
ZAPRASZA NA

Warsztaty 
INTERPRETACJI DZIEDZICTWA

Zapraszamy do udziału w jednodniowych warsztatach poświęconych interpretacji dziedzictwa. 
W czasie spotkania przedstawimy metodę interpretacji dziedzictwa zarówno w teorii, jak też 
w praktyce - uczestnicy poznają dialog interpretacyjny, narzędzia interpretacji, tworzenie motywów 
opowieści i dowiedzą się jak pracować z obiektem interpretacyjnym. 

    Interpretowanie to, najkrócej ujmując, opowiadanie. To sztuka wyboru tematu, jego rozwijania i przedstawiania 
go odbiorcy. Interpretacja to sposób prowadzenia opowieści, który „ożywia” treści i czyni je bliskimi słuchaczowi. 
Celem interpretowania jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim zainteresowanie i zainspirowanie 
odbiorców. Umożliwienie im rozwinięcia własnego rozumienia tematu i odkrycia osobistego związku 
z dziedzictwem. Interpretacja jest takim sposobem opowiadania o dziedzictwie, który jest związany z życiem 
(doświadczeniem, wiedzą, zainteresowaniami) zwiedzającego

Warsztaty są adresowane do przewodników – aktywnych oraz tych, którzy doskonalą dopiero swój 
warsztat, pilotów wycieczek,  edukatorów, nauczycieli, pracowników zajmujących się opieką nad 
dziedzictwem – zarówno przyrodniczym i kulturowym (obszary chronione, muzea).

Termin: 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach: 9.30 - 15.30
Miejsce: sala konferencyjna, siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, 
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniamy posiłek oraz materiały warsztatowe, 
w tym publikację „Interpretacja dziedzictwa” Freemana Tildena. 

Zgłoszenia: do dnia 5 grudnia 2019 pocztą e-mail  na adres: 
joanna.adamczewska@wigry.org.pl lub telefonicznie: 87 5632 540.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.  

Prowadzące: 
  MAGDALENA KUŚ

Certyfikowana trenerka interpretacji dziedzictwa, leśnik, przewodnik beskidzki. 
Pracowała jako kierownik zespołów edukacyjnych w Magurskim i Tatrzańskim 

Parku Narodowym. Obecnie prowadzi swoją pracownię edukacyjną 
„Z barwinkiem”, w której towarzyszy ludziom  w docenianiu świata. Krajowa 

koordynatorka Interpret Europe w Polsce.
ALICJA FISHER

pracuje w Ojcowskim Parku Narodowym. Biolog, mediatorka, przewodniczka. 
Certyfikowana trenerka przewodników Interpret Europe (Certified Interpretive 

Guide Trainer)  i absolwentka kursu Certified Interpretive Writer. Członek 
grupy szkoleniowej Interpret Europe  i oddziału Interpret Europe Poland.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


