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Interpretace místního dědictví - místní průvodcovství 

Vzdělávací cyklus 2013 

 

 

Motto: „Poslouchání příběhů druhých lidí je ten nejpřirozenější způsob, jak poznáváme okolní svět. Dobré 
příběhy a vypravěči se nás dokážou dotknout slovem, obrazem. Příběhy umí přenést do jiné doby, na jiná 
místa, dokonce nás mohou na okamžik proměnit v někoho jiného. Tak silné je kouzlo příběhu a dobré osobní 
interpretace….“ (Manuál místního průvodce, L. Ptáček, SR, o.p.s. 2010).  
 
 Vzdělávací cyklus Interpretace místního dědictví - místní průvodcovství nabízí setkání -  3 
jednodenní semináře + 1 závěrečný workshop. V průběhu vzdělávacího cyklu se seznámíte se zásadami 
interpretace, vyzkoušíte si její metody a hlavně najdete svůj originální způsob interpretace.  

Vzdělávací cyklus se zaměří na znalosti a dovednosti:  
- Interpretace místního dědictví (rozdíl mezi informátorem, ukazatelem a interpretátorem) 
- Efektivní komunikace (rétorika, řeč těla, jak zaujmout) 
- Zpracování podkladů pro prohlídku – výklad (zjištění toho podstatného v území, kterým provádíte, 

karty zajímavostí, průběžné aktualizace, atp.), výběr a selekce podkladů pro průvodcovství  
- Související služby pro návštěvníky – řešení krizových situací, organizační role, první pomoc, atp. 

  
 Vzdělávací cyklus bude probíhat intenzivně v období březen 2013, semináře jeden pracovní 
den v týdnu, v čase 10 – 17 hodin, místo konání – Praha.  
 
 V tuto chvíli není Vzdělávací cyklus Interpretace místního dědictví - místní průvodcovství 
 nikým dotován (na tom, aby byl, pracujeme). Informativní cena je stanovena za celý cyklus na 4500,- Kč. 
V případě získání podpory, sponzoringu, bude cena snížena.  V našem zájmu je získat zájemce na 
absolvování celého vzdělávacího cyklu, účast na dílčích seminářích nepřináší efektivní výsledky. 
Předpokládaný počet účastníků – min. 12, max. 21 osob. 
 
Prosím, vyjádřete mailem na níže uvedený kontakt svůj předběžný zájem i nezájem, ať víme, na čem jsme. 
 
 
Naviděnou se těším, s pozdravem 
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