Utazások időpontja: Székesfehérvár 2019. április 08. – 2019.április 11. között
Futak/ Szerbia/ 2019. május 07. – 2019. május 10. között
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai,
illetve a Poljoprivredna Skola sa domom ucenika Mezőgazdasági Iskola tanulói
megismerkedhettek a legnépszerűbb gyógynövényekkel azok termesztésével, tanüzemek
működésével, a fűszernövénykert telepítésével. A gyakorlati tapasztalatok mellett kulturális
értékek feltárására is sor került. A Futakról érkezett tanulók részt vettek gyógynövények
kultúrtörténetéhez kapcsolódó múzeumi foglalkozáson, Vértesacsán meglátogatták a
Föngyös-kertet, ahol gyógynövények népi gyógyászatban történő alkalmazását ismerhették
meg. A tanulók kirándultak a Dinnyésre a várparkba, Székesfehérváron városnézésen vettek
részt,
A székesfehérvári tanulók megismerkedtek a futaki iskola tangazdaságával,
várodnézésen vettek részt Futakon illetve Újvidéken. A tangazdaság kertjében egy kis
bemutató fűszerkertet hoztak létre a futaki iskola diákjaival. Megtekintettük az iskola
borászatát. Bács-Petrőcén látogatást tettünk az újvidéki Egyetem fűszer és gyógynövény
kertjében, ahol megtekintettük a gyógynövény lepárló berendezést. Karlócán az újvidéki
Egyetem szőlő ültetvényeit tekintettük meg, illetve a borkészítési technológiákat. Óbecsén
üvegházi növénytermesztéssel ismerkedtek a Szent-István Iskola tanulói.
A partnerség bemutatása
2011 óta van kapcsolatunk a futaki iskolával. 2016.- ig nyári gyakorlat keretében volt
kapcsolat a két intézmény között. Az intézmények nevesebb programjaira történő látogatásra
mindig meghívás történik. 2016. évben a Határtalanul program keretében a Bolgárkertészi
hagyományok felelevenítése projekt került megszervezésre.
Létrehozott termék(ek)/ projekt leírása:
Gyógy és fűszernövények telepítése, kertészeti munkák. Leggyakoribb gyógy-és
fűszernövények ismerete.
A projekt során elsajátított ismereteket / készségeket / kompetenciákat a magyarországi
diákok tanulmányaiban beszámította: nem.

Az utazás(ok) során megtett km (autóbusz esetén menetlevéllel igazoltan): 1011 km

Előkészítő foglalkozás időpontja: 2019. március 28.
Az előkészítő foglalkozásra meghívásra kerültek az osztályokból előzetesen kiválasztott
tanulók. Ismertetésre került prezentáción történő bemutatással a pályázat célja, feladata.
Egyeztetésre kerültek az elérhetőségek, egyéb programok. A program keretében érintett
országok, városok földrajzi elhelyezkedése. A tanulók részéről magatartási, viselkedési
szabályok
Első utazás:
Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):
Futak- Újvidék- Székesfehérvár/ Agárd- Dinnyés- Vértesacsa-/

Első szálláshely megnevezése:
Sempre Étterem és Panzió
Igénybe vett szállás típusa: Panzió
Első szálláshely települése (magyar nyelven):
Székesfehérvár Bregyó köz 6
Első szálláshely elérhetősége (pl. honlap)
https://www.facebook.com/sempretrattoria/

Szálláshely értékelése: Közel a városközponthoz, megfelelő minőségű étkezés, panzió
szobái tiszták.
Második utazás:
Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):
Székesfehérvár- Futak/ Újvidék, Bács-Petrőce,Óbecse, Karlóca/
Megvalósított programelemek száma:5
Az utazás rövid bemutatása:
Első szálláshely megnevezése:Korzo Restaurant/Hotel
Igénybe vett szállás típusa: szálloda
Első szálláshely települése (magyar nyelven):Futak
Első szálláshely elérhetősége (pl. honlap): telefon: +381 63 481583 Cara Lazara 39 21410
Futog

Első szálláshely rövid értékelése: Tiszta szépen berendezett szobák, bőséges étkezés.
Értékelő szakasz, fakultatív programok
Értékelő óra időpontja:2019. május 29.

rövid leírás:

Az értékelő órára a programban részt vett tanulók, illetve kísérők által készített
fényképfelvételek megtekintésre kerültek, a legjobbak kiválasztásra. Minden tanuló elmondta
legkedvesebb élményét, illetve kiértékelésre kerültek a, szakmai munka elsajátításához
szükséges tárgyi feltételek, eszközök, alapanyagok. A tanulók részéről mindenki nagyon
elégedett volt, hogy részt vehetett a programban.

Az értékelő szakasz Sajtómegjelenés feltöltése:Sajtómegjelenés feltöltése:Megjelenési
felület (pl. honlapcím, újság):Kommunikáció teljesítésének leírása:
Riport a programról a Kossuth Rádió Hajnaltájt című műsorában. Illetve a Novi Sadi
Rádió Szerbiában készített a résztvevőkkel inertjút.

