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• metoda přípravy programů interpretace, která
zvyšuje pravděpodobnost, že budou funkční
• fungující program je ten, který vede k předem
stanoveným cílům
• navržena Lewisem (1980), rozpracována řadou
autorů, zejména Hamem (1992, 2013)
• v současnosti se jedná o metodiku podloženou
jak teoretickými rámci psychologie, tak řadou
evaluačních výzkumů

Znaky kvalitní interpretace
• má silné klíčové sdělení,
• je představena snadno pochopitelným
způsobem,
• má pro účastníka programu osobní význam,
• je příjemná.
I call this a TORE model.

Ham, 2013

Klíčové sdělení
Speedwell Cavern byl nejenom nejztrátovější důl
na olovo na světě, ale připomíná průmysl, který
přinesl smrt do mnoha chudých rodin.

Hlavní sdělení
•
•
•
•

zjednodušuje přípravu programu
eliminuje tříštění pozornosti účastníků
eliminuje tendenci k encyklopedičnosti
vytváří logický rámec pro zážitky účastníků

• silné klíčové sdělení
– má vysokou pravděpodobnost oslovit účastníky
(tedy provokovat k myšlení)

M. Medek, SIMID ČR

1

Dílny a seminář
PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE

Hlavní sdělení – další příklady

Srozumitelná struktura programu
• lépe reagujeme na informace, ke kterým již něco
najdeme ve své paměti,
• nové informace si zapamatujeme, pokud jsou
zařazovány do srozumitelné struktury,
• nejsme schopni pojmout více než 4 hlavní myšlenky

****
*********
++++****

Osobní význam
• Interpretace je smysluplná
– rezonuje s mým poznáním (viz výše),
– rozumím sdělení (bez cizích slov).

• Interpretace je osobní
– viz. Tildenův princip č. 1,
– dotýká se mne – využívá tzv. univerzálních konceptů –
láska, strach, smrt, odvaha, přátelství

Znaky kvalitní interpretace
• má silné klíčové sdělení,
• je představena snadno pochopitelným
způsobem,
• má pro účastníka programu osobní význam,
• je příjemná.
Důležitý je také jasný cíl, tj. musíme vědět,
proč to děláme a čeho chceme dosáhnout.

M. Medek, SIMID ČR

Příjemný zážitek
• nemusí znamenat zábavný, ale musí bavit, to
znamená, je to zážitek, který odpovídá očekáváním
(nebo) je považován za přiměřený.
• nadšení a opravdový
zájem lektora/
průvodce jsou
nakažlivé!

Proč byl program ve Speedwell Cavern
úspěšný?
• Soustřeďoval pozornost návštěvníka k
jednomu tématu – dobývání olova.
• Používal jednoduchý jazyk a logicky
uspořádaný děj programu.
• Dějová linie se dotýkala osobních témat:
úspěch/neúspěch, zdraví, smrt, těžká práce.
• Průvodce dokázal moderovat očekávání
návštěvníků.
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