ПРАКТИКА В ХОЛАНДИЯ.
По време на пролетната ваканция, група ученици и учители от
Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” гр.Сандански по
специалност “Цветарство”, професия “Озеленител” посетихме Холандия –
страната на лалетата. Нашата цел беше да научиме повече неща в областта
на озеленяването и аранжирането на цветя.
На летището в гр.Амстердам бяхме посрещнати много сърдечно от
нашите дългогодишни колеги и приятели от Земеделското училище в
гр.Льоварден, който се намира в област Фрийсланд, на 40 км от брега на
Северно море.
Това е един много добре подреден и озеленен град, от който човек може
много да научи в областта на външното озеленяване. Учителите и учениците
от земеделското училище ни бяха подготвили много богата програма за
престоя ни в Холандия.
Много интересни и полезни за нас бяха практическите занятия по
аранжиране на цветя и букети, в които участвахме заедно с техните ученици.
В един от дните бяхме разпределени заедно с холандските ученици по
цветарските магазини в града, за да аранжираме букети в реална работна
среда.
Това беше голямо преживяване за нас, тъй като ние попаднахме в едно
царство от различни видове цветя и аксесоари, където човек може да развие
богата фантазия за аранжиране на букети.
В програмата ни бяха включени и много културни развлечения. Посетихме
природонаучен музей, където по много интересен начин е представена
флората и фауната на Холандия, като се има в предвид, че тази стана е под
морското ниво.
Имахме и разходка с корабче по каналите на гр.Льоварден, което е едно
необикновено преживяване. Незабравими спомени ще устави у нас и
посещението на един остров в Северно море, който се нарича “Окото на
монаха” до който се стига с ферибот за 1 час.
На острова хората се движат само с колела, в това число и ние цял ден
обикаляхме острова с колелата. Прибирайки се от острова учениците и
учителите ни бяха подготвили една прекрасна вечер с много специалитети в
областта на кулинарното и сладкарското изкуство.
Посещението и обучението ни в Холандия има голямо значение за нас
завършващите специалност “Озеленяване”, защото ни показаха как можем
да организираме собствен бизнес в областта на озеленяването и търговския
дизайн и аранжирането.

