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1. TAOTLUSED JA EESMÄRGID
ÜLDISELT
Harida õpilasi pärandi interpreteerimise erialal. Niimoodi saavad õpilased
kasutada seda suhtlusvahendina, et anda vabal ajal pärandi väärtusega
paikade külastajatele temaatiline, teadlik, organiseeritud, asjakohane ja
meelelahutuslik informatsioon, mis õhutab neis pärandi suhtes hindavat ja
hoidvat suhtumist kujundama.

KONTSEPTUAALSELT
•

Õppida pärandi interpreteerimise kui eriala ja ametialase arengu
aluse tähendust.
Omandada alusteadmised interpreteerimisvõtete kohta ja erinevate
temaatiliste aineblokkide spetsiifilise valdkonna terminoloogia kohta.

•

Õppida pärandi ressursi analüüsi protseduure.
Tuvastada suurima interpreteerimispotentsiaaliga omadused ja mõista
metodoloogiat interpreteeritava ressursi pakutavate võimaluste
hindamiseks.

•

Õppida pärandi interpreteerimise sihtpubliku tüübi ja iseloomu
kohta.
Mõista, et sihtpublikuks on inimesed, kes on seal oma vabast ajast.
Seega pole nad kohustatud kuulama keerulisi sõnumeid ning nad on
tegelikult pärandi potentsiaalsed hoidjad.

•

Õppida erinevate interpreteerimisvõtete ja nterpreteerimisvahendite
ja nende hindamise kohta
Õppida interpreteerimisvõtteid ja interpreteerimisvahendeid. Valida ja
toetada kõige adekvaatsemaid ressursse, eesmärke, sihtkohta,
keskkonna tingimusi ja publikut. Teada, kuidas koostada meetodeid
iga juhtumi hindamiseks.

3

Uue kutseprofiili” pärandi interpreteerija”
koolitusprogramm

HOIAKULISELT
•

Pärandi interpreteerimise kui suhtlusvahendi teoreetiline hindamine.
Pärandi interpreteerimise kui tõhusa eriala olulisuse ja tähenduse,
selle päritolu, põhiliste omaduste ja teoreetilise ülesehituse hindamine
suhtlemiseks publikuga, kes pärandiväärtusega paiku külastab.

•

Pärandi interpreteerimise
väärtustamine.

kui

tõhusa

säilitamise

vahendi

Väärtustada pärandi interpreteerimise eriala kui olulise korraldus- ja
publikuga suhtlemisvahendi potentsiaali, et saavutada pärandi
väärtuste säilimist.
•

Empaatia arendamine
puuetega inimestega.

erinevat

liiki

sihtpublikuga,

sealhulgas

Anda edasi huvi mitmesuguse publikuga töötamisel, mõista nende
põhivajadusi ja kuidas neid rahuldada, kasutades pärandi
interpreteerimist.
•

Kujundada valmisolek multidistsiplinaarseks meeskonnatööks.
Omandada pooldav hoiak interdistsiplinaarsete võtete abil rühmades
töötamiseks.

PROTSEDUURILISELT
•

Kujundada lihtsalt mõistetavad tegevused, et tõmmata ja hoida
publiku tähelepanu.
Kujundada tegevused, mis on hästi organiseeritud, asjakohased,
meelelahutuslikud, tähendusrikkad ja nauditavad, kaasates protsessi
ka publiku.

•

Kujundada temaatilise stsenaariumiga tegevused.
Kujundada selgelt sõnastatud teemad, mis sünteesivad nii põhiideed
kui ka paiga väärtuste olemust.

•

Kujundada sõnumeid pärandi ressursside tähenduste põhjal.
Avastada ressursi materiaalsed ja mittemateriaalsed elemendid ning
tuvastada universaalsed kontseptsioonid, mis väljendavad seda, mida
antud ressurss tähistab.
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•

Luua intellektuaalne ja emotsionaalne kontakt publiku ja ressursi
vahel.
Pakkuda publikule võimalusi, et mõista uusi kontseptsioone ja ideesid
ning tekitada emotsioone, mille tulemusel tekib rohkem mõtlemist ja
endassesüüvimist.

•

Luua sõnumeid, mis loovad hoidva ja austava suhtumise ressurssi.
Kujundada
sõnumeid,
mis
soodustavad
publiku
isiklikku
endassesüüvimist ja hindamist, et edendada positiivset suhtumist, mis
võib pärandi suhtes soodsaks muutuda.

•

Kujundada võtted ja interpreteerimisvahendid, mida on vaja nende
hindamiseks.
Kavandada interpreteerimistegevuste hindamine ning rakendada
kvalitatiivse
ja
kvantitatiivse
hindamise
võtteid
interpreteerimisprogrammide optimeerimiseks.
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2. SISU
1. MOODUL
Pärandi interpreteerimine.
2. MOODUL
Pärandi interpreteerimise kontekst ja sisu
3. MOODUL
Interpreteerimine ja suhtlemine
4. MOODUL
Pärand jätkusuutliku arengu mootorina
5. MOODUL
„Teooriast praktikasse“: interpreteerimisvahendid
6. MOODUL
Looduskaitse, keskkonna ja Euroopa direktiivid
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1. MOODUL
Loodus- ja kultuuripärandi
interpreteerimine
Üldine eesmärk:
Tunda pärandi interpreteerimise algupära ja tähendust

Konkreetsed eesmärgid:
•

Mõista
üldiselt
pärandi
interpreteerimise,
konteksti,
rakenduskeskkondade ja osa kasutatavate vahendite tähendust ja
eesmärki.

•

Tuvastada interpreteerimisprotsessi erinevad osalised.

•

Anda ülevaade pärandi interpreteerijate pädevusest.

•

Mõista täpselt interpreteerimiskavadest pärinevat metodoloogiat.

Kestus (15%)
Eeldatav kestus tundides: 60 tundi
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 70%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 30%

Näidisharjutused
1. MOODUL:
•

Koostage individuaalselt või gruppides igaühe definitsioon pärandi
interpreteerimisele.

•

Andke näiteid kontseptuaalsetest, emotsionaalsetest ja hoiakulistest
eesmärkidest õpetaja pakutud interpreteerimissituatsiooni kontekstis.

•

Selgitage rühmades toimet konkreetsele interpreteerimistegevusele, kui
sihtrühm oleks näiteks:
•

lastega välismaalaste rühm;

•

erinevatest rahvustest rühm;
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•

linnast pärit samast rahvusest rühm, kus kaks liiget on tummad;

•

maapiirkonnast pärit samast rahvusest rühm;

•

väga suur rühm;

•

suur rühm inimestest, kellel on teema kohta juba eelteadmised.

•

Valige
paigas
pärandilise
huviga
koht
lühikeseks
interpreteerimisplaaniks.
Jagage
rühmadele
interpreteerimise
kavandamise varajased etapid (eesmärgid, ressursid, publik) ja
üheskoos tuvastage kõige sobivamad vahendid ning viige läbi lühike
hindamine.

•

Teostage rollimäng meeskondadega, kes kujutavad erinevaid osalisi
ressursi või erilise pärandilise huviga paiga säilitamises ja täiustamises.
Õpetaja või üks õpilastest võib arutlust juhtida. Erinevate rühmade
tuvastamiseks on soovitatav antud moodulis näidatud skeem üle
vaadata (selles on administratsioon, interpreteerimiseksperdid,
kogukonna esindajad, assotsiatsioonid jne) ja seda kõnealuse
konkreetse juhtumi jaoks kohandada.
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2. MOODUL
Pärandi interpreteerimise kontekst ja
sisu
Üldine eesmärk:
Tuvastada erinevat tüüpi pärandi väärtused ja hinnata nende olulisust
ühiskonna jaoks.
Tunda pärandi ressursi analüüsimise ja hindamise protseduure.

Konkreetsed eesmärgid:
•

Mõista publiku ja ressursi teadlikkuse olulisust.

•

Mõista interpreteerimisvõtete rolli, et soodustada publikul ressursi
tähenduse ja olulisusega intellektuaalse ja

•

Emotsionaalse kontakti tekkimise võimalusi.

•

Mõista pärandi tähendust ja selle klassifikatsiooni.

•

Juhtida pärandi ressursi analüüsi protseduuri ja tuvastada kõige
tõenäolisemad interpreteeritavad omadused.

Kestus (20%)
Eeldatav kestus tundides: 80 tundi
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 70%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 30%

Näidisharjutused:
•

Pakkuge õpilastele välja järgnev arutlusteema: käsitlege kohalikke paiku,
millel on kõikidele õpilastele teadaolev pärandiline väärtus. Seejärel
mõelge koos järgnevatele teemadele:
o Miks sinu arvates neid paiku pärandilisteks väärtusteks peetakse?
o Kas sinu arvates kasutame nende puhul pärandi interpreteerimise
vahendeid?
o Mida sa arvad kasutatavatest interpreteerimisvahenditest? Kas
need tunduvad asjakohased? Kas oskad mõelda teisi mooduseid,
kuidas neid võiks kasutada?
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•

Valige üks pärandilise huviga koht piirkonnas. Siin moodulis näitena
esitatud tabelites toodud hindamise põhjal kohandage neid valitud paiga
vajaduste jaoks. Pärast seda täitke need paarides või rühmades.

•

Valige üks varaõiguslik koht piirkonnas. Koostage ajurünnaku abil
nimekiri võimalikest interpreteeritavatest omadustest. Seejärel tehke
grupitööd, kus igal rühmal on üks element. Näiteks tehke kollaaž, fotode
slaidiprogramm jne, mida ülejäänud rühma liikmetele näidata. Iga rühm
peab ka interpreteerimispotentsiaali mudelis näidatud kriteeriumide
põhjal tuvastama elemendi IPI.

•

Valige pärandilise väärtusega element piirkonnas. Jagage õpilased kahte
rühma ja arutlege elemendi unikaalsust. Üks rühm peab välja tooma,
miks nad seda eriliseks peavad ja teised, miks mitte. Pidage meeles, et
erilisus tähendab objekti haruldust paigas. Mida unikaalsem, seda
rohkem on sellel interpreteerimise potentsiaali.
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3. MOODUL
Interpreteerimine ja suhtlemine
Üldine eesmärk:
Kujundada temaatiliselt organiseeritud stsenaariumitega lihtsalt mõistetavaid
tegevusi, mis tõmbavad ja hoiavad publiku tähelepanu.

Konkreetsed eesmärgid:
•
•
•
•

Mõista ja analüüsida suhtlusprotsessi tervikuna.
Näidata põhisamme tõhusa sõnumi loomiseks, et mõjutada, mida publik
teeb, teab ja tunneb.
Õppida interpreteerimisvõtteid interpreteerimissõnumi koostamiseks.
Harjutada temaatiliste stsenaariumite koostamist, et need oleks
organiseeritud, asjakohased ja lõbusad.

Kestus (25%)
Eeldatav kestus tundides: 100 tundi
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 60%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 40%

Näidisharjutused:
•

•

•

Koostage
rühmades
interpreteerimisteemasid
loodusja
kultuuriressursside
jaoks,
kasutades
pealkirja,
teema
ja
interpreteerimissõnumite loomiseks mõeldud juhiste kohta õpitud
materjali.
Valige pärandilise väärtusega element piirkonnas. Rühmades koostage
interpreteerimissõnum, looge teema ja lühike tekst, järgides pärandi
interpreteerimise eriala juhiseid ja soovitusi.
Paaris rollimänguna tuleks ülejäänud õpilastele esitada situatsioon, mis
puudutab külastaja suhtlemist interpreteerijaga, kes töötab pärandi
väärtusega piirkonnas. Võite välja pakkuda järgmised situatsioonid:
külastaja küsib, kus on ohustatud linnuliigi pesa, keegi viskab
prügikastist prahti välja või puudutab muuseumis mõnda asja, mida ei
tohi puudutada ja nii edasi. Dünaamilisuse soodustamiseks saab iga
osaleja juhised selleks simulatsioonis ilma, et ta partner või teised
õpilased tema rolli teaksid. Ülejäänud võtavad vaatleja rolli. Õpilased
kasutavad pärandi interpreteerimise eriala võtteid, jälgides samal ajal
hoolega ka mitteverbaalset suhtlemist. Rolle võib igas paaris vahetada
ning anda iga paari ja ka iseenda esituse kohta konstruktiivset kriitikat,
et tuvastada võimaliku parandamise valdkondi.
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4. MOODUL
Pärand jätkusuutliku arengu mootor
Üldine eesmärk:
Mõista pärandit kui arengu endogeenset ressurssi ning pärandi
interpreteerimist kui eriala, mis võib kujuneda töökohtade säilitamise ja
jätkusuutlikuma tuleviku soodustamise võimaluseks.

Konkreetsed eesmärgid:
•

Pakkuda pärandit kui komplekti kohalikest väärtustest, mis üheskoos
traditsioonilise komponendiga on pidevas muutumises.

•

Mõista, et kohalikud
väärtustama.

•

Mõista, et hea osalusplaneerimisega on võimalik
sotsiaalmajanduslik, looduslik ja füüsikaline areng.

inimesed

peaksid

pärandit

tunnustama

ja

saavutada

Kestus (10%)
Eeldatav kestus tundides: 40 tundi.
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 70%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 30%

Näidisharjutused:
•

Grupis töötades koostage nimekiri keskkonna neist pärandi elementidest,
mida ei peeta piisavalt väärtuslikuks (käsitöö, traditsioonid, keel, toit jne).
Selgitage, miks:
o mis on selle kõige silmapaistvamad omadused?
o pakkuge ideid, et neid väärtuseid hinnata viisidel, mis ühtiks
ressursi säilitamise ja jätkusuutliku arenguga piirkonnas.
o kuidas saab kohalikku elanikkonda
o ja pärandi interpreteerimise asjatundjaid protsessi kaasata?
o mis saab administratsioonist või antud pärandi haldajatest?
o arutlege küsimust: kas pärandi interpreteerimine võib olla kohaliku
arengu vormiks? Tooge selle kohta näiteid.
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5. MOODUL
“Teooriast praktikasse”:
Interpreteerimisvahendid
Üldine eesmärk:
Õppida pärandi interpreteerija kutseprofiili ning erinevate interpreteerimisvõtete
ja mitmesuguste interpreteerimise vahendite kohta.
Mõista selle koostamise, rakendamise ja hindamise etappe.

Konkreetsed eesmärgid:
•
•
•
•
•

Pakkuda ülevaadet teadmistest ja oskustest, mis on osa pärandi
interpreteerija kutseprofiilist.
Liigitada ja kirjeldada erinevaid interpreteerimisvahendeid.
Näidata erinevate interpreteerimisvahendite eeliseid ja puuduseid.
Õppida üksikasjalikult koostama interpreteerimisvahendeid, mis vajavad
personali või on autonoomsed.
Mõista ja rakendada võtteid, et hinnata kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid
tooteid ja interpreteerimistegevusi.

Kestus (25%)
Eeldatav kestus tundides: 100 tundi.
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 60%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 40%

Näidisharjutused:
•

Koostage interpreteerimistegevus
kasutades ja põhjendage valikut.

õpitud

interpreteerimisvahendeid

•

Tehke uuesti 1. moodulis koostatud interpreteerimisplaan ja rühmades
valmistage valitud interpreteerimisvahendi lõplik kavand.

•

Rühmades esitage iseseisva marsruudi plaan lektori pakutud
konkreetsele ressursile, andes üksikasjaliku ülevaate rakendatud
vahenditest ja hindamismeetoditest.

•

Jagage õpilaste rühm neljaks grupiks. Iga rühm peab valmistama
audiovisuaalse esituse piirkonna elemendi või pärandilise paiga kohta.
Ettekanne ei tohiks olla pikem kui kümme minutit ja peaks sisaldama
kirjalikku lühiteksti, millele järgnevad pärandi interpreteerimise eriala
juhised.
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•

Esitage simulatsioonid rollimänguna, kus õpilased arvavad interpreteerija
rolli, kes esitab mitu situatsiooni nagu need, mis on esitatud allpool.
Õpilased peavad näitama, kuidas nad reageeriksid sellele:
o kujutlege, et juhendad tegevust ja rühmas on inimene, kes sinuga
pidevalt vaidleb ja grupis konflikte tekitab.
o kujutlege, et keegi su rühmas küsib sinult midagi, millele sa ei tea
vastust.
o juhid ratturite rühma, aga algusest peale tunned, et ühel inimesel
ei ole rattasõiduks piisavalt oskusi.
o juhitud tegevust sooritavas rühmas on inimesed, kes kasutavad
ratastooli, aga osa sinu marsruudist pole ligipääsetav.
Tegevuse õigeks koostamiseks peaksid õpilased rühmade sooritust
konstruktiivselt kommenteerima ning nad võivad ka teha ettepanekuid
teistsugusteks tegevusteks.

•

Julgustage arutelu vajadusest omada suuremal või vähemal määral
pärandi interpreteerija profiilis esitatud isikuomadusi ja nõudeid ning
esitage juhtumeid, et rõhutada nende olulisust. Seda võib teha
rühmasisese ajurünnakuga.
See tuvastab kõige olulisemaks peetavad isikuomadused. Seejärel on
soovitatav, et iga õpilane teeb individuaalselt oma nimekirja, kus on
näidatud tema tugevused ja nõrkused.
Pärast seda kogutakse enesehindamised kokku ja jagatakse õpilaste
vahel juhuslikult, nii et keegi ei saaks enda hindamist. Hiljem, pärast teise
õpilase hindamislehe lugemist võib pakkuda lihtsaid nõuandeid nõrkuste
ületamiseks ja tugevuste täiustamiseks.
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6. MOODUL
Looduskaitse, keskkonna ja Euroopa
direktiivid
Üldine eesmärk:
Pakkuda ülevaade kogukondlikul ja riiklikul tasandil algatustest, mis on
suunatud kultuuri- ja looduspärandi säilitamisele.
•

Algatada normatiivdokumentide ja loodushoiu õigusaktide pidamist ja
korraldamist.

•

Näidata kogukondlikul ja riiklikul tasandil edendamise ja loodushoiu
põhialgatusi.

•

Pakkuda ülevaadet olemasolevatest vajadustest ja saavutustest, mis on
loodushoiu ja jätkusuutliku arengu vallas tehtud.

Konkreetsed eesmärgid:
•

Õppida erinevates valdkondades aset leidvate pärandi säilitamise
algatuste ning neid soodustavate institutsioonide ja asutuste kohta.

•

Tutvuda normatiiv- ja loodushoiu õigusaktide dokumentatsiooni otsimise
ja käsitlemisega.

•

Näidata pärandi edendamise ja säilitamise põhialgatusi riiklikul ja
kogukondlikul tasandil.

•

Pakkuda ülevaadet olemasolevatest vajadustest ja saavutustest, mis on
loodushoiu ja jätkusuutliku arengu vallas tehtud.

Kestus (5%)
Eeldatav kestus tundides: 20 tundi
Teoreetilise koolituse eeldatav kestus: 80%
Praktilise koolituse eeldatav kestus: 20%

Näidisharjutused:
•

Koostage üldnimekiri dokumentide allikatest kohalikul, piirkondlikul,
riiklikul ja Euroopa tasandil ning võrrelge neid, et lõpuks tuvastada
pärandi erinevaid aspekte puudutav ressursside nimekiri: õigusaktid,
algatused, kohaliku arengu programmid jne.
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•

Arutlege liikmesriikide siseriiklike õigusaktide loomist puudutavate EL
direktiivide olulisust.

•

Teostage simulatsiooniharjutus, et olemasolevate kultuuriprogrammide
põhjal luua Euroopa tasandil ürituste kalender, millega pärandit
interpreteerimise seisukohast edendada.
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3. KVALIFIKATSIOON
KUTSEKVALIFIKATSIOON
• Nimi
Pärandi interpreteerija

• Kutsevaldkond
Ohutus ja keskkond

PÄDEVUS (OSKUSED)
• Üldpädevus
Pärandi interpreteerimise kasutamine suhtlusvahendina pärandi
väärtusega ruumi, paiga või elemendi külastajatele, kes näitavad
üles huvi selle pärandi vastu, ning selle suhtes hindava ja hoidva
suhtumise loomine.
•

Pädevusüksused
Teoreetilise pärandi interpreteerimise hindamine selle algusest
tänapäevani meie töö professionaalse arengu põhjaks.
 Õppida pärandi interpreteerimise päritolu ja tähendust.
 Õppida ja kasutada teoreetilisse interpreteerimisse
tehtud erinevaid panuseid.
Struktureerida
suhtlust
pärandi
interpreteerimise
kolme
põhisamba ümber: ressursi tundmine, publiku tundmine ja
interpreteerimisvõtete tundmine.
 Teadmisest interpreteeritavast pärandi ressursist.
 Teadmisest vastuvõtjate erinevate segmentide tüüpidest
ja isikuomadustest.
 Teadmisest erinevatest interpreteerimisvõtetest ning
erinevatest
interpreteerimisvahenditest,
nii
autonoomsetest kui ka personaliga kaasnevatest.
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Uue kutseprofiili” pärandi interpreteerija”
koolitusprogramm

Sõnastada
erinevate
interpreteerimistegevustega
edastamiseks mõeldud põhiideed, rakendades eriala
metodoloogilisi põhimõtteid.
 Koostada lihtsalt mõistetavad
tõmbavad ja hoiavad publikut.
 Kujundada
organiseeritud
stsenaariumitega algatused.

tegevused,

mis

temaatiliste

Koostada konkreetsed sõnumid, mis loovad kontakti ressursi
väärtuste ja sihtpubliku huvide vahel.
 Koostada sõnumid pärandi ressursi tähenduse
põhjal.
 Luua intellektuaalne ja emotsionaalne kontakt
publiku ja ressursi vahel.
 Võimalikult palju rõhutada hoidvat ja austavat
suhtumist ressurssi.
Hinnata erinevate interpreteerimistegevuste põhiaspekte.
 Koostada ja rakendada vajalikke võtteid, et hinnata
toodete ja interpreteerimistegevuste kvantitatiivset
ja kvalitatiivset edu ja tõrkeid, et neid vajadusel
optimeerida.

KUTSEALANE KESKKOND
•

Tegevusulatus
o Üldsus
o Töötajad ja üksikettevõtjad

•

Kaasnev koolitus
o Sissejuhatus pärandi interpreteerimisse
o Interpreteerimise kolm põhisammast
o Interpreteerimistegevuste koostamise ja väljatöötamise
metodoloogia
o Suhtlusstrateegiad
o Programmi hindamine ja interpreteerimisteenused
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