2. aktivnost: Načrtovanje zunanjih prostorov socialne institucije.
Celotedenski seminar z naslovom Načrtovanje zunanjih prostorov socialne institucije je
pripravila šola v Dortmundu. Dne, 1.7.2018, smo se že zgodaj zjutraj odpravili na dolgo pot
protu severu Nemčije. V Dortmund smo prispeli v večernih urah, ter se tam namestili v A&O
hostel, kjer smo imeli tudi uvodni sestanek.
Seminarja sta se udeležila 2 učitelja; ga. Veronika Cvetko in g. Sergej Kos ter 4 dijaki: Mišel
Senčič, dijak 4. letnika hortikulturni tehnik, Vid Podkrajšek, dijak 3. letnika programa vrtnar,
Gašper Kunst, 2. letnik v programu hortikulturni tehnik in Borut Pustatičnik, dijak 3. letnika
hortikulturni tehnik.
V ponedeljek, 2.7.2018, smo se že nekaj do 8 ure zjutraj zbrali v šoli Paul-Ehrlich-Berufskolleg,
kjer smo se tudi spoznali z dijaki te šole. Nato smo se odpravili na teren, kjer smo si ogledali
dom za ostarele Wohnstift Kronenburg, za katero smo načrtovali preureditev parka. Bili smo
razdeljeni na 3 skupine in vsaka je morala urediti svoj del parka. Ko smo končali, smo odšli
nazaj na šolo, kjer so nam predstavili program »WinArbor«, ki ga uporabljajo za izdelavo
predračunov.
Naslednji dan, smo dopoldan risali načrtovano ureditev parka in iskali rastline, ki bi bile
primerne za zasaditev. Popoldan smo se odpravili na voden ogled botaničnega vrta
Romberpark. Botanični vrt je velik 65 ha in je eden največjih na svetu. Romberpark vsebuje
angleški del parka, tisoče rodov različnih dreves in se ponaša z nekaj največjimi drevesi, ki
rastejo na tem območju. V parku imajo tudi teraso s palmami in 4 rastlinjake za vzgojo kaktusov
in sukolent, praproti, tropskih rastlin in kamelij, jasmin in limon.
V sredo, 4.7.2018, smo dopoldan še nadaljevali z delom iz prejšnjega dne, risali načrtovano
ureditev parka in izbirali primerne rastline. Popoldan smo se odpravili na ogled podjetja
Linneweber, ki se ukvarja z urejanjem zunanje okolice. Ogledali smo si še Phoenix-See v bližini
mesta, kjer to podjetje tudi izvaja dela skupaj z gradbeno firmo. Gradbena firma gradi hiše,
podjetje Linneweber pa ureja okolico. Območje okoli tega jezera je bilo pred nekaj leti
najrevneši del mesta, sedaj pa je to območje eno bogatejših. Tukaj živijo znani nemški športniki
in filmski igralci.
V četrtek smo dopoldan morali končati z načrtovanjem parka. Popoldan smo se odpravili na
ogled »Westfalen parka«, ki leži v bližini mestnega jedra. Tam smo si ogledali znameniti stolp
– Florianturm, rozarij, japonski vrt, različne zasaditve gred, ter rastline v parku in različne
tematske vrtove.
Zadnji dan, v petek, 6.7.2018, je sledila zaključna predstavitev projekta, ko smo se okoli
popoldneva odpravili nazaj proti Sloveniji.
Seminar nam je bil zelo všeč, saj smo navezali nove stike z dijaki te šole, ter z dijaki iz Latvijske
šole, ki so tudi sodelovali na tem seminarju. Z nekaterimi imamo stike še danes. Zanimiv se
nam zdi tudi nemški šolski sistem, ki je zelo drugačen od našega. Na seminarju pa smo dobili
veliko novih znanj v zvezi z načrtovanjem zunanje ureditve. Naučili smo se merjenja površin z
merskim orodjem (npr. elektronski nivelir), risanja načrtov zunanjih ureditev, ponovili smo
simbole za označevanje rastlin in še mnogo več.
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