Javni zavod Komenski Kras začenja s prenovo vodniške službe v Štanjelu in na celotnem
Komenskem Krasu. Vodniki so eden izmed najdragocenejših stebrov razvoja trajnostnega turizma,
skrbijo za sprejem, izobraževanje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev. Želimo si ustvariti
povezano, dobro usposobljeno ekipo vodnikov z različnimi znanji, s katerimi bomo lahko osvežili
dosedanjo ponudbo.
Ker nas zanimajo najsodobnejši pristopi, začenjamo izobraževanje vodnikov z Usposabljanjem
za interpretativno vodenje. 40-urno izobraževanje je izrazito praktično in interaktivno, zato ga želimo
izkoristiti za skupno oblikovanje vizije, spoznavanje vaših znanj in potencialov ter načrtovanje za
prihodnji razvoj. Izobraževanje prinaša tudi članstvo v združenju Interpret Europe.
Vsi, ki si želite biti del naše vodniške ekipe in pridobiti številna nova znanja, ki se bodo
nadaljevala tudi kasneje s strokovnimi predavanji in usposabljanji, vas vabimo, da se nam pridružite.
Kot organizatorji bomo izobraževanje, ki ga sicer izvajaja licencirana trenerka vodnikov interpretatorjev
organizacije Interpret Europe in svetovalka za interpretacijo dediščine, delno sofinancirali in tako
omogočili udeležbo čim širšemu krogu vodnikov. Višina prijavnine naj ne bo ovira za prijavo.

Vabimo vas torej, da se prijavite in ustvarjalno prispevate k prenovi.

Lep pozdrav do srečanja,

Polona Abram
direktorica

V Štanjelu, 29. januarja 2018

Usposabljanje »Vodnik interpretator«
(40-urno usposabljanje, licencirano s strani Interpret Europe)
Kdaj: 23. – 25. februar 2018 (petek, sobota, nedelja) in 3. – 4. marec 2018 (sobota, nedelja).
Kje: Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel.
Kdo: Vodniki in vsi, ki se ukvarjate z interpretacijo dediščine.

Kompetence interpretativnega vodenja:
●
●
●
●

Pri obiskovalcih spodbujamo skrbništvo nad skupno dediščino.
Objekte in pojave spreminjamo v doživetja.
V obiskovalcih spodbujamo ustvarjanje globljih povezav z dediščino.
Spodbujamo ustvarjanje pomenov v ozadju dejstev.

Vse to pa bomo dosegli z uporabo interpretativnih tehnik in metod, iskanjem unikatnih lastnosti
pojavov in objektov, uporabo univerzalnih resnic, uporabo pripomočkov, in še in še. Dotaknili se
bomo še ne-osebnih sredstev interpretacije, skušali razumeti potrebe posebnih skupin obiskovalcev
in v svoje delo vključili učenje za trajnostni razvoj. Večina programa (cca. 70%) sestavljajo praktične
vaje, ki bodo potekale v učilnici in na prostem. Po uspešno opravljenih preizkusih boste usposobljeni
za načrtovanje in izvajanje interpretativnega vodenja, ki bo dvignilo kvaliteto vašega dela in
prineslo več veselja in novih doživetij vašim obiskovalcem.
Za pridobitev naziva je potrebna 100 % prisotnost, kandidati pa morajo uspešno opraviti:





pisni test,
praktični preizkus (interpretativni nastop),
podati konstruktivno kritiko nastopa drugih in lastnega nastopa,
izdelati seminarsko nalogo.

Z usposabljanjem pridobite članstvo v Interpret Europe za leto 2018 (velja za nove člane).
Štirideseturno usposabljanje Vodnik interpretator je licencirano izobraževanje Evropskega združenja
za interpretacijo Interpret Europe, ki garantira za kvaliteto programa. Usposabljanje ne nadomešča
licence za turističnega vodnika. Pogoj za udeležbo na usposabljanju so predhodne izkušnje z vodenjem
obiskovalcev ali javnim nastopanjem, ker se ne bomo učili osnov, temveč bomo nadgradili že
obstoječe veščine. (vodniška licenca ni potrebna)
Cena usposabljanja do 12 slušateljev:
Polna cena: 320,00 € / Cena s popustom: 272,00 € * (15% popust za soustvarjalce turistične ponudbe na
območju Občine Komen in turistične vodnike, ki so v letu 2017 opravljali vodenja po Štanjelu v imenu Javnega
zavoda Komenski Kras)

Cena vključuje: vsebine po programu, mentorstvo na daljavo do pridobitve certifikata, kava in
prigrizki ob odmorih, vstopnine v muzeje in članstvo v združenju Interpret Europe za leto 2018.
Prijave sprejemamo do petka, 16. februarja 2018. Število mest je omejeno na 16.

Program usposabljanja:
Dan 1: Petek, 23. februar, 08.00-18.00
 Standardi in kvalitete
interpretativnega vodenja
 Ključni pojmi
 Razlikovanje med dejstvi in pomeni
 Pridobivanje občutka za kreiranje
sporočil
 Vzpostavljanje osebne povezave z
objektom/pojavom
 Orodja interpretativnega vodenja
 Teme, pozicijski stavki in univerzalni
pojmi

Dan 3: Nedelja, 25. februar, 08.00-18.00
 Tematske linije
 Interpretativna kritika
 Vaje na razstavah v Štanjelu
 Načrtovanje in izvedba
interpretativnega sprehoda
Dan 4: Sobota, 3. marec, 08.00-18.00
 Interpretacija po željah obiskovalcev
 Izvedba interpretacije po željah
obiskovalcev
 Učenje za trajnostni razvoj
 Interpretacija z ne-osebnimi sredstvi
in živa zgodovina
 Obisk primera dobre prakse z različnih
interpretacijskimi sredstvi
 Pisni test

Dan 2: Sobota, 24. februar 08.00-18.00
 Vloge vodnikov interpretatorjev
 Opazovanje interpretativnega nastopa
 Vodenje za skupine s posebnimi
potrebami
Dan 5: Nedelja, 4. marec, 08.00-17.00
 Načrtovanje nastopa za posamezni
 Praktični preizkusi
pojav/objekt
 Razvoj interpretativnega nastopa za
 Napotki za nadaljnje delo
posamezni pojav/objekt
 Evalvacija programa
 Izvedba interpretativnega nastopa
(Urnik je prilagojen polni skupini (16 oseb) in se lahko skrajša v primeru manjšega števila udeležencev.)
Program izvaja Helena Vičič, s strani Interpret Europe licencirana trenerka vodnikov interpretatorjev in
svetovalka za interpretacijo dediščine.
Za vse informacije in prijave (z izpolnjeno prijavnico), pišite na E-naslov: info@stanjel.eu
Za dodatne informacije smo dosegljivi na info@stanjel.eu ali 05 769 10 14 Tom Ločniškar.

Prijavni obrazec

Vodnik interpretator
23.-25. februar 2018 in 3.-4. marec 2018
S izpolnitvijo tega prijavnega obrazca se prijavljate na usposabljanje Vodnik interpretator, licenciran
program evropskega združenja Interpret Europe. Polja označena z * so obvezna.
IME *
PRIIMEK *
ORGANIZACIJA*
POKLIC*
IZOBRAZBA
MOJE VODNIŠKE IZKUŠNJE (na kratko
opišite)*
ZAKAJ SE ŽELIM UDELEŽITI
USPOSABLJANJA (razlogi za vašo
odločitev nam lahko pomagajo bolje
izvesti program)*
E-MAIL*
TELEFONSKA ŠTEVILKA
POSEBNE FIZIČNE OMEJITVE ALI
POSEBNE POTREBE
OPOMBE
STE ŽE ČLAN INTERPRET EUROPE?
(ustrezno označite):*

DA / NE

PLAČNIK KOTIZACIJE (Ime in priimek /
ime organizacije)
PODATKI ZA RAČUN (Naziv
organizacije, naslov in št. za DDV)

Prijavnico pošljite na naslov info@stanjel.si najkasneje do petka, 16. februarja 2018.

