EKSKURZIJA kot predstavitev turističnega produkta KOZLERJEVA POT

Z ekskurzijo KOZLERJEVA POT Gimnazija in srednja šola Kočevje zaključuje velik projekt v okviru Kozlerjevega
kulturnega leta v občini Kočevje. Prispevek GSŠ Kočevje je »popoln turistični produkt« z vsemi potrebnimi
gradivi, ki vključujejo:
-

Informativni vodnik po Kozlerjevi poti v slovenščini in angleščini, ki v obliki obsežnih člankov predstavlja
posamezne točke postanka na poti, ki so tako ali drugače povezane z življenjem in delom družine Kozler.
Vodnik so pripravili dijaki 2. letnika gimnazije predmeta KIC, ki so tudi vsebinsko največ prispevali h
končnim izdelkom tega projekta.

-

Zgibanko z naslovom Kozlerjeva pot, ravno tako v slovenščini in angleščini. Le-ta vsebuje priročen
zemljevid poti in krajše predstavitve posameznih točk. Gradivo za zgibanko so pripravili dijaki 3. letnika
gimnazije predmeta KIC.
-

-

Informativne table z naslovom Kozlerjeva pot, ki so postavljene v avli Gimnazije. Table na enak način kot
zgibanka v slovenščini in angleščini predstavljajo Kozlerjevo pot, poleg tega pa še razvoj Pivovarne Union.
Gradivo za razstavo o pivovarni so pripravili dijaki 4. letnika ET.
Nazadnje pa je tu še sama ekskurzija po Kozlerjevi poti z dramatizacijama na dveh točkah poti, ki
nazorno pokažejo eno od ključnih dejavnosti oz. odločitev tega pomembnega moža. To so pripravili dijaki
programov EKT PTI in Prodajalec. Ker so točke postanka precej neugledne, vam bodo dijaki pokazali še
nekaj starih fotografij, da si boste lažje predstavljali, kako so zgradbe in kraji nekoč izgledali. Fotografije
smo smiselno povezali v zbirko, ki služi kot pripomoček na ekskurziji po Kozlerjevi poti. Vsi končni izdelki
pa niso zgolj šolski, temveč bodo trajno na voljo za uporabo tudi širši javnosti.

Posebna vrednost projekta KOZLERJEVA POT NA GSŠK pa niso le izdelki, temveč proces nastajanja, ki je za
izobraževalno institucijo ključnega pomena ter obseg dogajanja. Najbolje ga označujejo naslednje številke:
6 profesoric,
121 dijakov
4 meseci ali 340 ur pouka v okviru rednih učnih načrtov z avtentično nalogo kot zaključnim izdelkom.
7 predmetov (Kultura in civilizacija, Projektno delo, Prodaja blaga, Tržno komuniciranje, Moja poslovna ideja,
Trening komunikacije, Marketing in multimedija)
Vsi predmeti predvidevajo projektni pristop, delo v skupinah ter uporabo teoretičnega znanja na praktičnem
primeru. V našem primeru je praktičen primer družina Kozler. Dijaki so morali veliko gradiva spoznati, predelati,
prebrati, izluščiti, zapisati povzetke, prevesti v angleščino in ves postopek ponoviti vsaj dvakrat. Vaj za
dramatizacijo ne štejemo v te ure. Vrednost izdelkov je v tem, da so dijaki vse tekste in skice zapisali ali narisali,
korigirali in prevajali sami.

Delo profesoric je v preverjanju zapisanega, dvakratnem popravljanju in urejanju tekstov po jezikovni plati na
enakovreden nivo v slovenščini in angleščini. Potem pa še urejanje slikovnega gradiva, priprava za tisk, dogovori s
tiskarji.
Ali se ta napor obrestuje? Da – največjo vrednost vidimo v novem znanju in izkušnji dijakov, občutek pripadnosti
domačemu kraju in ponos na opravljeno, s čimer so storili nekaj pomembnega za svojo skupnost in javnost. To
zadnje so dijaki v evalvacijah posebej pogosto izpostavili. Delo je bilo zahtevno in izčrpno za vse tako dijake kot
profesorje.
V procesu nastajanja moramo izpostaviti še dimenzijo medpredmetnega sodelovanja. Projekt je vodila prof. Ana
Mihelič in njena naloga usklajevanja dela vseh vključenih je bila zahtevna, včasih zamudna. Potrebno je bilo veliko
vztrajnosti, da smo dosegli prikazan nivo kvalitete izdelkov, da smo do konca dobro sodelovali in imeli drug z
drugim vse čas dovolj potrpljenja. To so veliki dosežki sodelovanja, ki pa niso dobro vidni, a so pomembni za
sodelovanje znotraj kolektiva v bodoče.
Za pomoč se zahvaljujemo tudi Pokrajinskemu muzeju Kočevje, še posebej g. Ivanu Kordišu za vsa
posredovana gradiva, fotografije in informacije ter Občini Kočevje za finančno podporo pri tisku končnih izdelkov in
organizaciji ekskurzije, Zelenjavnemu vrtu Murtezani s. p. za današnjo malico.
Upam, da vam bodo ekskurzija in gradiva o Kozlerjevi poti prinesla nova spoznanja o morda do sedaj spregledani
temi v zgodovini domačega okolja.
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