
   

 

  

 
 

Vabimo Vas 

na 

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 2: Sobota, 24. februar 08.00-18.00 

 Vloge vodnikov interpretatorjev 

 Opazovanje interpretativnega nastopa 

 Vodenje za skupine s posebnimi 

potrebami 

 Načrtovanje nastopa za posamezni 

pojav/objekt 

 Razvoj interpretativnega nastopa za 

posamezni pojav/objekt 

 Izvedba interpretativnega nastopa 

 

 

 

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 5: Nedelja, 4. marec, 08.00-17.00 

 Praktični preizkusi 

 Napotki za nadaljnje delo 

 Evalvacija programa 

(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.  
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