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1. dan PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.15 Uvodni pozdravi

9.15 – 10.00 Kočevsko – skrivnostni gozdovi, polni življenja - dr. Petra Draškovič Pelc

10.00 – 10.45 Belorepec z višave opazuje, srna zvokom prisluškuje,… kaj pa ti čutiš v naravi?  - Marko Slapnik

10.45 – 10.55 Odmor

10.55 – 11.40 Gozd oblikuje življenje - mag. Natalija Györek

11.40 – 12.15 Odmor za kosilo

12.15 – 16.00 Z globokimi vdihi vstopam v gozd - doživljanje narave v gozdnem rezervatu Jezero

2. dan

9.00 – 12.30 Interpretacijski sprehod po Orlovi poti – razvoj ključnih vsebin za interpretacijo

12.30 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 16.00 Doživljanje narave in izkustveno učenje ob Orlovi poti – praktično delo po skupinah

16.00 – 17.00 Evalvacija in podelitev potrdil o usposabljanju



INTERPRETACIJA NARAVE 

- kako zanimivosti spreminjamo v 

doživetja
Kako 

pomagati 

obiskovalcem 

do izjemnih 

doživetij?



…kako vse te zanimivosti
iz narave predstaviti na 
zanimiv način? 



KAJ SI ZAPOMNIMO?
10% tega, kar 
preberemo

20% tega, kar 
slišimo

30% tega, kar 
vidimo

70% tega, kar 
sami povemo

90% tega, kar 
sami naredimo

50% tega kar 
vidimo in slišimo



Cilj: navdušiti obiskovalce narave in
jim omogočiti zanimive izkušnje.

Osebne izkušnje v naravi 

spodbujajo močnejše 

občutke kot zgolj 

predstavitev podatkov.

objekt, pojav

vodnik obiskovalci

Interpretacijski trikotnik

Vir: Ludwig T., Vodnik interpretator

Katero vašo osebno 

izkušnjo v naravi ste si 

najbolj zapomnili / zakaj?



Interpretacija kot 

način komunikacije

Odkriva mnogo pomenov določenega 

objekta, živega bitja, spomenika ali 

območja,

pomaga razumeti in ceniti svet okrog nas,

ni samo podajanje informacij, ampak 

ustvarjanje odnosov.



KAJ JE INTERPRETACIJA?

Interpretation Canada : Interpretacija je komunikacijski 
proces, posebno oblikovan tako, da odkriva pomene 
naravne in kulturne dediščine ob pomoči doživetij 
predmeta, spomenika, predela ali območja. 

Freeman Tilden v knjigi  Interpreting our Heritage (1957) : 
»Interpretacija je provokacija! To je več kot samo 
informiranje. To je navdih, je odkritje.«



POVEZAVA
od poznanega k 
manj znanemu

RAZKRITJE
odkritje novega 

znanja

PROVOKACIJA
izziv / vzbuditev 

pozornosti



Kaj moramo vedeti pred interpretacijo?

Pred interpretacijo si odgovorimo 
na tri ključna vprašanja:

KAJ ŽELIMO, DA GOST IZVE?

KAJ ŽELIMO, DA GOST OBČUTI?

KAJ ŽELIMO, DA GOST STORI?

Z načeli in metodami, ki vplivajo na:

Zastavimo si CILJE in vplivamo 
na tri nivoje človekove osebnosti:

 razumski

 čustveni

 vedenjski



Hierarhija človekovih 
potreb po Maslowu –

dopolnjena 1970

Telesne potrebe

Potreba po varnosti

Čustvene potrebe

Potreba po pozitivni samopodobi

Potreba po znanju in razumevanju

Potreba po lepoti  
in harmoniji

Potreba 
po 

samouresničenju



Verbalna in neverbalna komunikacija

Ljudje ne komuniciramo samo z besedami. 

 7% sporočila se prenaša z besedami (verbalna komunikacija)

 38% pomena izhaja iz različne kvalitete glasu (paralingvistički znaki)

 55% pomena sporočila se kaže v spremljajočih kretnjah;

izrazi obraza, pogled, drža telesa, kretnje… (neverbalna komunikacija) 

Preko verbalnega kanala se prenašajo večinoma surove informacije, z 
neverbalnim pa se prenašajo stališča in emocionalni odnos do teh 
informacij.



»Najlažje se učimo s pomočjo zgodb. 
Absorbiramo dejstva in detaile, 
v celoto pa se sestavijo šele s pomočjo zgodbe.« 
Chris Brogan

»Ljudje razmišljamo v obliki zgodb in ne v obliki 
statistike in raziskav…«, Arianna Huffington

…zato radi poslušamo dobre pripovedovalce. 

Ko obiskovalci pokažejo zanimanje, 
vodnik usmeri zgodbo in pozornost 
na objekt njihovega interesa…

Vodnik interpretator poskuša vključiti 
glavo, srce in roke obiskovalcev.



Pri izkušenih vodnikih interpretatorjih nas prevzame izjemna lahkotnost, 
igrivost nastopa in jedrnatost njihovih sporočil.

Poanta je v sposobnosti zgoščevanja dolgih zgodb v privlačna tematska 
sporočila, s katerimi posredujejo zgodbo na jasen in zanimiv način

Tematska sporočila povejo zgodbo v enem stavku.

Primer: To drobno seme nosi v sebi ogromno drevo.

Pojav ali objekt
To seme bora

Dejstvo
bo zraslo

Pomen
iz nečesa nevidnega v nekaj mogočnega.

Za vsako dobro improvizacijo 

je potreben dober načrt.



Tematsko sporočilo:

• je kratka poved

• zleze nam pod kožo

• sledi enemu cilju

• določa bistvo

• doživimo ga lahko tukaj in zdaj

• nanaša se na svet obiskovalca

• lahko služi kot svetilnik

Tematsko sporočilo – pomoč za vzpostavljanje 

odnosa obiskovalca z objektom

objekt, pojav

vodnik obiskovalci

Interpretacijski trikotnik

Tematsko 
sporočilo

Vir: Ludwig, T. (2014) Vodnik interpretator, 
doživetjem dediščine dajemo smisel



Opomnik za interpretativno vodenje: 

1. Poiščite privlačen pojav ali objekt za interpretacijo določene teme

2. Pojavu ali objektu dodajte ustrezno tematsko sporočilo

3. Pripravite odprta vprašanja in pripomočke, s katerimi spodbudite obiskovalce k 

aktivnemu sodelovanju (vključite glavo, srce in roke obiskovalcev).

4. Razmislite kako: 

 vzbuditi pozornost (provokacija), 

 objekt povežete z osebnimi izkušnjami obiskovalca (povezava),

 odkriti nov pomen / znanje / občutek (razkritje)

Objekt ali pojav Dejstvo (Kaj je to?)
Več dejstev za vsak objekt

Pomen 
(Kakšen pomen ima za obiskovalce?)



Osnova teh načel je spoštovati otroke in častiti naravo:

1.Delite svoje občutke z otroki in manj učite

2.Bodite odprti in sprejemljivi (poslušajte in bodite pozorni na otrokovo

razpoloženje in občutke)

3. Otrokovo pozornost takoj usmerite

4.Najprej opazujte in izkusite, šele nato spregovorite o stvari

5.Doživljanje naj preveva občutek radosti (zadovoljstvo, navdušeno učenje)

Načela poučevanja na prostem –
Joseph Cornell

Vir: Cornell, J. (1994) Približajmo naravo otrokom, Mohorjeva družba



4 stopnje tekočega učenja:

1.Vzbuditev navdušenja

2.Usmeritev pozornosti

3.Neposredna izkušnja

4.Delitev navdiha

Metoda tekočega učenja – Joseph Cornell

Vir: Cornell, J. (1998) Veselimo se z naravo, Mohorjeva 
družba

Priporočena literatura: Priročnik za učenje in igro v gozdu 
(2016), zbirka Gozd eksperimentov, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Silva Slovenica




