
 
 
 
 
Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky pořádá 
 

LETNÍ ŠKOLA INTERPRETACE  
 
 
KDY:   12. až 20. srpna 2016 
KDE:    Ochoz u Brna, SEV Kaprálův mlýn  
 49°14'32.4"N 16°43'57.5"E 

Letní škola bude probíhat v areálu střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn             
a v nejbližším okolí, a dále na území CHKO Moravský kras. Během terénních 
exkurzí absolvují účastníci také výlet do jiných lokalit na Jižní Moravě.  

PROGRAM  
Náplní letní školy interpretace budou 2 kurzy nabízí zájemcům o interpretaci, především 
stávajícím průvodcům, možnost získat nejen další zkušenosti v oblasti interpretace místního 
dědictví, ale také mezinárodní osvědčení. Důležitou součástí letní školy je výměna zkušeností           
s účastníky z dalších evropských zemí. 
Tréninkový program pro průvodce a tréninkový program pro školitele  
Cílem obou programů je průvodce inspirovat, pomoci jim odhalovat skryté informace, 
komunikovat lépe s návštěvníky a přiblížit jim místní dědictví tak, aby se o ně začali zajímat a 
stalo se součástí jejich světa. Nadstavbový kurz pro školitele průvodců s interpretačními 
dovednostmi se pak dále soustředí na rozvíjení školitelských dovedností. 
Mezinárodní osvědčení Interpret Europe CIG / CIGT (Certified Interpretive Guide / 
Certified Interpretive Guide Trainer) obdrží účastníci, kteří úspěšně splní požadavky na 
certifikaci. 
Instruktoři Interpret Europe využívají osvědčené metody používané celoevropskou 
organizací Interpret Europe a kombinují prezentaci teoretických principů s praktickými 
cvičeními.  
Kurzy budou probíhat v angličtině a jsou poměrně intenzivní a náročné. 

S sebou doporučujeme vzít vybavení na pobyt uvnitř i venku (i do deštivého počasí), psací 
potřeby a podložku na psaní, přezůvky, případně pomůcky, které jste zvyklí používat při 
vlastních exkurzích.  

Zahájení letní školy a kurzů: 12. 8. v 19:30, ukončení 20. 8. ve 13:00  
Průběh kurzů: 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
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ORGANIZÁTOŘI 
Letní školu interpretace pořádá SIMID – Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve 
spolupráci s přední evropskou organizací v oboru interpretace - Interpret Europe. 
Interpret Europe (Evropská asociace pro interpretaci místního dědictví) zastupuje 
veřejné instituce, soukromé firmy i jednotlivce, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci programů 
interpretace místního dědictví – od ekologických center a muzeí po zoologické zahrady                     
a národní parky. Poskytuje strategickou podporu profesionálům v oboru a zasazuje se                       
o dodržování standardů kvality při realizacích interpretace místního dědictví. 

 
Ubytování a stravování pro účastníky je zajištěno, je však potřeba se registrovat. 
 
Poznámka – k 1. 8. 2016 jsou již všechna místa v certifikačních tréninkových programech pro 
průvodce a školitele průvodcovství podpořená díky Programu švýcarsko-české spolupráce 
naplněna. Účast je proto možná pouze v případě, že se některý z přihlášených účastníků 
odhlásí.  
 
Kontakt a případné dotazy:  

Jana Urbančíková, tel. 733 608 636, email: urbancheekova@yahoo.com 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. 

 
 

 


