Izmenjava dijakov Šolskega centra Šentjur
na Kmetijsko-gozdarski šoli Alt-Grottenhof v Gradcu, Avstrija

V okviru mednarodnega projekta Erasmus + Varstvo tal v EU smo se dijaki Šolskega centra
Šentjur, Srednje poklicne in strokovne šole od 27. februarja do 13. marca udeležili mobilnosti
v Avstriji, v Gradcu. Izmenjave se je udeležilo devet dijakov in dijakinj: Barbara Fegeš,
Katarina Smolej, Miha Mahor, Miha Turk, Gašper Gajster, Mitja Cizej, Alen Lamper,
Barbara Užmah in Andrej Cevzar. Naša gostiteljica je bila Kmetijsko-gozdarska šola AltGrottenhof. Med dvotedenskim bivanjem v Avstriji smo udeleženci projekta pridobili
dragocene praktične izkušnje in strokovno znanje, izboljšali smo komunikacijo v angleškem
in nemškem jeziku ter spoznavali avstrijsko kulturo in navade.
Udeležili smo se mnogih strokovnih ekskurzij: obiskali smo nekaj kmetij, ki se ukvarjajo z
ekološkim kmetovanjem oz. s konvencionalno pridelavo in predelavo surovin, ogledali smo si
šolo za živinorejo Hatzendorf in vinogradniško šolo Silberberg, kjer smo se urili v
preizkušanju vin, ter kulturne znamenitosti mesta Gradec in avstrijske prestolnice Dunaja. V
inštitutu za raziskave tal Haidegg smo si ogledali laboratorije ter spoznali postopke
organskega ter anorganskega analiziranja tal. Sprehodili smo se skozi muzej na prostem
Stübing, kjer so v idilični naravi prikazane stare kmečke hiše ter njihova oprema.
Skupaj z avstrijskimi dijaki smo sodelovali pri praktičnem pouku gozdarstva, kjer smo se
naučili varno uporabljati verižno žago ter se seznanili z načinom nege gozdov. Pri delu v
mehanični delavnici smo se preizkusili v struženju, vrtanju ter servisiranju kmetijskih strojev
ter pridobili znanje o delovanju motorjev. Sodelovali smo pri raznih živilskih delavnicah:
pekarstvu in sirarstvu, izdelovanju mesnih izdelkov in pridobili znanje o turističnem vodenju
po posesti.
Skozi celotno izmenjavo smo pridobili veliko informacij s področja varovanja tal, varovanja
voda in vodooskrbe. Spoznali smo načine urejanja vodotokov v okolici Gradca in direktivo
talnih vod, ki velja za vodovarstvena območja, ter se seznanili s problematiko kmetov pri
obdelovanju površin na vodovarstvenih območjih. Direktor podjetja Leibnitzer Feld, ki velja
za vodilno podjetje v Avstriji na področju oskrbe s pitno vodo, nam je predstavil problematiko
ohranjanja pitne vode na svetu. Ogledali smo si nekaj vodnjakov s pitno vodo ter višinski
zalogovnik le-te.

Ob koncu programa mobilnosti nam je direktor šole gostiteljice gospod Erich Kerngast na
slavnostni podelitvi, katere so se udeležili direktor Šolskega centra Šentjur mag. Branko Šket,
ravnatelj Srednje in poklicne šole Šolskega centra Šentjur mag. Janez Vodopivc,
koordinatorica projekta Polona Kramer ter avstrijski učitelji in dijaki podelil certifikate o
usvojenem znanju in spretnostih.
Udeleženci izmenjave smo na kultivirani zemlji, v renaturiranem okolju, v podjetjih in
raziskovalnih ustanovah, v svetovljanski Avstriji, med prebivalci mesta Gradec, med
delovnimi in poštenimi ljudmi začutili nove vsebine in priložnosti, ki omogočajo sokorak z
modernim svetom. Za nas dijake je bila to odlična izkušnja izobraževanja v tujini, saj smo
pridobili ogromno novega teoretičnega in praktičnega znanja ter izkušenj.
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