Usposabljanje Načrtovalec interpretacije
40-urno usposabljanje, licencirano s strani Interpret Europe - evropskega
združenja za interpretacijo dediščine
Kdaj: 18. – 20. marec in 2. – 3. april 2022
Kje: Logarska dolina – Solčavsko; Center Rinka, Solčava 29
Trajanje: 40 ur / 5 dni
Število udeležencev: najmanj 12 in največ 18
Prijava do: 1. marec oziroma do zapolnitve mest
Kdo: Oblikovalci, arhitekti, kuratorji in ostali strokovnjaki na področju dediščine, ki bi se
želeli spoznati z osnovami interpretacije dediščine za potrebe načrtovanja. Usposabljanje
je primerno tako za začetnike kot za izkušene načrtovalce, zaključi pa se na dveh različnih
stopnjah, odvisno od predhodnih izkušenj posameznika z načrtovanjem. Za pridobitev
potrdila Interpret Europe Certified Interpretive Planner, je potrebno priložiti dokazila o
predznanju oz. izkušnjah, in izdelati interpretacijski načrt.

Kaj: Na usposabljanju se pridobi interpretativno komponento. Osnove načrtovanja,
metode in veščine, pa je potrebno poznati od prej, bodisi v praksi ali teoriji (recimo iz
nekaterih študijskih programov).
Ne glede na to, ali načrtujemo razstavo, center za obiskovalce, ali pa samo tematsko pot,
načrtovalci interpretacije vključujemo ljudi. Tako v samo načrtovanje in izvajanje, kot tudi v
interpretacijo, ko je le-ta že v funkciji. Na usposabljanju bomo analizirali kako interpretacija
trenutno dosega standarde kakovosti, pogovarjali se bomo z lokalnimi deležniki in
upravitelji lokacij, raziskali bomo lokalno dediščino in zgodbe, ter se premišljeno odločali o
izbiri sredstev in medijev za načrt interpretacije. Le-ta bo tlakoval pot za participacijo ljudi,
globlja doživetja in skrbništvo nad dediščino.
Interpretacija pomaga ljudem povezati se z dediščino, razviti do nje bolj pozitiven odnos in
prevzeti odgovornost za vso dediščino. Še bolj pomembno kot učenje O dediščini pa je, da

se poskušamo kot družba učiti IZ dediščine za prihodnost. Na ta način lahko organizacije
kot so muzeji, zavarovana naravna območja in ostali upravljavci dediščine, prispevajo k bolj
demokratični, kritično misleči in vključujoči družbi. Predvsem je pomembno, da omogočimo
tako domačinom kot obiskovalcem, da so-ustvarjajo interpretacijo.
Usposabljanje lahko zaključite na dva načina:
1. Prva stopnja: Potrdilo o udeležbi na usposabljanju
Primerno za strokovnjake na področju naravne ali kulturne dediščine, ki pri
načrtovanju sodelujejo in se želijo spoznati z osnovami interpretacije v načrtovanju.
Cena 1. stopnje usposabljanja je 290,00 €.
Cena vključuje: 5 dni/40 ur programa, prigrizki in kava med odmori, zavarovanje dogodka.
Prevoz, spanje (morebitno) in kosila so lasten strošek.

!!! V kolikor bi se po zaključku usposabljanja odločili pristopiti k izdelavi
interpretacijskega načrta, je potrebno opraviti vse obveznosti druge stopnje in
naknadno predložiti dokazila o predhodnih izkušnjah (glejte 2. stopnjo spodaj).

2. Druga stopnja: potrdilo IE Certified interpretive planner
Primerno za načrtovalce, ki predložijo enega od dokazil o predhodnih izkušnjah:
 Lasten interpretacijski ali drug upravljavski načrt dediščinske lokacije. Načrt naj
obravnava srednje veliko lokacijo, center za obiskovalce, kompleksnejšo
razstavo, in podobno (načrti za posamezen medij niso dovolj).
 Primerna izobrazba ali delovne izkušnje na naslednjih področij:
raziskava virov, ciljnih skupin (analiza trga), delo z lokalnimi skupnostmi in
deležniki, evalvacija učinkov interpretacije z metodami socioloških raziskav
(ankete, opazovanje, intervju, fokusne skupine, ipd.)
Obveznosti za pridobitev potrdila
 100% prisotnost na usposabljanju
 Viden prispevek k izdelavi interpretacijskega načrta v skupini.
 Uspešno opravljeno pisno preverjanje.
 Lasten izdelek:
1. interpretacijski načrt na 'srednjem' nivoju (celotna dediščinska lokacija), ob
individualnem mentorstvu do enega leta po zaključku usposabljanja.
2. Druga možnost je nadgradnja že obstoječega načrta, ki ste ga izdelali sami.
3. Tretja možnost je izdelava načrta na izbrani lokaciji za potrebe tega
usposabljanja s prilagoditvami (določeni postopki so le opisani in ne izvedeni
v praksi).
Cena usposabljanja je 430,00 €.
Cena vključuje: 5 dni/40 ur programa, individualno mentorstvo na daljavo do pridobitve
potrdila (največ eno leto po zaključku usposabljanja), prigrizki in kava, zavarovanje
dogodka.
Prevoz, spanje (morebitno) in kosila so lasten strošek.

Usposabljanje se bo izvedlo, če bo prijavljenih najmanj 12 udeležencev.
Usposabljanje je na voljo le članom združenja Interpret Europe, zato se je pred začetkom
usposabljanja potrebno včlaniti. Več informacij na http://www.interpreteurope.net/top/join.html

Okvirni program usposabljanja:
Dan 1: 8:30 – 18:00
uvod v standarde in načela interpretacije dediščine in izkušnja celotnega prizorišča usposabljanja s
stališča obiskovalca.
Dan 2: 8:30 – 18:00
Analiziranje interpretacije na terenu in delo z ljudmi, intervjuji z deležniki in njihova analiza. O
participaciji in študijah obiskovalcev.
Dan 3: 8:30 – 18:00
Pogled v upravljanje lokacije, intervjuji z osebjem in začetek kreativnega dela na načrtu interpretacije v
skupinah.
Dan 4: 8:30 – 18:00
Pridobivanje inspiracije in informacij za ustvarjanje načrta iz različnih vidikov, odločanje o sredstvih in
pristopih, vnašanje dostopnosti in trajnosti.
Dan 5: 8:30 – 18:00
Predstavitve načrtov, pisni test. Priložnosti in pomanjkljivosti interpretativnega načrtovanja.
Pogled naprej.

Program izvaja Helena Vičič, s strani Interpret Europe licencirana trenerka in svetovalka za
interpretacijo dediščine.
Več informacij na:
E: helena.vicic@gmail.com
M: 00386 (0)41 911 112 (Helena)

