5. DAN PROJEKTA ERASMUS+ Trajnostni razvoj v biotehniki
PREDSTAVITEV ŠOLE HATZENDORF
Zadnji dan Erasmusa+ na daljavo je bil prav tako produktiven. Ogledali smo si šolo
Hatzendorf, ki nam jo prikazala Johanna Hobitsch. Pokazala nam je filme, ki so jih posneli
dijaki sami in nam tako podrobno predstavila tamkajšnje dogajanje, česa vse se dijaki naučijo
in kako dobra je dejansko šola. 1. film je bil od dijaka, ki imajo doma prašičjo farmo, vzrejajo
prašiče od malega in so samooskrbni, kar je velik plus. Poudarili so, da je zelo pomembno
dobro počutje živali. Pujski imajo slamo kot nastilj in imajo v boksu žogo, da se z njo igrajo,
kar še nisem opazila na slovenskih prašičjih farmah. Pokazala nam je šolsko posest in pa tudi
dijake na praksi, ko so pekli kruh ter posebno velikonočno pecivo. Predstavil se nam je tudi
ravnatelj šole Hatzendorf Franz Patz, ki je še bolj podrobno predstavil šolo torej, programe in
kaj določeni dijaki počnejo, kako poteka njihov pouk ter kako izgledajo določeni prostori
oziroma tloris posestev. Johanna je nadaljevala s predstavitvijo posesti šole, popeljala nas je
tudi do živali, krav molznic. Tako smo videli, kje bivajo, kako jih hranijo in potem, kje jih
molzejo. Mleko predelajo v sir in jogurte, ki jih potem prodajo v šolski trgovini z vsemi
ostalimi pridelki oziroma izdelki šole. Poudarila je nego krav in parkljev, kako se do krave
pristopi, kako z njo ravnati, jo voditi ter kako se jo pripravi za razstavo ali prodajo. Na koncu
sta nam profesorici gospa Polona Kramer in gospa Staška Buser pokazali film o zgodovini
Inštituta sadjarstva in vinogradništva Haidegg. Tako se je zadnji dan končal in upamo, da
bomo lahko vse to v jeseni videli v živo v Avstriji. Kajti izvedeli smo res ogromno informacij,
ogromno so nam prikazali, pokazali in predstavili, zato se jim tudi zahvaljujemo. Želimo, da bi
se srečali tudi v fizični obliki.

