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Voda ni le za pitje ali umivanje.

Voda ima svojega duha. Voda je živa. 
Voda ve kako ravnate z njo, voda vas pozna.

Tudi vi bi jo morali spoznati.

(Wabinoquay Otsoquaykwhan, ljudstvo Anishinaabe)
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INTERPRETACIJA DEDIŠČINE 
kot osnova za doživljajska vodenja in 

turistično etno animacijo
Kako 

pomagati 

obiskovalcem 

do pristnih 

doživetij?

Kako 

zanimivosti 

spremeniti v 

doživetja?
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…kako zanimivosti iz narave 
predstaviti na zanimiv način? 

Karikatura: Peter van der Vet
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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

»Povej in slišal bom, 
pokaži in videl bom, 
dovoli, da sam naredim 

in naučil se bom.« (Konfucij)
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Z osebno izkušnjo 
in doživetim 

pripovedovanjem 

zgodb

vplivamo na …
… razum, čustva in vedenje
naših gostov.



Pristen stik z domačini in 
njihovimi zgodbami, z 

narečjem, s kulinariko…

Povezovanje in prepletanje zgodb… 
z namenom – s ciljem interpretacije.



• komunikacijska stroka, ki proučuje in izvaja strateško
načrtovane, ciljno naravnane komunikacijske ukrepe, ki
omogočajo razumevanje naravne in kulturne dediščine, njenih
pomenov, vzpostavitev osebnega odnosa do nje in utrjevanje vrednot, 
povezanih z dediščino

• dejavnosti, ki jih izvajamo z namenom, da bi domačinom in 
obiskovalcem omogočili doživljanje in razumevanje naravne in 
kulturne dediščine, vzbudili spoštljiv odnos do nje in jo pomagali
ohranjati in varovati.

KAJ JE INTERPRETACIJA?
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Interpretacija kot način komuniciranja

odkriva mnogo pomenov, 

pomaga razumeti in ceniti, 

spodbuja ustvarjanje odnosov.

Od doživljanja k razumevanju, 
od razumevanja k spoštovanju, 
od spoštovanja k ohranjanju!





KAJ JE INTERPRETACIJA?

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

Freeman Tilden v knjigi  Interpreting our Heritage (1957):

»Interpretacija je provokacija! 

To je več kot le informiranje. 
To je navdih, je odkritje.«
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POVEZAVA
od poznanega k 
manj znanemu

RAZKRITJE
odkritje novega 

znanja

PROVOKACIJA
izziv / vzbuditev 

pozornosti
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6 NAČEL INTERPRETACIJE – Freeman Tilden

 interpretacija mora povezati temo z osebnimi izkušnjami in 
doživetji ljudi, ki jim je namenjena;

 interpretacija ni samo informiranje, ampak razkrivanje globljega 
pomena informacij (dejstev);

 dobra interpretacija združuje in povezuje različna področja;

 glavni cilj interpretacije ni učenje, ampak provokacija, vzbujanje 
zanimanja in navdiha, vzpostavljanje osebnega odnosa do 
interpretirane teme;

 cilj interpretacije je razumevanje celote, ne zgolj posameznih delov;

 interpretacija za otroke ni le poenostavitev interpretacije za odrasle –
za otroke je treba interpretacijo načrtovati posebej, namensko. 
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Pred interpretacijo si odgovorimo 
na tri ključna vprašanja:
KAJ ŽELIMO, DA GOST IZVE?

KAJ ŽELIMO, DA GOST OBČUTI?
KAJ ŽELIMO, DA GOST STORI?

Zastavimo si CILJE in vplivamo na 
tri nivoje človekove osebnosti:
 razumski

 čustveni
 vedenjski

Vodnik interpretator skrbno 

načrtuje vodeno turo

Vodnik interpretator 
poskuša vključiti 
glavo, srce in roke
obiskovalcev.
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Načrtovanje celotnega doživetja od pričakovanj do dolgoročnih 
spominov in načrtovanje vseh potrebnih komunikacijskih ukrepov v vseh 
fazah doživljanja.

Pomembno je usklajevanje med interpretacijo dediščine in 
oblikovanjem turističnih produktov na podlagi dediščine. 

Načrtovanje vodene interpretacije

Za kakovostno interpretacijo je nujno, da je skrbno in strateško 
načrtovana: 
jasno določene teme in cilji interpretacije, 
vemo kaj želimo interpretirati, komu in zakaj, 
premišljeno izberemo načine in sredstva interpretacije, 
spremljanje in izboljševanje.
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Upravljanje

Zakaj interpretirati?

Vaši cilji se lahko navezujejo na:
povečanje razumevanja
upravljanje z obiskovalci

upravljanje lokacije

izboljšanje ekonomike lokacijeKaj boste interpretirali?

Razmislite o: 

posebnostih, ki jih obiskovalci 

lahko pri vas doživijo
edinstvene zgodbe vašega 
prostora

prostori, kjer morate nadzorovati 

dostop

kaj je že interpretirano drugje
teme, ki jih boste uporabili

Za koga interpretirate?

Razmislite o vaših gostih:
karakteristike 

število
interes in pričakovanja
dolžina obiska

Kako boste interpretirali?

izbor sredstev/medijev

lokacije in časovnice medijev
razporeditev različnih tem v prostoru
cilji interpretacije

stili

Monitoring in evalvacija

 Ali deluje?

 Ali dosega zastavljene cilje?

 Kako bi delovanje lahko izboljšali? 

 materiali

 stavbe

 denar

 kadri

 spretnosti in znanje

 vzdrževanje

Načrt interpretacije?
Shema Načrta interpretacije in povezav

(povzeto po J. Carter »A sense of place«):

Pri konkretnem načrtovanju 
interpretacije si najprej 

odgovorimo na vprašanja: 
1) Kaj želimo, da se obiskovalec 

nauči oz. spozna?

2) Kako želimo, da se pri tem 
počuti oz. kaj naj občuti? 
3) Kaj želimo, da obiskovalec 
stori? (med obiskom, po 

obisku…)
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Ali poznamo temo, ciljno skupino in 
možnosti uspešnega sporazumevanja?

• KAJ? objekt, pojav – tema

• KOMU? 

Različne skupine 

Različni posamezniki: 
• različne čutne zaznave 

• različni učni stili 

• KAKO? sredstva in načini interpretacije 
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Interpretativni nastop in sprehod

- objekt ali pojav, tema 

KAJ? 

KATERE OBJEKTE ALI POJAVE ŽELIMO PREDSTAVITI?
KATERE TEME ŽELIMO OSVETLITI?

V območju, na terenu poiščite objekte oziroma pojave, ki bi jih želeli predstaviti / interpretirati.

3 – 4 objekte oz. pojave povežite z eno temo

Po skupinah izberite pojav ali objekt, kjer lahko poudarite edinstvenost tega prostora.
Izberite temo, ki jo želite izpostaviti.
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Interpretativni nastop in sprehod

- ciljna skupina

Različne skupine – razišči, kakšen je tipičen predstavnik določene skupine (starost, motiv 
prihoda, pričakovanja, zanimanja, način prevoza oz. potovanja…) 
 Različni posamezniki: 

• različne čutne zaznave (VAKOG – vizualni, auditivni, kinestetični, olfaktorni, gustatorni)

• različni učni stili (4 MAT – Kaj je to? Zakaj naj se s tem ukvarjam? Kako to gre? Kje lahko to 

uporabim? 

KAKO JIM LAHKO POMAGAMO DO PRISTNIH DOŽIVETIJ?
Po skupinah si izberite ciljno skupino, ki bi ji predstavili vašo temo.

KOMU? 
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VAK(OG) tipi ljudi

Poglej!

Poslušaj! Povej!

Naredi!

Začuti!

Povohaj!

Okusi!



VAK(OG) tipi ljudi

VIZUALNI
• morajo videti, da si 

zapomnijo

• radi imajo ilustracije, branje 
napisanega, odlični su v 
pisnem beleženju

• Pogosto uporabljajo besedne 
zveze : “To izgleda dobro...”, 
“Vidim...”, “Imam popolno 
sliko...”

• “vidijo” stvari
• hitro govorijo

• vnaprej skrbno načrtujejo
• raje opazujejo, kot sodelujejo

AVDITIVNI 

• morajo slišati, da si zapomnijo
• radi poslušajo
• pogosto uporabljajo besede: 

“Slišim, kar govoriš...”, 
“Poslušam te...”, “To zveni 
dobro...”

• učijo se s poslušanjem, tako si 
lažje in prej zapomnijo

• govorijo v ritmičnih sekvencah
• na glas se pogovarjajo sami s 

seboj

• hrup jih hitro zmoti

KINESTETIČNI 
• Prednost dajejo različnim 

predmetom

• pogosto uporabljajo besede: 
“Ne sledim ti..“, “Vrni se -
izgubil sem se...“

• dotikajo se ljudi,  da bi pritegnili 
njihovo pozornost

• radi so fizično aktivni in ves čas 
v gibanju

• radi izdelujejo predmete in 
preizkušajo nove aktivnosti

• ko govorijo uporabljajo veliko 
kretenj z rokami

• dobro se odzivajo na fizične 
nagrade

GUSTATORNI - okusOLFAKTORNI - vonj



12 person ciljnih skupin slovenskega turizma
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12 person ciljnih skupin slovenskega turizma
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Sredstva interpretacije

Vir: Marjeta Keršič Svetel, neobjavljeno 

OBLIKE OSEBNE INTERPRETACIJE SREDSTVA NEOSEBNE INTERPRETACIJE

 Interpretacijski nastop

 Interpretativno vodenje

 Pripovedovanje zgodb

 Ad-hoc interpretacija

(interpretacija na podlagi

vprašanj; angl. roving 

interpretation)

 Demonstracija (prikaz veščin, 

postopkov …)
 Delavnica (inštruktorstvo –

obiskovalci se veščin naučijo)

 Uprizarjanje preteklosti

 Interpretacijski center

 Interpretacijski kiosk

 Muzej na prostem

 Arheološki park
 Interpretacijske poti

 Tiskovine (letaki, zgibanke,

brošure, priročniki za 
samovodene ture, razglednice) 

 Table, panoji

 Interaktivni displeji

 Makete

 Digitalne aplikacije

 Spletne strani

 Klopce

 Audio-vizualna sredstva

interpretacije

 Namenski prostori za refleksijo

 Interpretacijski spominki

Interpretacijsko sredstvo so 

lahko tudi stranišča, ovoji za 
sladkor v restavraciji, hrana, 

zvoki ali videi v avtobusu ali 

restavraciji,

... tako rekoč neomejen nabor

možnosti!

KAKO? 
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Tematsko sporočilo (pozicijski stvek):

• 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 (pozicijski stavek)

– 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
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Tematska sporočila so zgodbe v eni povedi.

Tematsko sporočilo (pozicijski stavek)

– pomoč za vzpostavljanje odnosa obiskovalca z objektom

Pojav ali objekt Dejstvo Pomen

Voda z gora nosi zdravje in dobro počutje.
Ta potok poplavlja ker je ujet v preozko strugo.

Razlikovanje med dejstvi in pomeni.

Pomen
- poudarimo z uporabo univerzalnih pojmov, ki se se dotikajo vrednot ali skrbi skoraj vseh ljudi, kot so 
npr.: dom, družina, prijateljstvo, tragedija, bolečina, spremembe, skrb, svoboda, ujetništvo, ljubezen, 
sovraštvo, rojstvo, življenje, smrt, ponos, sram, poroka, denar, uspeh.

- vzbudi čustveno reakcijo  pri obiskovalcih, kot npr.: začudenje, radovednost, zamišljenost, žalost, jeza, 
občutek ugodja, navdušenje… (ne gre za intelektualni kontekst)
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Primeri tematskih sporočil (pozicijskih stavkov) 

– pomoč za vzpostavljanje odnosa obiskovalca z objektom

POJAV / OBJEKT PRIMERI POZICIJSKIH STAVKOV

Najdebelejša jelka 
v EU, Maroltova 

jelka na Pohorju

Tudi za najdebelejšo jelko v Evropi je nastopil čas smrti, trohnenja in 
razdajanja novemu življenju.

Gozd po vetrolomu Ta opustošen del gozda je zibelka novega kvalitetnega gozdnega 
sestoja.

Voda pod 

Kamniškimi 
planinami
Ciljna skupina: seniorji, 

ljubitelji etnološke dediščine 

Voda izpod Kamniških planin že stoletja omogoča življenje in

preživetje - ni vasice brez vodice.

Voda pod 

planinami
Ciljna skupina: 

aktivni gostje za wellness in 

selfness

Voda z gora nosi zdravje in dobro počutje.

Kapljice gorskih voda poživljajo telo in duha.
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Različne postavitve skupine in vodnika

Linearna postavitev

Didaktična postavitev

Konferenčna (krožna) 
postavitev

Tutorska postavitev

Postavitev za 
individualne naloge

na ozki poti z lepim razgledom

skupina je osredotočena na vodnika, ki govori

ko želimo izpostaviti določen predmet, 
se razporedimo okrog njega

vodnik se umakne iz kroga in vodi pogovor od zadaj

ko damo udeležencem individualne naloge 
(opazovanje, raziskovanje…)

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

dediščine dajemo smisel28



Metode za uspešno komuniciranje

Razlaga pripovedovanje, razlaganje pomena objekta …

Opis opazovanje, opisovanje zaznav (vidnih, slušnih idr.)

Pripovedovanje pustolovska zgodba, pravljica, legenda, šala

Umetniško izražanje pesem, rima, skladba, melodija…

Spodbujanje čutnih zaznav zaznavanje z vsemi čutili

Vzbujanje domišljije oblike skal, oblike dreves 

Prikaz demonstracija

Ponazoritev fotografija, risba, statistika

Raziskovanje poskus, odkrivanje …

Igra igra vlog …
29



Retorični pripomočki 
za uspešno komuniciranje

 Primerjava Ta cvet je tak kot samica čmrlja.
 Primer Skozi to jamo je nekoč tekla voda.
 Besedna slika Ta list ima na robovih solzice … 
 Menjava zornega kota Če bi mi živeli pod pregrado jezera …
 Personifikacija … lubadar nato pomisli …
 Kontrast Eni pijejo klorirano vodo iz cevi, 

drugi pa živo vodo z gorskih potokov…

 Protislovje Ta mrtev les je še zelo živ 
(saj je v njem več življenja kot v rastočem lesu).

 Citiranje Ni rože na vrti, ki bi obvarovala smrti. 
(slovenski ljudski pregovor)
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Pripomočki za uspešno komunikacijo

Univerzalni pojmi 

se dotikajo vrednot ali skrbi 

skoraj vseh ljudi

dom, družina, prijateljstvo, tragedija, bolečina, 
spremembe, skrb, svoboda, ujetništvo, ljubezen, 
sovraštvo, rojstvo, življenje, smrt, ponos, sram, 
poroka, denar, uspeh

Globlji pomen 

vzbudi čustveno reakcijo pri 
obiskovalcih

začudenje, radovednost, zamišljenost, žalost, jeza, 
navdušenje, ugodje … 

Odprta vprašanja 
so tista, pri katerih ne moremo 

predvideti odgovora

Na kaj vas spominja ta vonj? Kje ste že okusili 
podobno vodo? Ali bi morali te površine ob vodi 
pozidati ali ne? Zakaj?“
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Pripomočki za uspešno komunikacijo
Odprta vprašanja

Primer: drevo

Vprašanje, ki se navezuje na osebnost obiskovalca:

Kaj lahko mi naredimo, da zaščitimo to drevo?
Vprašanje, ki izziva:

Kako bi vaše telo odreagiralo, če bi se poškodovalo?
Vprašanje, ki spodbuja k vzpostavljanju direktnega stika:

Kakšno je na otip lubje tega drevesa?
Vprašanje, ki spodbuja k oblikovanju stališča:

Ali bi morali zaradi ogrožanja varnosti to drevo podreti? Zakaj?
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Pripomočki za uspešno komunikacijo
Odprta vprašanja

Tema: Voda… (vaša tema)

Vprašanje, ki izziva (provoke):

Vprašanje, ki se navezuje na osebnost obiskovalca (relate):

Vprašanje, ki spodbuja k vzpostavljanju direktnega stika:

Vprašanje, ki spodbuja k oblikovanju stališča:
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Opomnik za interpretativno vodenje: 

1. Poiščite privlačen pojav ali objekt za interpretacijo določene teme

2. Pojavu ali objektu dodajte ustrezno tematsko sporočilo (pozicijski stavek)

3. Razmislite „Kako razkriti pomen, da bi obiskovalcem približali dejstva“. 

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

aktivnemu sodelovanju (vključite glavo, srce in roke obiskovalcev) - vzbudite pozornost 

(provokacija), objekt povežete z osebnimi izkušnjami obiskovalca (povezava), 

razkrijete nov pomen / znanje / občutek (razkritje)

Objekt ali pojav Dejstvo (Kaj je to? -

tri dejstva za vsak objekt)

Pomen 

(Kakšen pomen ima za obiskovalce?)

34



Najpomembnejše faze doživetja in ukrepi

Faza doživljanja Ukrepi

Oblikovanje 

pričakovanj
Predstavljanje območja, objekta, ustanove ipd. v medijih; načrtno vzbujanje 

zaželenih in realnih pričakovanj; informiranje o možnostih doživetij, napovedi 
dogodkov … (uskladitev ciljev interpretacije z reklamiranjem in marketingom)

Pot do Skrb za olajšanje orientacije; utrjevanje zaželenih pričakovanj; namigi o 

posebnih možnostih doživetij tega dne.

Prihod Izčrpno informiranje na izhodišču; skrb za zadovoljevanje potreb po varnosti, 

sprejetosti, telesnih potreb; ustvarjanje miselnega konteksta doživljanja; 
umestitev v prostor in čas; skrb za prestop iz vsakdanjosti v »drugačen prostor«; 
ključna sporočila; vzbujanje zanimanja, provokacija, povabilo k odkrivanju.
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Najpomembnejše faze doživetja in ukrepi
Faza doživljanja Ukrepi

Doživljanje dediščine Doživetje obiskovalca kot zgodba z repom in glavo; tematskost; plastenje

sporočil, ponavljanje pozicijskih stavkov (ključnih sporočil) s parafraziranjem; 
etapne zgodbe; aktiviranje obiskovalcev za samostojno opazovanje in 

raziskovanje; vključevanje vseh čutov; dovolj časa za poglobljeno doživljanje. 

Skrb za varnost, orientacijo, telesne potrebe, občutek sprejetosti.

Prva refleksija Prehitro nizanje enega močnega doživetja za drugim izniči sporočilnost –
ljudem je treba dati možnost, da doživetja premeljejo, premislijo, osmislijo na 

svoj lasten način. Ustvarjanje možnosti za to, za medsebojno izmenjavo zgodb 

o osebnih izkušnjah, za tih premislek.

Pot nazaj – druga 

refleksija

Čim manj novih doživetij, čim več miselnega prostora za refleksijo, subtilni 

opomniki na ključna sporočila.

Dolgoročni opomniki, 
spomini, sprožilci 
spominov

Interpretacijski spominki, sredstva interpretacije, ki jih obiskovalci odnesejo 

domov, možnosti srečevanja z dediščino na daljavo, povabila k novim 

doživetjem – oblikovanje novih pričakovanj.
Vir: Marjeta Keršič Svetel, neobjavljeno 36



DELOVNI LIST 

za razvoj interpretativne predstavitve

Objekt/pojav:

Tema:

Ciljna skupina:

Tematsko sporočilo / pozicijski stavek: 

Dejstvo (informacija kaj je, kaj 

obstaja)

zapišemo 2-3 dejstva

Pomen (kaj vzbuja, kaj želimo vzbuditi…) 
Vzbudi čustveno reakcijo pri obiskovalcih 
kot npr. začudenje, radovednost, 
zamišljenost, žalost, jezo (ne gre za 
intelektualni kontekst)

Izvedba (pristopi, metode, retorična sredstva, vprašanja, 
pripomočki)



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 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
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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
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1. stopnja

Vzbuditev navdušenja
Namen je spodbuditi pasivno skupino k

sodelovanju, ustvariti igrivo, veselo

razpoloženje.

Primerne igre: netopir in vešča, ugibanje

živali, sove in vrane

Metoda tekočega učenja – Joseph Cornell
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Metoda tekočega učenja – Joseph Cornell

2. stopnja

Usmeritev pozornosti
Namen je umiritev, da lahko pozornost

usmerimo v naravo. Določeni dogodki v

naravi že sami usmerijo pozornost…
Usmerimo pozornost le na eno čutilo.

Primerne igre:

Vid – nenaravna steza

Zvok – igra zvokov

Vonj – iglice, cvetovi…
Okus – borovnice, zajčja deteljica, vrba
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Metoda tekočega učenja – Joseph Cornell

3. stopnja

Doživljanje, osebna izkušnja
Neposredno doživetje seže do srca.

Dobro je prej izbrati primerne lokacije, in

predvideti prizore, ki omogočijo močna
doživetja.

Primerne igre:

Fotoaparat, Slepa steza

Močni naravni vonji (cvetoči nagnoj)

Tipanje trhlega debla (v vročem dnevu

iztisneš vodo…), Objemanje dreves…
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Metoda tekočega učenja – Joseph Cornell

4. stopnja

Delitev navdiha
Pripovedovanje o doživetju

Primerne igre: 

Pisanje pisma sebi, risanje, 

pripovedovanje, prepevanje pesmi…
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1. Nastop interpretatorja 0 + + +
+ + 

+

Opombe 

Ali je interpretator kazal navdušenje ?
Ali so bile interpretatorjeve pripombe razumljive?

Ali je bil interpretator verodostojen, podane informacije pa pravilne?

Ali je interpretator svoja sporočila podajal na pravilen način?
Ali je bila interpretatorjeva verbalna in neverbalna komunikacija ves 

čas ustrezna?

2. Vrednotenje pojava ali objekta 0 + + +
+ + 

+

Opombe

Ali je bil interpretatorjev govor v splošnem osredotočen na pojav oz. 
objekt?

Ali so bile poudarjene edinstvene značilnosti pojava oz. objekta?
Ali so bila potrjena vsa dejstva na kraju samem?

Ali je bila postavitev skupine glede na pojav ustrezna?

Ali je prišlo do kakšnega zanimivega odkritja?

Interpretativni nastop (evalvacijski list)
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3. Vključevanje obiskovalcev 0 + + +
+ + 

+

Opombe

Ali so bili obiskovalci ves čas osredotočeni na dogajanje?
Ali je interpretativni govor vključeval neposredne izkušnje s pojavom 
oz. objektom?

Ali je interpretator spodbujal aktivno sodelovanje obiskovalcev, npr. z 

odprtimi vprašanji?
Ali je interpretator vključeval osebne izkušnje obiskovalcev iz 
vsakdanjega življenja?
Ali je interpretator upošteval sprotno odzivanje in znanje ter pobude 
skupine?

4. Sledenje sporočilu pozicijskega stavka
0 + + +

+ + 

+

Opombe

Ali je bil pozicijski stavek jasno izražen? Poskusite ga ubesediti. 
Ali je pozicijski stavek zadel bistvo?

Ali so bili pri tem pomeni in dejstva enakovredno upoštevani?
Ali so bili uporabljeni različni koraki (sredstva, metode) za 
razkrivanje pomenov?

Ali je nastop pripomogel k dvig ozaveščenosti obiskovalcev o pomenu 
ohranjanja dediščine? 

Interpretativni nastop (evalvacijski list)
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''Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti.'' 
(Slomšek)

marko.slapnik@posebendan.si, 041 467 122 46


