SPOZNANJE - SPOŠTOVANJE - SKRB
6. 10. 2020, spletna aplikacija Zoom
Z interpretacijo pride spoznanje, s spoznanjem spoštovanje in s spoštovanje skrb za našo dediščino.
To so besede Freemna Tildna, ki je pred več kot 50. leti s temi besedami dal pomen povezavi, ki ga ustvarjata interpretacija dediščine
in znanje. Holistični pristop k interpretaciji dediščine nagovarja človekovo srce, možgane in roke; torej naša čustva, razum in dejanja,
hkrati pa je cilj interpretacije dediščine, da pride človek do spoznanj na njemu privlačen in relevanten način.
Dediščina služi kot orodje učenja dlje, kot seže človeški spomin. Že tisočletja se poskušamo učiti iz izkušenj in dognanj preteklih
generacij, le da se v zadnjih stoletjih mediji prenosa znanja močno spreminjajo.

Interpret Europe tim za Slovenijo vas vabi, da se udeležite spletnega dogodka, ki ga organizira v
sklopu DEKD 2020.
Na dogodku Spoznanje - Spoštovanje - Skrb bomo raziskali interpretacijo dediščine kot holistični pristop, s
poudarkom na poučevanju različnih generacij in s ciljem ceniti svojo dediščino ter za njo prevzeti
odgovornost.
V prvem delu dogodka se lahko udeležite delavnic o osnovah interpretativnega pisanja ter odkrivanju
potenciala dediščine v lokalni skupnosti.
V drugem delu dogodka bodo govorci predstavili primere kako vključujejo dediščino v svoje izobraževalne
programe za otroke in odrasle ter ocenili kolikšen del teh programov se opira na načela interpretacije
dediščine.
Za dogodek se je potrebno prijaviti tukaj:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Qs78orOzdnmDnAEl7KQDBfiu1fsQX8m4lMwylIFtgFiabA/vie
wform?usp=sf_link
Prijave na dogodek so mogoče do 5. 10. 2020. Dogodek je brezplačen in odprt za zainteresirano
javnost.
Ob prijavi na dogodek se strinjate, da se vaši podatki zbirajo za uspešno organizacijo dogodka.
Na dan dogodka boste na navedeni elektronski naslov prejeli povezavo za dogodek.
Za vsa vprašanja in tehnično pomoč lahko pišete na janja.sivec@interpret-europe.net.
PROGRAM:
09:30 - 10:45 Raziskovanje potenciala dediščinske skupnosti (delavnico vodi Janja Sivec)
11:00 - 12:00 Uvod v interpretativno pisanje (delavnico vodi Janja Sivec)
12:30 - 14:40 Predstavitve

Govorci:
(12:35) Pedagoški programi v Zgodovinskem arhivu Ljubljana; Martina Fekonja, Zgodovinski arhiv
Ljubljana
(13:00) Potepanja s čebelo po Ljubljani; Nina Ilič, Zavod Eneja
(13:25) Rodik - Mitski park; Ester Mihalič, Občina Hrpelje-Kozina in dr. Katja Hrobat Virloget, UP Fakulteta
za humanistične študije
(13:50) Interpretacija za otroke - Geološka pot v Kobilji curek; Nina Buh in Zavod Parnas
(14:15) Kaj nas učijo pravljice; Teja Peperko, KD Legende
14:40 - Zahvala Janje Sivec in pozdravne besede nove koordinatorke Interpret Europe za Slovenijo Dominike
Koritnik Trepel

