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Wprowadzenie
Niniejsza broszura stanowi wprowadzenie do podręcznika, który 
powstał w ramach projektu InHerit, będącego częścią wielostron-
nego projektu Grundtvig. Przy projekcie tym, którego celem jest 
określenie kompetencji i kwalifikacji cechujących zawód interpreta-
tora dziedzictwa (ang. heritage interpretation, HI) oraz zdefiniowanie 
i wspieranie ścieżki prowadzącej do rozwoju zawodowego interpre-
tatorów dziedzictwa, współpracowali pedagodzy, interpretatorzy 
oraz specjaliści w dziedzinie dziedzictwa.
Dążeniem InHerit jest poprawa doświadczeń edukacyjnych publicz-
ności odwiedzającej muzea i miejsca dziedzictwa poprzez rozwój 
kompetencji interpretacyjnych wszystkich obsługujących je spe-
cjalistów. Projekt jest skierowany do menadżerów, przewodników 
i twórców treści medialnych działających w organizacjach zajmują-
cych się dziedzictwem, pragnących inwestować w lepszą interpre-
tację w celu osiągnięcia lepszej komunikacji z publicznością. Celem 
projektu jest także budowanie zdolności personelu w zakresie 
zapewniania skutecznej nieformalnej edukacji zorientowanej na 
nabywanie kompetencji w inspirującym kontekście dziedzictwa.

Na początek zespół projektowy opracował profil kompetencyjny 
interpretatora dziedzictwa, tj. ramy odniesienia dla kompetencji w 
dziedzinie zawodowej interpretacji dziedzictwa. Kolejnym krokiem 
było stworzenie zarysu programu szkoleniowego oraz wytycznych 
dla szkoleń zorientowanych na kompetencje. Podejście to zostało 
przetestowane w ramach dwóch kursów pilotażowych oraz wyko-
rzystane w trakcie krajowych dni szkolenia.
Wszystkie te działania doprowadziły do opracowania serii mate-
riałów pomocniczych dla specjalistów w dziedzinie dziedzictwa oraz 
organizatorów kursów interpretacji dziedzictwa. Na stronie projektu 
www.interpretingheritage.eu można znaleźć:

• podręcznik InHerit: „Rozwój zawodowy w dziedzinie interpretacji 
dziedzictwa”,

• broszurę InHerit: „Wstęp do rozwoju zawodowego w dziedzinie 
interpretacji dziedzictwa”,

• wytyczne: „Szkolenie ukierunkowane na kompetencje w dzie-
dzinie interpretacji dziedzictwa”,

• e-book: „Sięgając głębiej – badanie korzeni interpretacji dzie-
dzictwa”

• oraz wiele innych tekstów, prac i pomocniczych dokumentów 
szkoleniowych.

Pracujesz w parku, opactwie, zabytkowym obiekcie, muzeum...? 
Jesteś przewodnikiem, strażnikiem, menadżerem, osobą odpo-
wiedzialną za public relations, projektantem wystaw, kuratorem, 
autorem tekstów reklamowych, kuratorem oświaty...? Jesteś 
zainteresowany potęgowaniem doświadczeń osób zwiedzają-
cych obiekt, wzmacnianiem ich związku z tym obiektem i jego 
celami oraz doskonaleniem ich edukacji...? Chcesz po prostu 
dowiedzieć się więcej na temat interpretacji? Odwiedź naszą 
stronę i zapoznaj się z książkami oraz podręcznikami InHerit, 
które można pobrać bezpłatnie w formacie pdf oraz przeczytać 
online za pośrednictwem platformy issuu.com.

Niniejsza broszura stanowi materiał wprowadzający do pełnego 
zestawu dokumentów, które można znaleźć na stronie projektu.

Interpretacja dziedzictwa

Z jednej strony interpretacja dziedzictwa stanowi sztukę two-
rzenia relacji pomiędzy elementami obiektu dziedzictwa lub 
kolekcji, z drugiej zaś tworzy ramy znaczeniowe i wartościowe 
dla zwiedzających. Kreuje ona poznawcze i emocjonalne 
więzi pomiędzy zwiedzającymi oraz tym, co mogą oni odkryć 
w parku krajobrazowym, obiekcie zabytkowym lub muzeum. 
Ujawnia ona głębsze znaczenia, związki dzięki bezpośredniemu 
doświadczeniu oraz zastosowaniu mediów ilustracyjnych, nie 
zaś poprzez proste przekazywanie informacji o faktach. Inter-
pretacja dziedzictwa obejmuje także strukturalny element edu-
kacji.

W 1957 roku dziennikarz Freeman Tilden nakreślił w imieniu US 
National Park Service (Służba Parków Narodowych USA) pewne 
ogólne zasady interpretacji dziedzictwa, definiując ją jako dzia-
łalność edukacyjną, której celem jest ujawnianie znaczeń i relacji 
poprzez zastosowanie oryginalnych przedmiotów, bezpośred-
niego doświadczenia i mediów ilustracyjnych, nie zaś poprzez 
proste przekazywanie informacji o faktach.1

 

1 Wszystkie odwołania w niniejszej broszurze do F. Tildena stanowią odwołania do jego 
książki „Interpreting Our Heritage” (Interpretując nasze dziedzictwo), University of 
North Carolina Press, Chapel Hill 1957
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Colardyn i Bjornavold definiują interpretację dziedzictwa jako 
nieformalne podejście do edukacji, co oznacza, że polega ono 
na nauce osadzonej w zaplanowanych działaniach, które nie są 
wyraźnie uznawane za naukę, ale które zawierają istotny element 
edukacyjny.2

Oczywiste jest, że nauka w dzisiejszych czasach nie ogranicza 
się już do szkół i uczelni. Proces uczenia się zachodzi wszędzie. 
W tym względzie szczególnie istotne są dwa trendy edukacyjne:

• pedagogika miejsca, promująca edukację, która jest zako-
rzeniona w tym, co jest lokalne – wyjątkowej historii, środo-
wisku, kulturze, gospodarce, literaturze i sztuce konkretnego 
miejsca;

• uczące się miasta i regiony, czyli trend koncentrujący się na 
„generatywnej ekologii i ekonomii uczenia się” poprzez umiej-
scowienie nauki w bardziej nieformalnych, dynamicznych 
przestrzeniach edukacyjnych, takich jak środowisko pracy, 
media komunikacyjne, centra religijne, przyrodnicze miejsca 
rekreacji oraz miejsca dziedzictwa i spotkań społeczno-kul-
turalnych. Uczące się miasta stymulują rozwój takich prze-
strzeni edukacyjnych oraz tworzą powiązania między nimi.

Podążając za tymi trendami, zespół InHerit uważa, że zabytki i 
muzea oraz miejsca dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
oferują zwiedzającym idealny kontekst do nauki, a interpretacja 
proponuje idealne techniki, aby edukacja ta była znacząca na 
tyle, na ile jest to możliwe.

Rozwój zawodowy w dziedzinie interpre-
tacji dziedzictwa
Niewiele osób pracujących w dziedzinie dziedzictwa przeszło 
jakiekolwiek szkolenie w zakresie umiejętności komunikacyjnych 
skierowanych do niewyspecjalizowanych odbiorców. W wielu 
przypadkach przewodnicy lub kuratorzy rozpoczynali karierę 
jako osoby wywodzące się z ukierunkowanych na badania śro-
dowisk naukowych, powiązanych z takimi dziedzinami jak bio-
2 D. Colardyn i J. Bjornavold „Validation of Formal, Non-Formal and Informal Learning: 

Policy and Practices in EU Member States” (Walidacja formalnej, nieformalnej i poza-
formalnej edukacji. Polityka i praktyka w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 
European Journal of Education 39 (1), str. 69-89, 71

logia, archeologia, sztuka itp., i dopiero w trakcie pracy uczyli 
się oni przekazywania dziedzictwa osobom niebędącym eks-
pertami. Zazwyczaj cieszą się oni szacunkiem jako eksperci w 
swoich dziedzinach, ale w niewielkim stopniu rozumieją zasady 
profesjonalnej komunikacji. Prowadzi to do niskiej jakości pro-
duktów interpretacyjnych w miejscach dziedzictwa.

Koncepcja „ustawicznego kształcenia” wyjaśnia, że człowiek 
uczy się przez całe życie, a samo początkowe (formalne) kształ-
cenie i szkolenie nie zapewnia wystarczająco solidnych podstaw 
do udanej kariery aż do przejścia na emeryturę. Profesjonalny 
sektor dziedzictwa zajmuje szczególne miejsce w tej historii. 
Wiele dyscyplin naukowych ma związek z sektorem dziedzictwa, 
ale niewiele z nich zajmuje się dziedzictwem jako obszarem 
zastosowania w początkowym kształceniu. Dziedzictwo pojawia 
się jedynie w ramach specjalizacji, doskonalenia zawodowego 
lub szkoleń w miejscu pracy.

Niewłaściwa interpretacja – przepełniony panel, Gotlandia, Szwecja

Dlatego też dla tej dziedziny istotne jest doskonalenie zawodowe 
zorientowane na kompetencje. Nadszedł czas, aby skupić się 
na określonych kwalifikacjach specjalistów w obszarze interpre-
tacji dziedzictwa – co oferują interpretatorzy dziedzictwa i jakich 
kwalifikacji potrzebują, aby móc oferować to w profesjonalny 
sposób?
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Zasady interpretacji dzie-
dzictwa
Sześć zasad interpretacji Tildena
Freeman Tilden zaproponował sześć zasad jakościowej interpre-
tacji dziedzictwa:

I. Wszelka interpretacja, która w jakiś sposób nie łączy tego, 
co jest przedstawiane lub opisywane, z jakimś elementem 
osobowości lub doświadczenia osoby zwiedzającej, 
będzie sterylna.

II. Informacja, jako taka, nie stanowi interpretacji. Interpretacja 
jest ujawnieniem opartym na informacji. Są one jednak cał-
kowicie odmiennymi rzeczami, choć każda interpretacja 
obejmuje informacje.

III. Interpretacja jest sztuką, która łączy wiele dziedzin, bez 
względu na to, czy prezentowany materiał ma charakter 
naukowy, historyczny czy architektoniczny. Każdej sztuki 
można się w pewnym stopniu nauczyć.

IV. Głównym celem interpretacji nie jest kształcenie, ale pro-
wokowanie.

V. Interpretacja powinna mieć na celu przedstawienie całości, 
nie zaś części, i musi być kierowana do człowieka z 
uwzględnieniem wszystkich etapów jego rozwoju.

VI. Interpretacja kierowana do dzieci (powiedzmy do dwu-
nastego roku życia) nie powinna być uproszczoną wersją 
prezentacji dla dorosłych, ale powinna kierować się funda-
mentalnie odmiennym podejściem. Aby była to interpre-
tacja w najlepszym wydaniu, będzie wymagała ona odręb-
nego programu.

Tilden ilustruje te zasady na około 50 stronach swojej przeło-
mowej pracy Interpretacja naszego dziedzictwa. Pochodzące z 
niej istotne słowa klucze, które do dziś są wciąż często używane 
w różnych kontekstach, to „prowokować” (czwarta zasada), 
„łączyć” (pierwsza zasada) oraz „ujawniać” (druga zasada).

Trójkąt interpretacyjny
W Europie istniało już kilka koncepcji pozaformalnej edukacji, 
dlatego też konieczne było wskazanie, do czego potrzebna jest 
interpretacja. Chodziło o to, aby skupić się na określonej kom-
binacji cech interpretacji dziedzictwa, by podkreślić znaczenie 
podejścia interpretacyjnego, a także by połączyć te cechy w 
jasny model. W rezultacie wyodrębniono cztery podstawowe 
cechy i połączone je w tak zwany trójkąt interpretacyjny.

Cechy przypisane do czterech elementów schematu obejmują: 
przekształcenie zjawisk w doznania (zjawisko),

• proponowanie ścieżek pogłębiających znaczenie (motyw),
• propagowanie szacunku dla wszelkiego dziedzictwa (inter-

pretator),
• prowokowanie skojarzeń u uczestników (uczestnik).3

3  T. Ludwig „The Interpretive Guide” (Przewodnik interpretacyjny), wyd. II, 2015 r., Wer-
leshausen, Bildungswerk interpretation, 11

Motyw przewodni

Zjawisko

Interpretator Uczestnik

Motyw
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Proponowanie ścieżek w celu pogłębienia 
znaczenia

W porównaniu z innymi koncepcjami uczenia się poprzez bez-
pośrednie doświadczenie, najbardziej istotną cechą interpretacji 
dziedzictwa jest to, że aktywnie zachęca ona uczestników do 
interpretowania ich doznań, tj. szukania głębszego znaczenia 
kryjącego się za faktami.4

Jak ujął to Tilden: interpretacja stanowi ujawnienie większej 
prawdy, która kryje się za każdym stwierdzeniem faktu.

To dlatego „motyw” znajduje się w środku trójkąta interpretacyj-
nego. Sformułowanie motywu przewodniego pomaga wyrazić te 
prawdy i znaczenia. Motywy należy wyraźnie odróżnić od tematów 
– podczas, gdy motywy próbują wydobyć znaczenie, tematy sta-
nowią kolejne środki faktycznej klasyfikacji. Na przykład:

Dziedzictwo przyrod-
nicze

Dziedzictwo kultu-
rowe

Temat Cykle Rewolucja przemysłowa

Motyw
Ten pniak zapewnia 
pożywienie dla nowego 
życia.

Ta linia kolejowa otwo-
rzyła nowy świat dla 
ludzi z wioski.

W różnych pracach na temat interpretacji dziedzictwa (np. 
podejście TORE autorstwa Sama Hama, od ang. Thematic, 
Organised, Relevant, Enjoyable – tematyczne, zorganizowane, 
istotne, przyjemne) znaczącą rolę odgrywa idea koncentrowania 
się interpretacji dziedzictwa na motywach.5

Aby miały one znaczenie dla wielu różnych osób, motywy pro-
ponowane uczestnikom opierane są często na uniwersalnych 
pojęciach, czyli ideach, które dotyczą prawie wszystkich ludzi.6 
W obu przykładach w tabeli, idee odnowy i wyzwolenia mogą 
być postrzegane jako pojęcia uniwersalne kryjące się za dwoma 

4  D. L. Larsen (red.) „Meaningful Interpretation” (Znacząca interpretacja), wyd. II, 
Eastern National, Fort Washington 2011

5  S. Ham „Interpretation – Making a difference on purpose” (Interpretacja – dokony-
wanie celowego rozróżnienia), Fulcrum, Golden 2013

6  D. Brown „Human Universals” (Ludzkie uniwersalia), Nowy Jork, McGraw-Hill 

sugerowanymi sformułowaniami motywów. Motywy stanowią 
sedno historii, które mogą zostać wywiedzione z różnych zjawisk, 
czy będzie to zarośnięty pień, czy też stary dworzec kolejowy.

Motywy są także pomocne w organizowaniu i zapamiętywaniu 
informacji. Neurobiolodzy stwierdzili, że ludzie uczą się lepiej 
poprzez narrację faktów.7 Ludzie mają tendencję do myślenia 
metaforycznego, łączącego fakty z obrazami, które mają dla 
nich znaczenie.8 Motywy (jak również metafory i narracje) uak-
tywniają ponadto ramy, które są powiązane z wartościami. War-
tości i ramy sugerują, w jaki sposób postrzegane są zjawiska 
dziedzictwa oraz czy i w jaki sposób odnoszą się do nich ludzie.9

Przekształcenie zjawisk w doznania

Bezpośrednie postrzeganie zjawiska niekoniecznie skutkuje 
doznaniem, jeśli doznanie rozumiane jest jako indywidualne 
i emocjonalne zdarzenie dotyczące całej osoby. Na przykład 
tekst panelu, który nie dotyka uczestnika, raczej nie wywoła u 
niego takiego doznania, nawet jeśli zostanie on umieszczony 
przed obiektem dziedzictwa. Ponadto zewnętrzne (sensoryczne) 
doznanie wymaga doznania wewnętrznego (psychologicznego).

Niektóre z dwudziestowiecznych podejść do edukacji podkre-
ślają znaczenie obecności takich osobistych doznań. Zainspiro-
wany pracą Lewina, Kolob opracował model nauki opartej na 
doświadczeniu, przeznaczony do edukacji dorosłych, uzupeł-
niony przez Honeya i Muforda.

Nauka empiryczna stała się jeszcze bardziej istotna w świetle 
wymagań określonych przez UNESCO dla XXI wieku, wymie-
niających empiryczną naukę na pierwszym miejscu programu 
„Nauczanie i uczenie się dla zrównoważonej przyszłości”.10

7  M. Spitzer „Learning: The Human Brain and the School of Life” (Nauka: Ludzki umysł 
i szkoła życia), Elsevier, Amsterdam 2009

8  G. Lakoff i M. Johnson „Metaphors We Live by” (Metafory w naszym życiu), University 
of Chicago Press, Chicago 1980

9  T. Holmes, E. Blackmore, R. Hawkins i T. Wakeford „Common Cause Handbook” 
(Poradnik wspólnej sprawy), Public Interest Research Centre, Machynlleth 2011

10  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO 
„Teaching and Learning for a Sustainable Future” (Nauczanie i uczenie się dla zrów-
noważonej przyszłości), 2016 [online]. Dostępne na stronie <http://www.unesco.org/
education/tlsf/mods/theme_d/mod20.html> [28 sierpnia 2016]
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Prowokowanie skojarzeń u uczestników
Jednym z kluczowych słów toczącej się obecnie debaty na temat 
edukacji i uczenia się jest uczestnictwo. Jak pisał Tilden:

Jest to kolejne z tych słów, którym działania interpretacyjne przypi-
sują specjalne znaczenie. [...] Musi ono nie tylko implikować fizyczne 
działanie, ale musi być także czymś, co uczestnik może sam uznać 
za coś nowego, wyjątkowego i ważnego dla niego samego.

Według Tildena uczestnictwo oznacza całkowite zaangażowanie się 
w doświadczenie poznawcze, które szczególnie zostaje odzwier-
ciedlone przez obiekty łączące interpretację ze światem uczestnika 
(pierwsza zasada) i które dotyczy całej osoby (piąta zasada). Prowo-
kowanie reakcji stanowi ambitny cel, który będzie wymagać szcze-
gólnych umiejętności, jeśli ma on zostać przeniesiony do wszyst-
kich mediów interpretacyjnych, a który wciąż nie został osiągnięty w 
wielu miejscach dziedzictwa.

W dzisiejszej Europie sytuacja w większości miejsc dziedzictwa jest 
nieco odmienna. Dzięki większej ilości informacji ludzie przyzwycza-
jeni są do podejmowania indywidualnych decyzji i zadawania pytań. 
To silnie oddziałuje na charakter działań interpretacyjnych.

Ponadto, szczególnie w Europie, miejsca dziedzictwa rzadko są 
odizolowane od ich społecznego otoczenia. Dlatego też współ-
czesne planowanie interpretacji powinno angażować osoby zainte-
resowane dziedzictwem, którymi są nie tylko zwiedzający tworzący 
receptywną publiczność. Należą do nich także grupy wykształco-
nych ekspertów o kontrowersyjnych punktach widzenia. Lokalni 
mieszkańcy, którzy niekoniecznie kierują się konserwatorskimi 
zainteresowaniami, ale którzy częściowo mają do czynienia z okre-
ślonym dziedzictwem w ich codziennym życiu, także odgrywają 
znaczącą rolę w tak zwanej wspólnocie dziedzictwa. Chociaż tra-
dycyjne umiejętności interpretacyjne tworzą dobrą podstawę dla 
procesów komunikacji z interesariuszami, muszą one być dalej roz-
wijane, aby odpowiadały współczesnym wymaganiom.

Jeśli interpretacja dziedzictwa ma podążać za wyzwaniami ONZ, a 
zwłaszcza UNESCO, jeśli chce ona odgrywać rolę w ustawicznym 
kształceniu, musi koncentrować się na zwiększaniu roli ludzi w 
wykorzystywaniu dziedzictwa do refleksji nad sprawami życia 
codziennego.

Interpretacja dziedzictwa 
i jej rola w kształceniu 
dorosłych / ustawicznym 
kształceniu w Europie  
W kontekście polityki edukacyjnej UE oraz szerszego obszaru 
pedagogiki interpretacja dziedzictwa może być definiowana 
jako nieformalne podejście mające na celu ułatwianie zwiedza-
jącym obiekty dziedzictwa nauki opartej na kontekście miejsca.

W porównaniu z innymi formami edukacji wyróżniają ją następu-
jące cechy:

• zwiedzający normalnie nie powinni postrzegać interpretacji 
jako działalności edukacyjnej, ale jako interesującą i przy-
jemną obsługę zwiedzających, która poszerza ich doświad-
czanie dziedzictwa; niemniej jednak interpretacja dziedzictwa 
stanowi ustrukturyzowane podejście mające na celu uła-
twienie procesów uczenia się;

• interpretacja wychodzi od szczegółów danego miejsca lub 
kolekcji i zmierza w kierunku bardziej uniwersalnych idei, tj. 
koncentruje się ona na zjawiskach i faktach specyficznych 
dla danego miejsca oraz ułatwia ich szersze i głębsze zrozu-
mienie poprzez ich osadzenie w kontekście znaczeniowym;

• interpretacja specjalizuje się w pobudzaniu wewnętrznej 
motywacji niewyspecjalizowanych odbiorców docelowych 
poprzez odwoływanie się do ich potrzeb, rozbudzanie i 
realizowanie oczekiwań, aktywne angażowanie odbiorców 
w proces uczenia się poprzez łączenie treści z ich wiedzą, 
zainteresowaniami, uczuciami i wartościami, zachęcając do 
odkrywania, angażując zmysły i refleksje oraz stwarzając 
możliwości poszerzania horyzontów myślowych i przełamy-
wania stereotypów.

Zwiedzający mogą pochodzić z lokalnego sąsiedztwa, ale mogą 
oni być także zagranicznymi turystami z innych kontynentów, 



8

pochodzącymi z bardzo odmiennych środowisk kulturowych. 
Z definicji publiczność, do której adresowana jest interpretacja 
dziedzictwa, jest publicznością niewyspecjalizowaną, która zna-
lazła się w miejscu dziedzictwa, spędzając swój wolny czas, nie 
zaś z powodów zawodowych. Jednak zwiedzający mogą być 
bardzo zróżnicowani pod względem dotychczasowej wiedzy i 
motywacji, począwszy od osób zmotywowanych, które są już 
bardzo zafascynowane tematem i posiadają związaną z nim 
wiedzę, kończąc na tych, którzy są ciągnięci przez rodziców, 
partnerów lub znajomych w miejsca, których inaczej sami by nie 
odwiedzili.

Zwiedzający mogą mieć także bardzo różny poziom wykształ-
cenia. Niekiedy miejsca dziedzictwa celowo starają się docierać 
do imigrantów lub osób z niższym wykształceniem. Są też zwie-
dzający z różnego rodzaju niepełnosprawnością fizyczną lub 
umysłową. Zwiedzający należą także do różnych grup wieko-
wych – od małych dzieci towarzyszących rodzicom po seniorów 
w zaawansowanym wieku.

Tak jak zróżnicowani są zwiedzający, tak zróżnicowane są 
zadania i priorytety organizacji będących właścicielami i admi-
nistratorami danego obiektu. Na przykład w kontekście ochrony 
przyrodniczej ochrona i konserwacja zasobów dziedzictwa 
często odgrywa dominującą rolę. Tu interpretacja często 
postrzegana jest jako narzędzie edukacyjne i komunikacyjne słu-
żące promowaniu idei ochrony oraz propagowaniu zrozumienia 
wartości dziedzictwa oraz służby na rzecz środowiska i zrówno-
ważonego rozwoju. W wielu kontekstach kulturowych również 
obecna jest silna misja ochrony, ale inne cele edukacyjne także 
mogą odgrywać tu znaczącą rolę, np. „uczenie się z historii” w 
przypadku pomników, czy też „krzewienie tożsamości regio-
nalnej lub narodowej”, „wzmacnianie wartości obywatelskich” i 
„wzajemnego zrozumienia” w muzeach regionalnych lub naro-
dowych.

Dla gmin i regionów ważnym czynnikiem motywującym do inwe-
stowania w interpretację dziedzictwa może być „wspieranie 
lokalnej gospodarki”, głównie poprzez lokalne dochody genero-
wane przez turystykę. Może stanowić to bardzo istotny element 
napędowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy inne możliwości zatrud-
nienia są nieliczne. W takich przypadkach interpretatorzy mają 
swobodę w wyznaczaniu celów edukacyjnych, o ile interpretacja 

ta wzmacnia doznania osoby zwiedzającej oraz zachęca tury-
stów do dłuższego pobytu i ponownej wizyty. Poprzez interpre-
tację i edukację wiele organizacji chce także promować swój 
własny wizerunek oraz budować świadomość ich roli w społe-
czeństwie.

Wszystkie te cele i misje mają jedną cechę wspólną – naukę. 
Nieodłączny potencjał edukacyjny interpretacji dziedzictwa może 
być ogromnie istotny zwłaszcza w Europie (polityki i programy 
funduszowe UE) dla stworzenia możliwości kształcenia ogól-
nego, wykraczającego poza ograniczone perspektywy rozwoju 
zawodowego, poszerzającego horyzonty obywatelskie oraz pro-
mującego cele i wartości europejskie.

W tym kontekście siła zawodowej interpretacji tkwi w jej niskim 
progu wymagań, ale równocześnie wysokiej wiarygodności, 
ponieważ nie stara się ona indoktrynować ludzi. Ostatnią, ale 
nie najmniej ważną kwestią jest to, że ułatwiając naukę wykra-
czającą poza to, co znane, interpretacja dziedzictwa może przy-
czyniać się do innowacyjnego, niestereotypowego myślenia. W 
tym względzie interpretacja dziedzictwa stanowi wkład w inicja-
tywę UE „Unia innowacji”, która stanowi pierwszy filar strategii 
„Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-
woju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
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Jakość w interpretacji 
dziedzictwa
Jak wygląda (lub, w istocie, brzmi, pachnie, smakuje lub jest 
odczuwana!) skuteczna interpretacja? I skąd wiemy, kiedy mamy 
z nią do czynienia? Istnieje kilka ogólnych efektów, których 
powinnyśmy oczekiwać, dokonując oceny interpretacji dostar-
czanej przez nas w miejscu dziedzictwa przyrodniczego/kultu-
rowego.

• Zwiedzający (w każdym wieku i o różnych możliwościach) 
mają możliwość dostępu do interpretacji.
- Fizycznie może być to tak proste jak umożliwienie zwie-

dzającym podejścia do tablicy interpretacyjnej (i do inter-
pretowanego elementu), aby mogli oni ją przeczytać. Może 
tu także chodzić o zapewnienie pomocy wizualnych i słu-
chowych, aby zwiedzający niepełnosprawni sensorycznie 
mieli dostęp do interpretacji, na przykład w formie dźwię-
kowego opisu tekstu znajdującego się na tablicy, pętli 
indukcyjnych, tekstów o powiększonym druku.

Niedostępny panel interpretacyjny, Park Regionalny Matese, Archiwum Instytutu 
Pangea

- Pod względem intelektualnym może to oznaczać różne 
rzeczy, od zapewnienia tłumaczeń tekstów na języki obce lub 
dodatkowych interpretacji dla przezwyciężenia barier kulturo-
wych, po dostarczanie informacji, które dostosowane są do 
sprawności czytania i rozumienia spodziewanych odbiorców.

Czytelny panel dwujęzyczny, Abisko, Szwecja

- Emocjonalnie oznacza to reakcje zwiedzających na 
interpretację. „Reakcja” może oznaczać różne rzeczy, 
począwszy od zwiększenia wiedzy na temat przedmiotu 
interpretacji, poprzez reakcję emocjonalną, po zmianę 
zachowania.

- Dziedzictwo wzbudza u zwiedzających uznanie i pra-
gnienie jego ochrony.

- Interpretacja nie stanowi zagrożenia dla zasobów dzie-
dzictwa. 

Panele graficzne wokół Stonehenge, Wiltshire, Wielka Brytania. Panele te są 
przenośne dla uniknięcia nadmiernego zużycia jednego miejsca wokół zabytku i 
potrzeby kopania w archeologicznie bogatym gruncie.
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- Interpretacja nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu zwie-
dzających. Może oznaczać to umieszczenie panelu w bez-
piecznej odległości od krawędzi urwiska lub na równym 
terenie, bądź w przypadku wycieczek z przewodnikiem 
może oznaczać to, że przewodnik ma także pełną świa-
domość potencjalnych zagrożeń w miejscu, do którego 
zabiera grupę – od stałych zagrożeń, takich jak urwiska lub 
trująca flora, po zagrożenia przejściowe, takie jak nieko-
rzystne warunki pogodowe.

- Interpretacja jest zgodna z modelem biznesowym projektu/
miejsca – innymi słowy przedstawiana jest w ramach ogra-
niczeń budżetowych i czasowych oraz służy zwiększeniu 
liczby turystów, dochodów itp. ustalonych jako kluczowe 
wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators, 
KPI) projektu.

Znaczenie przypisywane tym rezultatom może być różne dla 
poszczególnych miejsc i interesariuszy, jednakże należy je 
zawsze brać pod uwagę w celu przedstawiania skutecznej inter-
pretacji. Ponadto rezultaty te powinny być obecne bez względu 
na rodzaj miejsca oraz sposób przedstawienia interpretacji.

A zatem w jaki sposób przedstawiamy te rezultaty i two-
rzymy skuteczną interpretację?

Istnieje szereg pytań, które można zadać, aby ocenić sku-
teczność nowego projektu interpretacyjnego lub jej brak – czy 
będzie to nowa wycieczka z przewodnikiem, pojedynczy panel, 
wystawa, czy jakakolwiek interwencja interpretacyjna.

• Czy dostępna jest „cała” historia, obejmująca różne per-
spektywy i przekazy, nie zaś jedynie akceptowany (obecnie) 
pogląd?

• Czy treść zorganizowana jest według motywów? Poprzez 
uporządkowanie treści sprawiamy, że najważniejsze prze-
słanie, które chcemy zakomunikować, jest łatwiej dostępne 
dla naszych odbiorców.

• Czy treść ma znaczenie dla odbiorców, którzy będą mieć do 
niej dostęp? Wymaga to zrozumienia docelowych odbiorców 
interpretacji oraz chęci i możliwości spożytkowania tej wiedzy 
do informowania o treści, a także metody prezentacji wykorzy-
stywanej do interpretacji. Jeśli chodzi o zdolność rozumienia 

lub przenikliwość odbiorców, powinno się tu uwzględniać 
informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, narodowość, 
środowisko kulturowe, ale także intelektualne nastawienie 
odbiorców.

• Czy interpretacja jest uwrażliwiona na dziedzictwo (pod 
względem tego, co przekazuje oraz jak i gdzie to przekazuje)?

• Czy treść jest zajmująca (istotna, prowokująca...)?
• Czy sposób prezentacji jest ciekawy? Wielu zwiedzających 

szuka sposobu na spędzanie wolnego czasu, a nie na naukę, 
musimy zatem upewnić się, czy zaspokajamy tę potrzebę.

• Czy interpretacja jest zrównoważona – zarówno pod 
względem środowiskowym, jak i zysku finansowego?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „tak” – została stworzona 
skuteczna interpretacja.

Coś więcej niż panel

Elementy dotykowe wzmagają zainteresowanie oraz zrozumienie 
motywów omówionych na panelach w zamku Tintagel w Korn-
walii, Wielka Brytania.
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Oprócz tych cech ogólnych istnieje szereg specyficznych ele-
mentów, które są potrzebne do zapewnienia skutecznego planu 
interpretacji, panelu lub udanej wycieczki z przewodnikiem.

Wykorzystanie „rekwizytów” w Parku Narodowym Tyresta w Szwecji

W jaki sposób upewniamy się, czy nasza interpretacja jest 
skuteczna?
Aby uzyskać dowody, że nasze produkty interpretacyjne są sku-
teczne, powinniśmy zaangażować się w proces oceny. 

• Pierwszym pytaniem rozpoczynającym proces oceny jest „dla-
czego?”. Dlaczego my, jako organizatorzy, dokonujemy oceny 
działań/produktów interpretacyjnych?
- Aby uzyskać wiedzę na temat jakości tych działań/produktów: 

czy są one atrakcyjne, motywujące, dostępne, zrozumiałe... w 
celu udoskonalenia naszych działań i produktów.

- Aby dowiedzieć się, czego ludzie nauczyli się po wzięciu w 
nich udziału.

- Aby dowiedzieć się, co uczestnicy „zabierają ze sobą do 
domu”, jaki jest efekt.

- Aby poznać przeszkody, które utrudniają osiągnięcie określo-
nych rezultatów.

- ...

• Drugim pytaniem jest to, do kogo zwrócić się, aby uzyskać wła-
ściwe informacje? Potencjalnymi interesariuszami są uczestnicy 
(zwiedzający), przewodnicy, autorzy planów interpretacyjnych, 
inni członkowie personelu, grupy ekspertów...

• Pytanie „jak?” odnosi się do sposobów lub instrumentów zbie-
rania danych. Cała ocena sprowadza się do zadawania pytań w 
celu uzyskania odpowiednich informacji, bez względu na formę, 
w jakiej zadawane są te pytania. W świetle aspektu pozaformalnej 
edukacji w większości kontekstów interpretacji dziedzictwa ewa-
luacja obejmująca samych zwiedzających powinna być lekka, 
motywująca, a nawet zabawna. Wciąż jednak należy zadać 
właściwe pytania. Pod tym względem istotne jest, aby przemy-
śleć, jakie dowody (wskaźniki) pozwalają ustalić w jednoznaczny 
sposób, czy produkt lub proces jest wystarczająco dobry? Skąd 
wiemy, czy to, co robimy, jest właściwe i czy robimy to właściwie? 
Przewodnik, oferując osobistą interpretację, może z łatwością 
zbadać w trakcie wycieczki, za pomocą nieformalnych pytań, 
czego odbiorcy się nauczyli, a czego nie. Potencjalne techniki/
narzędzia ewaluacyjne obejmują:
- kwestionariusze (dają najbardziej oczywiste, wymierne rezul-

taty, ale zwykle są nudne i niepopularne),
- wywiady: indywidualne lub grupowe z wykorzystaniem pytań 

lub relacji,
- obserwacje (zachowań),
- tablice z krótkimi pytaniami i emotikonami jako odpowiedziami,
- ogromny termometr ze wskaźnikami dobry/zły oraz prostymi 

oznaczeniami,
- ...

Dobry panel interpretacyjny, Patagonia, archiwum Instytutu Pangea
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Refleksje na temat 
filozofii interpretacji 
dziedzictwa
Wydając swoją Interpretację naszego dziedzictwa Freeman 
Tilden był pierwszym, który opublikował książkę na temat filo-
zofii interpretacji dziedzictwa. Czerpał z rozważań wynikających 
z bogactwa doświadczeń służb obsługujących zwiedzających w 
parkach narodowych w USA i ich prób interpretacji dziedzictwa. 
Od czasu do czasu odwoływał się do amerykańskich filozofów, 
takich jak Ralph Waldo Emerson.

Tilden dostrzegł potrzebę zdefiniowania tej działalności edu-
kacyjnej, ale jednocześnie czuł się niekomfortowo z jej jedno-
znaczną definicją. Dlatego też podjął kilka alternatywnych prób 
wyrażenia tego, co uznawał za kluczowe dla interpretacji dzie-
dzictwa i uzupełnił to sześcioma fundamentalnymi zasadami. 
Jednocześnie nie pozostawił wątpliwości, że zamiarem jego 
książki nie było podanie ostatecznych sformułowań.

Uważna obserwacja i niosąca znaczenie refleksja stanowią 
sedno prawdziwej działalności interpretacyjnej. Dzięki nim inter-
pretatorzy dziedzictwa również mogą odczuwać potrzebę zasta-
nowienia się nad tym, jakie znaczenie, w gruncie rzeczy, ma lub 
może mieć interpretacja dziedzictwa dla tych, którzy odwie-
dzają miejsca dziedzictwa, jak też dla społeczeństw w plurali-
stycznych demokracjach. Publikacje na ten temat mogą służyć 
jako pożywka dla myśli, mogą one prowokować do rozważań 
nad tematem z różnych perspektyw. Ostatecznie jednak każdy 
interpretator musi od czasu do czasu zastanowić się i prawdo-
podobnie ponownie rozważyć swój własny sposób rozumienia 
interpretacji. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że rozu-
mienie to będzie ewoluować i ulegać zmianom na przestrzeni lat.

Dla interpretatorów dziedzictwa w Europie może mieć sens osa-
dzanie filozofii interpretacji dziedzictwa w kontekście filozofii i 
podejść edukacyjnych, które wciąż odgrywają zasadniczą rolę 
dla tego kontynentu. W jaki sposób interpretacja dziedzictwa 
zakorzeniona jest w ruchu oświeceniowym i co odziedziczyła 

ona po romantykach? Jaki ma ona związek z edukacją formalną 
i edukacją postępową? Czy całkowity rozpad zachodniej cywi-
lizacji i dewastacja Europy przez reżim nazistowski mają jakieś 
znaczenie dla roli interpretacji w ludzkiej społeczności?

Pytania te są ogromnie istotne dla głębszego zrozumienia roli, 
jaką interpretacja odgrywa lub powinna odgrywać we współ- 
czesnej Europie. Pewne wstępne przemyślenia dotyczące tych 
pytań, których celem jest prowokowanie do dalszej refleksji, 
zostały zarysowane w e-booku „Sięgając głębiej – badanie 
korzeni interpretacji dziedzictwa” (dostępnym na stronie www. 
interpretingheritage.eu). Zainspirowany tymi badaniami rozdział 
podręcznika InHerit, dostępnego na tej samej stronie, sta-
nowi podejście do tego tematu pod nieco bardziej fenomeno-
logicznym kątem. Bada on, co dzieje się, gdy doświadczamy 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, oraz w jaki sposób 
powinno się powodować, by takie doświadczenia miały zna-
czenie dla ludzkiej jednostki i społeczności.

Z punktu widzenia tych badań wydaje się, że interpretacja dzie-
dzictwa stwarza bardzo istotne możliwości edukacyjne, szcze-
gólnie w zakresie kształcenia ustawicznego. Jej potencjał dla 
wielkiego społeczeństwa jest w dużej mierze niedoceniany przez 
decydentów. Większość interpretatorów natychmiast zgodziłaby 
się z tym stwierdzeniem. Jednakże powtórne rozważenie filozofii 
dziedzictwa być może ujawniłoby, że my sami nie doceniamy 
znaczenia interpretacji dziedzictwa.

Kurfürstendamm
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Profil kompetencyjny w 
dziedzinie zawodowej 
interpretacji dziedzictwa
Podstawą do stworzenia programu nauczania dla interpreta-
torów dziedzictwa jest opracowanie profilu kompetencyjnego 
interpretatora dziedzictwa, czyli ram odniesienia dla kompetencji 
w dziedzinie zawodowej interpretacji dziedzictwa (pełny profil 
znajduje się w podręczniku InHerit na stronie www.interpreting-
heritage.eu). Obszar ten obejmuje nie tylko osoby zatrudnione 
lub samozatrudnione w tym sektorze, ale również istotną grupę 
wolontariuszy, którzy są nie do zastąpienia w wielu miejscach 
dziedzictwa lub muzeach.

InHerit koncentruje się na profilu kompetencyjnym i podejściu 
zorientowanym na kompetencje ponieważ, w świetle założeń 
strategii Europa 2020, rozwój zawodowy ma być prezentowany 
(i uznawany) w kategoriach potwierdzonego rozwoju kompe-
tencji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście „cią-
głego rozwoju zawodowego” oraz nieformalnego kształcenia. 
Jeśli więc chcemy, by uznawano rozwój zawodowy w dziedzinie 
interpretacji dziedzictwa, musimy przekształcić go w rozwój 
kompetencji. Dlatego też zaczynamy od stworzenia profilu kom-
petencyjnego oraz poziomów i wskaźników biegłości. Oznacza 
to także, że szkolenia muszą ułatwiać rozwój kompetencji, tj. 
muszą być postrzegane jako aktywność edukacyjna napędzana 

przez kompetencje. Kwestia ta idzie w parze z faktem, że inter-
pretacja dziedzictwa jest nauką stosowaną i najlepiej jest, gdy 
szkolenia zawodowe i edukacja interpretatorów dziedzictwa 
organizowane są w konkretnym kontekście rzeczywistego 
świata.

Matryca
Dla potrzeb tego profilu definiujemy kompetencję jako zdolność 
osoby do wykonania określonego zadania lub czynności w okre-
ślonym zakresie kontekstów rzeczywistego świata. Aby stać się 
osobą kompetentną, jednostka musi posiąść szczególną kombi-
nację wiedzy, umiejętności i postaw (ang. knowledge, skills and 
attitudes, KSA), która jest konieczna do osiągnięcia rezultatów w 
danym kontekście.

Zespół zdefiniował obszary kompetencji, które są istotne dla 
zawodowej dziedziny interpretacji dziedzictwa jako całości, 
obejmujące wszystkie stanowiska związane z interpretacją 
dziedzictwa. Można odróżnić tu obszary podstawowych kom-
petencji od dodatkowych kompetencji ogólnych, które są 
jednak także kluczowe dla zdolności opracowywania i przed-
stawiania interpretacji dziedzictwa. Podstawowe obszary kom-
petencyjne w dziedzinie interpretacji dziedzictwa obejmują: 
badania, konceptualizacje i planowanie, prezentacje medialne i 
przekaz osobisty. Obszarami dodatkowych kompetencji ogól-
nych są: ewaluacja, reklama i promocja, zarządzanie i szko-
lenia.

Poziom 
EQF Badania Planowanie Przekaz  

osobisty
Prezentacja 

medialna Ewaluacja Promocja Zarządzanie Szkolenie

3 P

4 P P S P S P S

5 P S

6 S S S

7

8
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W praktyce dana osoba nie musi posiadać kompetencji we 
wszystkich tych obszarach. Od konkretnego stanowiska, jakie 
zajmuje interpretator, zależy, które obszary kompetencji i na 
jakich poziomach są dla niego istotne, by był on w stanie reali-
zować szereg przydzielonych mu zadań.

W każdym obszarze kompetencje opisane są stosownie do kon-
tekstu i poziomu kwalifikacji. Poziomy te są zgodne z deskrypto-
rami europejskich ram kwalifikacji (ang. European Qualifications 
Framework, EQF). Poprzez odniesienie się do tych ram, kompe-
tencje uzyskane przez osobę uczącą się, rozumiane jako zdol-
ność do osiągnięcia rezultatów w danym kontekście, stają się 
przejrzyste i porównywalne. Kwalifikacje i certyfikaty w dziedzinie 
interpretacji dziedzictwa, odnoszące się do tych ram, będą uła-
twiały pracodawcom porównywanie kandydatów w zależności 
od charakterystyki stanowiska pracy, bez względu na to, w 
jakim kraju kompetencje zostały zdobyte i jakie nazwy noszą 
te kwalifikacje. Taki profil kompetencyjny pozwala także pod-
miotom opracowującym lub oferującym szkolenia i kształcenie 
w zakresie interpretacji dziedzictwa na powiązanie ich świa-
dectw i kwalifikacji z europejskimi ramami kwalifikacji. Profil ten 
może być także przydatny przy ocenie istniejącego programu w 
zakresie jego potencjalnych luk.

Matryca ta nie łączy kompetencji z zadaniami ani zawodami/
rolami interpretacyjnymi, ale wiąże je z poziomami kwalifikacji. 
Kompetencje te i poziomy tworzą bloki. Określona praca/funkcja 
w danym kontekście będzie wymagać kombinacji różnych kom-
petencji na różnych poziomach. Kombinacja ta może być różna 
w zależności od kontekstu, jednak elementy na poziomie bloku 
będą porównywalne.

Przykładowo, od pracownika interpretacyjnego działającego jako 
lokalny przewodnik (P) wymaga się umiejętności opracowania i 
przygotowania średnio skomplikowanej interpretacji związanej 
z głównym przedmiotem danego, pojedynczego miejsca, którą 
ma on osobiście zaprezentować. Osoba ta potrzebuje kombi-
nacji kompetencji o różnych poziomach w 6 obszarach (kolor 
jasnoszary), co zostało przykładowo przedstawione w powyż-
szej matrycy. Posiada ona kompetencje do samodzielnego opra-
cowywania prostych programów/produktów interpretacyjnych 
w obszarze jej głównego przedmiotu oraz do postępowania 

zgodnie z wytycznymi planu interpretacyjnego/planu ogólnego.
Specjalista w zakresie interpretacji medialnych (S) posiada-
jący kwalifikacje w zakresie opracowywania i przygotowywania 
produktów (i programów) interpretacyjnych dla różnych miejsc 
dziedzictwa, które są powiązane z jednym głównym obszarem 
tematycznym / jednym głównym przedmiotem, potrzebowałby 
innej kombinacji (kolor ciemnoszary).

W podobny sposób matryca kompetencyjna może znaleźć 
zastosowanie przy opracowywaniu lub weryfikacji programów 
studiów wyższych w dziedzinie interpretacji dziedzictwa.

Pracodawcy w obszarze interpretacji dziedzictwa mogą uznać 
matrycę kompetencyjną InHerit za narzędzie przydatne do opra-
cowania profilu stanowiska pracy dla pracownika lub wyko-
nawcy. Może być ona pomocna w określaniu, jakie kompetencje 
są wymagane lub wskazane oraz które poziomy biegłości są 
potrzebne. 

Tym sposobem matryca ma wartość uniwersalną i oferuje 
wspólną płaszczyznę dla porównywalnych opisów stanowisk 
pracy oraz opracowywania programów nauczania, co właśnie 
jest celem projektu InHerit i punktem wyjścia dla dalszego roz-
budowywania materiałów szkoleniowych i kursów.
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Edukacja i szkolenia 
zorientowane na 
kompetencje
 
Nauka opierająca się na kompetencjach wymaga podejścia do 
edukacji, które różni się od tradycyjnych sposobów podejścia 
do nauczania. Tradycyjna edukacja koncentruje się na przeka-
zywaniu wiedzy; w edukacji opierającej się na kompetencjach 
podkreślamy znaczenie wywierających silny wpływ lub bogatych 
środowisk edukacyjnych, które umożliwiają uczącym się anga-
żowanie się w znaczące procesy nauki.

Kluczowe cechy podejścia zorientowanego na kompe-
tencje
Najbardziej charakterystyczne cechy tego podejścia mogą 
zostać podsumowane w następujący sposób:

• Konteksty znaczeniowe
Aby mógł zachodzić proces uczenia się, zaleca się, by edu-
katorzy tworzyli lub wyszukiwali konteksty znaczeniowe, w 
ramach których osoby uczące się będą doświadczać istot-
ności i znaczenia kompetencji nabywanych w naturalny 
sposób. W przypadku interpretatorów dziedzictwa sytuacje 
te będą musiały obejmować konteksty, w których interpreta-
torzy dziedzictwa wykonują swoją pracę.

• Pole dla inicjatyw i kreatywności
Dla nabycia kompetencji konieczne jest, aby dawać uczniom 
pole do podejmowania inicjatywy. Stanowi to zasadniczy 
warunek, ponieważ kompetencje implikują podejmowanie ini-
cjatyw, wykazywanie się kreatywnością, dążenie do realizacji 
własnych ambicji.

• Konstruktywna nauka
Filozofia edukacji opartej na kompetencjach ma swoje 
korzenie w konstruktywizmie społecznym, który przenika 
nasze obecne poglądy na naukę. Uczenie się pojmowane jest 
jako proces budowania własnej wiedzy w interakcji z własnym 
środowiskiem, nie zaś jako proces absorbowania wiedzy, 

którą inni próbują nam przekazać. Interpretacja dziedzictwa 
jako taka może być postrzegana jako czynność konstruktyw-
nego generowania wiedzy.

• Interaktywne uczenie się we współpracy z innymi oso-
bami (kolegami, nauczycielami itd.)
Podstawową ideą edukacji opierającej się na kompeten-
cjach jest pomoc uczącym się w rozwijaniu i konstruowaniu 
ich własnej wiedzy oraz w szukaniu sposobów optymalnego 
wykorzystania kompetencji innych osób w ich własnym planie 
uczenia się.

• Uczenie się przez odkrywanie
Otwarte procesy uczenia się wymagają nauki, którą można 
scharakteryzować jako aktywne odkrywanie, w przeciwień-
stwie do nauki receptywnej. Nie oznacza to, że treści eduka-
cyjne nie powinny być udostępniane i łatwo dostępne. Znaczy 
to, że sposób zdobywania wiedzy lub kompetencji nie może 
być jedynie procesem dostarczania informacji, ale zawsze 
powinien być on osadzony w podejściu opierającym się na 
odkrywaniu.

• Nauka refleksyjna
Uczenie się oparte na kompetencjach wymaga również, 
oprócz skupienia się na kluczowych umiejętnościach, nacisku 
na procesy uczenia się jako takie. Analizując własne potrzeby, 
motywacje, podejście, postępy, wyniki itp. rozwijamy własne 
kompetencje/strategie uczenia się, które mogą być uważane 
za meta-kompetencje.

• Indywidualna nauka
Informacje, wiedza i strategie nabierają znaczenia dla danej 
osoby tylko wtedy, gdy stają się one integralną częścią jej wła-
snego zasobu wiedzy i kompetencji. W edukacji oznacza to, 
że osoby uczące się muszą być w stanie identyfikować się z 
kontekstem, osobami, sytuacjami oraz interesami, które są 
objęte danymi domenami nauczania.
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Implikacje
Od uczenia się dla działania do działania dla nauki – oto zasad-
nicze sedno koncepcji edukacji zorientowanej na kompetencje. 
Dlatego też szkoleniowcy powinni:

• formułować cele w zakresie kompetencji;
• organizować warunki pracy/nauki;
• tworzyć bogate środowisko edukacyjne, które uwzględnia 

dylematy i opcje;
• zapewniać realistyczne zadania i wyzwania zawodowe;
• zapewniać materiały wyjściowe, organizować dyskusje;
• organizować przemyślenia, podawać dane wyjściowe;
• oceniać demonstrowane kompetencje;
• przekazywać opinie i sugerować dalsze działania.

Ninfa Garden

Walidacja
Kolejnym krokiem rozwoju zawodowego interpretatorów dzie-
dzictwa w drodze „uznanych szkoleń zawodowych zorientowa-
nych na kompetencje” jest walidacja ich wyników edukacyjnych. 
Walidacja jest „procesem identyfikacji, oceny i uznawania umie-
jętności oraz kompetencji nabytych w warunkach formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych”.

Walidacja stanowi kamień węgielny koncepcji ustawicznego 
kształcenia. Jeśli zgodzimy się, że nauka nie ogranicza się do 
klasy lekcyjnej (edukacja formalna), ale „zachodzi wszędzie” 
(miejsce pracy, branża społeczno-kulturalna, wolontariat), wów-
czas powinnyśmy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmów 
uznawania tej edukacji.

Istnieją cztery fazy procesu walidacji: identyfikacja, dokumen-
tacja, ocena i certyfikacja. Nie oznacza to, że każda walidacja 
obejmuje wszystkie te fazy; zależy to od celu walidacji oraz 
osobistych potrzeb osoby uczącej się. Niektórzy uczestnicy nie 
są zainteresowani formalnymi kwalifikacjami. W ich przypadku 
walidacja będzie ograniczać się do identyfikacji i dokumentacji. 
Inne osoby mogą potrzebować świadectwa jako potwierdzenia 
ich kwalifikacji na potrzeby ich obecnej pracy, przewidywanej 
zmiany zawodowej lub po prostu do własnego portfolio, które 
ma być w przyszłości wykorzystywane dla celów zatrudnienia.

Identyfikacja
Identyfikacja w tym kontekście oznacza identyfikację rezultatów 
procesu uczenia się oraz kompetencji nabytych lub rozwinię-
tych w jego trakcie. Najlepiej byłoby, aby szkolenia zawodowe 
w zakresie interpretacji dziedzictwa opierały się na rozwoju 
wstępnie zdefiniowanego zestawu kompetencji. „Profil kom-
petencji interpretacyjnych” InHerit proponuje ramy referencyjne 
dla tych kompetencji w odniesieniu do działań, kontekstu zawo-
dowego, poziomu itd. Elementy te powinny przekładać się na 
wyniki nauki opierające się nie tylko na celach kursu szkolenio-
wego, ale także na potrzebach grupy docelowej.

Dokumentacja
Dokumentacja w tym kontekście oznacza dokumentowanie 
indywidualnych wyników uczenia się oraz zapewnienie indywidu-
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alnego rozwoju kompetencji. Dokumentowanie wyników nauki 
może być zorganizowane w formie egzaminu bądź symulacji, 
stworzenia produktu, prezentacji, pisemnej dokumentacji lub 
demonstracji itp.

Ocena
Ocena jest procesem referencyjnym, w ramach którego porów-
nuje się indywidualne wyniki nauki z określonymi poziomami lub 
normami odniesienia. Mogą być to normy edukacyjne/szkole-
niowe lub zawodowe, najlepiej nieopierające się na wejściowych 
czynnikach dydaktycznych (np. czas i program nauczania), ale 
na czynnikach wyjściowych (efekty uczenia się).
Standardy zawodowe: zgodnie z logiką zatrudnienia, normy te 
koncentrują się na tym, co osoby mają wykonać oraz w jaki 
sposób i jak dobrze to wykonują w kontekście zawodowym.
Standardy edukacyjne/szkoleniowe: zgodnie z logiką edukacji i 
szkolenia, normy te koncentrują się na tym, czego osoby mają 
się nauczyć oraz w jaki sposób się tego uczą i w jaki sposób oce-
niana jest jakość i treść tej nauki. Są one formułowane w katego-
riach danych wejściowych (przedmiot, program nauczania oraz 
metody, proces i ocena nauczania).11

Certyfikacja
Po ocenie następuje etap certyfikacji – oficjalnego potwier-
dzenia osiągniętych wyników nauki. Proces ten powinien być 
zarządzany przez wiarygodny organ lub organizację. „Wartość 
i ważność świadectwa zależy od legitymacji wystawiającego je 
organu”. Musi być ono także powiązane z krajowymi ramami 
kwalifikacji (krajowe przepisy dotyczące uznawania wykształ-
cenia), takimi jak europejskie ramy kwalifikacji EQF12.
Mogą być one także powiązane z europejskim systemem trans-
feru i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
(ang. European System of Credits for Vocational Education and 
Training, ECVET).
 
W pilotażowych kursach projektu InHerit szkoleniowcy wprowa-
dzili także system walidacyjny o nazwie LEVEL5. Twórcy LEVEL5 
zakładają, że wyniki nauki mogą zostać przedstawione za 
pomocą trzech elementów składowych lub wymiarów: kompo-
nent wiedzy, komponent aktywności i komponent emocjonalny. 

11  Europejskie wytyczne dla walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, 
CEDEFOP 2014

12  Tamże

Ten trzeci element składowy jest często zaniedbywany przy 
dokonywaniu oceny wyników nauki. Jednak w większości pro-
jektów edukacji nieformalnej wymiar emocjonalny ma ogromne 
znaczenie. Dla potrzeb procesu oceny, poziomy indywidualnych 
kompetencji zostały ustalone na pięciu poziomach dla każdego 
wymiaru, co było źródłem nazwy LEVEL5. Stąd rdzeniem sys-
temu jest trójwymiarowy system wizualizacji: sześcian LEVEL5.13

Oś czasu: Adamello Brenta Natural Park

13  http://www.reveal-eu.org/
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Project co-ordinator

Pracujesz w parku, opactwie, zabytkowym obiekcie, 
muzeum...? Jesteś przewodnikiem, strażnikiem, 
menadżerem, osobą odpowiedzialną za public rela-
tions, projektantem wystaw, kuratorem, autorem 
tekstów reklamowych, kuratorem oświaty...? Jesteś 
zainteresowany potęgowaniem doświadczeń osób 
zwiedzających obiekt, wzmacnianiem ich związku 
z tym obiektem oraz doskonaleniem ich edukacji...? 
Chcesz po prostu dowiedzieć się więcej na temat inter-
pretacji? Odwiedź naszą stronę i zapoznaj się z bros-
zurą, podręcznikiem InHerit i innymi materiałami, które 
można pobrać bezpłatnie w formacie pdf oraz przec-
zytać online za pośrednictwem platformy issuu.com. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony: 
www.interpretingheritage.eu


