VABILO NA SEMINAR

” TEMATSKE POTI – OD DOBRE IDEJE DO KAKOVOSTNEGA
VODENJA”
Spoštovani!
V državah razvitega sveta se prostočasne aktivnosti, kakor tudi različne oblike vodenih in individualnih
izobraževalnih procesov – povezanih z naravoslovjem ali širše, vse pogosteje nanašajo na neposredno
doživljajsko izkušnjo v naravi. Turizem to področje umešča v t.i. doživljajski turizem, pedagoška stroka v t.i.
izkustveno učenje, naravoslovna stroka pa pogosto govori kar o ”interpetaciji narave”.
In za kaj v bistvu gre? Za tematske poti? Da, zelo pogosto!
Te oblike usmerjenega približevanja narave in človeka se torej pogosto nanašajo na zasnovo in posledično
vodenje po različnih tematskih poteh. Te so lahko izrazito usmerjene v predstavitev in doživljanje narave ali
kulturne dediščine, izrazito rekracijske, poudarjajo posamezno panogo (npr. vinske ceste)... Pogosto pa so
tovrstne poti kombinacija predstavitev in podoživljanja več področij dediščine in stroke.
Za ustrezno pripravo okolja, infrastrukture in podpornih aktivnosti (ki naj bodo v skladu s sodobnimi trendi čim
bolj inovativne) ter seveda za samo vodenje, vzdrževanje ter promocijo tematskih poti, je potrebno veliko
znanja, inovativnosti oz. kreativnosti in ne nazadnje ustreznih organizacijskih pristopov.
V Sloveniji nasploh, tako tudi na območju Dolenjske in Bele krajine, se lahko ponašamo že z mnogimi zgledno
zasnovanimi in urejenimi tematskimi ptmi. Veliko pa jih je tudi v nastajanju (na nivoju idejne zasnove ali že
dlje), v fazi iskanja nove dodane vrednosti ali pa se skrbniki trudijo za njihovo boljšo prepoznavnost.
Z namenom čim uspešnejšega dela na zasnovi, opremljanju, vodenju in promociji temastkih poti, vas vljudno
vabimo na seminar ” TEMATSKE POTI – OD DOBRE IDEJE DO KAKOVOSTNEGA VODENJA”, ki ga bomo izvedli v
dveh delih: teoretični del (v petek, 22. marca 2013, dveh ponovitvah) in praktični del (termin v mesecu aprilu
po dogovoru, predvidoma v sodelovanju z zavodom PARNAS, Velike Lašče).
Teoretični del se bo v petek, 22. marca 2013, odvijal v dveh terminih:
1. termin: v Novem mestu, v času med 8.00 in 11.15 uro, na sedežu Grma Novo mesto – centra biotehnike in
turizma, Sevno 13, Novo mesto (pod Trško goro) ter
2. termin: v Metliki, v času med 14.00 in 17.15 uro, v Hotelu Bela krajina, Cesta bratstva in enotnosti 26,
Metlika.
Seminar bo vodil priznan strokovnjak z veliko praktičnimi izkušnjami s področja zasnove in vodenja po
tematskih poteh, sodelavec g. Jože Prah, inž. gozdarstva.
Teoretični del seminarja je za udeležence brezplačen in se izvaja v okviru projekta ”TEMATSKI NARAVOSLOVNI
DAN – OBORA RUPERČ VRH”. Prijave sprejemamo do četrtka, 21. marca na naslov: helena.j.rogelj@gmail.com
ali joze.podgorsek@guest.arnes.si, oz. na tel. št.: 07 393 47 37 (Helena) ali 07 393 47 09 (Andreja).
Vljudno vabljeni!
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