Poročilo za šolsko leto 2020/2021
Na SŠGT Radenci smo tudi v šolskem letu 2020/21 nadaljevali z delom v projektu SKUM.
Naslov celoletnega projekta je bil Tudi moj kraj je del Slovenije. Aktivno so bili vključeni
dijaki 4. TaTb in 3. TaTb razreda. Štirje dijaki so v okviru projekta delali maturitetno
raziskovalno nalogo.
Osnovna vsebinska cilja projekta sta bila:
- možnost kreativnega izražanja – kreativna interpretacija kulturne dediščine,
- razvoj manjše, lokalne, bolj varne turistične ponudbe.
Skozi celoletno delo smo sledili zastavljenim izobraževalnim in vzgojnim ciljem.
Izobraževalni cilji:
- zavedanje lastne kulturne dediščine (turizem, slovenščina, zgodovina),
- spoznavanje in doživljanje avtentičnosti lastnega kraja (turizem, slovenščina,
zgodovina, angleščina),
- zmožnost predstavitve osebe, kraja (slovenščina, angleščina).
Vzgojni cilji:
- bolj pozorno poslušanje sogovorca,
- vztrajnost,
- aktivno sodelovanje,
- dobro počutje v skupini.
Sodelovali smo z etnologinjo Jano Milovanović, fotografom Tadejem Bernikom in
pripovedovalko Špelo Frlic.
Ker je pouk zaradi epidemije COVID-19 večino šolskega leta potekal na daljavo, smo vse
aktivnosti morali prilagoditi dani situaciji. Dijaki so se z umetniki srečevali pri pouku preko
aplikacije Zoom od novembra 2020 do pomladi 2021. V živo sta potekali le dve fotografski
delavnici in zaključna prireditev 22. 6. 2021.
Pri raziskovalni nalogi so dijaki v sodelovanju z umetniki izdelali inovativni turistični
produkt, ki predstavlja kulturno avtentičnost posameznega kraja. Oblikovali so besedila,
fotografije, zemljevide, v katerih so izrazili svoja čustva, misli in poznavanje lokalnih
zanimivosti. Ob raziskovanju krajev so z umetniki naredili zanimive zapise, fotografije,
intervjuje in gradili na določenih področjih, kot so vodenje, promocija, vizualizacija ter
lokalno povezovanje.
Tako je nastal projekt mladih vodičev Pomurja – Idemo, ki nas skozi zgodbe in doživetja
popelje po številnih krajih Pomurja. Zgodbe so razvijali tako v pisani besedi kot tudi
vizualnem jeziku oz. fotografijah. Posebnosti krajev so tako zaživele v novi podobi. Nastal
je spletni zemljevid s predstavitvijo krajev, izdelali so brošuro z naslovom Idemo in
pripravili razstavo fotografij.
Skupaj s timom pripravila in zapisala Tanja Škrilec Švegl
Radenci, september 2021

