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1. dan: Petek, 1. Junij 2012
Hotel Tripič, Bohinjska Bistrica
PROGRAM
9.00 Prihod udeležencev / Kava
9.30 Pozdrav

Martin Šolar, Ian Mitchell &
Klemen Langus
Tina Trampuš
Martin Šolar
Marjeta Keršič Svetel

9.40 Uvod
9.50 Vodenje v zavarovanih območjih in TNP
10.15 Interpretacija kot komunikacijska stroka,
vodenje kot ena od oblik interpretacije
10.45 Vodenje v parkih – predstavitve

Nabor idej: Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati
(tvoje) delo vodnika?

12.00
12.30
12.50
16.00

Ogled novo urejene sobe v Hotelu Tripič (primer
dobre interp. prakse v turizmu)
Odmor / Kava, čaj, piškoti
Ali je vsako vodenje že interpretacija?
Delo v skupinah in razprava
Zaključek dopoldanskega dela

19.00 Ranč Mrcina
**NEFORMALNO SREČANJE VODNIKOV V BOHINJU
Izmenjava izkušenj med sedanjimi in bodočimi
vodniki v Bohinju. Vabljeni vodniki, ki že vodijo,
udeleženci delavnice ter usposabljanj za vodnike in
domačini, ki jih zanima vodenje.

Razpravo in delo v skupinah je vodila Tina Trampuš.
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TNP – Iztok Butinar
KP Kolpa – Tončka Jankovič
KP Ljubljansko barje – Maša Bratina
KP Strunjan – Alenka Popić
PŠJ – Tomaž Zorman
(TT)
Jana Vilman Proje

Marjeta Keršič Svetel
(TT)

** Aktivnost je odpadla zaradi
premajhnega števila prijav.

Predstavitve
(predstavitve so na voljo v PDF obliki na www.interpretacija.si)

Tina Trampuš: Uvod – Projekt Naravni Bohinj in program delavnice
Martin Šolar: Vodenje v zavarovanih območjih in TNP
Marjeta Keršič Svetel: Komuniciranje / interpretacija / vodenje
Razno iz predavanj
-

skupine obiskovalcev, glede na to, kaj iščejo (Marjeta K. S.):
izobraževanje
razvedrilo
eskapizem
estetika

-

Ne povej vsega naenkrat.
Ključno sporočilo
www. interpretacija.si  prijava v skupino interpretatorjev (yahoo skupina)

Priporočeno branje:
- Fran Milčinski: Laž in njen ženin
- Temeljno delo za ekonomijo doživetij: Pine, J. and Gilmore, J. (1999) The Experience Economy, Harvard
Business School Press, Boston, 1999.
- Denise Hamú, Elisabeth Auchincloss and Wendy Goldstein (Editors): Communicating Protected Areas;
IUCN Commission on Education and Communication (CEC) IUCN – The World Conservation Union,
2004 - dostopno v PDF na
http://www.researchgate.net/publication/216519241_Evaluating_facilities_and_resources_for_enviro
nmental_education_and_interpretation_criteria_and_indicators
- Harmon, David in Putney Allen: The Full Values of Parks; From Economics to the Intangible. Rowman &
Littlefield Publishers, Inc. 2003
- www.interpretacija.si

Vodenje v parkih
-

TNP – Iztok Butinar
KP Kolpa – Tončka Jankovič
KP Ljubljansko barje – Maša Bratina
KP Strunjan – Alenka Popić
PŠJ – Tomaž Zorman

Razmislek
Po predavanjih so udeleženci odgovarjali na vprašanje
Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?
Odgovore so zapisali na listke, ki smo jih zbrali in razporedili v sklope, glede na podobnost tematike.
Oblikovali smo štiri sklope, za štiri teme:
1. Kako voditi?
2. Načrtovanje
3. Izobraževanje
4. Ciljne skupine
Predlogi udeležencev (ideje in želje z listkov) so zapisani spodaj, pri posamezni temi.
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Delo v skupinah
A) Udeležence smo razdelili v štiri skupine, od katerih je vsaka prevzela delo na določeni temi.
Glede na nabor idej in želja, ki so bile zapisane na listkih, kot odgovor na predhodno zastavljeno vprašanje
(Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?), so skupine pripravile predloge konkretnih
rešitev ali aktivnosti za posamezno temo oz. problematiko.
B) Vsaka skupina je predstavila svoj predlog aktivnosti ostalim udeležencem.
C) Skupine so krožile od ene do druge teme in dopolnjevale seznam predlaganih aktivnosti.
Rezultat dela štirih skupin (koraki A, B, C), kot zapisani na panojih:

1. KAKO VODITI?
Ideje (listki) - Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?:
- vodenje osebnega dnevnika doživetij
- absolutna prednost vodnikom s čim boljšo analogno komunikacijo
- ljudi, ki jih srečaš, vključiti v vodenje
- razumen jezik (slovensko)
- nit vodenja, zgodba
- v samo vodenje vključiti več legend, anekdot, pravljic (npr. Triglavske pravljice); mogoče lokalne
prebivalce?
- navdušeno pripovedovanje zgodb
- povezovanje, odprtost za prostor / okolje v katerem vodiš
- pritegniti pozornost
- sodelovanje z lokalnim prebivalstvom  vzajemno učenje in interpretiranje dejstev iz življenja v
zavarovanem območju
- biti čim bolj domača; osebne izkušnje iz krajev, kjer vodim
- čim večkrat prakticirati vodenje
- veliko prakse, lastne izkušnje
- čim več voditi…
- pridobivanje povratnih informacij (evalvacij) od različnih ciljnih skupin
- povratne info, evalvacija
Konkretizacija predlogov na temo KAKO VODITI?
- skupini takoj poveš program vodenja (čas, wc…)
- predhodno povedati svoje zahteve (gojzarji, malica…)
- (1) Skupina (prilagoditi se njim)
- časovni okvir vodenja
- (14) oblikovati ključno(a) sporočilo(a)  zgodba iz ključnega sporočila
- izmenjava izkušenj dobrih praks
- usklajena rdeča nit vodnikov istega območja
- zaključek: vsebina, doživetje, čas (refleksija)
- (1) vključevanje obiskovalcev
- animacija
- (3) neverbalna komunikacija, entuziazem, imidž (uniforma)
- (1) avtentičnost zgodbe
- narečje (domačin?) za slovenske turiste
- kako obiskovalec pričakuje vodenje
- ne preglasiti ključnih vtisov
- (2) vzeti si čas!
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2. NAČRTOVANJE
Ideje (listki) - Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?:
- pripraviti načrt vodenja oz. interpretacije (teme – vsebine, zanimivosti, zgodbe, ključna sporočila)
- boljša organizacija vodenj, več usposobljenih, čim bolj izobraženih vodnikov
- osnovni pogoji za delovanje zavarovanega območja  opravljanje svojega osnovnega poslanstva 
kot P (park?) zagotoviti nadzornike, ki bodo na terenu
- olajšati – biti mora narejena LOGISTIKA, ki deluje (se ne ukvarjaš s stvarmi, ki ti samo jemljejo čas in
energijo)
- izboljšati delo tako, da mu damo na razpolago dovolj časa in vzpodbude
- Tako, da cenimo njegovo delo in ga tudi nagradimo
- €
- Povezovanje vpletenih
- sistematično uskladiti med ZO
- delitev dela = koordinacija med parki
- zakonske ureditve; pomoč, spodbuda, podpora iz okolice, od domačinov, od občine, LTO…
- narediti nove vsebine
- oblikovanje produktov doživetij za posamezne turistične niše – gostje pridejo glede na ponudbo
doživetij
- poenotiti vsebine in pravila med vodniki
Konkretizacija predlogov na temo NAČRTOVANJE
- kaj si (obiskovalci) želijo
- zakonske podlage (licence)
- (4) prednost pri vodenju imajo domačini, vključiti je potrebno strokovnjake 
- (1) program informiranja v procese izobraževanja (model PŠJ)
- (2) izbira teme in lokacije  načrt interpretacije
- prilagajanje ciljnim skupinam, tematiki
- (1) skupna promocija zavarovanih območij (povezanost, izobraževanje)
- (1) sistem vrednotenja
- načrt na državnem nivoju, katere vsebine nujno vključiti v učni program (TNP, …) – v svojem lokalnem
okolju
- (12) strateški načrt interpretacije območja (posebej dokument, ne le v okviru NU)  destinacijski
management
- vsebine

3. IZOBRAŽEVANJE
Ideje (listki) - Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?:
- vodnik mora biti strokovno izobražen o tematiki, ki jo predstavlja, da zna odgovoriti na vprašanja
obiskovalcev
- organiziran program izobraževanja v okviru zavarovanega območja
- izobraževanje o komunikaciji, delu z ljudmi (strankami)
- izobraževanje in sodelovanje vodnikov
- ga seznaniti z odličnimi botaniki in skupen izlet z njim
- več izmenjav izkušenj na primerih dobrih praks (npr. Škocjanske jame)
- izmenjava dobrih praks
- organizirati redna srečanja (zaželeno pikniki, večerje,…) z ostalimi vodniki in izmenjati vsakdanje
izkušnje
- s takimi srečanji kot danes
6

Konkretizacija predlogov na temo IZOBRAŽEVANJE
- (8) strokovnjak, ki zna tudi voditi, povedat (srčnost)
- (1) domačini (pridobivanje tradicionalnega znanja)
- trajni obiskovalci (znajo kaj več povedati)
- vodniki izobraziti občinarje, LTZ (kako jih prepričati, da pridejo)
- (1) udeležiti se vodenega ogleda sodelavca, z namenom ugotoviti ali podajamo enake info (tuji jeziki)
- (3) imeti vsaj osnoven tečaj komunikacije
- (3) primeri dobrih praks (tudi s tujino)
- tuji vodnik v našem kraju: mu manjka splošnega znanja o Sloveniji (zgodovina)
- 1. zavarovano območje organizira osnovno izobraževanje (T + P)
- 2. obnavljanje znanja ( navezava na alinejo nadgrajevanje obstoječega znanja)
- 3. instrumenti za ocenjevanje vodnikov (hospitacije, vprašalniki)
- (3) 4. nabor doživljajskih aktivnosti
- 5. pridobiti povratne info
- (4) nadgrajevanje obstoječega znanja
- praksa – pomemben je čas za pridobivanje izkušenj
- splošna razgledanost vodnika (širši pogled na parke v drugih državah, primerjava med parki)

4. CILJNE SKUPINE
Ideje (listki) - Kako bi se dalo olajšati ali izboljšati (tvoje) delo vodnika?:
- izboljšati: strukturiranje ciljnih skupin  usposabljanje za te case study
- vnaprejšnje poznavanje skupine, pričakovanj
- boljše poznavanje potreb / želja obiskovalcev
- prilagoditi se posamezni ciljni skupini
- mu predstaviti pričakovanja gostov
- vnaprej poznati strukturo skupine – gostov; koga bom vodila, da se lahko usmerim na to, kar jih zanima
- skupine morajo biti homogene
Konkretizacija predlogov na temo CILJNE SKUPINE
- definicija ciljnih skupin – otroci / najstniki / strarostniki / *invalidi / družine
(5)  produkt narediti tak, ki privabi določeno ciljno skupino
- (10) izvedeti pričakovanja skupine  z njimi se prej dobiti, izvedeti čim več o skupini
- (3) prilagoditi obstoječo ponudbo
- prilagoditi se posamezni ciljni skupini
- tematski vodniki
- vključiti učitelje(ice) v aktivnosti šolskih skupin
- (4) velikost *prilagojena vsebini, temi, delu
- kaj olajša delo vodnika: mu predstaviti pričakovanja gostov; vnaprej poznati strukturo skupine –
gostov; koga bom vodila, da se lahko usmerim na to, kar jih zanima; skupine morajo biti homogene
predhodna priprava dolžnost TO
- butično vodenje ?
- (1) spoznavati PSI obiskovalca
- vključiti prostovoljce (izobraziti jih,  vodenje)
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Določanje prioritet
Udeleženci so prejeli pike za točkovanje posameznih predlogov in odgovarjali na vprašanje:
Katere aktivnosti bi bilo po vašem mnenju najbolj nujno izpeljati?
Pri vsaki temi (postaji) dodelite piko tisti aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša.

Kako naprej - predlog aktivnosti
V nadaljevanju smo izpisali predloge, ki so dobili največje število točk, udeleženci pa so odgovarjali na
vprašanje
Kaj lahko jaz /moja organizacija /sodelavci naredimo za uresničitev posamezne aktivnosti (npr. v naslednje
pol leta)?
KAJ: predlogi, ki so dobili največ točk
KDO: konkretni predlogi, kdo izmed udeležencev lahko naredi naslednji korak
točke aktivnost – KAJ
(14)
oblikovati ključno sporočilo

(12)

strateški načrt interpretacije
območja

(10)

izvedeti (kakšna so)
pričakovanja skupine

(8)

strokovnjak, ki zna tudi
voditi

(5)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

KDO
 delovna skupina skupnosti parkov (KPS –
Alenka)
 (primer PŠJ)

- nivo vseh
parkov
- nivo ZO
- nivo vodnika

 MKO + Skupnost parkov (KP Lj. barje – Maša) +
ZRSVN + MK
 PARK(i)
 PARK(i) povezovati s tur. agencijami, info
točkami
 PARK(i) - načrt vodenja – vodnik (sam)
 PARK – poišče, povabi
 skupnost parkov – sestavi seznam (PŠJ Tomaž)

- poiskati

Druge aktivnosti, ki so prejele manj kot 8 točk - 2 do 5.
produkt narediti tak, ki privabi določeno ciljno skupino
velikost (skupine) prilagojena vsebini, temi, delu
nadgrajevanje obstoječega znanja
prednost pri vodenju imajo domačini, vključiti je potrebno strokovnjake
neverbalna komunikacija, entuziazem, imidž (uniforma)
imeti vsaj osnoven tečaj komunikacije
primeri dobrih praks (tudi s tujino)
nabor doživljajskih aktivnosti
prilagoditi obstoječo ponudbo
vzeti si čas!
izbira teme in lokacije  načrt interpretacije
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Za zaključek
Udeleženci so bili seznanjeni z dejstvom, da bo vse zapisano v obliki poročila posredovano udeležencem,
vodjem parkov, ZRSVN in ZGS ter na ministrstvo (MKO).
Po koncu razprave in pregledu rezultatov so udeleženci odgovarjali še na vprašanja in odgovore zapisali na
listke:
Vprašanje
Ljubezensko sporočilo
šefu
(Kaj od tega, kar se
nanaša na današnjo
delavnico, bi želeli
sporočiti svojemu
šefu, ministru…?)
Dragi šef…

-

-

-

-

Tvoj predlog za
interpretatorsko
delavnico naslednje
leto (2013)?

-

Odgovori
Dragi minister, povezati se moramo z direktoratom za turizem in skupnostjo
parkov, ZRSVN & ZGS
Spoštovani X, dobre interpretacije ni brez neprestanega truda na tem
področju, posledično ni ''šoldov''.
Draga vlada! Vrednote in spoštovanje do naše skupne dediščine se ne
oblikujejo same – začnite se ukvarjati z nacionalno strategijo interpretacije
naravne in kulturne dediščine nacionalnega pomena – medresorsko!
Dragi šef! Pelji sodelavce na obisk / izobraževanje k drugim parkom.
Zelo pomembno je, da se vodniki IZOBRAŽUJEJO in IZMENJUJEJO IZKUŠNJE
in da se VODENJE SKRBNO NAČRTUJE.
Nujno je podpreti strateški načrt izobraževanja interpretatorjev za določena
območja na državni ravni.
Drago občinarji, pojdite v šolo kajaka, na šolo v plezalno steno, na ferato z
vodnikom, spat pod zvezde. Pustite ljudem uživat.
Predragi šefe, začnimo že enkrat RESNO delati na interpretacijskih vodenjih
turistov po parku. kisses
Drago direktor! Tudi v ZGS je potrebno organizirati delavnice na temo
vodenja in interpretacije gozdov, da bi bili uspešnejši in bolj prepoznavni v
javnosti.
Strokovno voden ogled drugega parka (primer dobre prakse) v tujini.
Dragi šef, poslušaj mnenje terencev in upoštevaj nasvete operativcev.
Dragi šef, pusti uresničiti vsaj eno mojo noro idejo.
Vsem šefom… Včasih se mi zdi, da ni v Sloveniji za (skoraj) nobeno stvar
jasne vizije, jasne izvedbe, jasnih sklepov. Ampak upam, da se trudimo. Več
treznosti in sodelovanja, z veliko ljubezni (I FEEL SLO!)
Dragi princ! Želim si, da bi še naprej financiral usposabljanje interpretatorjev
v naravi in krajini.
Dragi (šef), direktor, kaj ko bi vsaj 1x letno organizirali (interpretirali)
vodenje po zavarovanem območju – brezplačno za domačine in lokalne
turistične vodnike ter na tak način spoznavali park in potrebe ter želje
prebivalcev v njem.
Dragi minister! Pomisli kdaj na naše parke.
Zavedati se pomena širjenja ideje o varovanju narave za kakovost življenj
prihodnjih generacij in k temu kot zavarovano območje tudi prispevati.
Želim si, da bi še naprej delovali kot dober team in ustvarjali številne
uspešne projekte, verjamem, da bomo uspeli tudi v projektu izobraževanja
vodnikov v zavarovanem območju, ki jih potrebujemo, za še bolj uspešno
delovanje našega zavarovanega območja.
želim, da je kot predavatelj spet Marjeta – tema prepuščena njej
želim, da teme ne bi bile samo botanične, ampak kaj o kulturni dediščini; pa
da bi vsak pripravil eno resno vodenje
psihologija obiskovalcev
uporaba sodobnih tehnologij pri interpretaciji
pregledati, kaj od 2012 je bilo uresničeno
9

-

-

Odprta vprašanja
(Je še kaj takega,
čemur se nismo
posvetili, pa bi se po
tvojem mnenju
morali?)

-

podrobnejše izobraževanje na skupne teme – npr. komunikologija,
psihologija obiskovalcev, vključevanje aktivnosti, čutil…
da so nujno prisotni kadri, ki delajo v marketingu (parki, …itd.); povezanost
uporaba uprizoritvenih tehnik za interpretacijo dediščine (aplikativno
gledališče)
tematike: gozd, užitne rastline, invazivne vrste
naslednje leto si želim interpretacijsko delavnico v smislu, da bomo znali
voditi različne psihološke tipe turistov (kolerik, sangvinik, flegmatik)
vsako leto interp. delavnica v drugem zavarovanem območju na terenu
izvedemo vodenje: sledijo komentarji, pohvale, predlogi za nadgradnjo,
ideje za vodenje v drugih zav. območjih
Interpretatorska delavnica 2013: povabilo strokovnjakom interpretatorjem
iz tujine.
Komunikacijsko delavnico (veščine komuniciranja, uspešnega prepričevanja
oz. kako pridobiti nekoga k sodelovanju)
Za prihodnje leto predlagam možnost organiziranega prevoza (bus) iz
Ljubljane.
Interpretacija kulture gost: Gojko Zupan
doživljajske izkušnje
Izkustveno delavnico interpretacije
Želim si: kosilo ob 12h; celodnevna delavnica ½ dneva = delavnica
workshop, ½ dneva = case study zunaj
praksa, praksa, praksa v TNP-ju; Special guest: minister, pristojen za to
področje (kdorkoli že bo…)
rada bi videla eno dobro interpretacijsko vodenje ,,in situ'' in rada bi čim več
praktično vadila
interpretacijska delavnica naj zajema konkreten ''trening'', usmerjen v
ključno sporočilo parkov  kako ga izvajati, kako poudarjati, kjer nabirati
izkušnje
Na naslednji interpretatorski delavnici želimo – kako vključiti hišne
ljubljenčke na izlete, kam lahko še gremo, da bodo tudi oni svobodni?
marketing (raziskava tržišča); kako prodati vsebine
vključiti tudi strokovnjake za prvo pomoč, varstvo pri delu…
narediti nabor virov in literature (predlogi Marjete K. Svetel na delavnici)
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FOTO UTRINKI

11

2. dan: Sobota, 2. Junij 2012
Zbor ob 10.00 pri Hotelu Jezero, Ribčev Laz

INTERPRETATIVNO VODENJE – OD TEORIJE K PRAKSI
Udeleženci letošnjega usposabljanja za interpretatorje v Bohinju (projekt Naravni Bohinj) so izvedli
poizkusna vodenja, sledilo je vrednotenje in razprava pod vodstvom dr. Gregorja Torkarja.
Utrinki iz vodenj in razprave:

a) Uvod, Maja Zorč in Katerina Vovk: Drevesa pripovedujejo zgodbe
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b) Tereza Kourilova: Drevo je odlična klimatska naprava
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Udeleženci

1
2
3

Ime in priimek
Alenka Popič
Aleš Zadnikar
Ana Kokošinek

Kraj
Sečovlje
Bohinj
Radovljica

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Damjan Oražem
Edvin Kravanja
Helena Habič
Iztok Butinar
Jana Vilman Proje
Katarina Mandič
Lucija Odar
Luka Markež
Maja Zorč
Marija Žvan
Marijan Denša
Maša Bratina

Vrhnika
Trenta
Postojna
Rateče
Bohinj

16
17
18

Miran Cvenkel
Mojca Vrhunc
Samo Šturm

Podnart
Lesce
Škocjan

19
20
21
22

Sara del Amo
Špela Habič
Tamara Zorč
Tomaž Zorman

Bled
Postojna
Bovec
Škocjan

23
24
25
26
27
28

Tončka Jankovič
Urška Smukavec
Barbara Cene
Breda Ogorelec
Alex Diment
Katerina Vovk

Adlešiči
Bohinj
Bovec
Ljubljana

29
30
31
32
33

Marjeta K. Svetel
Anja Cvahte
Tereza Kourilova
Tina Markun
Boštjan Podgornik

Ljubljana

Bohinj
Ljubljana
Bovec
Bohinj
Nazarje
Ljubljana

Bohinj

Zaposlen-a
JZ Krajinski park Strunjan
TNP
Samozaposlena:
prevajalstvo, tolmačenje
ZGS
TNP
učiteljica
TNP

E-pošta
naravovarstveni.nadzor@gmail.com
ales.zadnikar@gmail.com
anakokosinek@gmail.com

Damjan.orazem@zgs.gov.si
edvin.kravanja@tnp.gov.si
helena.habic@guest.arnes.si
iztok.butinar@tnp.gov.si
jana.memini@gmail.com
katarina.mandich@gmail.com
lucija.odar@gmail.com
TNP
luka.markez@tnp.gov.si
Sport Miks d.o.o.
zorc.maja@gmail.com
marija.zvan@gmail.com
ZGS, OE Nazarje
marijan.densa@zgs.gov.si
Javni zavod Krajinski park masa.bratina@ljubljanskobarje.si
Ljubljansko barje
cvenkel.miran@siol.net
TNP
Mojca.vrhunc@tnp.gov.si
Javni zavod Park
samo.sturm@psj.gov.si
Škocjanske jame
Mitja Gorec s.p.
Saruki7@hotmail.com
ZGS
spela.habic@zgs.gov.si
študentka
Tamara.zorc44@gmail.com
Javni zavod Park
tomaz.zorman@psj.gov.si
Škocjanske jame
KP Kolpa
toncka.jankovic@kp-kolpa.si
TNP
urska.smukavec@tnp.gov.si
lekarna Bovec
lekarna@lekarna-bovec.si
MKO
breda.ogorelec@gov.si
alex.diment@fauna-flora.org
Društvo za razvoj eko
katerinayoni@gmail.com
turizma
marjeta.svetel@telemach.net
štud. 1.l. geografije
anjacvahte@gmail.com
terezkou@gmail.com
TNP
tina.markun@tnp.gov.si
TNP
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Vrednotenje
Odgovore so prispevali udeleženci 1. in 2. dneva delavnice

1.

2.

1. dan
Petek, 1.6.
(delavnica pri Tripiču,
Boh. Bistrica)
Kako bi ocenila
vsebino in potek
delavnice na lestvici
od 0 (slabo,
neustrezno) do 5 (zelo
dobro)?
Kaj ti je bilo na
delavnici všeč?

33 udeležencev
(odgovore vrnilo 19 udeležencev)

-

Ocena 0
1
2
3 2
4 12
5 5
To, da je bil res workšop.
Aktivnost udeležencev, dobri rezultati pri določanju prioritet
Predstavitev več različnih parkov, pobuda k povezovanju parkov;
poglobitev znanja o interpretaciji.
Predavanji Marjete Keršič Svetel, spoznala sem s kakšnimi težavami se
srečujejo narodni parki.
Izmenjava mnenj.
Zaključek - ker se je dogovarjalo o dejanskih stvareh (torej točno
določenih ukrepih) katere lahko pripomorejo k boljšemu delovanju
parkov in izboljšajo sodelovanje.
Mislim, da so na delavnici manjkali ključni ljudje (''šefi''), žal mi je tudi,
da je npr. g. Šolar zapustil delavnico že takoj na začetku.
Premalo izkušenj bohinjskih vodnikov, tako lokalnih z licenco kot TNPjevih!
Izmenjava izkušenj, če bi se vsi držali vsebine, ne predstavitve območij,
tako kot je bilo dogovorjeno...
Vsi so zelo dobro sodelovali, vzdušje je bilo sproščeno in vsak je lahko
izrazil svoje ideje v manjši skupini. Skupine so se lepo dopolnjevale.
Predavatelji so bili zelo dobro izbrani.
Predavanja, splošna odprtost za ideje in način izvedbe delavnic
Najboljši del je bil, ko smo delali v skupinah! Mislim, da so rezultati res
obetavni.
Sodelovanje tistih, ki dejansko vodijo v parkih.
Super dobra delavnica.
Vse, zlasti zelo učinkovito organizirano delo po skupinah.
Predstavitev praktičnih primerov.
Izmenjava mnenj, "vrtanje" v posamezne teme, različna, a
konstruktivna stališča in mnenja.
Vodenje in potek delavnice ter predstavitev interpretacije kot stroke.
Všeč mi je bila možnost izmenjave izkušenj, predavanja, opravljeno delo
povezovalke.
Zelo dobro 4 (pet je po navadi rezervirano za odlično, kar je seveda
ocena za res prvovrstno).
Skoraj same punce :-) Vzdušje, sodelovanje, pozitivna "energija",
izmenjava izkušenj, tudi časovnice ste se kar držali,....
Izmenjava izkušenj, primeri dobrih praks, predstavitve, delo v
skupinah.
Meni so bile delavnice zelo koristne in konstruktivne.
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3.

1.

2.

Kaj ti ni bilo všeč ali
predlagaš, da bi
naredili drugače?

2. dan
Sobota, 2.6.
(vodenje Ribčev Laz,
Stara Fužina)
Kako bi ocenila
vsebino in potek
delavnice na lestvici
od 0 (slabo,
neustrezno) do 5 (zelo
dobro)?
Kaj ti je bilo na
delavnici všeč?

- Delavnice so izzvale konkretne sklepe in nas sodelujoče vse zelo aktivno
vključile v soodločanje o izbrani problematiki.
- Če smo že iskali neke rešitve, ne moramo MI sprejemati strateških
odločitev, ker nismo direktorji... stvari bi morali delati za kar smo
kompetentni, npr. kakšen case study?
- Škoda, da ni Marjeta Keršič Svetel malo več "predavala" - vem, da ni
hotela "soliti pameti", a kakšen ščepec več ne bi bil odveč. A morda je
bilo drugim ravno prav...
- Za en dan je bilo kar v redu.
- Več časa, aktivirati šefe, aktivirati tudi STO ,...
- Vodenje bi morali organizirati le in samo z domačimi vodniki.
- Predvsem me moti, da so predavanja zgolj in samo teoretične narave.
Sobotni predavatelji večinoma niso imeli veliko izkušenj z samim
vodenjem na terenu. Tako, morda v razmislek, bi bilo dobro, če bi kdaj
predaval kdo, ki ima poleg bogatega teoretičnega znanja tudi praktične
izkušnje.
- Nismo slišali nič o trženju in kako sploh privabiti ljudi na pohod ali kaj
podobnega. Mogoče kam se obrniti, na katere agencije oziroma firme.
- Mogoče prostor, zdel se mi je premajhen.
- Pasivnost odločevalcev (da ne rečem kaj hujšega.)
- Vprašanjem po predavanjih (zlasti Marjetinem) in razpravi bi bilo
potrebno nameniti še kakšno urico.
- Vonj talne obloge v prostoru delavnice.
- Predlog: že prvi dan ogled ene poti, morda območne zmagovalke v
okviru projekta naj-poti.
- Če želiš imeti razpravo po referatih (ta po navadi prinaša dodatno
vrednost) je treba za to rezervirati čas. Osebno vedno omogočam vsaj
eno (do največ tri) vprašanje. Ergo - referenti in predavatelji se morajo
odmerjenega časa držati - in pika. Zlasti pa predavatelji - nosilci tem.
- Malenkost preveč obsežna in hitra delavnica.
- Kakšno minuto več bi lahko namenili za odmore – za WC, za delo zunaj
na terenu.

13 udeležencev
(odgovore vrnilo 8 udeležencev)
Ocena 0
1
2
3
4 2
5 6
- Mislim, da sta Katarina in Maja izpeljali delavnico tako (razen da smo se
preveč sprehajali), da smo učenci občutili, kaj je to interpretacija
(teorija se ti kljub vsemu nekako izmuzne). Meni je bilo zelo zelo žal, da
sem morala iti ravno med analizo, ker je pogovor o napakah in dobrih
stvareh bil izčrpen, vsak je dal svoje mnenje,... mislim, da če bi ostala do
konca bi dobila nek okvir, po katerem bi se vedno lahko ravnala pri
vodenjih ali pri svoji diplomski. Res mi je žal da nisem mogla ostati.
- Da smo iz teorije prestopili v prakso.
- Dobila sem dober občutek kako se na eno enostavno temo da narediti
zelo lepo in zanimivo predstavitev in kako držati pozornost gostov. Na
primeru se največ naučiš.
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3.

Kaj ti ni bilo všeč ali
predlagaš, da bi
naredili drugače?

- Da je potekalo delo na terenu in so lahko posamezniki aktivno
preizkusili svoja znanja in sposobnosti skozi vodenje interpretacije,
strokovno vodstvo dr. Torkarja, izmenjava mnenj ob zaključni
evalvaciji.
- Vsa čast trem vodnicam, ki so se ojunačile! Celotno vzdušje je bilo silno
ustvarjalno in pozitivno.
- Iskreno navdušenje.
- Nekonvencionalno vodenje.
- Vse, zlasti odličen Gregorjev pristop, vodenje, usmerjanje pozornosti na
pomembnejše dele vsebine.
- Pogovor na koncu - o videnem in doživetem, podajanje mnenj vsakega
posameznika, zanimanje za čim boljše interpretacije.
- Super je bilo!
- Žal mi je, da ni bilo nobene interpretatorke domačinke, drugače pa
same pohvale in se zahvaljujem za edinstveno priložnost :)
- Mogoče malo preveč razvlečeno.
- Jaz bi vmes vključila še malo telovadnih vaj in malo teka, možgančki bolj
delajo.
- Mi smo se res ukvarjali z interpretacijo - morda bi bilo treba povedati,
da je mogoče interpretacijo "dozirati" tudi v druge oblike komuniciranja
z obiskovalci - od "klasičnega" turističnega vodenja (lokalni turistični
vodnik, ki je prišel le zadnji dan, je doživel pravi kulturni šok, ko je bil z
nami...) do dela v pisarni TD. V praksi bi najbrž koristilo.
- Kratke predstavitve vseh udeležencev – ker zelo potrebujemo te
informacije (kdo je kdo in kaj počne) za razvijanje stikov tisti dan in
kasneje = mreženje (to velja tudi za 1. dan).
- Všeč bi mi bilo, da so delavnice vsakokrat na drugem zavarovanem
območju, tako bi poleg učenja interpretacije spoznavali tudi posebnosti
posameznih območij.

Zbrala in zapisala:
Tina Trampuš, ZRSVN,
koordinatorica projekta Naravni Bohinj (Naturally Bohinj)

8. junij 2012
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