1. DAN PROJEKTA ERASMUS+ Trajnostni razvoj v biotehniki
Posnetek Zoom video konference si oglejte tukaj
Začela se je izmenjava Erasmus+ s šolo Grottenhof v Avstriji, sicer letos v drugačni obliki,
torej v virtualni obliki, nad katero pa dijaki nismo najbolj navdušeni, vendar smo se s tem
morali sprijazniti. Del izmenjave, ki se ga pa veselimo, je fizični del, ko bomo dejansko odšli v
Gradec v šolo in si tam ogledali njihovo posestvo in mesto ter njihove načine dobrih praks.

Prvi dan sta nas uvodoma pozdravila gospod direktor Šolskega centra Šentjur mag. Branko
Šket in v. d. ravnateljice gospa Urška Pevec. Vsem sodelujočim sta zaželela prijetno
sodelovanje in čim več pridobivanja novih idej in znanj.

Nato nam je direktor avstrijske šole gospod Erich Kerngast predstavil njihovo šolo, delovanje
in razvoj. Ustanova je po izgledu zelo podobna naši v Šentjurju, saj sta obe bili zgrajeni
približno v enakem obdobju. Njihov pouk je prav tako podoben našemu, pouk se začne ob
7.30 in ga imajo do kosila (ob 12.00), nato pa traja pouk še do 15.00. Tudi v predmetniku ni
velikih razlik. Imajo teoretični del in pa praktični del, tako kot mi. Šolsko posestvo vedno teži
k inovativnostim in novim ciljem. Prav tako že 30 let stremijo k ekološkemu kmetovanju,
imajo krave molznice, mlado živino, konje ter kokoši. Predelujejo mleko in meso. Svoje
izdelke oziroma predelke pa nato prodajajo v svoji lastni trgovini. Njihov ravnatelj pravi, da
se vedno splača investirati v kvaliteto. Videli smo tudi utrinke iz mesta Gradec, njegove
znamenitosti. Predstavljena nam je bila kulturna dediščina mesta in seveda s tem tudi
zgodovina tega mesta. Gradec je bil leta 2003 prestolnica kultur, kar dokazuje, da tam
najdemo različne kulture, je multikulturno mesto. Mesto je tudi znano po številnih
univerzah, študentov je v mestu kar 50 000. Če bi potovali v mesto, je tam polno turističnih
točk, ki si jih je vredno ogledati, npr. stolp z uro, ki je najstarejši zvonik v Avstriji. Zanimivost
številčnice na uri stolpa je ta, da je dolgo imela samo en dolgi kazalec, ki je kazal ure, manjši
minutni kazalec pa je bil dodan kasneje. Zaradi zamenjave kazalcev, daljši kaže ure, manjši pa
minute, ste lahko malo zmedeni glede tega koliko je ura. Potem je graška orožarna, v Gradcu
se nahaja regionalna pokrajinska orožarna, v kateri je največja svetovna zbirka orožja iz
obdobja baroka. Ta deluje od leta 1551 in ponuja na ogled več kot 30.000 eksponatov.
Najdemo pa tudi zeleni del mesta, prostor za sproščanje in mir, to je »greencity«. Tako imajo
ljudje kam oditi na sprehod v naravo. Z znamenitostmi in kulturno dediščino mesta se je
projekt Erasmus+ za ta dan, prvi dan, zaključil.
https://www.youtube.com/watch?v=pN6T3NMfp64
https://www.youtube.com/watch?v=QdKKo5GGkWw

