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Звертаючись до послання уповноважувальної освіти у вигляді конверта, можна показати його за 

допомогою 5 людей, які встають по кутках (проблема, знання, навички, поведінка) та в центрі (ставлення, 

цінності). Якщо ми хотіли би просунути вперед проблему, ми маємо гармонійно рухати всю конструкцію. 

 

Базуючи будь-який процес на підходах уповноважувальної освіти (навчання, виховання, управління, тощо), 

ми намагаємося орієнтувати його і на сам процес, і на результат рівною мірою. 

Графічно це можна зобразити так. 

Принципи програми дають вихідний пункт, а також формують досить широке поле, яким можна рухатися в 

межах дотримання цим принципам. При цьому, процес руху може коливатися як вниз-вверх, так і вправо-

вліво.  

Саме це гарантує запобігання створенню в програмі структурного насилля та його розвитку. 

 

         ПРИНЦИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І як приклад попереднього положення, можна навести можливість зміни порядку слідування самих 

принципів. Ми неодноразово підкреслювали, що ми завжди починаємо з принципу – приходити вчасно. У 

процесі спільних пошуків з ромськими педагогами з новоствореної Ромської освітньої мережі “Gabarde Ile” 

ми багато говорили про важливість мотивації для ромських дітей в плані їх залучення до навчання. 

Говорилося також про важливість для них свободи, яку частіше за все вони не отримують в традиційній 

школі. Так народилася пропозиція в ромських групах змінити порядок принципів, почавши з 

добровільності. Ви вільні прийти чи не прийти на заняття, зустріч, тощо, але якщо ви (особисто!) прийняли 

рішення щодо участі, тоді маєте дотримуватися принципу вчасності, дисциплінованості. Наступні принцип 

ідуть в тій же послідовності. 

 

УСПІШНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Ось що народилося вустами учасниць щодо обговорення вправи “Я пишаюся...” 

• „Гордість – це досягнення людини, гординя – її проблема” 

 

Я – Ти – повідомлення  і  Співпраця 
 

Для тих, хто уже знають, як розпізнати “Я – повідомлення” й “Ти – повідомлення”, можна запропонувати в 

малих групах чи індивідуально згадати уривки з пісень, казок, оповідань, фільмів, тощо, що стосуються в 

одному випадку “Ти – повідомлення”, а в іншому “Я – повідомлення”. 

 

Пропонуємо, як варіант (може й основний), логічно об’єднати цю вправу з наступною (“Співпраця”). Це 

може зробити обговорення і весь перебіг тренінгу більш жвавим і природним. Ситуація “Апельсин” 

зустрічається частіше і частіше в інших тренінгах, втрачаючи свіжість для сприйняття і глибоке розуміння 

потреби її вивчення, зокрема, з’ясування інтересів сторін. 

Для того, щоби було можливо таке продовження, ситуація “я – повідомлення” має завершитися не 

запропонованим виходом, а лише роздумом-запитанням “А що ж нам зробити?”. 

Тоді наступна вправа починається з такого вступу – поведінка змінилася, але чи вирішило лише це 

проблему (можна зробити посилання на послання уповноважувальної освіти)? Що присутні можуть 

запропонувати для виходу? 



Тренери мають придумати ситуації “співпраця – співпраця” для такого продовження, а також упередити їх 

можливе пропонування з боку присутніх. 

У випадку з двома студентками перед іспитом, один з варіантів їх відповіді на питання – що ви пропонуєте 

(а тобто і відповідає вашим інтересам) – був таким: 

- та, що забула конспект – подзвонити братові, він може заїхати додому і завезти нам; 

- та, кому належав конспект – підійти до завідуючої кафедрою, яка водночас є керівницею диплома 

цієї студентки, і здати іспит їй без конспекту. 

Цікавим є те, що тут же був запропонований ще й п’ятий варіант – транссенд, коли сторони отримують 

більше, ніж вони хотіли. У згаданій ситуації перша студентка запропонувала познайомитися зі своїм 

братом, а друга – підійти разом до завідуючої кафедрою і попросити її взяти ще одну студентку на диплом. 

Ви можете застосувати інші ситуації. Важливо лише, щоби зберігалася внутрішня логіка. 

 

Повітряна куля 

 

Виявляючи нові контексти в цій вправі, можна звернути увагу на те, що вона ставить за мету зрозуміти 

значення компромісу для поетапної трансформації конфлікту. Воно може бути також доцільним, коли 

разом працює дуже розрізнена група з несталим колективом, в якому відсутні підтримка і взаєморозуміння.  

Цікаво також і тут обговорити можливість транссенд рішення. Так, в одній групі, при вирішенні 

послідовності, за якою слід викидати за борт речі, було запропоновано надути човна, прив’язати до нього  

один кінець каната, а другий – до мішку з консервами. Враховуючи, що куля вже підлітає до берега, все це 

згодом можна буде забрати. 

 

ДІАЛОГ РІЗНОМАНІТНОСТІ 

 

Чого чекає від Я суспільство 

 

Ця вправа часто викликає занепокоєння у тренерів в плані логічності і послідовності переходу від вступних 

позицій (пантоміма, перелік якостей жінок і  чоловіків, тощо) до самого визначення ґендеру. Так, одна з 

тренерок, аналізуючи характеристики, написані групою для жінок і чоловіків, зробила висновок: “Як ми 

бачимо, є “справжня” відмінність (біологічна) і умовна. Ось для розрізнення цих відмінностей і було 

запроваджено поняття “ґендер”.  

Ставлячи питання – до яких відмінностей – біологічних чи ґендерних – відноситься то чи інше положення, 

можна попросити “голосувати ногами”, застосовуючи при цьому техніку з такою ж назвою.  

 

Рамки стереотипів 

 

При обговоренні обмежень рамок стереотипів одна тренерка запропонувала подумати не лише про ризики, 

а й вигоди існування стереотипів. Само по собі питання цікаве і важливе, але необхідно розуміти, куди 

може привести відповідь на нього. Якщо в тренерів недостатньо аргументації та аналітичних навичок, то 

група може залишитися з думкою, що позитивні впливи стереотипів переважають над негативними. Одним 

з можливих варіантів обговорення може бути висновок, що вигода від стереотипів може бути явищем 

тимчасовим і слугувати для маніпуляції. Але виникає наступне питання – хто ким маніпулює? Бажаємо ми 

маніпулювати ким-небудь чи самім підпадати під маніпуляції? Окрім того, такі маніпуляції 

використовуються в умовах вертикальної влади “над”, а не влади “з”.  
Була також запропонована ще одна графічна схема показу стереотипів.  

Якщо ми хочемо з’єднати двома прямими 4 крапки всередині, то вони можуть зустрітися також всередині 
поля. Але якщо ці крапки розташовані далі одна від одної чи ближче до краю поля, то перетин двох прямих 

обов’язково вийде за пропоновані рамки. 

Проводячи аналогію, можна сказати, що певні ситуації і завдання можливі всередині поля стереотипів. Але, 

якщо нам треба вирішити щось більш масштабне чи незвичайне, то неможливо лишатися всередині цього 

поля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колесо дискримінації 

Висловлення групи щодо символу вправи. 

“Колесо  дискримінації схоже  на  земну кулю, ці промені проходять по нашій  планеті.” 

“Якщо в колеса не  буде шпиць, то не буде й самого колеса.” 

“Колесо може увезти в майбутнє, а може повернути назад.” 

 

Я голосую за... 

В багатьох випадках учасниці і учасники бачать тільки чоловіків на політичних посадах. Треба багато 

проговорювати, даючи завдання. Для цього тренерці треба мати повний набір знань. 

Завдання залежить від того, що тренер хоче отримати на виході.  

Два аспекти:  

- особисте ставлення (яку людину ви хочете бачити?) 

- крім особистого ставлення є потреба суспільства. 

При проведенні маємо обирати більш конкретні напрямки, говорячи, на якому рівні обирають. Від цього 

можуть залежати риси і якості людини. 

Можна говорити про риси, а можна – про дії (що має робити, тобто пишемо програму). 

Можна доповнити вправ і завдань. Наприклад – якою має бути жінка, щоб її обрали? Якою має бути 

чоловік? 

Можна дати фотографії людей, які балотувались – кого б ви обрали і чому. 

Але завжди важливо: на якій фрейм, кістяк, підхід ми це посадимо. 

 

Рухавки 

 

Якщо ви пам’ятаєте вправу, коли по трійках малюються портрети, не глядячи на них, то ми пропонуємо 

варіацію, коли так саме малюються тварини, рослини, предмети. 
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