburga niedaleko Monachium pod
opieką koordynatora projektu Katarzyny Guzik i koordynatora językowego
Anny Gawron, aby wspólnie z rówieśnikami z Cypru, Niemiec, Litwy i Grecji
pracować nad kreatywnymi sposobami wykorzystania wolnego czasu przez
młodych we współczesnej Europie.
Istotą tej części projektu były zagadnienia związane z wyposażeniem
młodzieży w umiejętności cyfrowe i komputerowe i zainteresowanie,
zwłaszcza dziewczyn, zagadnieniami technicznymi, tak aby w przyszłości
kobiety miały równe szanse w zdobyciu pracy na stanowiskach uważanych
powszechnie za „męskie”. Dlatego też cała grupa projektowa miała
okazję uczestniczyć w warsztatach w zakładach robotyki „KUKA”,
gdzie produkuje się roboty przemysłowe i automaty produkcyjne.
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Gimnazjaliści zapoznawali się z zasadami powstawania i wykorzystywania
maszyn, najwięcej pytań tak chłopców, jak i dziewczyn dotyczyło
praktycznego zastosowania urządzeń.
Kontynuacją „myśli technicznej” projektu była wyprawa do
monachijskiego muzeum BMW, gdzie znany koncern samochodowy
eksponuje nie tylko historię powstawania kolejnych modeli
samochodów, ale również konkretne przykłady aut i motocykli.
Szczególną ciekawość młodzieży wzbudziła ekspozycja samochodów
rajdowych i opis kolejnych etapów wyścigowych, a najbardziej obleganym
modelem był oczywiście samochód Jamesa Bonda, wykorzystany w jednym
z filmów z udziałem Pierce Brosnana. Największym zaskoczeniem,
zwłaszcza dla uczennic, okazał się fakt, że powstawaniem aut i
komponentów, ich testowaniem i samymi wyścigami zajmowały się także
kobiety i to z bardzo dobrymi rezultatami.
W grupie projektowej bardzo szybko znikły bariery kulturowe i językowe –
m ł o d z i Europejczycy wspólnie poznawali Monachium i Augsburg,
rozwiązując zadania dotyczące historii miast w grach terenowych, świetnie
się bawiąc i ciekawie spędzając czas. Przebywając w rodzinach niemieckich
uczniów, europejscy partnerzy, poznawali zwyczaje niemieckich sąsiadów,
ciekawostki i obyczaje bawarskich domów, zwłaszcza tajniki bardzo
smacznej bawarskiej kuchni. Ale prace projektowe to także godziny
spędzone na konkretnych zadaniach w niemieckiej szkole, czyli na
prezentacjach propozycji wspólnego logo, dyskusjach i opisywaniu wrażeń,
a także poznawaniu zajęć w augsburskiej szkole. Był to więc czas owocnej
pracy poprzez naukę i zabawę, nic więc dziwnego, że rozstaniom młodych
towarzyszyły uściski, a nawet łzy.
Źródło: G1/PSW
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina
Tel. centrala: +48 12 277 01 00
Fax +48 12 277 01 10
urzad@um.skawina.net

Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 -
17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00
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