DIALOGUE BOX
Підходи та практики з молодіжних проектів для
порозуміння та діалогу

Збірка матеріалів та методик

2015

DIALOGUE BOX: Підходи та практики з молодіжних
проектів для порозуміння та діалогу
Онлайн-збірник матеріалів навчальних таборів молодих лідерів НУО,
впроваджених організацією «Інша Освіта» в рамках проекту «Сприяння
плюралізму та діалогу в українському суспільстві», що реалізується Фондом Східна
Європа за підтримки ChildFund Deutschland e.V.та Міністерства закордонних
справ Федеративної Республіки Німеччини.

2

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ
1. Громадянське суспільство. Участь молоді........................................................................................5
Поняття громадянського суспільства ................................................................................................5
Західні філософи про громадянське суспільство .............................................................................7
Теорія громадянства ..........................................................................................................................8
Сходи участі Харта ........................................................................................................................... 10
Методики для практичної роботи .................................................................................................. 12
2. Громадянська та політична освіта .................................................................................................. 15
Що таке політика?............................................................................................................................ 15
Досвід Німеччини ............................................................................................................................ 15
Види освіти: формальна, неформальна, інформальна освіта ..................................................... 17
Методики для практичної роботи .................................................................................................. 18
3. Особливості роботи із сільською молоддю та найкращі практики молодіжних проектів в
сільській місцевості ............................................................................................................................. 20
SWOT-аналіз ..................................................................................................................................... 20
Особливості проектної роботи в сільській місцевості в Україні та інших країнах: приклади
проектів ............................................................................................................................................ 22
АВCD-approach (asset based community development) розвиток спільноти заснований на
цінностях .......................................................................................................................................... 24
4. Історія як база для порозуміння та діалогу в молодіжних проектах .......................................... 27
Мультиперспективність .................................................................................................................. 27
Практики з України та Німеччини................................................................................................... 27
Місця пам’яті .................................................................................................................................... 31
Методики для практичної роботи .................................................................................................. 34
5. Ненасильницька комунікація ......................................................................................................... 37
Основна модель ненасильницької комунікації ............................................................................ 37
Активне слухання............................................................................................................................. 38
Зворотній зв’язок ............................................................................................................................. 40
Методики для практичної роботи .................................................................................................. 41
6. Конфліктний менеджмент та медіація .......................................................................................... 45
Поняття та причини конфліктів....................................................................................................... 45
Форми вирішення конфліктів ......................................................................................................... 45
Медіація ........................................................................................................................................... 47
Методики для практичної роботи .................................................................................................. 49
3

7. Проектний менеджмент ................................................................................................................. 53
Тайм-менеджмент........................................................................................................................... 53
Івент-менеджмент ........................................................................................................................... 57
Фінансовий менеджмент ................................................................................................................ 58
Від молодіжного проекту до міжнародного молодіжного проекту ........................................... 63
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНИЙ
Базові методики: знайомство, збір очікувань, командоутворення, оцінка ................................... 66
Методики для обміну досвідом та використання потенціалу групи .............................................. 69
Акваріумна дискусія (fishbowl) ........................................................................................................... 70
Діалог як метод порозуміння та примирення................................................................................... 71
Театр як метод взаєморозуміння ....................................................................................................... 75
Методики по міжкультурній комунікації........................................................................................... 79
Список джерел ..................................................................................................................................... 83

4

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИИ

1. Громадянське суспільство. Участь молоді.
Поняття громадянського суспільства
Яка різниця між "суспільством" і "громадянським суспільством"?
Суспільство - соціальна система взаємодії людей, пов'язаних між собою інтересами
у сфері виробництва, обміну та споживання матеріальних благ, які встановлюють
норми поведінки на основі якогось "соціального договору". Сам термін
«громадянське суспільство» використовується як в широкому, так і у вузькому
значеннях.
1. В широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні
структури і відносини, які безпосередньо не регулюються державою.
Воно виникає і змінюється в ході природноісторичного розвитку як
автономна, безпосередньо не залежна від держави сфера. При такому
підході громадянське суспільство сумісно не тільки з демократією, але і
авторитаризмом, і лише тоталітаризм означає його повне, а частіше часткове
поглинання політичною владою.
В цьому розуміння як синонім поняття “громадянське суспільство” часто
використовують інше - “третій сектор”. Так звана “трисекторна” модель суспільства
ділить його на такі частини.
Суспільство
І сектор — влада

ІІ сектор — бізнес

III сектор — НУО

Органи державної влади
та місцевого
самоврядування,
бюджетні установи та
організації, засновані на
підставі закону чи в межах
повноважень державних
органів.

Система підприємств,
господарських товариств
та індивідуальних
підприємців, що
займаються діяльністю,
пов'язаною з
отриманням прибутку
для його розподілу в
інтересах учасниківзасновників.

Організації, що
утворюються за власною
ініціативою засновників,
незалежною від волі
органів влади чи посадових осіб, без мети
одержання прибутку для
його перерозподілу між
учасниками організацій.
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Однак, звісно, такий поділ є досить умовним, оскільки в реальному житті ці
сектори часто перетинаються, накладаються одне на одного. А деякі організації
важко віднести до однієї категорії: частиною якого сектору є, приміром кредитні
спілки? або релігійні організації?
2. У іншому значенні, “громадянське суспільство” - це суспільство на
певному етапі свого розвитку, коли воно виступає соціальноекономічною основою демократичної і правової держави. Сучасне
розуміння громадянського суспільства в політології переважно виходить з
цього вузького значення.
Тобто, якщо розглядати потреби людини, які мають задовольнятися у
суспільстві, то це базові потреби з нижчих щаблів піраміди Маслоу: базові (потреби в
їжі, одязі, житлі і т.д.), безпекові (захист від злочинців, війни, тощо) та потреби
міжособових взаємозв'язків (включаючи релігійні, сімейно-шлюбні, етнічні та інші
взаємодії). Що ж до “громадянського суспільства”, то воно покликане задовольняти
не лише базові потреби, але і потреби вищого рівня: в повазі, самореалізації,
політичній участі, пов'язані з індивідуальним вибором на основі ціннісних орієнтацій.
Головні ознаки громадянського суспільства:
 розмежування компетенції держави й суспільства, незалежність ІГС від
держави;
 демократія і плюралізм в політичній сфері;
 ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;
 середній клас як соціальна основа громадянського суспільства;
 правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами
держави;
 ідеологічний і політичний плюралізм;
 свобода слова і засобів масової інформації.
Громадянське суспільство є системою, в якій переважають горизонтальні
(невладні) зв'язки й відносини, що само організовується і само розвивається. В
державі ж переважають вертикальні зв'язки. В основі функціональної взаємодії
громадянського суспільства і правової держави лежить принцип єдності і боротьби
протилежностей. З одного боку, вони як би протистоять один одному, а з іншою вони неможливі один без одного.
Особливості України: внаслідок тотальної корумпованості, нерозвинутої
економіки та застарілої системи управління, велика кількість експертів з багатьох
сфер накопичилася саме у третьому секторі. Це фахові люди, які, однак, не готові
були працювати у владі (бо там невеликі зарплати, і тому існує постійна потреба
шукати “лівих” прибутків), а також у бізнесі, який в Україні постійно піддається
пресингу та не розвинутий у багатьох сферах. Водночас, міжнародна фінансова
допомога (гранти) дозволили цим людям отримати знання та досвід, актуальні для
країн Європи та США. І тепер це експертне середовище є постійним донором для
держави, яка часто не має власних людських ресурсів для проведення реформ.
Приклад: “Реанімаційний Пакет Реформ” - громадська платформа, яка об’єднує
провідні неурядові організації (близько 50) та експертів (близько 200) з усієї України
та виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації ключових
реформ в Україні.
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Західні філософи про громадянське суспільство
Цікавим є порівняння ідей Юргена Хабермаса і Мішеля Фуко, так як вони
представляють дві філософські школи, які мають багато в чому протилежні підходи
до осмислення громадянського суспільства.1

Юрген Хабермас - філософ моралі з нормативним
поглядом на громадянське суспільство. Найбільш
відомою з його ідей є Теорія комунікативної дії, в
якій "не обмежена, об'єднуюча, досягаюча
консенсусу сила аргументованою промови" - є
"центральним досвідом" життя людини. Конфлікти,
що
виникають
в
суспільстві
конфлікти
обговорюються в комунікативному дискурсі до
моменту досягнення консенсусу.

Сила кращого аргументу вирішує в загальному підсумку полеміку, що виникла. До
етики дискурсу застосовуються при цьому п'ять наступних вимог: загальність,
автономія, ідеальне виконання ролі, нейтральність сили влади, прозорість,
необмежений час.
У своїх більш пізніх роботах Хабермас вводить також поняття деліберативної
демократії.
Деліберативна демократія – це демократія інституціоналізованого діалогу влади та
інститутів громадянського суспільства, раціонального дискурсу, обговорення,
переконання, аргументації, компромісів у її безпартійному варіанті. Ця модель
демократії ґрунтується на переконанні в тому, що людина здатна перейти від ролі
клієнта до ролі громадянина держави, що він схильний до безпартійності, готовий
до компромісу і навіть до відмови від своїх уподобань, якщо вони заважають
досягненню згоди.2

Мішель Фуко є мислителем, якого зараховують як до філософів,
так і до істориків, культурологів та соціологів. Його філософська
праця відносять до постструктуралізму і постмодернізму. Він
вступає в полеміку з Хабермасом: підтримка влади законом
недостатня. Конституція і закони, демократичні інститути не
гарантують свободу, рівність, демократію. Важливіше не
написання конституції, а боротьба за конституцію конкретного
суспільства. Опір і боротьба, на відміну від консенсусу, у Фуко
найміцніша база практики свободи.

1
2

http://ecsocman.hse.ru/data/218/013/1220/015.FLYVBJERG.pdf
http: //e-notabene.ru/pr/article_689.html
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Акцент на маргінальності робить Фуко чутливим до різниці, різноманіття і
політики ідентичності, що сьогодні важливо для розуміння громадянського
суспільства та представлення інтересів меншості.
В інтерпретації Фуко придушення конфлікту – придушення свободи, а участь у
конфлікті – частина свободи. Чим демократичніше суспільство, тим більше воно
дозволяє групам визначати власні способи життя і легітимізує конфлікт інтересів між
ними.
Плюралізм – частина сучасної концепції громадянського суспільства, як і
конфлікт. У сильних громадянських суспільствах недовіра до дій влади, їх критика повсюдні, як і політичний конфлікт.
В цілому, існуючі в Західному світі підходи до теоретичного осмислення
громадянського суспільства можна поділити на три течії:
Нормативний підхід. Стосовно до Східної Європи та країн у процесі
пострадянської трансформації громадянське суспільство нерідко ототожнюється з
демократією - як альтернатива авторитарному державному устрою. Ключовою
характеристикою є здатність суспільства до самоорганізації.
Поведінковий. Акцент робиться на взаємовідносинах між громадянами й
цінностями – ненасильницька комунікація і ненасильницьке вирішення конфліктів.
Через призму акторів. Які організації, структури, ініціативні групи є частиною
громадянського суспільства, принципи їх діяльності.

Теорія громадянства
Бути хорошою людиною і хорошим громадянином - це не завжди одне й те ж.
Арістотель
Теорія громадянства походить ще з часів Древньої Греції, коли громадянином
вважалася людина, яка має право голосу на виборах. Права голосу не мали: раби,
селяни, жінки та іноземці. Отже, всі вони не були громадянами, в тогочасному
розумінні. Для тих, хто мав привілейоване право бути громадянами, ідея
«громадянських чеснот» або бути «хорошим» громадянин було важливою частиною
концепції, оскільки участь розглядалося не тільки як право, але також, і в першу
чергу, як обов'язок. Громадянин, який не виконував свої обов'язки, вважався
соціально руйнівним.
Ідіот (давньогрецький термін) — людина, що живе у відриві від суспільного життя,
не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і
громадського демократичного управління.
Сьогодні громадянських прав ми набуваємо від народження, і можливо тому
забуваємо, що це не лише права, але й обов’язки? Громадянство в юридичному
сенсі, це відносини між особою та державою. Держава гарантує своїм громадянам
певний перелік прав, свобод, послуг. Натомість і громадянин має виконувати свої
зобов’язання: дотримуватися законів, платити податки, тощо.
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Проте, сучасна концепція громадянства є набагато складнішою. В даний час
«громадянство» набагато більше, ніж правова конструкція і відноситься - серед
іншого - до свого особистого почуття приналежності, наприклад почуття
приналежності до спільноти, яку ви можете сформувати і впливати безпосередньо.
У відносинах між індивідом і суспільством ми можемо виділити чотири аспекти, які
корелюють з чотирма підсистемами, які можна визнати в суспільстві, і які необхідні
для його існування: політичний/правовий аспект, соціальний аспект, культурний і
економічний аспекти.
Політичний аспект громадянськості відноситься до політичних прав і обов'язків візаві
політичній системі. Розвиток цього виміру повинен прийти через знання політичної
системи і зміцнення демократичних поглядів і навичок громадської участі.
Соціальний аспект громадянства пов'язаний з поведінкою між людьми в суспільстві і
вимагає деякої міри лояльності та солідарності. Для розвитку цього аспекту
необхідні соціальні навички і знання соціальних відносин у суспільстві.
Культурний аспект громадянськості відноситься до свідомості спільної культурної
спадщини. Цей культурний вимір слід розробляти на основі пізнання культурної
спадщини, а також історії та основних навичок (мовної навичок, читання і письма).
Економічний аспект громадянства стосується взаємозв'язку між індивідом і працею
та споживчим ринком. Він передбачає право на працю і на прожитковий мінімум.
Економічні навички (пов'язані з роботою та іншою економічною діяльністю) та
професійна підготовка відіграють ключову роль у виконанні цього економічному
виміру.
Як стілець стоїть на чотирьох ніжках, так кожна людина повинна мати можливість
здійснювати чотири виміри на збалансованій і рівній основі, в іншому випадку
повноцінне громадянство буде незбалансованим.
Участь у політичному і культурному житті, є одним з основних прав людини,
визнаних у ряді міжнародних договорів з прав людини, починаючи з Загальної
декларації прав людини, яка передбачає право на участь у державних та вільних
виборах, право на участь в культурному житті суспільства, право на свободу мирних
зібрань і об’єднань, а також право вступати у профспілки. Громадянські обов’язки
також є основним принципом прав людини, а також є умовою для ефективного
демократичного громадянства для всіх людей. Участь громадян у владі вважається
наріжним каменем демократії, і вона може відбуватися через різні механізми і
форми на різних рівнях.3
Who is громадянин? Найважливіша характеристика громадянина - усвідомлення
ним самим своїх відносин з державою, а саме: засвоєння ним у практичній
діяльності взаємних прав та обов'язків між державою і громадянами, які закріплені
нормативно у публічному договорі.
Незважаючи на велику кількість різновидів громадянської участі, держава та існуючі
інститути схильні до імітації реальної участі. Багато форм громадянської участі
експлуатуються для видимості, "за звичкою", або для каналізації протестної енергії, а
не призводять до реального впливу громадян на політичні процеси.
Існування у віртуальній реальності, яка здається реальніше самої реальності описав
французький філософ Жан Бодріяр у своїй книзі "Симулякри і симуляція".4 Його ідеї
3
4

http://www.coe.int/uk/web/compass/citizenship-and-participation
http://theoryandpractice.ru/posts/6543-chto-takoe-simulyakr-ili-zachem-na-samom-dele-nuzhen-disneylend
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знайшли поширення також і в поп-культурі. Наприклад, у фільмі "Матриця" Нео
використовує цю книгу як схованку:

Користуючись метафорою "матриці", можна відзначити, що необхідно не імітувати
громадянську участь, а боротися за її реальне втілення.

Сходи участі Харта
Участь громадян у владі вважається наріжним каменем демократії, і вона може
відбуватися через різні механізми і форми на різних рівнях. Були розроблені кілька
моделей участі, найперші і, мабуть, найвідоміші були сходи участі Шеррі Арнштейн
(1969 рік).5
Американський соціолог Роджер Харт розвинув далі модель Арнштейн і адаптував її
до питання про дітей і участі молоді. Харт заявив, що участь є одним з основних прав
громадянства, тому що це спосіб дізнатися, що означає бути громадянином, і також
як бути громадянином. Участь молоді можна також розглядати як форму
партнерства молоді та дорослих. Існують різні ступені залучення молоді або
відповідальності, залежно від місцевої ситуації, ресурсів, потреб та рівня підготовки.
Сходи участі Харта ілюструють різні ступені участі дітей та молоді в проектах,
організаціях чи спільнотах. Існує вісім рівнів участі молоді:
Сходинка 8: Спільне прийняття рішень: проекти або ідеї ініціюються молодими
людьми, які запрошують дорослих взяти участь у процесі прийняття рішень як
партнерів.
Сходинка 7: Молодь - керує і ініціює: проекти або ідеї ініціюються та знаходяться під
керівництвом молоді; дорослі можуть запропонувати надати необхідну підтримку,
але проект може здійснюватися без їхнього втручання.
Сходинка 6: Дорослі ініціюють рішення з молоддю: проекти ініціюються
дорослими, але молоді люди запрошуються взяти участь в повноваженнях і
зобов’язаннях з прийняття рішень як рівноправні партнери.
Сходинка 5: З молоддю консультуються та їх інформують: проекти ініціюються і
управляються дорослими, але молоді надають консультації та пропозиції і
5

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ru/ladder-of-citizen-participation_ru.html
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повідомлені про те, як ці пропозиції сприяють остаточним рішенням або
результатам.
Сходинка 4: Молоді люди призначені, але їх інформують: проекти ініціюються і
управляються дорослими; молодь запрошується взяти деякі конкретні ролі або
завдання в рамках проекту, але вони знають, який вони насправді мають вплив.
Сходинка 3: Для видимості: молоді люди отримують деякі ролі в проектах, але вони
не мають ніякого реального впливу на прийняття будь-яких рішень. Існує помилково
створена думка (навмисно чи ненавмисно), що молодь бере участь, коли насправді
вони не мають ніякого вибору щодо того, що і як робиться.
Сходинка 2: Декорування: молоді люди потрібні в проекті для того, щоб
представляти молодь як групу з обмеженими правами. У них немає вагомих ролей
(окрім бути присутніми) і, як і декор, вони ставляться на видному місці в рамках
проекту або організації, так щоб їх могли легко бачити сторонні люди.
Сходинка 1: Маніпуляція: молоді люди запрошуються взяти участь у проекті, але
вони не мають ніякого реального впливу на прийняття рішень і на результат.
Насправді їх присутність використовується для досягнення деяких інших цілей, таких
як перемога на місцевих виборах, створення більш чіткого уявлення про заклад або
залучення деяких додаткових коштів від установ, що надають підтримку участі
молоді.

Європейська хартія участі молоді в громадському житті закріпила важливість цієї
участі на міжнародному рівні.6
Хартія описує 14 галузевих політик до яких, має бути залучена молодь. Це такі
політики, як:
1.
2.
3.
4.

Політика відносно спорту, дозвілля і суспільного життя
Політика підтримки зайнятості молоді і боротьби з безробіттям
Міське і життєве середовище, житлова політика і транспорт
Політика освіти і професійної підготовки, що сприяє участі молоді в житті
суспільства
5. Політика мобільності і обмінів
6. Політика охорони здоров’я
7. Політика гендерної рівності
8. Спеціальна політика для сільської місцевості
9. Політика доступу до культури
10. Політика сталого розвитку та охорони навколишнього середовища
11. Політика боротьби з насильством і злочинністю
12. Антидискримінаційна політика
13. Політика відносно статевого життя
14. Політика доступу до прав і закону

6

https://docs.google.com/document/d/14PIUZixydHDOuoqMxWpb3SEsAhiVpkQ7JMLIHH1DT3w/edit

або адаптавано російською мовою https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/Brochure_ru.pdf
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Приклади громадянської участі:
- інформаційні кампанії;
- вибори;
- громадські слухання;
- консультування діяльності громадських організацій;
- громадянська освіта;
- громадянська (суспільна) перспектива;
- громадянська ініціатива;
- адвокація, лобіювання інтересів соціальних груп;
- громадські заходи;
- захист інтересів;
- громадська дипломатія;
- переговори і альтернативне вирішення проблеми;
- протестні дії;
- публічні акції;
- протести, мітинги;
- страйки;
- органи самоорганізації населення;
- участь у діяльності політичних організацій, рухів, партій.

Методики для практичної роботи
“Громадянське суспільство” яке воно?
Мета: виявити ознаки “громадянського суспільства”, відмінності до “суспільства”,
візуалізувати уявлення учасників про ці поняття.
Хід проведення:
Учасники діляться на 4 групи, кожній дається завдання: намалювати “громадянське
суспільство” і презентувати малюнок для всіх. На презентації учасники з інших груп
мають право задати питання чи дати коментар. Наприкінці всіх презентацій
модератор підсумовує аспекти, візуалізовані в різних малюнках.
Матеріали: фліп-чартний папір, маркери.
Час: 30 хв.

Трисекторна модель суспільства
Мета: допомогти учасникам зрозуміти принципи поділу на 3 сектори, відмінність у
цілях, структурі та функціях цих секторів, продемонструвати умовність цього поділу в
реальному житті.
Хід проведення:
1 етап: учасники діляться на 3 групи і кожна отримує 1 кольорове коло, яке означає
один з секторів: владу, бізнес або НУО. Завдання кожної групи: написати які цей
12

сектор має цілі? функції? структуру? які організації його представляють?
Презентувати в групі.
2 етап: зіставити кола та обговорити ті місця де вони накладаються чи
перетинаються. Оговорити, чи правильно це? Чи повинні сектори бути чітко
відокремленими? Привести приклади організацій, обговорити до якого сектору вони
відносяться: наприклад, представники влади, які теж засновують свої НУО. Або
спілки підприємців, які відстоюють права бізнесу (“податковий” майдан в Україні).
Або олігархи, які контролюють владу.

Матеріали: 3 кола різного кольору з прозорого матеріалу, маркери, скотч
Час: 40 хв.

Хто більше?
Мета: з’ясувати велику кількість форм громадянської участі, проаналізувати
особистий досвід учасників в цій сфері.
Хід проведення:
1 етап: учасники діляться на 2 команди. Протягом 10 хв кожна команда придумує
якомога більшу кількість форм громадянської участі і записує їх.
Модератор по черзі надає слово кожній команді, вони називають одну з форм участі,
модератор записує її на фліп-чарт папері. Виграє та команда, яка назвала форму
останньою. Повторюватися не можна. У випадку спірних ситуацій, рішення про
зарахування відповіді приймає модератор.
2 етап: група аналізує весь складений список, учасники по кожній з написаних форм
пригадують приклади власної участі, аналізуючи їх. Таким чином створюється простір
для обміну досвідом, учасники розуміють, як насправді багато можливостей є для
того, щоб проявляти свою громадянську позицію і впливати на прийняття рішень.
Матеріали: папір і ручки для учасників, фліп-чарт та маркер для модератора
Час: 30 хв.
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Драбина участі Харта
Мета: ознайомити учасників з моделлю молодіжної участі Харта, проаналізувати
різні рівні участі молоді загалом та конкретні організації учасників зокрема.
Хід проведення:
1 етап: назва кожної сходинки “драбини участі” пишеться на окремому аркуші та
перемішуються. Завдання учасників - розкласти їх у послідовності від 1-ї (найменший
рівень участі) до 8-ї (найбільшій рівень).
2 етап: модератор перевіряє як розкладені “сходинки”, порівнює із драбиною
Харта, учасники обговорюють різницю. На кожну сходинку приводять по 1 прикладу
зі свого власного досвіду. Модератор пропонує учасникам проаналізувати роботу
власної організації з точки зору залучення молоді.
Матеріали: кольорові листи паперу із назвами сходинок, драбина з 8-ма
сходинками, намальована на папері, скотч.
Час: 30 хв.

Хто наступний?
Мета: практичне
суспільства.

усвідомлення

взаємовідносин

всередині

(громадянського)

Хід проведення: готуються маленькі листочки з цифрами від одиниці до числа, за
кількістю учасників. Листочки згортаються, перемішуються, учасники витягають,
запам'ятовують своє число і не показують один одному. Далі все проходить в повній
тиші. Учасники хаотично ходять на обмеженій території. Тренер в різному порядку
називає всі цифри поспіль з достатніми паузами між. Зачувши своє число, учасник
зупиняється і падає (прямий як жердина) в будь-яку сторону. Група повинна його
зловити і не дати впасти. Після цього всі продовжують рухатися.
Рекомендація: можна спробувати легкі падіння до початку вправи, як підготовчий
етап. Тренеру потрібно прописати числа у себе в блокноті і викреслювати їх, після
того як вони були названі.
Оцінка: як це вправу можна прив'язати до взаємин у суспільстві?
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2. Громадянська та політична освіта
Що таке політика?
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а
подалі — «мистецтво управління» державою і суспільством). Термін «політика»
поширився під впливом однойменного трактату Аристотеля — «Політика», змістом
якого є узагальнення проблем розвитку давньогрецьких держав, правлінь і урядів. В
античну добу політику розглядали як одну з домінуючих сфер діяльності, що визначає
статус індивіда, можливість утвердити свої сили та розум і ґрунтується переважно на
двох принципах: волі та традиції. Політика визначалася як тотальний процес, жити в
суспільстві означало жити обов'язково політично, оскільки політика виступала як
всезагальна форма соціальних зв'язків.
В англійській мові є два терміни на позначення політики:
Politics - боротьба за владу. Цей термін означає політичну боротьбу, яку ведуть партії на
виборах, делегування їм владних повноважень виборцями. Суб'єктами цієї політики
виступають переважно держава та політичні партії (або окремі кандидати).
Policy - правила, за якими будується життя людей у певній сфері (економічна політика,
культурна політика, екологічна політика, тощо). В цьому сенсі, політична участь - це
вплив і зміна цих правил, навіть на рівні міста чи села. І політиком є кожен, хто здатен ці
правила змінювати: не лише депутат або чиновник, але і громадська організація чи
окремий діяч, або просто активний громадянин. І якщо розглядати саме це розуміння
політики, то все наше життя все одно є політичним. Адже ми всі живемо за
правилами/політиками встановленими кимось. Це означає, що ми постійно
перебуваємо в зоні політики, адже ми користуємося грошима (монетарна політика),
вчимося у ВНЗ (освітня політика), дихаємо забрудненим або чистим повітрям (наслідок
екологічної політики) тощо. Отже уявлення людей, що можна бути “поза політикою” є
дещо наївними. Насправді можна лише бути або пасивною її частиною (просто жити за
правилами встановленими іншими) або активними (намагатися ці правила змінити на
більш справедливі і чесні).
Абсентеїзмом називають уявне знаходження поза політикою, коли громадяни не
вважають себе причетними до політичних процесів і навмисно уникають будь-якої
зустрічі з "політикою" (в обох розуміннях). У вузькому сенсі абсентеїзмом називають
також низьку електоральну активність на виборах. Для виховання розуміння того, що
життя в суспільстві є політичним, потрібна політична освіта.

Досвід Німеччини
Зародження політичної освіти у ФРН
У післявоєнній ФРН (Західній Німеччини), західні союзники, в першу чергу США
проводили політику "Reeducation" (перевиховання) - знайомство з демократичним
устроєм і виховання демократичних цінностей для суспільства, що прожило майже 15
років при націонал-соціалізмі і під сильним ідеологічним впливом.
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Важливим
елементом
стала
робота
над
власним
минулим
"Vergangenheitsbewältigung", коли розслідувалися злочини націонал-соціалізму. До
прикладу, досі шкільні класи возять на освітні візити в музеї колишніх концтаборів.
Політична освіта відбувається в рамках як формальної, так і неформальної освіти.
Найважливіші принципи були сформовані на освітній конференції у м Бойтельсбах в
1970-х роках (відомий як "Beuteslbacher Konsens").
Принципи політичної освіти у ФРН:
"Kontroversitätsgebot". Багатопланова подача інформації - неоднозначні, проблемні
питання політики, суспільствознавства і т.п. повинні представлятися і обговорюватися
з різних сторін, різні думки і позиції повинні бути представлені в навчальному
процесі.
"Überwältigungsverbot". Заборона на нав'язування власної думки. Педагог може
поділитися своєю думкою, але ні в якому разі не в праві нав'язувати її "учням" або
іншим суб'єктам освітніх процесів.
"Befähigung" передача конкретних навичок, як аналізувати власні інтереси і позицію
(критичне мислення) і домагатися їх втілення (конкретні операційні навички).
Для України поняття політичної освіти є досить новим. У 2015 році при посередництві
німецького фонду Konrad-Adenauer-Stiftung (близькому до партії ХДС / ХСС)
українськими фахівцями була розроблена концепція політичної освіти.
Концепція політичної освіти7
Мета політичної освіти полягає у підвищенні рівня політичної культури громадян
України, коли люди добре розуміють головні ідеї й принципи демократії, здатні
самостійно діяти для захисту власних прав та інтересів, інтересів своїх громад.
Політична освіта – це своєрідний тренінг із громадянськості, школа, де людей навчають
жити спільно, громадою. Вона має сприяти:
• поширенню правила, відповідно до якого будь-яку суспільну проблему належить
розв’язувати лише шляхом взаємної згоди й поваги до інтересів усіх, а не через
домінування інтересів окремих осіб;
• формуванню звички до діалогу, як сутнісної складової демократичної політичної
культури;
• укоріненню цінностей відкритого й справедливого суспільства, поважання принципів і
правил суспільного життя;
• підвищенню політичної відповідальності громадських і державних діячів.
Концепція національно-патріотичного виховання8
Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є
становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового
до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і
культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє
єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних
основ розвитку українського суспільства і держави.
7
8

http://www.kas.de/wf/doc/kas_6471-1522-13-30.pdf?070509083859
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
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Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози –
пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у
зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати
військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді
державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і
покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від
зовнішньої загрози.
Форма роботи з концепціями - учасники у двох групах аналізують концепції,
виписують і презентують цілі, принципи, підходи, прописані в концепції. Далі
презентація в пленумі та обговорення.

Види освіти: формальна, неформальна, інформальна освіта
Інформальна освіта є індивідуальною пізнавальною діяльністю, що проходить поза
рамками будь-якого освітнього середовища. Може проходити несвідомо. Багато в чому
схожа з соціалізацією.
Розмежування формальної та неформальної освіти видається більш цікавою
методологічною проблемою і тому слід приділити цьому більше уваги. Принципові
відмінності можна виділити в багатьох аспектах:
Ідеальні моделі формальної і неформального освіти:9
Системні
характеристики
навчання

Освіта
Формальне

Цілі

Неформальне

Довгострокові і більш загальні
Отримання офіційно
документів про освіту

Короткотермінові та специфічні

визнаних Отримання цих
передбачається

Час

Тривалий цикл, повний день

Зміст

Стандартизовано, орієнтоване на Індивідуалізовано,
основні положення навчального результати
матеріалу

документів

Короткий цикл, неповний день
спрямована

Академічне

Практичне

Жорстко структуроване

Гнучке, особистісно орієнтоване

Вхідні
вимоги
контингент учнів

не

на

визначають Учні визначають вхідні вимоги

Місце

В закладах освіти, не орієнтоване Орієнтовано на близькість від місця
на
близькість
від
місця проживання
проживання

Ресурсовитратність

Ресурсовитратно

Ресурсозберігаюче

Контроль

Зовнішній / ієрархічний

Самоуправління / демократичний

9

http://iovrao.ru/?c=118
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Методи неформальної освіти:

















дослідження
рольова гра
симуляції гра
робота в малих групах, в парах, індивідуальна
дискусія
дебати
брейн-штормінг
театральні методики
проектна діяльність
презентація
семінарський розмова
опитування з картками
оцінка / рефлексія
ментальна карта
командоутворення
та ін.

Методики для практичної роботи
Кейс “Азовець”
Для наочної демонстрації конфлікту інтересів двох концепцій на семінарі розглядався
наступний кейс представників молодіжної роботи в Україні.
Скайп-інтерв’ю:
“Справа в тому, що в минулому році я був учасником базового тренінгу програми
"Молодіжний працівник", а в цьому році пройшов відбір на подальший рівень, який
передбачає поїздку учасників в Німеччину для обміну досвідом. Згідно програми,
ПРООН забезпечує переліт, проживання, харчування, транспортні витрати, допомагає в
оформленні візи. Учасники мають сплатити лише внесок 25 євро по прибутті в
Німеччину.
Так от, я отримав німецький шенген, на моє ім'я вже були придбані авіаквитки, все
йшло по плану, але за декілька днів мене повідомляють, що німецька сторона не може
мене прийняти через те, що я брав участь в організації Літнього дитячого військовопатріотичного табору "Азовець". Конкретніше, вони бояться скандалу в німецьких ЗМІ,
якщо ті дізнаються про мою участь в таборі "Азовець". Причиною такої реакції
послугувала стаття проплачених журналістів з Dailymail, яка потрапила до представників
приймаючої сторони. По факту, влітку фотокореспонденти Dailymail за моєї відсутності
попросились зайти на територію табору, щоб пофотографувати дітей, вели себе дуже
ввічливо і привітно, а потім у статті звели наклеп на персонал і виховну програму
табору, виставивши це все у негативному світлі.
В результаті, я залишився в Україні, але ні разу про те не шкодую. Не знаю наскільки
така ситуація тягне на міжнародний скандал, але та дискримінаційна політика по
відношенню до мене від найбільш толерантних представників Європи явно заслуговує
критики.”
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Стаття про табір “Азовец” була опублікована британською газетою DailyMail .
“Ультра-националистский батальон, который охотно использует символику свастики,
открыто выступает против заключенного с пророссийскими сепаратистами перемирия.
Ну а пока правые националисты из батальона Азов, которые обороняют морской порт и
город Мариупололь, обучают детей в возрасте от шести лет, как пользоваться
огнестрельным оружием, и втягивают тем самым детей в кровавый конфликт,
разворачивающийся в стране.
На возмутительных (вызывающих тревогу) кадрах из военного летнего лагеря, который
проводится волонтерами неподалеку от Киева, детей обучают, как вести себя молодым
бойцам. На фотографиях маленькие дети – мальчики и девочки, некоторые не старше
шести лет – заряжают свои автоматы, учатся ползать по-пластунски и открывать огонь
по врагу.
Лагерь находится под командованием Андрея Билецкого, который однажды
признался, что он неудовлетворен заключенным перемирием. Батальон используют
неонацистский символ «Волфсангель» (геральдический символ), ряд членов батальона
причисляют себя к антисемитам и придерживаются идей «превосходства белой расы».
Конфликт разразился в апреле прошлого года, когда сепаратисты восстали против
власти киевского прозападного («претендующего на западные взгляды») режима.
Начиная с апреля 2014 года, 6500 человек пали жертвами военного конфликта в
стране. Эксперты предостерегают, что конфликт может продлиться еще в течение
многих лет, несмотря на заключение перемирия, заключенного в белорусской столице
Минске в феврале.
Видео-ролик о подобном лагере был снятой студией документального кино “Вавилон
13” “Because we are patriots”
В обговоренні даного кейсу піднімаються такі питання: чому особі відмовили в участі в
програмі? Яке сприйняття військово-політичної освіти у ФРН? Чому в Німеччині взагалі
немає патріотичного виховання?
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3. Особливості роботи із сільською молоддю та
найкращі практики молодіжних проектів в
сільській місцевості

SWOT-аналіз
Мета: проаналізувати різні чинники молодіжної роботи в селах та спробувати
встановити зв’язки між ними.
Хід проведення:
- учасники об’єднується у команди по 4 людини;
- фасилітатор/-ка пояснює що таке SWOT-аналіз і як з ним працювати;
- команди отримують завдання проаналізувати тему «Молодіжна робота в селах»
за схемою SWOT. Для кожного окремого сектору є картки відповідного кольору.
Одна картка – одна думка/ідея/факт.
- Фасилітатор/-ка має підготовлений фліпчарт зі схемою SWOT. Далі озвучуються
та фіксуються думки по черзі по блокам. Спочатку проговорили зі всіма
командами один блок, потім інший.
- Дискусія
Час: 90 хв
Матеріали: фліпчарт, картки різного кольору, маркери
Звернути увагу: необхідно уникати великих і двозначних формулювань. Чим
конкретніше формулювання, тим зрозумілішим буде його вплив.
SWOT - це акронім слів Strengths (сили), Weaknesses (слабкості), Opportunities
(сприятливі можливості) і Тhreats (загрози). Внутрішні фактори відбиваються в
основному в S і W, а зовнішні - в О і Т. Методологія SWOT-аналізу передбачає, поперше, виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін досліджуваного об’єкту, а також
зовнішніх можливостей і загроз, і, по-друге, встановлення зв'язків між ними.
Сильні сторони (strength) — внутрішні
можливості (навички, потенціал) чи
ресурс, що можуть зумовити формування
конкурентної переваги.

Слабкі сторони (weaknesses) — види
діяльності, які здійснюються не досить
добре, або ресурси, підсистема
потенціалу, що не правильно
використовуються.

Можливості (opportunities) —
альтернативи, які можуть бути
використані для досягнення стратегічних
цілей (результатів).

Загрози (threats) — будь-які процеси або
явища, що перешкоджають руху в
напрямку досягнення своїх місії та цілей.
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На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні
певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного
типу:
SO - заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для
збільшення можливостей компанії;
WO - заходи, які необхідно провести, долаючи слабкі сторони і використовуючи
представлені можливості;
ST - заходи, які використовують сильні сторони організації для запобігання загроз;
WT - заходи, які мінімізують слабкі сторони для запобігання загроз.
Під час проведення SWOT-аналізу важливо максимально конкретизувати сферу аналізу.
Якість SWOT-аналізу безпосередньо залежить від об'єктивності та використання
різнобічної інформації. Результати дуже залежать від повноти і якості вихідної
інформації.
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Особливості проектної роботи в сільській місцевості в Україні та
інших країнах: приклади проектів

РисьthePolissia - ініціатива, що має справу з
традиційною музикою в Україні (особливо в регіоні
Полісся). Стартувала в рамках програми «Майстерня
громадської активності», а нині це самостійний проект, в
рамках якого відбуваються цілі серії заходів у співпраці
з різними організаціями культурних та освітніх установ:
покази документальних фільмів про традиційну музику,
школи традиційного співу, майстер-класи з автентичної
музики, лекції з традиційної музики для дітей.10
Майстерня сільських ініціатив - навчальний цикл, який
складається з трьох семінарів та фази реалізації
ініціатив. Усі семінари проводяться в неформальний
спосіб, з використання інтерактивних ігор, креативних
методик та практичних занять. З учасниками
займаються кваліфіковані тренери Колегіуму ім.
Теодора Гойса та коопераційних програм.
Перший семінар – вступний – має назву «Майстерня
ідей». Під час цього семінару учасники мають змогу
обговорити суспільно-важливі теми та розвинути свої
ідеї.
Другий семінар – проектний – називається Майстерня
Дій. На цьому семінарі учасники за підтримкою тренерів
та експертів розробляють свої плани щодо реалізації
ідей. Працюють над критеріями успіху, пошуком
ресурсів, принципами командотворення, управлінням
часом та ін.
Третій семінар – заключний – Майстерня Досвіду. Де
учасники мають змогу оцінити свій навчальний процес,
проаналізувати свої слабкі та сильні сторони і
пропрацювати плани на майбутнє та презентувати свої
ініціативи громадськості.
Між другим і третім семінаром триває одна з
найважливіших фаз – фаза реалізації ініціатив. На цьому
етапі учасники, з підтримкою програмних та локальних
менторів, втілюють у життя свої плани.
Програма діє на території Донецької області
(Олександрівський р-н), Івано-Франківської області
(Косівський р-н), Черкаської області (Чигиринський р-н),
Дніпропетровської області (Апостолівський р-н). 11

10
11

http://projects.platfor.ma/ris-the-polissia/, https://www.facebook.com/Rys.thePolissia
https://www.facebook.com/MaysternyaNaSeli/ ,http://insha-osvita.org/project/rural-initiatives-workshop-2
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Сommunity Supported Agriculutre - Солідарне сільське господарство
Солідарне сільське господарство - це прекрасний приклад співпраці між фермерами і
городянами. Це альтернативна економічна модель, що допомагає поліпшити якість
харчування міських жителів і зміцнити економічну базу сільського населення. У рамках
контракту ССГ, фермер із прилеглого регіону забезпечує продуктами харчування
співтовариство людей у місті. Спільнота гарантує покупку і попереднє фінансування
врожаю. Наприклад, раз на тиждень фермер привозить машину з коробками або
мішками: 50 кг картоплі, 30 кг цибулі, 20 кг помідорів, 20 пучків зелені, 25 кг яблук в
заздалегідь обговорений пункт прийому. Сім'ї або клієнти забирають відведену їм
порцію, а послуги і продукти оплачують заздалегідь раз на місяць або навіть раз на
сезон. ССГ сприяє розвитку регіональної економіки, захищає від диктату цін світовим
глобалізованим ринком, допомагає зробити здорове харчування більш доступним.12

Еco-village Moldova
Екопоселення - це цілий рух. По всьому світу відкриваються і закриваються нові
ініціативи, що намагаються налагодити альтернативний спосіб життя в гармонії з собою
і з природою, будь-то в рамках існуючих сіл або в зовсім ще незаселених місцях.
Ініціатива в Молдові поставила собі за мету створити еко-поселення в селі Ришкова, яке
буде органічно розвиватися, ґрунтуючись на кількох принципах: скорочення
екологічного впливу, побудова здорових відносин, поліпшення якості життя,
просування волонтерства та освіти. Важливим елементом цього поселення є соціально12

https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткие_цепочки_поставки_питания#
https://www.biodynamics.com/content/community-supported-agriculture-introduction-csa
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освітній еко-центр. Волонетери еко-центру відкрили у сільській школі екологічний клуб
для школярів. Разом вони облагороджують парки і дороги, прибирають ліс, саджають
дерева, а головне, допомагають школярам розвинути почуття відповідальності за своє
село, радість і навички добрих справ. Центр поступово розростається і відкриває свої
двері для навчання активістів з усієї Молдови та інших країн.13
Обирок - мистецький хутір Обирок засновано в грудні 2007 р. на місці закинутого села
на Чернігівщині. Обирок складається з трьох маленьких хуторів Каціри, Прохори і
Королі, розташованих в 500 м один від одного. Діяльність Обирку спрямована на
мистецькі заходи та залучення якомога більше людей до прекрасного творчого життя
на природі. Обирок відкритий для проведення мистецьких та оздоровчих заходів, шкіл,
ретритів, виставок, таборів та зустрічей.14

АВCD-approach (asset based community development) розвиток
спільноти заснований на цінностях
Мета: познайомитися з новим
позитивним підходом, який можна
застосовувати в молодіжній роботі в
селах
Хід проведення: презентація і
дискусія
Час: 25 хв.
Попередні моделі розвитку часто
ґрунтувалися на інтересах іноземних
інвесторів. Потім стало ясно, що
такий
підхід
руйнує
місцеву
економіку і часто веде до корупції.
Наступна
модель
розвитку
ґрунтувалася на тому що слід
спочатку зрозуміти що дійсно
потрібно жителям і села і тільки
дати їм саме це. Тобто розвиток
заснований на потребах. Але такий
підхід створював залежність і
закріплював почуття безпорадності.

13

http://eco-village.md/
https://www.globalgiving.org/projects/build-an-eco-training-center-in-rural-moldova/
https://biggggidea.com/practices/1208/
http://artmetall.ua/ekoposelenija-v-ukraine/
14

https://www.facebook.com/Obyrok , http://obyrok.livejournal.com/
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Новий підхід – розвиток спільноти, заснований на цінностях уваги, що в кожному селі
чи спільноті є багато активів і потенціалів на яких можна будувати подальші кроки
розвитку. Замість того щоб шукати проблеми, слабкі сторони, потреби, цей підхід
починає з питань: що у нас вже є? що добре працює? чим ми пишаємося?
Привабливість ABCD15 лежить в передумові, що співтовариства можуть самі, своїми
силами рухати процес розвитку шляхом виявлення та залучення існуючих, але часто
невизнаних активів. Таким чином вони самі відповідають на потреби своїх жителів та
створюють місцеві економічні можливості. Один з важливих кроків цього методу:
створення карти активів. Приклад карти цінностей і потенціалів, які можна
ідентифікувати в селі:

15

https://www.youtube.com/watch?v=_muFMCLebZ4
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Експедиція в село Бабин
Мета: дослідити село, поспілкуватись з місцевими мешканцями, зібрати матеріали для
аналізу можливостей роботи з сільською місцевістю.
Хід проведення: учасники об`єднуються в команди, отримують завдання і йдуть в село.
Форма спілкування: обережність, вічливість, вдячність.
Приблизні питання:
 Що ви цінуєте в своєму селі?
 Які переваги у жителів села?
 Чим живе село?
 Які потреби розвитку ви бачите в майбутньому?
 Що ви знаєте про «Хату-Майстерню»?
 Хотіли б Ви щоб Хата більше була залучена в життя села?
 Як ви бачите залучення Хати у розвиток села?
Після експедиції - обговорення, представлення та комплектування усієї зібраної
інформації.
Час: 4 години
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4. Історія як база для порозуміння та діалогу в
молодіжних проектах
Мультиперспективність
Погляд на історію не може бути незалежним від погляду того, хто її споглядає, тому що
всі вислови про конкретну ситуацію, про дату, про спільність конкретних речей можуть
бути зроблені тільки з конкретної перспективи, яка залежить від становища в
суспільстві, соціалізації, картини світу, статі, і т.д. Людське сприйняття і оцінка є
селективними.
Історія vs Минуле: минуле є все, що відбулося, історія - те, що ми про це минуле
розказуємо. Історія таким чином є конструктом. В світі не існує інстанції, яка б зі
стовідсотковою правильністю сказала, чи є правильним чи ні конкретна конструкція
історії. Це стосується не тільки історії, тобто нарацій про минуле, але і також висловів
свідків часу про те, що відбулося. Історична дидактика в Німеччині, наприклад, не має
за мету розказати при викладанні уроку історії в школі конкретну ніби-то незалежну
"правду", також і не те, на якому етапі наразі знаходиться дослідження тієї, чи іншої
тематики, але зробити завдяки мультиперспективному підходу до навчання так, щоб
людина змогла робити власні висновки про історичні події та уможливити вироблення
власної та відповідальної історичної ідентичності.
Важливо споглядати історію без чорно-білих категорій: різні фігури можуть мати для
різних частин суспільства різну конотацію. Як приклад маємо історичну фігуру Максима
Залізняка (1740-1768). З одного боку він був керівником гайдамацького повстання і
згадується в українських підручниках історії як герой, з іншого боку під час його нападу
на Умань було вбито за різними даними від 2 до 20 тисяч поляків, євреїв та українцівуніатів.
Коли викладаємо історію (у формальній чи неформальній освіті), важливим є повага до
кожного індивідуума, і надавання простору для побудови власних рефлексій. У
Німеччині викладачі історії домовились у зв’язку з вищесказаним на конгресі в м.
Бойтельсбах в 1976 році про так званий “Бойтельбахський консенсус”, який діє за
такими принципами:
 контроверсійність (надання простору для різних точок зору);
 заборона "індоктринації" (заборона "гіпер-емоціонування" учасників, яке може
бути проведеним з метою отримати від них ту чи інакшу реакцію);
 орієнтація на учасника (надання йому можливості проаналізувати власну
позицію).

Практики з України та Німеччини
Приклади з Росії (Меморіал: шанування дня пам’яті політичних в’язнів):
В 1990 году у «Мемориала» появился собственный «главный памятник». Это
Соловецкий камень – гранитный валун, привезенный с территории Соловецкого лагеря
особого назначения и установленный в День политзаключенного, 30 октября 1990 г., на
Лубянской площади в Москве в память всех жертв тоталитарного режима.
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А день 30 октября стал главной мемориальской датой (назвать его «праздником» –
было бы странно). Днем политического заключенного провозгласили его не мы – это
задолго до нас, еще в 1974 г., сделали заключенные Мордовских и Пермских
политлагерей. И, честно говоря, совпадение этого дня с датой завершения
Подготовительной конференции «Мемориала» в 1988 г. было чистой случайностью. Но
в следующем году мы, уже вполне сознательно, отметили эту дату акцией,
запомнившейся многим москвичам: мемориальские активисты при участии большого
количества сочувствующих окружили здание КГБ на Лубянке живой цепочкой и зажгли
поминальные свечи по миллионам погибшим.
Установка Соловецкого камня сделала эту дату традиционной. А еще через год,
одновременно с принятием Закона о реабилитации, Верховный Совет Российской
Федерации официально провозгласил 30 октября Днем памяти жертв политических
репрессий. В этот день во многих городах проходят траурные митинги, организуемые
местными «Мемориалами». В Москве 30 октября члены «Мемориала» и Объединения
лиц, пострадавших от политических репрессий собираются, как и раньше, у
Соловецкого камня.
Мемориальское движение было начато молодежью и людьми среднего возраста. Но,
по мере того как оно расширялось и становилось все более заметным явлением в
общественной и культурной жизни страны, его участниками становились люди самых
разных возрастных и социальных категорий, с различным жизненным опытом и
общественным темпераментом.
В него влились тысячи людей старшего поколения, по чьим судьбам прошелся каток
государственного террора. И мемориальские активисты осознали: было бы
безнравственно и лицемерно говорить об увековечении памяти о погибших, не говоря
о восстановлении справедливости по отношению к живым. Тем, кто подвергся
репрессиям, но выжил и дожил до времени, когда об их трагических судьбах
заговорили в полный голос. Тем, чьих родителей перемолола мясорубка террора,
приговорив заодно детей к сиротству, мытарствам по родственникам и детдомам, к
позорному клейму «детей врага народа» на всю оставшуюся жизнь.
Приклад з України (Студії Живої Історії):
Студії Живої Історії - це програма, розроблена задля створення безпечного простору
для обговорення різних думок стосовно історичних подій і зниження конфліктного
потенціалу в українському суспільстві. Програма пропонує цикл семінарів для
учасників, де вони будуть розвивати свої ініціативи через обговорення спірних тем,
дослідження історії родини, історії села, міста.
Шляхом неформальної освіти та відкритого діалогу програма має на меті знизити
конфліктний потенціал українського суспільства, який базується на суперечностях в
історичних конструктах.
У програмі учасники працюють над:
• формуванням критичного історичного мислення молодого покоління України.
Адже критичне мислення – це найкраща профілактика маніпулятивним впливам.
• наближенням порозуміння нашого суспільства в історичному контексті. Бо це
порозуміння обов’язково має настати.
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• примиренням кожного з нас з нашою багатою на травми історією. Цього ми хочемо
досягнути, створюючи умови для відкритого діалогу та чесного переосмислення
минулого.
• відповідальним ставленням до того, як ми розказуємо про своє минуле. Бо такий
наратив не має оминати ані героїчних, ані ганебних сторінок.
• створенням альтернативних форматів для пізнання історії тими з нас, хто не є
професійними істориками.
Цільова аудиторія:
молоді люди з всіх регіонів України у віці від 18 до 30 років. Для програми не важлива
освіта чи професійний досвід учасників, як і не важливі їх шкільні оцінки з історії.
Важливо знайти людей, які мають живу мотивацію до змін та готові невеликими, але
конкретними діями сприяти пошуку порозуміння в суспільстві та зменшувати
конфліктний потенціал. Програма шукає тих, кого цікавить усна, родинна та/чи
глобальна історія, і хто є відкритим для інших думок та поглядів.
У 2015 року програма має такий вигляд:
Перший етап – відкритий набір учасників по всій території України та 2 вступні
тематичні студії-семінари для відібраних 40 учасників. Використовуючи
міждисциплінарний підхід та послуговуючись інструментарієм неформальної освіти,
учасники студій опрацьовуватимуть актуальні історичні теми та розроблятимуть власні
ідеї, які б спонукали до порозуміння в суспільстві та стимулювали особисте
дослідження усної, родинної та глобальної історії.
Другий етап – 3 студії-практикуми (інструментарії), в рамках яких учасники зможуть
отримати практичний досвід, необхідний для реалізації власних ідей та для якісної
роботи з історичними матеріалами.
Третій етап – безпосередня реалізація ідей та ініціатив учасників програми за
індивідуальної підтримки менторів.
Четвертий етап – підсумкова майстерня досвіду, на якій учасники презентують
результати своєї роботи та розроблять бачення своєї подальшої діяльності.
Методи роботи:
Формат студій організовано за принципами неформальної освіти. Тобто програма не
містить академічних лекцій, а ефективно використовує потенціал групи для
опрацювання тематичної частини студій та продукування ідей для втілення їх в життя.
Кожна ідея, яка підтримана може отримати мікро-грант, якщо це буде обумовлено
потребами ініціативи.
Приклади з Німеччини:
Приклад І: Конкурс історій Бундеспрезидента
Цей конкурс історій є шестимісячним проектом, коли молоді люди займаються
локальною історією, та пишуть про їх результати есеї. Він проводиться з 1973 року кожні
два роки 1 вересня. Конкурс заснували тодішній Бундеспрезидент Густав Хайнеман та
гамбурзький підприємець Курт Кьорбер, його фонд проводить та адмініструє цей
конкурс.
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Методичний підхід: “досліджуюче навчання”, зв’язок з конкретним місцем
проживання. Молодь робить дослідження в архівах, говорить зі свідками часу,
надсилає запити локальним політикам та адміністраціям, робить опитування на вулиці,
говорять зі свідками часу, як результат має постати брошура, виставка або невелике
відео. Важливо, щоб група взяла тему, яка є близькою до неї локально. Серед журі - 150
експертів з музейної, архівної роботи та школи.
До сьогодні (грудень 2015 року) 136.000 учнів подали свої 30.000 робіт. Всі вони
зберігаються в архіві фонду Кьорбера. Цим самим архів є самим великим рухом
непрофесійного дослідництва історії в Німеччині та найбільший конкурс дослідництва
для молодих людей в Німеччині. Брати участь можуть молоді люди до 21 року. Тема
2014/2015 року: "Бути іншим - аутсайдери в історії". Всього цього разу взяли участь
5.000 учнів, які надіслали 1.563 результати. Інші теми: “Розуміння німецьких рухів за
свободу”, “Соціальна історія повсякдення”, “Повсякдення під час націонал-соціалізму”,
“Навколишній світ має історію”, “Наше місто - батьківщина для чужих?”, “Знайомі чужі сусіди в історії”.
Призи даються на рівні земель та на рівні Німеччини. Головні призери нагороджуються
не тільки грошовими призами, їх також запрошує Президент на нагородження в замок
Бельв'ю. Вони також можуть взяти участь у виборах стипендіатів Німецького народного
фонду та участі в історичних таборах мережі EUSTORY. Фонд Кьорбера підтримує та
проводить проект: в їхньому журналі "Шукати сліди" друкуються результати
досліджень, вчителям надаються допоміжні матеріали.
В Україні подібне проводить Український центр вивчення Голокосту (Міжнародний
конкурс учнівських робіт "Історія і уроки Голокосту").
Приклад ІІ: Біографічна робота з окремими долями та локалізація їх у районі
Нойкельн Берліну, проект “Йти старими дорогами - бачити нові”
В районі Нойкельн м. Берлін група з 12 чоловік провела 10 воркшопів по 3 години, за
час яких вони осмислювали історію Нойкельну. Оскільки група була гетерогенна
(берлінці та берлінки з коренями в Бразилії, Греції, Турції, Польші), то вона займалася
як з історичними джерелами (фото, архів музею), так і з приватними спогадами. Під час
таких воркшопів були означені різні історичні досвіди та питання у учасників
(найстаріші учасники були 1928-го, 1929-го та 1938-го року народження, вони походили
в Нойкельну), які з того випливали.
Перша частина воркшопів була присвячена дослідженню спільного життя до та після
націонал-соціалізму в Нойкельні, друга частина - контекстуалізації досвіду та почутого,
що відбулося під час націонал-соціалізму в загальній перспективі. Проект хотів
порівняти ситуацію в Берліні з ситуаціями в інших країнах, щоб спробувати зрозуміти,
як у світі доходить до таких ситуацій, що люди, які жили сусідами роками, раптом
вбивають один-одного.
Під час проекту часто це були саме персональні спогади, які впливали на зміну
перспективи, які згадувалися учасникам. Наприклад, берлінка з бразилійським
корінням, мала при аналізі інтерв’ю зі старшими жителями району про націоналсоціалізм про постійні виходи до прапора, сильне нагадування про ситуацію в Бразилії,
про воєнну диктатуру, яка там панувала, коли вона була дитиною. Проект взяв також до
уваги те, що відбувалося в конфлікті в Югославії та Руанді. Завдяки цьому (порівнянні,
різним
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контекстам) стало зрозуміло, на скільки важливо зрозуміти те, як виникають конкретні
конфлікти, в контексті їхніх конкретних регіонів, часу, умов. Так можна було перейти до
розмови про історичну відповідальність. Як результат цього проекту була розроблена
та втілена аудіо-прогулянка по району, де аудіо розповідало не тільки про історію
району, але й про ті питання з якими учасники семінару стикнулися під час
опрацювання. Основа такої аудіо-прогулянки - персональні історії, які перемішуються з
думками учасників про роль пам’яті в міграційному суспільстві.
Програми фінансування подібних та інших молодіжних проектів в Фонді “Пам’ять,
відповідальність та майбутнє”:






"Європейці за мир" (“Europeans for peace”) - програма обміну між школами
Німеччини та іншої країни, де школярі спільно опрацьовують конкретну тему.
Meet up! - зустрічі молоді Німеччини та України на будь-яку - і історичну також тематику.
На сайті фонду www.stiftung-evz.de можна подивитись інформацію про дедлайни
та інше.
Можливість шукати партнера з молодіжних обмінів у Німеччині - в Німеччині
існує:
молодіжна рада молоді (Bundesjugendring), яка є даховою недержавною
організацією, її членами є наразі 49 молодіжних організацій. До цієї ради можна
звернутись, якщо шукаєте партнера для молодіжного обміну в Німеччині
(www.bundesjugendring.de).

Місця пам’яті
Кожне "я" належить до конкретного "ми", з якого воно бере важливі основи для своєї
ідентичності. Це "ми" є також не однорідною масою, а складається з різних горизонтів
сприйняття, що частково знаходяться поруч. Частково вхід в такі групи - як народження
в конкретній сім’ї з конкретною статтю - відбувається без нашого свідомого вибору. Всі
ці "ми"-групи мають конкретну пам’ять (“ми”-пам’ять сім’ї, сусідів, генерацій, культури).
Ідентичності складаються з різних фрагментів і завжди дуже пов’язані з колективною
ідентичністю (як і навпаки). Всі "ми" мають свою (колективну) пам'ять.
Група бере участь в пам'яті через ритуали, які повторюються, під час яких відбувається
передача знання та формування ідентичності, наприклад, під час святкування. Культура
пам'яті є пам’яттю, яка дає громаді почуття "бути разом".
Колективна пам’ять однієї соціальної групи кристалізується на конкретних “місцях
пам’яті”, і є важливим чинником як історично-соціальний пункт прив’язки. Термін
"місце" тут потрібно розуміти в перехідному значенні, це може бути географічне місце,
міфічна постать, історична дата, інституція, термін, книга, витвір мистецтва. Ці "місця"
мають символічне значення, яке є для конкретної групи створюючим її ідентичність.
Місця можуть мати різні асоціації в різний час, бути по-різному інтерпретованими та
інструменталізованими. Місця пам'яті як окремий "об'єкт" не мають змісту: навколо
них мають повторюватись ритуали, практики з цими місцями.
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Приклади місць пам’яті в Німеччині: “Made in Germany”, казки Братів Грімм, Марлен
Дитріх, “Feierabend” (кінець робочого дня), Берлінська стіна, Сталінград, Большевізм,
Бранденбурзькі ворота, Пісня про Нібелунгів, і т д.
Післявоєнне опрацювання історії в Німеччині після 1945 року
Для такого опрацювання в Німеччині використовували термін "подолання історії", але
так як "подолати" історію неможливо, перейшли до терміну "опрацювання". Тут
йдеться саме про західну Німеччину. Опрацювання в східній Німеччині йшло іншим
шляхом: там було вирішено, що “Націонал-соціалізм - це диктатура (...) капіталізму”, а
так як капіталізм було поборено, отже було поборено і націонал-соціалізм.
Опрацювання історії відбувається між чотирма групами:
 старого режиму
 нового керівництва
 прямих жертв, а також їх сімей
 дисидентів до старого режиму та суспільством.
Післявоєнне опрацювання відбувалося поетапно на приватному та колективному рівні.
В багатьох сім’ях після війни не говорилося про те, де був дідусь або тато під час війни,
та що саме робив.
Ми зупинилися на таких важливих моментах з цього опрацювання: у 1945-1949 роках
пройшли Нюрнберзькі процеси, під час яких було засуджено головних злочинців, разом
з тим відбулася реабілітація жертв, ревізія всіх законів, які були расистськими.
Інтеграція та амністія: оскільки багато з колишніх членів НСДАП, кого "викинуло" на бік
історії зробили нову партію, яка отримала сильну підтримку в суспільстві (при
опитуванні в 1951 році 40 % німецького населення вважало, що націонал-соціалізм був
краще, ніж ФРГ могли мати потенціал для дестабілізації молодої демократії, було
прийняте рішення про їхню інтеграцію. В перший період Бундестага (1949-1953) для
цього були зроблені закони, так, що в другий період в Бундестазі було 129 колишніх
членів НСДАП. В 1949 та 1954 році були одноголосно проголошені закони про амністію.
Частково судові вироки були закреслені, колишні члени НСДАП могли знову займати і
займали високі посади (що призводило до того, що колишні в’язні зустрічали на
державній службі своїх катів).
В 1956 розпочалися компенсації жертвам. Вони не стосувалися жертв в східній Європі
та підневільних працівників, адже мали зовнішньополітичний характер. Відшкодування
підневільних працівників було зроблено аж в 2000 році. Суспільне опрацювання в
основному розпочалося після 1968 року, коли рух 1968-го року вимагав опрацювати
історію. Важливою віхою став процес проти Ейхмана в Єрусалимі в 1961 році.
Історичний жест вибачення: канцлер Віллі Брандт падає на коліна перед меморіалом
героїв гетто Варшави (7.12.1970 р.).
Головний прорив на рівні суспільства відбувся з показом по німецькому телебаченню
американського декілька-серійного фільму "Голокост - історія сім’ї Вайсс" в 1979 році,
через емоційне переживання того, що відбулося на основі історії однієї конкретної сім’ї.
В 1980-х розпочинається справжній “історичний бум”, багато німців засновують
“історичні майстерні” і опрацьовують локальну історію.
Іншим важливим політичним жестом вважається промова Бундеспрезидента Ріхарда
фон Вайцхекера від 8 травня 1985 року в Бундестазі - де він вперше говорив про те, що
8 травня було не "Днем програшу", а “Днем звільнення" від націонал-соціалізму.
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Одним з недавніх важливих кроків опрацювання історії в Німеччині була виставка
"Злочини Вермахта під час націоналсоціалізму", яка проходила від 1995 до 1999 року та
від 2001 до 2004 року. Виставка була розроблена Гамбурзьким інститутом соціальних
досліджень, в ній була контроверсійно дискутована широта злочинів вермахту в
Радянському союзі, головна тема - вермахт приймав участь в війні на знищення. Ці дані
вже були добре досліджені, але вперше представлені так широко публіці. Тільки тоді
спромоглися розвіяти "легенду про чистий Вермахт", а отже і почалося розуміння, що
майже в кожній сім’ї був злочинець (з тих німецьких сімей, члени яких служили в
вермахті).
Щодо примирення: існує думка, що в Німеччині його не відбулося, тому що
примирення передбачає діалог між жертвами та палачами. В Німеччині існує
консенсунс щодо того, як оцінювати події та консенсунс щодо цінностей, на основі яких
ми живемо, але діалогу не відбулося.
Приклади з Німеччини:
Приклад І: "Камені спотикання"
Ідея берлінського митця Гюнтера Демнінга, яка постала в 2000 році. Кожна жертва
націонал-соціалізму отримує власний камінь. Вони являють собою ніби звичайні
шматки бруківки, але з латунним покриттям, на якому викарбувано по одному з імен
мирних людей, які загинули від рук нацистів. Також і сімейні постаті, які жили там
разом, мають бути досліджені. Вони мають лежати перед останньою адресою людини.
Камінь має мати такий надпис: тут жив/тут жила, або тут працював/викладав, ім’я,
прізвище, коли народився, коли і куди депортований/або де, коли загинув. Під
час проекту учнями шкіл, або молоддю виконується спільне невелике дослідження та
пошукова робота по конкретній біографії. “Камінь спотикання” має розмір: 96 x 96 мм
та висоту 100 мм.
Його виготовлення коштує 120 Євро.
Орієнтовний шлях встановлення:
1. Подати на дозвіл у власному місті.
2. Зіставити, знайти біографічні дані людини, про яку буде нагадувати камінь,
надіслати в бюро митця для обробки.
3. Домовитись з митцем про дату встановлення каменю - наразі час очікування
складає мінімум 9 місяців.
4. Встановити “камінь”. Саме встановлення відбувається за 20 хвилин, важливо
продумати церемонію, яку можна було б виконати разом з встановленням.
Всього в світі наразі (на грудень 2015 року) встановлено 55.000 “каменів спотикання”.
Наразі такі "камені" знаходяться в 1.600 містах Німеччини та Австрії, Угорщини,
Нідерландів, Бельгії, Франції, Греції, Італії, Хорватії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії,
Польщі, Румунії, Росії, Швейцарії, Словаччини, Словенії, Чехії, Угорщини. В Україні існує
п’ять таких “каменів”, встановлені в Переяславі-Хмельницькому. Тут встановленням
займався національний фонд «Взаєморозуміння й примирення» та «Історична
майстерня» німецького міста Мерзебург.
Приклад ІІ: Створення путівника по єврейськім місцям Львова
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В рамках програми “Історична майстерня Європи” відбувалися з 2006 року
проектні зустрічі невеликих міжнародних команд істориків, які разом опікувалися
конкретною темою з критичного осмислення спільної пам'яті про Другу світову. Під час
одного з таких проектів був розроблений тримовний (україно-, англійсько-,
німецькомовний) путівник по єврейських місцях пам'яті у Львові. Його можна знайти в
інтернеті за посиланням: Juedische_Erinnerungsorte_in_Lemberg.pd

Методики для практичної роботи
Три Країни
Мета: учасники вийшли на обговорення теми впливу історії на своє світосприйняття;
учасники обговорили складові міфологізації та героїзації/демонізації в історичному
епосі; учасники відпрацювали креативний метод обговорення історії.
Хід проведення: учасникам перед вправою роздають папірці-”паспорти” з одним з
трьох кольорів на звороті папірців. Таким чином, усі учасники об’єднуються у три групи
по кольорах. Тренер каже, що тепер учасники є жителями трьох щойно знайдених країн
та за 20 хвилин можуть підготувати для ООН презентацію на фліпчарті історію своєї
країни, яка має включати: назву країни, політичний устрій та 10 ключових подій своєї
країни. Після підготовки, кожна команда презентує свою країну не довше 5 хвилин та
відповідає на запитання не довше 3 хвилин.
Після проведення презентацій, тренери питають групу про свої відчуття при виконанні
цієї вправи та:
1. Чи були в їх країні періоди піднесення та занепаду, чому?
2. Чи демонізували/героїзували вони постаті в своїй країні, чому?
3. Чи є в їх країнах свята/ритуали?
Час: 60 хвилин

Мультиперспективність
Мета: Осмислити селективність людського сприйняття історії та навчитися працювати з
історією, яка є розказаною з різних перспектив.
Хід проведення: лекція та робота з візуальними картинами. Під час останнього були
показані дві картини, які представляють вбивство Цезаря з одного боку як
"звільнюючий тріумф", а з іншого як "підступне вбивство", Після цього учасників питали,
що є зображеним на картинах, після цього відбулося обговорення.
Час: 30 хвилин
Матеріали: комп'ютер, проектор, 1 фліпчарт.
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Місця пам’яті
Мета: обговорити термін “місце пам’яті” та вплив держави на формування цих місць
Хід проведення: лекція з візуалізацією прикладів місць пам’яті в Німеччині, завдання
аудиторії: розбитися на групи та обговорити, які місця пам’яті існують в містах та
регіонах, звідки учасники приїхали. Після цього відбулася презентація результатів
обговорення та дискусія. Було визначено загальні місця пам’яті, які теоретично - з
відповіді учасників - можна було б зарахувати до загальноукраїнських: Тарас Шевченко,
Кобзар, Майдан, Голодомор, знесення пам’ятників Леніну, Чорнобиль, Друга світова
війна.
Час: 1 година
Матеріали: лептоп, проектор, 4 фліпчарти, фломастери.
Звернути увагу: місця пам’яті можуть плутатись з історичними місцями/постатями,
потрібно обговорити ці поняття. Місця пам’яті можуть бути для конкретної групи і
негативними, але якщо вони вплинули в формуванні ідентичностей великого кола
суспільства, то є такими. Як приклад - Майдан для тих, хто його підтримував, а хто ні
має різну конотацію, але все ж є місцем пам’яті. Всупереч цьому “Алея героїв Небесної
Сотні” є місцем пам’яті тільки для тих, хто підтримував Майдан.

Музей своїми руками
Мета: учасники відтворили місця пам’яті свого семінару;
учасники відпрацювали такі аспекти, як: міфологізація, ритуали, ідентифікація, - в
контексті культури пам’яті;
учасники обговорили складові культури пам’яті на власному прикладі;
учасники відпрацювали приклади інтерактивних музеїв.
Хід проведення:
Учасники об’єднуються у дві команди, завдання для яких - розробити маршрут екскурсії
по семінарському дому із зазначенням місць пам’яті, видатних дат та ритуалів, що були
відтворені. На підготовку дається 30 хвилин. Після цього дається перерва у декілька
годин для більш ретельної підготовки (в цей час відбуваються інші блоки).
Після учасники проводять один одного своїми новоствореними музеями та пояснюють
кожне місце пам’яті з точки зору теорії, що була подана раніше.
Після учасники збираються разом та обговорюють, наскільки вони змогли відтворити
місця пам’яті, яку ідентичність вони відтворювали та які ритуали вони побачили.
Час: 35 хв. + 25 хв.
Матеріали: папір, маркери, використання простору семінарського приміщення.

Free to choose
Цілі: учасники обговорили своє ставлення до матеріалу контроверсійної тематики;
учасники відпрацювали метод обговорення контроверсійних історичних тем;
учасники висловили своє бачення щодо використання методу “Free to choose”.16
Хід проведення:
Учасники переглядають фільм “Boscopismus” німецької групи “Фронт Німецьких Яблук”.
Після перегляду учасники обговорюють деталі фільму та його вплив на німецьке
суспільство.
Час: 45 хв.
Матеріали: проектор
16

https://www.youtube.com/watch?v=K5NZsLPytDQ
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Додаткова інформація:






Сайт конкурсу історій Бундеспрезидента: http://www.geschichtswettbewerb.de
Опрацювання локальної історії, проект “Йти старими дорогами - бачити нові” в
Берлін-Нойкельн: www.wegegeheneinhoerspaziergang.de.
Фонд “Пам’ять, відповідальність та майбутнє” (фінансування можливих
проектів): www.stiftung-evz.de
Проект “Камені спотикання”: http://www.stolpersteine.eu/en/ (останній доступ
18.12.2015 р.)
Стаття «Камені спотикання» нагадуватимуть мешканцям Переяслава–
Хмельницького про тих, хто загинув від рук нацистів, Україна Молода, Автор:
Олег Снігур: http://www.umoloda.kiev.ua/regions/0/116/0/50680/ (останній
доступ 18.12.2015 р.)
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5. Ненасильницька комунікація
Насилля - це трагічне вираження незадоволених потреб.
Маршал Розенберг
Ненасильницька комунікація - це концепція, що була розроблена Маршалом
Розенбергом. Вона повинна дати людям можливість взаємодіяти таким чином, щоб їх
комунікація підвищила рівень довіри і життєвого щастя. При цьому, в першу чергу,
мова йде про те, як закликати інших людей до тих чи інший дій. Ні – мова йде про те,
як розвивати шанобливе ставлення, яке б сприяло ширшій співпраці й сумісній
креативності в сумісному житті. В концепції ненасильницького спілкування важливою є
емпатія з двох причин: Окрім розуміння іншої людини, важливою є самоемпатія, щоб
прояснити для себе ситуацію. Це сприяє знаходженню стратегії для задоволення
потреб всіх сторін.
Припущення щодо виникнення конфліктів:
 Статична мова: Згідно Вендела Йонсона, виникають проблеми під час пояснення
або навіть спроби вловити мінливий світ за допомогою статичної мови. Замість
цього, Розенберг рекомендує мову, що орієнтована на процес. Спостереження
повинні бути сформульовані "конкретно відносно часу і контексту."
 Пов'язування об'єктивного спостереження з суб'єктивною оцінкою: Він не
виступає за те, щоб залишитися об'єктивним – навпаки, потрібно розрізняти
спостереження, що піддають об'єктивній оцінці, і суб'єктивну оцінку. Те ж говорив
і Джиду Крішнамурті: "Найвищою формою людського інтелекту є вміння
спостерігати без оцінки."
 Критика замість побажання: "А коли люди почують щось схоже на критику, то
вони схильні до того, щоб всю свою енергію витрачати на захист чи на
контрнаступ." Таким чином знижується готовність відповідати на прохання з
емпатією.

Основна модель ненасильницької комунікації
Чотири кроки ненасильницької комунікації:
1. Спостереження означає описувати конкретну дію (чи невиконання), не змішуючи її з
оцінкою чи інтерпретацією. При цьому мова йде про те, щоб не оцінювати, а
відділяти оцінку від спостереження таким чином, щоб опонент зрозумів, на що
посилаються.
2. Спостереження викликає відчуття, що пов'язане з однією або декількома
потребами.
3. Потреби – тут розуміємо загальну якість, яку, напевно, мріє мати в своєму житті
кожна людина на планеті: захист, розуміння, контакт, сенс. Згідно з моделлю
ненасильницької комунікації, почуття – це вираження того, чи задоволена потреба
чи ні – це такий собі індикатор. Для чутливого контакту потреби є дуже важливими,
тому що вони показують дорогу до креативного рішення, що підходить всім
учасникам.
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4. З потреб в результаті виникає прохання щодо конкретної дії тут і зараз. Щоб його
можна було виконати, розрізняють прохання і побажанням: Прохання належить до
дій в теперішньому часі. Побажання більш розмите, воно належить до станів чи
подій в майбутньому. Прохання виконати легше, тому і ймовірність успіху вища. Ба
більше, Розенберг пропонує сформулювати прохання "позитивною діловою мовою",
тобто говорити, щоб хотіти, аніж не хотіти. Можна розрізняти прохання про дію
(наприклад, про те, щоб вивантажити посудомийну машину) і проханням про
відношення (наприклад, опис власних відчуттів).
Розенберг підсумовує чотири кроки ненасильницької комунікації в одному реченні:
"Коли я бачу а, то відчуваю б, тому що мені не вистачає в. Тому я тепер хочу г".
Маршалу Б. Розенбергу було присвоєно вчений ступінь доктора клінічної психології в
університеті Wisconsin-Madison. Розенберг в ранні 1960-і роки займався американським
рухом за громадські права, з чого виникла концепція ненасильницької комунікації.

Активне слухання
Активне слухання - це комунікативна техніка, яка дозволяє точніше зрозуміти
психологічні стани, почуття та думки співрозмовника. Часто використовується в
консультуванні, тренінгах та вирішенні конфліктних ситуацій.
Активне слухання дозволяє:
 створити атмосферу комфорту та довіри;
 продемонструвати увагу до співрозмовника, показати, що його чують і
розуміють;
 спонукати співрозмовника до подальшої бесіди, допомогти йому усвідомити і
висловити свої почуття та переживання.
Правила активного слухання:












Створення комфортних умов для співрозмовника: відімкнений телефон, місце
без стороннього шуму;
Активна відкрита поза: сприяння спілкуванню та розумовій зосередженості;
Жести та міміка: підтвердження включеності, зацікавленості та розуміння. Це
можуть бути кивки, короткі слова - «так», «ага», «розумію»;
Зоровий контакт;
Уникання неконтрольованих дратівливих дій (вивчення документів,
постукування по столу пальцями або ручкою, шелест папером, розсіяне
малювання в блокноті, накручування волосся на палець);
Вияснення логіки розповіді співрозмовника;
Намагання зрозуміти не тільки слова, а й почуття співрозмовника;
Коректна поведінка - без критики, оцінок, суперечок;
Намагання зрозуміти цілі співрозмовника;
Спільна відповідальність за комунікацію.
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Прийоми активного слухання:


Пауза - це просто пауза. Вона дає співрозмовнику можливість подумати. Після
паузи співрозмовник може сказати щось ще, про що промовчав би без неї. Пауза
також дає самому слухачеві можливість відсторонитися від себе (своїх думок,
оцінок, почуттів) і зосередитися на співрозмовникові. Уміння усуватися від себе і
перемикатися на внутрішній процес співрозмовника - одне з головних і важких
умов активного слухання, що створює між співрозмовниками атмосферу довіри.



Уточнення - це прохання уточнити або роз'яснити окремі моменти
висловлювань, якщо є сумнів правильного їх розуміння, або є необхідність
отримати детальнішу інформацію з окремих питань, чи висловити
зацікавленість.
«Це дуже цікаво, не могли б ви уточнити ...»
«Якщо я правильно вас зрозумів/ла, ви вважаєте, що ...»
«Ви могли б уточнити, що для вас означає ...»



Переказ (парафраз) - це спроба слухача коротко і своїми словами повторити
викладене співрозмовником щойно. При цьому слухач повинен намагатися
виділяти і підкреслювати головні на його погляд ідеї і акценти. Переказ дає
співрозмовнику зворотний зв'язок, дає можливість зрозуміти, як його слова
звучать з боку. В результаті, співрозмовник або одержує підтвердження того, що
він був зрозумілий, або одержує можливість скорегувати свої слова. Крім того,
парафраз може використовуватися як спосіб підведення підсумків, в тому числі
проміжних.
«Тобто, іншими словами ...»
«Отже, ви вважаєте важливим ...»
«Тобто, ви маєте на увазі ... Все правильно?»



Повтор (ехо) - дослівне повторення основних думок, що вимовив
співрозмовник. Цей прийом змушує співрозмовника чітко формулювати свої
думки, допомагає уточнити суть проблеми і створює відчуття підвищеної уваги з
боку слухача.



Розвиток думки - спроба слухача підхопити і просунути далі хід основної думки
співрозмовника.
«Якщо виходити з того, що ви сказали, для вас важливі ...»
«Якщо я вас правильно зрозуміла, вам важливо, щоб ...»



Повідомлення про сприйняття - слухач повідомляє співрозмовнику своє
враження від співрозмовника, що сформувалося в ході спілкування.
«Ця тема дуже важлива для вас»



Повідомлення про сприйняття себе - слухач повідомляє співрозмовнику про
зміни у своєму власному стані в результаті слухання. «Мені дуже боляче це
чути»
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Зауваження про хід бесіди - спроба слухача повідомити про те, як, на
його погляд, можна осмислити бесіду в цілому. «Схоже, ми досягли спільного
розуміння питання».

Додаткова інформація:
 Гиппентрейтер Ю. Б. Общаться с ребёнком. Как? .
 Empathic listening skills How to listen so others feel heard, or listening first aid
(University of California). Download a one hour seminar on empathic listening
and attending skills.
 TED-talk: 5 ways to listen better

Зворотній зв’язок
Є загальні правила зворотнього зв'язку:









концентруйтесь на поведінці людини, а не на особистості;
робіть наголос на тих аспектах поведінки, які людина може реально змінити;
будьте конкретними;
використовуйте спостереження, не робіть висновків;
давайте зворотній зв'язок якнайшвидше після події, наскільки це можливо;
будьте чіткі в своїх мотивах;
давайте як позитивну, так і негативну оцінку;
не перевантажуйте людину інформацією.

Даючи зворотній зв'язок, важливо пам'ятати про позитивну оцінку, що допомагає
розвивати сильні сторони. Для цього пропонують робити багаторівневий зворотній
зв'язок за принципом сендвіча: позитив, негатив, позитив.
Поради для того, хто дає зворотній зв'язок:






Розкажіть людині про те, що ви спостерігали, тобто від першої особи однини (Я
бачив/ла..., мені здалося...).
Намагайтеся концентруватися на діях і поведінці, а не на особистості (не "Ти
егоїст," а "Мені здалося, що під час цієї вправи ти багато думав про себе і не
звертав уваги на інших").
Наводьте приклади, щоб людина змогла співвіднести ваші висловлювання зі
своїми діями і обставинами.
Розкажіть, якою ви хотіли б бачити ситуацію наступного разу.

Поради для того, хто отримує зворотній зв'язок:



Слухайте. Не перебивайте того, хто дає зворотній зв'язок.
Впевніться, чи правильно ви все почули. Після того, як людина закінчила
говорити, перевірте рівень вашого розуміння, використовуючи техніку
перефразування.
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Намагайтеся не займати захисну позицію. Трапляється так, що зворотній зв'язок
неприємний чи завдає болю. Навіть якщо це позитивний зворотній зв'язок, ми за
звичкою схильні відштовхувати його. Контролюйте свою почуття.
Попросіть навести приклад. Людина, яка дає зворотній зв'язок, може порушити
правила надання зворотнього зв'язку. В ваших інтересах контролювати процес,
питаючи про приклади для того, щоб робити висновок про якість зворотнього
зв'язку.
Вирішіть, як вчинити зі зворотнім зв'язком. Ви можете прийняти зворотній
зв'язок і спробувати внести зміни до своєї поведінки, або проігнорувати його.
Будьте вдячні. Говоріть "Дякую."

Методики для практичної роботи
Контрольований діалог – активне слухання
Мета:




Показати, як і чому виникають комунікативні помилки.
Тренувати вміння уважно слухати і перефразовувати.
Тренувати чіткий і точний виклад своїх думок.

Хід проведення: учасники діляться на групи по три людини: А, Б і В. Учасники А і Б
вибирають тему, яку вони хочуть обговорити і розмовляють 15 хвилин. Учасник В
спостерігає, слідкує за часом та за дотриманням правил.
Правила:










А починає історію і говорить перше речення.
Б повторює своїми словами те, що він зрозумів.
А підтверджує сказане, говорячи "правильно," якщо відповідь була правильною,
і тоді Б може перейти до свого речення.
Якщо Б що-небудь забув чи неправильно зрозумів, а говорить "неправильно."
Тоді Б ще раз повторює те, що він зрозумів із того, що сказав А.
Якщо А вважає, що це знову не те, що він хотів сказати, А повторює своє
речення.
А і Б працюють над реченням так довго, поки А не відчує, що його зрозуміли.
Тільки після цього Б може почати свою фразу, і А повинен її повторити.
Через 15 хвилин відбувається зміна ролей - Б і В розмовляють, А спостерігає.
Через 15 хвилин В і А розмовляють, Б спостерігає.

В кінці відбувається коротка рефлексія про те, як вони себе почували, наскільки це було
складно, і який висновок вони з цього зроблять.
Час: 60 хвилин
Примітка: тему розмови може дати тренер. Чим більш спірна тема, тим інтенсивніша і
важча вправа.
Матеріали: стілець для кожного учасника.
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4 сторони одного повідомлення – модель чотирьох каналів
Мета: показати, що не так вже й однозначного говорити і слухати так, як малося на
меті. Поглиблення моделі чотирьох каналів психолога Фрідемана Шульца фон Туна.
Хід проведення: фасилітатор представляє модель чотирьох каналів і наводить приклад
того, що одне й те ж висловлювання може бути сприйняте по-різному, згідно з
моделлю Шульца фон Туна, як:





факт (Що саме хочуть повідомити?),
звернення чи заклик до дії (Чого хочуть досягнути передаючи повідомлення?),
відкриття (Що хочуть сказати про себе?),
відношення (Що думають про тітку чи в яких стосунках знаходяться?).

Класичним прикладом може бути: Жінка керує автомобілем, чоловік сидить поряд і
говорить: "Дивися, там спереду зелений." (Можлива різні інтонація):





факт - Світлофор показує, що можна їхати.
заклик - Ну їдь вже!
відкриття - Я поспішаю; хочу, щоб ми скоріше доїхали.
відношення - У тебе уповільнена реакція в порівнянні з моєю.

Далі варто наклеїти 4 картки, наприклад, на протилежні стіни кімнати з 4 можливими
рівнями сприйняття (факт, заклик, відкриття, відношення), виходить щось на зразок
компаса. Просимо встати всіх учасників і розмістити себе у відповідності з тим, як вони
розуміють висловлювання, подані нижче. При цьому дозволено стати десь посередині.
Висловлювання зачитує по черзі одна людина, можливо, з різною інтонацією, а
учасники себе розміщують. Це відбувається бажано без коментарів чи зайвих слів і
пояснень. Але нехай буде час, щоб учасники оглянулися, хто як став. В кінці підбивають
підсумки, що відчули, що це показало, і що дає вправа для реального життя.
Можливі висловлювання:














У нас немає часу.
В їдальні нас чекають.
Я стомився.
Нам потрібно більше активу.
Хороша погода сьогодні.
Тут не вистачає повітря.
Ти гарний.
Я люблю тебе!
Забери це, будь ласка.
Ще якісь запитання?
Запитання є?
У кого ще є запитання?
Можете ставити свої запитання.

Час: приблизно 15 хвилин і в залежності від того, скільки висловлювань і наскільки
глибоко роблять рефлексію, тоді і довше
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Примітка: завжди доречно взяти які-небудь висловлювання з життя семінару або те, з
чим учасники стикаються в своєму повсякденному життя.
Матеріали: картки і маркери, фліпчарт.

Чужий предмет
Мета: учасники розрізняють рівні спостереження, опису, оцінки й інтерпретації і на
конкретному прикладі досліджують різницю.
Хід проведення: малознайомий предмет дають в руки учасникам або просто кладуть
так, щоб всі бачили. Ставлять питання:


Що ви бачите?

Учасники пишуть одну відповідь на одну картку, отримують стільки карток, скільки
потрібно. Потім ці картки збирають і разом аналізують, що з цього опис, що оцінка і що
інтерпретація. І які висновки вони роблять з цього результату, беручи до уваги, що
питання звучало лише...
Час: 20 хвилин
Матеріали: малознайомий предмет, картки, маркери, фліпчарт.

Зворотній зв'язок в команді
Мета: конструктивно висловлювати критику і надавати позитивний зворотній зв'язок.
За можливості конфлікту такі справи дають можливість введення культури
шанобливого зворотного зв'язку, що сприяє новому зближенню. Це допоможе під час
дискусій і спростить спілкування, а також допоможе учасникам обдумати свою
поведінку чи висловлювання з метою індивідуального росту.
Хід проведення: під час введенні в тему "Зворотній зв'язок" тренер може спочатку
представити принципи і правила зворотного зв'язку.
Після представлення правил зворотного зв'язку можна дати можливість учасникам
попрактикуватися. Для цього група ділиться на дві однакові за кількістю групи,
формуються два кола – внутрішнє і зовнішнє, – де учасники стоять лицем один до
одного. Завдання учасників – дати один одному зворотній зв'язок (2 хвилини для
кожного). Через 4 хвилини внутрішнє коло рухається за часовою стрілкою. Вправа
продовжується, поки внутрішнє коло не повернеться в початкову позицію. Після цієї
вправи можна обговорити відчуття під час надання і отримання зворотного зв'язку.
Під час можливого конфлікту в групі спочатку може бути корисно з'ясувати за
допомогою соціометрії, хто до якої сторони конфлікту належить.
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Групи розділяться, і кожна отримує завдання написати 4-6 карток про те, що вони
цінять в іншій групі (або в інших групах, якщо їх більше, ніж дві). Також їх просять
написати 4-6 карток зі своїми побажаннями щодо іншої групи (інших груп).
Сидячи один навпроти одного, одна група кладе свої картки перед іншою групою і
читає, що написано. Спочатку, що цінують, потім критику, сформульовану як
побажання. Після цього те ж проробляє інша група.
Після цього можна буде висловити, що здивувало, що потішило, що засмутило.
Час: особистий зворотній зв'язок – приблизно 2 хвилини для кожного учасника, групова
частина – приблизно 20-30 хвилин.
Матеріали: стілець для кожного учасника, вільний простір, картки і ручки

Додаткова інформація:




Wikipedia: Gewaltfreie Kommunikation –
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation
Видео пример ненасильственной коммуникации между детьми и родителями –
https://www.youtube.com/watch?v=IQO7h9MNCqI
Видео пример ненасильственной коммуникации между друзьями/партнёрами –
https://www.youtube.com/watch?v=8ltr_JUkXiA
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6. Конфліктний менеджмент та медіація
Поняття та причини конфліктів
"Конфлікти виникають там, де люди входять в контакт один з одним. Такий
контакт завжди пов'язаний з досягненням меж, як і з небезпекою перетнути ці
межі. Конфлікт і означає це перетинання меж. Запобігання конфлікту одночасно
означає уникнення контакту."
Фітцик
Що таке конфлікт?
Щоб бути спроможним виявити конфлікт, потрібно розуміти, що таке конфлікт:



порушення у задоволенні потреб іншої сторони
не лише суперечність, але й дія, котру сприймають як порушення

При цьому достатньо, якщо одна зі сторін це відчує. Є гарячі (відверто висловлені) і
холодні (такі, що киплять, відверто не висловлені) конфлікти.
Чим спричинені конфлікти?
Для подальшої роботи з конфліктом потрібно проаналізувати його причину. Декілька
прикладів можливих причин:













цінності: зіткнення різних цінностей
ролі: по-різному оцінені ролі, різниці влади не визнають, ієрархію не визнають
взагалі або занадто сильно
мовне домінування: не носії мови знаходяться в невигідному становищі що
стосується винахідливості, спонтанності, словникового запасу
мізерні засоби – матеріалу і часу
визнання (неоднакова повага)
недостатнє розуміння
різні цілі, інтереси, потреби
культурна різниця
тілесність: різне сприйняття близькості і відстані
почуття, проблеми в стосунках: емоційні інтереси розходяться, страх втрат,
постійне домінування
міжособистісні проблеми: психічні порушення, поганий настрій
професійна компетенція: різне знання фактів чи володіння інформацією

Форми вирішення конфліктів
Уникання - Запобігання
Одна сторона припиняє стосунки або актуальну взаємодію. Щоб конфлікт не
загострювався чи тому, що напругу не можуть винести, виходять із ситуації. Якщо це
відбувається усвідомлено і ненадовго, то це може залагоджувати конфлікт. Більш
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проблематично, якщо це неусвідомлена реакція на домінантну культуру. Придушення,
як і запобігання і уникнення, є найпоширенішими стратегіями вирішення конфліктів і
можуть бути цілком практичними рішеннями. Проте набагато частіше конфлікти
загострюються, якщо їх не вирішувати. Чим більше конфлікт переріс, тим вищі затрати
для всіх учасників і тим складніше вирішення. Тому так важливо діяти якнайшвидше.

Домінування – Поступка
Одна сторона домінує над іншою. Інша підкорюється, пристосовується. Представник
домінантної культури, можливо, сам цього конфлікту не усвідомлює, оскільки він
вважає його нормою. Це особливо відбувається тоді, коли домінантна культура
"переважає" і кількісно. Також часто грають роль усвідомлені чи неусвідомлені
расистські конструкції вищості чи слабкості, що, як правило, і обґрунтовані реальною
економічною перевагою. Але цілком допустимі ситуації, коли тимчасове домінування
однієї сторони згодиться для того, щоб досягнути спільної мети. Але це повинно
відбуватися усвідомлено.
Компроміс
Обидві сторони усвідомлюють різницю і перетинання своєї культури з іншою і шукають
можливості діяти таким чином, щоб відступити від свого "нормального" рішення
порівну. Можливо, навіть є рішення у сфері перетинання чи близько до межі з іншою
культурою. При цьому робиться припущення, що така спільна сфера існує. Компроміс
може бути і лише ззовні залишається рішенням, оскільки скоріше важко уявити і
обговорити, наскільки суб'єктивно боляче змінювати поведінку. Іноді компроміс має
двох переможених, які обоє відчувають, що над ними домінували. Але компромісом
може бути і домовленість про те, хто, коли і за яким принципом діє. Припускається, що
є ознайомленість з культурними принципами іншої сторони і можна частково їх
опановувати.
Третій шлях (Синергія)
На основі культурної свідомості обидві сторони разом створюють щось нове, що
задовільняє обидві культури. При цьому нікому не потрібно відмовлятися від того, що
для нього важливо. Всі сторони змінюють свої звички, що вкорінилися, і доповнюють
свій репертуар новими можливостями. Як правило, умовою такого креативного
рішення є розбір конфлікту і основних припущень, цінностей і т.д. Таке рішення
припускає можливість (вміння, час і т.д.) рівноправної комунікації.
Яку стратегію вирішення конфлікту вибирають, в ідеалі залежить від таких критеріїв:







стійкість вирішення конфлікту
запобігання подальших, нових конфліктів
захист третіх осіб
баланс ресурсів: затрата часу, якість вирішення конфлікту
справедливість
задоволення результатом

Примітка: В іншій літературі говорять про 5 видів: боротьба, уникання, делегування,
компроміс, консенсус.
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Підхід АТСС (L’Approche et transformation constructives des conflits) - підхід та
конструктивне вирішення конфліктів








Конфлікт виникає тоді, коли задоволення потреби знаходиться під загрозою. За
допомогою конфлікту ми можемо визначити наші потреби і знайти спосіб для їх
задоволення.
Конфлікти системні. 6 взаємопов'язаних аспекти – особистість, структура,
культура, цінність, ритуал, право – полегшують розуміння відповідних
взаємозв'язків/контекстів.
Конструктивне вирішення конфліктів залежить від учасників процесу. При цьому
важливо розпізнавати особисті (конструктивні і деструктивні) інтереси, щоб
вирішити, в який момент почати вирішення конфлікту.
Конфлікти сприяють розвитку особистості і групи.

Медіація
Є різні форми вирішення конфліктів. Деякі представлені в методах описаних нижче.
Класичним методом є особиста розмова двох сторін конфлікту за посередництвом
третьої особи (медіатора). Така розмова має сенс тільки в тих випадках, коли обидві
сторони зацікавлені у вирішенні конфлікту. В першу чергу, мова йде про стратегії
допомоги самому собі, а не про те, щоб залучити когось третього. Теоретична
концепція, що стоїть за таким методом посередництва, – концепція Гарварда. Курт
Фаллер взяв її за основу до концепції посередництва в педагогічній роботі:








розділити між людьми і проблемами
 діловий і особистісний рівні конфлікту!
 визнати почуття, але відділити їх від справи
 "Твердо по суті, але м'яко до учасників!"
поділити позиції, інтереси і потреби
 більшість інтересів задовольняються різними позиціями
 прийняті позиції живуть своїм життям
підтримувати комунікацію чи відновити
 чим далі конфлікт, тим складніша комунікація
 вартість скасованої комунікації, як правило, вища, ніж зусилля до хоча б
мінімальної комунікації
 третя особа може допомогти
шукати взаємовигідні рішення
 Немає переможця і переможеного у конфлікті.

Значення третьої особи
Якщо обидві сторони надто сильно застрягли в конфлікті, то третя особа може
допомогти. Ця людина повинна бути визнана обома сторонами. Він/вона не є суддею
чи арбітром, а обидві сторони повинні знайти рішення самі.
Отже, третя особа може лише допомогти в тому,



щоб домовитися про правила для запобінання загострення,
щоб виявили власне в чому спірні питання і щоб слухали і перепитували,
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щоб зрушити з місця перепинену розмову,
щоб обговорити можливі рішення і щоб було порозуміння.

Третя особа повинна забезпечити довірливе ставлення і бути нейтральною. Вона не має
права оцінювати і бути залученою в динаміку конфлікту. Вона не повинна сприймати
все серйозно.
Мета не в тому, щоб вирішити конфлікт, а сама дискусія і підтримка обох сторін в тому,
щоб ставили під питання власні дії. Головне завдання третьої особи полягає в зміцненні
власної гідності і порозуміння учасників.
Чеклист посередництво





















1) фаза: введення
гарантувати довірливе ставлення
пояснити правила
пояснити мету посередництва
пояснити процедуру
пояснити роль посередника
перепитати, чи всі з цим згодні
2) фаза: бачення окремих сторін
конфлікту
сторони конфлікту висловлюють
точки зору
відбивати, підсумовувати, якщо
потрібно перефразовувати
зафіксувати пункти, обговорити
почерговість
закінчення – висновок
3) фаза: розкриття конфлікту
перепитати, прояснити
з'ясувати мотиви і почуття
у підсумку запитати про почуття і
бажання в теперішній момент

4) фаза: вирішення проблеми
мозкова атака
обговорити рішення й оцінити
шукати згоди

вихідна ситуація

забезпечити комунікацію за
допомогою посередника

поступово
встановити
пряму комунікацію

шукати вирішення пліч-опліч
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5) фаза: згода
 чітко сформулювати
 прочитати згоду
 всі підписують

справлятися знову
сторонньої допомоги

без

Методики для практичної роботи
Що таке конфлікт?
Мета: вправа дає можливість зрозуміти, що таке конфлікт насправді. Навіть більше,
буде видно різноманіття думок щодо причин конфліктів.
Хід проведення: простір ділимо на дві частини за допомогою клейкої стрічки. Кінець
однієї частини позначає повну згоду, а інший кінець навпаки – повну незгоду. Між ними
допускають всі позиції. Той, хто не може вирішити, стає по середині. Тобто це така собі
шкала згоди.
В голос зачитують декілька маленьких ситуацій. Учасники займають позиції відповідно
до своєї думки. Когось запитують, чому зайняв ту чи іншу позицію, бажано так, щоб
протягом вправи кожен учасник хоча б раз пояснив свою позицію. Позиції і
висловлювання не коментують. Навіть більше, і самим учасникам краще не
спілкуватися між собою.
Ситуації – чи це конфлікт?












Ти очікуєш провести спільний приємний вечір з твоєю другою половиною. Коли
приходиш додому, на столі записка: "Ми з друзями пішли в кіно..."
Обід в їдальні: ти бачиш колегу, з якою ти давно хотіла поговорити. Ти кладеш
свої речі на стілець поряд з нею і йдеш взяти їжу. Коли ти повертаєшся, інша
сидить на "твоєму" місці.
Ти просиш поради у знайомого. Він не може зараз говорити, але обіцяє ввечері
до тебе заїхати і тебе вислухати. Вже майже північ, але досі нікого немає.
Тато Микити любить класичну музику і ненавидить рок. У них лише один
програвач.
Пробіжка на 100 метрів. Змагаються Іван, Пилип і Марсель. Іван хоче перемогти
за будь-яку ціну.
Мишко кидає бляшанку з-під пива на траву. Літня жінка просить, щоб він її
викинув до смітника.
Віктор Геннадійович піднімається ліфтом в торговельному центрі. Заходить
дівчина і своїми підборами наступає на його нові туфлі.
Велосипедист ретельно їде пішохідною зоною. Пішохід наполягає на тому, щоб
він зліз з велосипеда.
Вагітна жінка в гостях на вечірці. Багато людей палять, що не дуже приємно, і
вона хоче піти.
Любов хоче поставити букет квітів на сцену для прикраси заходу. Ви разом
відповідаєте за підготовку, і ти вважаєш, що це не екологічно зрізати живі квіти.
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Олег вегетаріанець і приїхав на семінар, де немає окремої їжі, а лише з м'ясом
завжди і для всіх.

В кінці оцінюють хід вправи за допомогою питань:




Наскільки легко чи важко тобі було знайти свою позицію?
Щодо яких тем це було особливо важко?
Що ми з'ясували протягом вправи щодо конфліктів і нашого досить спонтанного
підходу до них?

Час: 30 хвилин
Примітка: можна запитати учасників про ситуації, які їм приходять в голову, де їм не
зрозуміло, чи це конфлікт.
Матеріали: можливо, клейка стрічка, вільний простір

Вирішення конфліктів: 4 стратегії
Мета: учасники спробують 4 види вирішення конфліктів для того, щоб розширити свій
репертуар можливостей.
Хід проведення: учасники збирають можливі рішення для конфлікту (можливо, на
прикладі "Ми ділили апельсин. Нас багато, він - один"). Їх фіксують на картках. Ці картки
групують таким чином, що залишаються типові стратегії. З досвіду добре підходить:





домінувати (за допомогою влади)
уникати
поступатися (компроміс)
розбирати (третій шлях) [15 хв]

Ці стратегії кладуть в 4 кутки, і група ділиться спонтанно на 4 приблизно однакові групи.
Декілька хвилин кожна робоча група подумає про те, чому "їх" підхід найкращий. Потім
проходить коротке обговорення, після чого групи змінюють підходи. Тепер вони
наводять аргументи за іншу стратегію. І так по колу, поки кожна група не спробує
підтримати всі підходи. [15 хв]
Оцінка:




Що ви помітили?
Коли вам було легко чи важко?
Чи є якісь особливості? [15 хв]

Час: 45 хвилин
Матеріали: картки і ручки/маркери

Власне поле конфліктів
Мета: учасники знайомляться зі своїми зразками конфліктів і стратегіями вирішення
конфліктів.
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Хід проведення: учасники малюють власну мережу стосунків, поставивши себе в
середині, а навколо всіх тих, з ким вони мають стосунки (батьки, брати, сестри, чоловік,
жінка, діти, колеги, керівництво, учасники, друзі...). За допомогою різних сполучень від
себе до тих людей вони показують, які ці стосунки:




мало конфліктів (пряма лінія)
як коли (хвиля)
багато конфліктів (зигзаг)

Чим сильніші конфлікти, тим гостріші хвилі і зигзаги. [10 хв]
Поряд зі сторонами конфліктів вони напишуть стратегії, що застосовують для вирішення
конфліктів. [10 хв]
В маленьких групах учасники обмінюються думками щодо питань:





Яку стратегію найчастіше обирають?
Як раніше вирішували конфлікти в сім'ї?
Як вирішують конфлікти з колегами?
Як сьогодні вирішують конфлікти в сім'ї, в колі знайомих? [30 хв]

Можлива рефлексія в великій групі щодо таких думок і можливої інформації:
Які сторони залучені в конфлікт?
Що грає роль у конфлікті ззовні?
Що відбувається всередині мене?
Які стратегії вирішення конфліктів домінують в різних культурах?
Чим пов'язані конфлікти і культура?
Час: 1,5 годин
Примітка: необов'язково і в залежності від групи, але може бути таке, що видасться, що
учасники виросли в різних культурах конфліктів/суперечок. Вправа добре підходить для
саморефлексії і дає поштовх для обміну щодо спільних і різних зразків та впливу життя.

Вправа зі стільцями
Мета: вправа показує різні сторони однієї теми. Зростає увага до подальшої роботи.
Вправа добре підходить для введення в тему, але не тільки. Але це не розігрів, до неї
потрібний попередній розігрів.
Хід проведення: учасники ставлять стільці в будь-якому порядку, щоб утворити
скульптуру, картину до теми "Конфлікт." Необов'язково використовувати всі стільці.
Коли скульптура готова, вона стоїть деякий час, щоб всі могли її оглянути. Після цього
наступний ставить стілець і утворює нову картину.
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При всьому цьому ніхто не розмовляє. Навіть в проміжку між скульптурами немає
можливості перепитати. Не всі зобов'язані робити скульптуру; той, хто хоче, може
уявити декілька ідей.
Після всього відбувається рефлексія стоячи. Можна запитати щодо скульптур і описати
своє бачення і відчуття.
час:
1-2 для кожного учасника
Примітка: як варіант, після кожної скульптури, коли всі подивилися, можна попросити
автора назвати картину і таким чином натякнути на ідею, але необов'язково цим все
пояснювати.
В маленьких групах можна буде ще раз в кінці назвати всі картини, щоб відзначити
розвиток.
Після закінчення можна поглибити тему. Група домовляється про одну скульптуру, що
добре показала тему, і ставить її знову. Тепер обмінюються асоціаціями і змінюють
деталі, якщо необхідно. По одному учасники можуть займати місця на стільцях і
описати свої емоції в таких позиціях. Можна і повністю замінити стільці людьми. Тепер
можна і спробувати цю, напевно, найпоширенішу ситуацію конфлікту вирішити.
Матеріали: приблизно 10 стільців

Додаткова інформація:







Wikipedia: Медiацiя –
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%
D1%96%D1%8F
Центр медиации и права – http://www.mediacia.com/what.htm
Europäisches Institut Conflict-Culture-Cooperation – http://www.eiccc.org
Grundaussagen des ATCC-Ansatzes –http://www.konfliktberater.org/PDF/atcc13.pdf
MitOst-Edition 7: Bildungsziel: Bürger _ Methodenhandbuch für multinationale
Seminare - http://www.theodor-heuss-kolleg.de/flipbooks/bildungsziel_buerger.html
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7. Проектний менеджмент

Тайм-менеджмент
До планування проекту у часі є сенс переходити тільки тоді, коли є чітко поставлені цілі
та визначенні завдання, які треба виконати для досягнення цілей.
На етапі формування конкретних завдань також важливо врахувати час на підготовку,
взаємозалежні задачі (поки не завершиться перша, не можна буде почату другу),
визначити послідовність та оцінити необхідний час на виконання.
Далі необхідно визначити задачі, які прив’язані до конкретних дат. Та перевірити чи
немає накладок з іншими подіями (в особистому житті, паралельними заходами,
святами, несприятливими погодними умовами).
Окремо необхідно визначити контрольні точки (дати, коли мають бути виконані певні
завдання; реалізовані проміжні цілі) а залишити буферний час на випадок форсмажорів або зміщень у графіку.
Детальний календарний план може дуже полегшити життя під час реалізації проекту,
знизити стрес та ймовірність авралів. Проте важливо залишатися гнучкими,
орієнтуватися на актуальні обставини. А також обирати форми та інструменти
планування, які для вас є оптимальними.
Використання діаграми Ганта для календарного планування проекту
Діаграма Ганта (названа так на честь її розробника, американського інженера Генрі
Ганта) – це метод планування проектів у вигляді стовпчикової діаграми, що дає змогу
наглядно проілюструвати календарний план проекту. Фактично є стандартом в теорії
та практиці проектного менеджменту, а також основою для багатьох комп’ютерних
програм та сервісів у цій сфері.
Як і будь-який інструмент, діаграму Ганта можна підлаштувати під особисті потреби.
Пропонуємо декілька варіацій
1. Використовуємо колір
Зазвичай, різним кольором виділяють різні задачі. Але можна позначити задачі за їх
важливістю або за терміном виконання:
Тиждень1 Тиждень2 Тиждень3 Тиждень4 Тиждень5 Тиждень6
Написати
сценарій
Розробити
афішу
Зеленим кольором позначений тиждень, коли задача має бути зроблена (дедлайн), а
жовтим - скільки часу займе виконання з запасом. Тоді складаючи план робіт на
тиждень, відразу видно, що спочатку необхідно зробити зелені задачі, а коли їх
зроблено, можна переходити до жовтих.
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2. Комбінуємо час
Стовпчики можуть бути днями, тижнями і навіть місяцями. А можуть бути і всім одразу.
Якщо до реалізації проекту декілька місяців, то зручніше оперувати тижнями, але
безпосередньо перед реалізацією, краще розбити все на дні:
Тижд.1 Тижд.2 Тижд.3 пн вт ср чт пт Х нд Тижд.5
Знайти партнерів
Написати прес-анонс
Повідомити пресу
3. Розкладаємо по поличках
Якщо проект масштабний, з великою кількістю задач, то включивши їх всі до однієї
діаграми, можна лише спровокувати приступ паніки - як же всього багато робити і все
одночасно. Тому для душевного спокою та більшої ефективності краще зробити одну
загальну діаграму із великими задачами, а потім за потребою розписати задачі по
окремим діаграмам. Головне не захоплюватися, щоб потім не загубитися у самих
діаграмах.
Складання плану абсолютно не гарантує, що він буде виконуватися. Тому, по-перше,
необхідно, щоб всі члени команди були ознайомлені з планом та погоджувалися з ним.
По-друге, необхідно розуміти, хто буде слідкувати за ходом виконання - керівник/-ця
проекту або хтось інший з команди, хто візьме на себе цю функцію.
Проте навіть обговоривши план та отримавши згоду всіх дотримуватися часових рамок,
на практиці може бути зовсім інакше. Дуже часто трапляється, що в одній команді
опиняються люди, які мають різний стиль управління часом (наприклад, для когось
спізнення - це не припустимо, а для когось - нормальне явище). Тому також важливо
обговорити персональні особливості, домовитися про принципові моменти.
Також, слід зауважити, що зазвичай, реалізація проекту тісно пов’язана з іншим нашим
життям. Займаючись проектом, особливо довгостроковим ми мусимо зважати на інші
сфери нашого життя. І намагатися витримувати оптимальний для себе баланс, щоб
залишатися ефективними та отримувати задоволення від процесу реалізації проекту.

Універсальні принципи тайм-менеджменту
Принципи, які справедливі для особистого тайм-менеджменту, справедливі і коли мова
йде про реалізацію проекту. Головне розуміти, як їх адаптувати під власні особливості
та потреби. А для цього потрібно знати себе, розуміти що може бути ефективним, а що
ні. Та експериментувати, пробувати різні варіанти на практиці, шукати унікальні
рішення.
Нижче наводимо таблицю, де зібрані ключові принципи тайм-менеджменту, а також
різні варіації їх застосування.
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Універсальні
принципи
24

Індивідуальне застосування
3*8 12+12 6*4

Пріоритети

Матриця (важливо-неважливо, терміново-не терміново)
Визначення однієї пріоритетної справи дня / двох / трьох
Розпланування справ по пріоритетності і виконання по черзі
Розпланування справ по пріоритетності і виконання у довільній
послідовності (наприклад, одна пріоритетна, одна
непріоритетна, але приємна і т.д.)

Планувати

Планувати тиждень/ планувати день
Користуватися електронними інструментами / паперовими
Складати план з вечора / вранці
Писати/ малювати

Головне - розпочати

15 хвилин / 10хвилин / 30хвилин не відволікаючись займатися
однією справою
у великих проектах, зробити декілька маленьких задач (проїсти
дірки)

Корисна
прокрастинація

Якщо якусь важливу термінову справу не хочеться виконувати,
під шумок прокрастинації можна виконати купу інших мілких
справ, що відкладалися.
Використовувати прокрастинацію як показник: немає енергії,
не правильно налагоджений процес тощо
ставити таймер на користування соціальними мережами
Навмисно гортати соціальні мережі, поки не знудишся і не
захочеться працювати

Принцип Парето
20% зусиль - дають
80% результату

Обирати ефективні інструменти для досягнення результату
іноді дозволяти собі бути неефективними і 80% часу
присвячувати 20% результату

Творчі лінощі

“вимикатися” із активного життя на день / два / тиждень

Виявлення сильних та слабких сторін в управлінні часом
Мета:
1. проаналізувати слабкі сторони у тайм-менеджменті для подальшого їх
пропрацювання
2. краще зрозуміти свій індивідуальний стиль управління часом
3. використати потенціал групи для виявлення ефективних технік таймменеджменту у проектній діяльності.
Хід проведення:
1 етап
Учасники самостійно аналізують особистий тайм-менеджмент, використовуючи навідні
питання:
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коли я відчуваю стрес щодо часу, чим він обумовлений?
на що я хотів/ла б витрачати менше часу?
чи комфортно мені працювати у стислі строки? що допомагає мені зібратися?
чи легко я можу сказати “ні” непотрібним або нав’язаним речам?
як часто я кажу “у мене немає часу”?
чи вмію я відпочивати? чи можу я швидко відновлювати енергію чи мені
потрібен повноцінний відпочинок?
як я відчуваю - я знаходжу час для головного у своєму житті чи більшість мого
часу займає рутина?
чи розставляю я пріоритети у справах чи виконую по мірі надходження?
якщо говорити про час, що для мене є зоною паніки?
чи спокійно я працюю під тиском дедлайнів?
мені більше подобається участь у короткострокових чи довгострокових
проектах?

2 етап
Учасники отримують картки двох кольорів. На основі аналізу власного досвіду
реалізації та участі у різних проектах – на картках першого кольору записують свої
слабкі сторони в управлінні часом (наприклад, планування довгострокових проектів або
ефективна діяльність під тиском стресу), а на картках другого кольору – свої сильні
сторони.
Потім учасники мають вибрати два аспекти, які хочуть покращити найближчим часом.
По колу зачитують, модератор/-ка робить помітки на фліпчарті, щоб побачити потреби
групи в цілому.
Після цього учасники за бажанням презентують свої сильні сторони, як «історії успіху» вдалі приклади, ефективні методики, лайфхаки тощо.
Час: 10 хвилин на 1 етап, 30-40 хвилин на 2 етап.
Матеріали: питання в наочному вигляді, модераційні картки, маркери.
Примітки тренерам: оскільки частина вправи присвячена саморефлексії, то варто
прослідкувати за емоційним станом учасників після.

Гра “Життя як проект”
Навчальна гра з управління часом розроблена тренерами “Іншої Освіти”. Гра створює
багату основу для аналізу та вдосконалення навичок з управління часом. Кожна
наступна гра спонукає на нові ідеї та висновки, тільки в тому разі, якщо ви дійсно
бажаєте працювати над вміння організувати свій час якісно. Автори гри пишуть, що
насправді наше життя створене з таких проектів, маленьких та великих, здійснених та
нездійснених. А як ефективно керувати ними, як визначати та конкретизувати свою
мету, як правильно розставити пріоритети і якісно планувати час – на ці запитання
відповісти допоможе гра “Життя як проект”
У грі кожен гравець проживає 4 тижні «свого особистого життя», а також є членом
проектної команди, яка реалізує проект. Гра складається з особистого (ефективне
планування особистого часу) та командного (успішна реалізація проекту) компонентів.
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Додаткова література:
1. Яна Франк “Муза и чудовище. Как организовать творческий труд”
2. Глеб Архангельский “Тайм-драйв. Как успевать жить и работать”
3. Брайан Трейси“Оставьте брезгливость, съешьте лягушку! 21 действенный
принцип эффективной работы”
4. Алан Лакейн “Искусство успевать”
5. Памела Дод и Даг Сандхайм «25 лучших способов и приемов таймменеджмента. Как делать больше не теряя головы»

Івент-менеджмент
5 “C” івент-менеджменту
Цілі:




зрозуміти рівень володіння темою учасників;
розглянути основні відмінності івент-менеджменту від стандартного проектного
менеджменту;
пропрацювати основні етапи організації заходів.

Хід проведення:


Учасникам пропонується структура поетапної організації заходу, яка складається
з 5 компонентів: концепція, координація, контроль, кульмінація, завершення. Ці
етапи попередньо записані на фліпчарті, таким чином, щоб біля кожного з них
було достатньо місця для записів.



Під кожним з компонентів записуються конкретні дії, які мають бути виконані за
час зазначеного етапу організації заходу. Ці дії визначають учасники, модерує та
фіксує на фліпчарті тренер/ка.
Наприклад:
Концепція: визначити масштаби (обсяг) події, визначити коло зацікавлених, обрати
команду, організаційна схема, візуалізація результату.
Координація : розробити методологію координування, скласти розклад та детальне
планування, організація роботи в команді.
Контроль: перевірка бюджету, вирішення конфліктів, відносини з партнерами,
спонсорами, оцінка статусу події.
Кульмінація : організація відвідуваності, безпека, координація команди, координація
всіх зв’язків.
Завершення: аналіз всього процесу і оцінка, остаточний звіт.
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Учасники отримують завдання прописати план організації заходу за розглянутою
схемою. Тренер/ка попередньо готує завдання, яке має зазначати такі дані:
інформація про організаторів (вид діяльності, локація, вік, особливості), мета
заходу, цільова аудиторія, час на підготовку та реалізацію, бюджет, кількість
людей в команді. Робота має відбуватися в групах по 4-5 людей. Завдання для
всіх груп може бути однаковим;
 презентація та обговорення.
Час: 90 хв
Матеріали: фліпчарт, картки, маркери.

Фінансовий менеджмент
Введення та очікування
Мета: Підняти рівень досвіду учасників, розпізнати потреби і виявити ключові питання
Хід проведення: фасилітатор/-ка оголошує три основні категорії питань з фінансової
координації: формальні (податкова, закони); оперативні (планування, фінансування,
розподіл, звітність); стратегічні (довгострокові плани, самоокупність, і т. д.)
Час: 45 хв.
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Фінансова координація та бухгалтерський облік в організації. Бюджет і
його моніторинг
Мета: розвинути практичні навички формування бюджету
Хід проведення: Група об’єднується у команди по 4-5 людей. Кожна команда
формулює приблизний бюджет даного заходу - семінару, на якому вони зараз
знаходяться. Команди представляють свої версії і отримують фідбек. Наприкінці
тренер/-ка представляє справжній бюджет.
Час: 90 хв.

Джерела фінансування
Цілі: зібрати та опрацювати інформацію з базових каналів фінансування молодіжних
проектів (гранти з проектним бюджетом / lump sum, пожертвування і внески,
спонсорство фірм, краудфандинг, соціальне підприємництво)
Хід проведення: головні категорії джерел фінансування написані на картках і заховані
по залу. Учасники шукають їх і об’єднуються у групи. Кожна група розробляє в деталях
одну тему (плюси і мінуси даного каналу, як досягти в цьому успіху, приклади джерел).
Презентують результати.
Час: 90 хв.
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Брейн-ринг
Цілі: Поглибити розуміння фінансового менеджменту через розбір практичних ситуацій,
а також розвиток навички прийняття швидких рішень.
Хід проведення: група об’єднується у команди по 5-7 людей. Вмикається урочиста
музика Брейн-Ринг. Ведучий/-ча оголошує правила. Всім командам ставиться одне і те
ж питання і на роздум відводиться 3 хвилини. По закінченню часу кожна команда
представляє коротко своє креативне рішення. Журі обирає найкращу відповідь і
команда переможців отримує невеликий приз (наприклад цукерки). Гра повторюється
протягом декількох раундів.
Час: 70 хв.
Матеріали: Мікрофони, музика, колонки, подарунки
Конкретні ситуації для розбору:
1. Курс валюти піднявся, і бюджет вже не вкладається в початкові рамки.
2. Новий проект з’явився в органiзацiї. Пройшов дуже успiшно, але вийшов за
рамки фiнансування на 50 вiдсоткiв. Члени команди в мiнусi.
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3. В рамках проекту було завдано матеріальної шкоди - міжнародний тренер
необережно зачепив проектор і той впав і зламався. Готель вимагає
відшкодування.
4. Головнi чеки на оплату ресторану, проживання, транспорту на суму в 30 000
гривень були в кишенi сорочки. Сорочку попрали. Звiт потребує чекiв.
5. Всі гроші проекту лежать у банку, який збанкрутував і заморозив рахунки.

Фінансова структура “Дiалог заради
змiн”
Цілі: Прозоро показати успішний приклад
фінансової координації
Хід проведення: Презентація фінансової
структури та досвіду команди “Діалог заради
змін”, питання і відповіді, обговорення
Час: 45 хв.

Від молодіжного проекту до міжнародного молодіжного проекту
Ключові Аспекти Організації Міжнародних Проектів (Логістика, Фінанси,
Координація, Культура і Політика, Мова)

Мета: Розробити в деталях окремі важливі аспекти організації міжнародних проектів,
над якими елементами треба особливо звернути увагу в міжнародних проектах
партнерам та організаторам. Обмін досвідом.
Хід проведення: Фасилітатор/ка задає 5 головних тем, запитує чи немає доповнень.
Учасники діляться на 5 груп і розробляють список ключових елементів даної категорії.
Обговорюють які підводні камені є у цих кроків. Потім кожна команда представляє свої
ідеї. Фасилітатор/ка збирає їх і синтезує доповнення в ході відкритої дискусії
Час: 45 хв.
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Як можна доєднатися до міжнародних
проектів (як учасник / як партнер організатор)
На що треба звернути увагу учасникам,
щоб максимально успішно брати участь в
міжнародних проектах:
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Міжнародні організації та мережі
Мета: Зібрати приклади міжнародних організацій і мереж, до яких можна звернутися
або для участі в міжнародних проектах, або для партнерства та підтримки в організації.
Обмін досвідом.
Хід проведення: Фасилітатор/ка представляє дві-три організації: MitOst, InMOE,
Erasmus+
Потім учасники додають свої приклади і кожен розповідає в деталях.
Час: 45 хв.
Матеріали: картки, маркери, скотч.

Додаткова інформація:
www.mitost.org
http://www.initiative-moe.de/en/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Розділ 2. Методичнии

Базові методики: знайомство, збір очікувань,
командоутворення, оцінка
Знайомство. Об’єднуємося у пари, розповідаємо про своє ім'я, малюємо бейджик
одне одному.

Соціометрія. Учасники шикуються в просторі:
За географічною ознакою - звідки приїхали на семінар;
На шкалі - за власною оцінкою досвідченості в проектному менеджменті
У кутах за різними категоріями - діяльність у сфері екології, культури, соціальній сфері,
бізнесі, інше

Опитування очікувань. Розбиваємося на чотири міні-групи. Кожна група готує по
фліпчарту - очікування тематичні, очікування від "інших" (учасники, тренери, кухарі
тощо), очікування від себе. У завершенні тренери можуть доповнити свої принципи
роботи (вчимося один від одного, відповідальність за успіх семінару лежить в рівній
мірі на всіх, різноманіття, питання і полеміка вітаються, працюємо на атмосферу довіри,
транспарентність мотивів, добровільна участь).

Поштова скринька. У семінарському приміщенні стоїть весь час поштова скринька
(можна змайструвати з будь-якої картонної коробки і підручних засобів). У нього всі
можуть анонімно або адресно писати записки, в кінці дня всі листи витягуються і
зачитуються на круг.

Правила семінару. Учасники по черзі пропонують правило, яке їм важливо. Група
приймає правила голосуванням, вони фіксуються на фліпчарті, до завершення кодекс
семінар підписується всіма як символічний жест.

Покривало (для запам'ятовування імен)
Проводиться на початку дня в якості енерджайзера (добре заходить на другий день
семінару, коли більшість вже знайомі, але імена ще не дуже впевнено знають). У
середині приміщення тренери натягуються ковдру, учасники розбиваються на дві рівні
групи по обидві сторони ковдри. Тренери тримають ковдру щоб групи не бачили один
одного. З кожного боку один на проти одного підповзають по одному учасники. На
рахунок три ковдра опускається і двоє, побачивши один одного, повинні якнайшвидше
назвати ім'я один одного. Хто встиг раніше, забирає людини в свою групу. Гра
продовжується поки одна команда не забрала до себе всіх або поки імена не
освіжилися в достатній мірі.
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Покривало (командоутворення)
Всі учасники стають на покривало. Завдання - перевернути покривало на іншу сторону,
не сходячи з нього.
Матеріали: покривало, за розміром так, щоб всі учасники могли тісно на нього стати.
Після вправи бажано необхідно зробити обговорення - як проходив процес, якою була
стратегія, як приймалися рішення.

“Емпатія 101”
Цілі:
- учасники обговорили феномен емпатії та необхідність її в комунікації з іншими;
- учасники відпрацювали два методи роботи з емпатією;
- учасники обговорили найважливіші аспекти емпатії в роботі громадського діяча.
Хід проведення:
Спочатку група встає в коло та кожен по черзі каже першу головну свого імені з
інтонацією та емоціями, що його зараз турбують.
Після учасникам пропонується об’єднатися в пари та виставити руку перед лицем свого
напарника на відстані в 15-20 см. Далі один з напарників, не домовляючись, повинен
зрушити руку з місця, а інший повинен прослідкувати за рукою так, щоб відстань від
руки не змінювалася. Коли пари почнуть сильно змінювати свої пози, тренер пропонує
учасникам завмерти та озирнутися у пошуку найбільш незвичної пози. Навколо такої
пари (з найбільш незвичною позою) гуртуються інші учасники на обговорюють, що ця
поза може означати, що за емоції можуть відчувати люди в такій позі.
Далі робиться невеличка перерва, після якої два волонтери сідають в центр спинами
один до одного та один з них повинен розмовляти без жестикуляції, а інший
спробувати жестикулювати та відтворювати міміку іншого. Під час цього інші уважно
споглядають та можуть в будь-який час замінити одного з волонтерів в центрі.
Після учасники обговорюють, наскільки їм вдалося відчути свого напарника, наскільки
відчуття інших можна опрацювати.
Час: 60 хвилин
Матеріали: 2 стільця

Камінь-ножиці-папір
Цілі:




Налаштування учасників на роботу.
Зняття втоми чи напруги учасників після вправи.
Введення учасників в тематику наступного завдання.
проведення:
Люди ходять вільно по території і знаходять собі суперника, щоб грати "Камінь-ножиціпапір". Той, хто програє, стає за переможцем, слідкує за ним і активно підтримує його в
подальшій грі. Переможець іде грати з наступним суперником. Вся група підтримки
переможеного переходить до переможця і таким чином збільшується група підтримки,
поки не залишається двох гравців зі своєю групою підтримки.
* Камінь перемагає ножиці, ножиці перемагають папір, папір – камінь.
Час: 10 хвилин
Примітка: Енерджайзер може бути не лише хорошим початком дня чи завдання в сенсі
підвищення енергії в групі чи зняття напруги, але може стати і коротким налаштуванням
на певну тему – введенням в наступне завдання. Часто деякі учасники сприймають
енерджайзер як безглузду і непотрібну гру, тому використанні її в зв'язку з подальшою
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темою може допомогти сприйняти її як частину програми. Окрім цього, важливо
грамотно враховувати особливості групи і готовність кожного учасника до виконання
тієї чи іншої вправи.
матеріали:
вільний простір

Кулак
Цілі:




Налаштування учасників на роботу.
Зняття втоми чи напруги учасників після вправи.
Введення учасників в тематику наступного завдання.
Хід проведення:
Учасники об'єднуються в пари і заповнюють простір стоячи.
Один учасник робить кулак. Інший спробує відкрити кулак, але перший хоче тримати
кулак. В них є 5 хвилин, щоб досягнути мети. Після цього міняють ролі.
Після вправи запитують, які були ідеї щодо вирішення конфлікту.
Час:
10 хвилин
Примітка:
Енерджайзер може бути не лише хорошим початком дня чи завдання в сенсі
підвищення енергії в групі чи зняття напруги, але може стати і коротким налаштуванням
на певну тему – введенням в наступне завдання. Часто деякі учасники сприймають
енерджайзер як безглузду і непотрібну гру, тому використання її в зв'язку з подальшою
темою може допомогти сприйняти її як частину програми. Окрім цього, важливо
грамотно враховувати особливості групи і готовність кожного учасника до виконання
тієї чи іншої вправи.

Оцінка дня. Після того, як всі разом згадали, в якій послідовності проходили сесії,
учасники протягом п'яти хвилин індивідуально прописують три речі: що мене
здивувало? що мені запам'яталося? який у мене залишився / з'явився питання? Після
діляться по колу.

Оцінка дня: груповий термометр
На фліпчарті малюється термометр з мінус і плюс температурами. Учасникам
роздаються по три стікери різних кольорів. Один колір символізує пізнавальний ефект,
другий - енергію, третій - самопочуття в групі учасників. Учасники клеять свої стікери на
термометр.
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Методики для обміну досвідом та використання
потенціалу групи
Обмін досвідом на основі формату BarCamp
BarCamp (Баркемп) – міжнародна мережа конференцій, що організовуються самими
учасниками.17
Мета: використання потенціалу групи та обмін досвідом.
Хід проведення:
Учасники подають теми, у яких вони мають експертні знання. Формується сітка
(необхідно зважати на кількість учасників та тем, наявність вільних локацій). Найбільш
запитуванні теми можуть бути повторені.
Наприклад:
Час початку

Локація 1

Локація 2

Локація 3

10:00

Тема 1

Тема 2

Тема 3

10:45

Тема 4

Тема 5

Тема 6

11:30

Тема 1

Тема 2

Тема 7

Далі одночасно відбувається декілька міні-лекцій по 30-45 хв. Інші учасники можуть
обрати для себе найбільш релевантну тему. Про приміщення, необхідні матеріали та
час учасники піклуються самі.
Звернути увагу: рекомендуємо використовувати Баркемп саме для міні-лекцій та
майстер-класів (де можна задати чіткі часові рамки). А для обговорення тем та
генерації ідей використовувати методику оупен спейсу.

Методика Open Space
Мета: проведення продуктивних зустрічей в групах з метою обговорення конкретних
тем, генерації ідей, напрацювання практичних рішень та ін. В основі методики філософія прийняття на себе відповідальності за те, що вам дійсно важливо, що
дозволяє отримати максимум користі і задоволення від обговорення.
Хід проведення:
Учасники самі визначають теми, які вони хочуть обговорити. Це можуть бути практичні
кейси, дискусійні питання чи обговорення спільного проекту. Одночасно відбувається
декілька обговорень і учасники можуть вільно переходити з одного місця на інше, туди,
де вважають, що можуть внести щось нове та корисне. За кожною темою закріплені
модератор/-ка, які документують результати обговорення. У кінці проводиться
презентація результатів, за потребою визначаються робочі групи або відповідальні
особи для подальшого пропрацювання ідеї.
Принципи методики OpenSpace:
1. Хто б не прийшов – це правильні люди.
2. Щоб не відбулося – це те ,що має відбутися.
3. Коли б не почалося – це правильний час.
4. Коли закінчилося – тоді закінчилося.
17

http://barcamp.org/
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Акваріумна дискусія (fishbowl)
Учасники сидять у двох концентричних колах - внутрішньому і зовнішньому.
Обговорення проходить лише у внутрішньому колі. Можна пересуватися між колами йти з внутрішнього кола, якщо все сказав/-ла або сідати у внутрішнє коло на вільний
стілець, якщо хочеться включитися в обговорення.
Рекомендація для тренера: важливо дати старт та окреслити тему обговорення. Це
можна зробити сидячи у внутрішньому колі і потім незабаром звільнити стілець або
вийти поза дискусію. Стежити за тим, щоб люди у внутрішньому колі не засиджуватися і
був вільний стілець, щоб інші могли приєднатися до обговорення. В крайньому випадку
ввести правило, що ті, хто хочуть влитися в обговорення можуть підходити ззаду,
класти руку на плече тому, чиє місце вони хотіли б зайняти.

Приклад теми для обговорення: патріотична освіта vs. політичне - які цілі повинна
переслідувати освіта, чия це зона відповідальності, як дотримати межу між
індоктринацією і вихованням певної "патріотичної" мотивації - небайдужості до свого
оточення.
Більше інформації: https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/7/005/0b0/05f/2550cee.jpg
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Діалог як метод порозуміння та примирення
Діалог – особливий вид комунікації один з одним; постійне "перепитування", які
особливості, процеси лежать в основі людського мислення та дій.
Діалог включає в себе такі кроки:
Послухати себе; дослідити,
звідки походять власні думки.

Увійти у світ думок іншого, хто
сидить навпроти тебе.

Першим необхідним кроком для того, щоб відійти від переконання "інша сторона
оперує лише пропагандою" є розказувати, слухати та акцептувати історії. Після цього
потрібно через конкретні кроки перейти від "акцепції" до "визнання". Процес переходу
включає в себе таки кроки:
1) познайомитись з чимось;
2) намагатись включити його історії до власної картини;
3) відчування власної емоційної реакції (вона може бути і негативною);
4) відчути інші емоції та різницю картин сприйняття;
5) звести їх в єдину картину під одним "знаменником".
10 принципів проведення діалогу (за МГО «Основи свободи»18):
1. Нічого не припускайте, коли слухаєте. Часто ми самі не усвідомлюємо наші
припущення. Зазвичай ми припускаємо, що людині довелося пережити те саме, що і
нам, що він/вона розділяє ті ж самі переконання та цінності. Якщо ж ви здивовані,
засмучені чи роздратовані чим-небудь з того, що говорить вам ваш співрозмовник/ця, то це можна пояснити тим, що сказане суперечить вашим припущенням.
2. Мета діалогу у тому, щоб прийти до розуміння іншої людини, а не її оцінки – погана
вона чи хороша, права чи ні. Якщо ви будете сидіти та думати, що вам подобається, а
що – ні, то замість того, щоб слухати того, хто говорить, ви будете розмовляти самі з
собою. Просто слідкуйте за собою та помітив, що намагаєтесь оцінювати –
поверніться до слухання.
3. Слухайте не заради того, щоб погодитися і повірити, а для того, щоб зрозуміти.
Головна мета перебування у діалозі у тому, щоб отримати нове розуміння чогонебудь.
4. Коли ви говорите, робіть це виходячи з власних переконань та спираючись на
власний досвід. Говоріть від першої особи. Єдина людина, від імені якої ви можете
говорити впевнено – це ви самі. Намагайтесь уникати слів «завжди», «ніколи», «усі
ми» та ін.
5. Ставте уточнювальні запитання, які допоможуть вам краще вивчити та глибше
усвідомити почуте. Уникайте ставити навідні питання, у яких вже міститься ваша
особиста думка про почуте.

18

http://www.iofc.org/uk/osnovy-svobody
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6. Робіть паузи, залишаючи час на роздуми. Це необхідно для того, щоб не губити
контакт із власними думками, почуттями та потребами, усвідомити почуте та свій
відклик на нього та дати можливість співрозмовнику/-ці робити те саме.
7. У діалозі говорить хтось один. Слідкуйте за тим, щоб всі мали можливість
висловитися. Але це не значить, що кожен/-а повинен/-а висловитися.
8. Залишайтесь у діалозі навіть коли стає нелегко. Не закривайтесь, навіть якщо чуєте
щось, що вас ранить. Дайте знати про свої почуття та поясніть, що саме вас ранить та
чому.
9. Діліться своїми почуттями, але шукайте їх глибинні причини та визнавайте свою
відповідальність за них. Поведінка іншої людини або групи людей може стати
приводом вашого емоційного стану, але не причиною. Відрізняйте те, що ви
відчуваєте (я ображений, я засмучена..) від своїх оцінок поведінки інших відносно
вас (я не відчуваю довіри, я відчуваю, що мене ігнорують…)
10. Зберігайте конфіденційність. Не розголошуйте імена тих, з ким ви говорили, коли
ділитесь інформацією або ідеями, що отримали під час діалогу.
Практика діалогу нелегка в реалізації, особливо в площинні взаємоповаги, уважного
слухання та розуміння думок інших, адже найчастіше в публічній комунікативній
площині використовуються дискусія та дебати. Не буде зайвим проговорити з групою
щодо можливості невдалих спроб та їх потужний потенціал для аналізу та подальшої
роботи. Саме тому після кожної практичної вправи важливо обговорювати результати,
враження всіх сторін і учасників та робити висновки.
Приклади використання:
Грузинський досвід
Фундація Бергхофа проводить проект "Історія, пам'ять, ідентичність", де в діалог вступають
грузинці-абхази-південно-осетинці, молоде та старше покоління з усіх трьох регіонів. В цих
діалогах учасники обмінюються розповідями виключно зі своєї біографії та своїми
переживаннями. Після того, як людина висловила образи та послухала історію іншої
сторони, стає можливим примирення.
Влітку 2015 року в Сухумі/Абхазія був окрім того відкритий "біографічний салон", який
присвячений зустрічам людей та обміну історіями. В салоні обговорюються сторони та чинні
особи, про яких не інформують підручники історії. В дискусії після вступу всі мають право
ставити питання і роздумувати критично. В такій зустрічі беруть участь молоді люди та
учасники війни. Під час зустрічі обговорюються спогади про війну з усіх трьох боків.
Також проводиться семінар "Діалог про минуле для майбутнього співробітництва", де
учасники семінару приносять для них важливі речі та спогади, діляться ними, під час
прогулянок вони показують один-одному важливі для них місця. Темою семінару стало
обговорення наслідків конфлікту. Під час таких діалогових зустрічей основними питаннями
є - як запам’яталася війна в "нашому" та "іншому" суспільстві?, що робити з
відповідальністю?, якими історіями я можу поділитися з іншою стороною для створення
мирного майбутнього?
Діалог «Спогади про тоталітарне минуле: зустріч молоді та політв’язнів»
Восени 2015 у Львові відбувся проект-діалог між студентами та колишніми політв’язнями
радянського та нацистського тоталітарних режимів. Проект був організований МГО "Основи
свободи" (програма "Україна активна: загоєння минулого") та Меморіальним музеєм
"Територія Терору" в рамках проекту "Майбутньому потрібні спогади: український діалог
про історію та спогади”. Важливою складовою проекту є співпраця з музеєм - політичною
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інституцією, яка за своєю природою постійно працює з пам’яттю, історичними конструктами
та їх переосмисленням.
Робоча група проекту: 10 студентів різних українських вишів (географія окреслена
залученими учасниками включає Львівщину, Франківщину, Вінниччину, Київщину,
Чернігівщину, Дніпропетровщину, Запоріщину, Харківщину, АР Крим та Донеччину) та 5
колишніх політв’язнів, які проживають у Львові. Таким чином спільна робота відбувалась у
малих групах з пропорцією учасників (за віковою приналежністю до певного покоління) 2:1,
що створило сприятливі умови для зворотного зв’язку та більш особистісного не
опосередкованого спілкування.
Важливо підкреслити істотну різницю у віці учасників, яка сягнула 80 років. Саме тому в
рамках проекту було залучено методику діалогу, уможливлюючи середовище і
інструментарій для взаємопізнання старших і молодших учасників, їх рівноцінну участь в
рівноправних ролях оповідача та слухача та двосторонній обмін досвідом. В рамках
підготовки до діалогу також було використано роботу з мапами, які ілюстрували життєві
шляхи учасників, та метод часових променів, які відбивали історичні події, що збереглися у
комунікативній та індивідуальній пам’яті учасників діалогу (українсько-польська війна в
Галичині 1918-1919 рр., Голодомор в Україні 1921-1923, Український таємний університет у
Львові 1921-1925 рр., події Другої світової війни, провокативна акція "бочка" 1948 р.,
Норильське повстання 1953 р., віче у Львові 1988 р., Помаранчева революція (Майдан 2004
р.), Революція гідності (Майдан 2014), зокрема в інших містах країни, як-от Запоріжжі, війна
на Сході України, зокрема окупація Слов’янська, тощо).
Діалог дозволив відкрити простір довіри, де колишні політв’язні та жертви репресій могли б
хоча б частково позбутися тягаря минулого та стереотипів стосовно сучасної молоді;
студенти ж, в свою чергу, могли б спростувати чи підтвердити свої уявлення про людей
настільки поважного віку, доторкнутися до живої пам’яті крізь призму спогадів очевидців,
зрозуміти їх точки опори, мотиви та зробити власні неупереджені висновки.

Тренування уважного слухання
Мета: навчити учасників уважного слухання на практиці та осмислити його дієвість
Хід проведення: об’єднатися (по чотири людини). Перший учасник/-ця стає перед
групою, і розповідає 2 хвилини, що було для нього/неї за сьогодні найскладнішим в
даному семінарі. Інші ж сидять навпроти, уважно слухають, підтримуючи (очима,
наприклад), не ставлять питань, дають зрозуміти, що вони підтримують того, хто
говорить. Потім учасники міняються - в ролі "розповідача" та "слухача" має побути
кожен з учасників. Після цього відбувається обговорення в пленумі, що учасники
відчували при цьому.

Практика в модифікованому форматі Оксфордських дебатів
Мета: практика групової взаємодії
Класичні оксфордські дебати це широкоформатний метод, побудований на традиціях
британської Палати громад. За форматом ключовим є поділ дебатантів на дві команди,
у дебатах вони називаються сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції) та
проти - (сторона опозиції). Промовці виступають по черзі. Першим виступає
Промовець, який захищає тезу і водночас її пояснює, другим - Промовець, який
заперечує тезу, наступні Промовці повинні триматися тез, які сформулювали перші
Промовці. Останні Промовці підсумовують аргументи сторін і відповідно фінально
окреслюють позицію своєї сторони. Слід підкреслити, що класичні дебати є своєрідним
театром, де промовців після виступу оцінює публіка.
В модифікованому форматі ми забрали цей зовнішній (відносно до процесу) елемент,
але ввели третю важливу Сторону - нейтралітет.
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В класичних дебатах публіка по завершенні дебатів голосуванням обирає сторонупереможця, яка найкраще представила свої аргументи і “перетягнула” канат
переконливості на свою користь. Модифікуючи оксфордські дебати під семінар
присвячений діалоговим практикам, ми свідомо розширили контактну поверхню і
мінімізували час на підготовку. Процес сконструйований таким чином, що необхідність
“співпраці” з аргументами інших сторін виходить на перший план адже тези
синтезуються безпосередньо з перебігу процесу, відштовхуючись від уважного
слухання та включення позиції інших сторін. Найважчою можна назвати роль
нейтральної сторони, адже її позиція вибудовується шляхом інклюзивності та
толерування сторін пропозиції та опозиції, таким чином буквально уособлюючи суть і
місію діалогу.
В модифікованому форматі обов’язковою умовою було, щоб три сторони
нараховували однакову кількість промовців і щоб кожен учасник групи отримав слово
(тобто кількість тез-виступів дорівнює кількості людей в команді). Класичні оксфордські
дебати навчають учасників відстоювати погляди (навіть, ті, які їм не імпонують); вчать
майстерності ораторського мистецтва, презентації, вміння структурованого,
аргументованого викладу матеріалу, використання принципів невербальної
комунікації, і що найважче – швидко відповідати на складні запитання. Вони сприяють
вмінню коректно вести дискусію, переконувати інших структурованою аргументацією.
По-друге, широко та різносторонньо підвищують обізнаність з проблеми толерантності
як комплексного суспільного та, що навіть важливіше, особистісного явища. В
модифікованій версії не менш важливою умовою стала трьох-етапність дебатів з
циклічною зміною сторін, коли кожна група могла відчути себе у всіх трьох можливих
ролях. Учасники були розділені не за їхніми особистими переконаннями, а з метою
занурення в позицію “іншого”, навчання відстоювати позицію, навіть з якою вони
особисто не погоджуються. Для багатьох учасників це виявило глибинні факти про свою
власну позицію. Програвання начебто вигаданих ролей вивело на ззовні реально чинні
конструкти та стереотипи в середині кожного учасника. Модифіковані дебати з
циклічною зміною сторін сприяли формуванню практичних навичок саморегуляції своєї
поведінки, перебудови певних установок, підкреслило необхідність уважного
спостереження/слухання/споглядання, щоб побачити та відчути себе на місці іншої
людини через емпатію, яка коригує поведінку кожного у суспільстві.
Час:
5 хвилин - розділення на групи (учасники групи не змінюються протягом 3 циклів,
змінюється лише Сторона, яку презентує група та ролі в групі – порядок виступів
Промовців згідно з тезою сторони).
1 цикл: введення теми 15 хвилин - розподіл учасників в середині кожної сторони за
ролями-Промовцями; по 2 хвилини на виступ кожного Промовця - загальний час
залежить від кількості учасників з боку кожної сторони.
Загальний перебіг - 3 цикли.
Матеріали: чітко розмежований за домовленістю з трьома сторонами простір, таймер.
Підготовка: може бути корисним провести підготовчу вправу «Продовження
висловлювання». Вправа орієнтована на розвиток оперативної та логічної реакції на
почуте. Учасники сідають в коло так, щоб бачити один одного. Хтось один починає
розповідь, або ж тезу, на довільну тему. Завданням наступного учасника/-ці є
продовження речення. В межах кола всі отримують слово за вказівкою
тренера/ведучого, а не за порядком займаних місць. Завдання тренера - переривати
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висловлювання учасників і визначати особу, яка має продовжити. Вправа має бути
динамічною, зміни - відбуватись швидко. Сигналом до зміни може бути, наприклад,
плескання в долоні та вказівка рукою на наступного промовця.

Театр як метод взаєморозуміння
Форум-театр – це одна з форм «Театру пригноблених», засновником якого є
бразилієць Августо Боаль. Суть вистави в будь-якій із форм "Театру пригноблених"
полягає в спільному з глядачем пошуку рішення проблеми чи виходу із складної
життєвої ситуації. В ході спектаклю глядачі взнають добре відому їм життєву ситуацію,
яка приводить людину до стану пригноблення. Сценарій спектаклю і сам спектакль
можуть бути підготовлені заздалегідь трупою театру, а можуть готуватися і
програватися самими учасниками і учасницями в ході практичного тренінгу, залежно
від бажаного результату.
Форум-театр працює використовуючи сценічні імпровізації для розкриття проблеми
пригноблення в суспільстві. В форум-театрі використовують терміни "гнобитель" –
герой, який завдає шкоди, негативно впливає на суспільство, і "пригноблений" – герой,
для якого діяльність і поведінка «гнобителя» є перешкодою, що потребує негайного
подолання.
Принципи форум-театру
 Глядач перетворюється з пасивного спостерігача в активного співучасника
всього, що відбувається. Глядач активний.
 Форум-театр – театр непрофесійних акторів.
 Сюжет сценок – реальна ситуація з життя самих акторів.
 Театр займається проблемами не лише минулого, але й теперішнього і
майбутнього.
 Відсутність рекомендацій.
 Робота над конкретною соціальною проблемою, поглиблення розуміння
проблеми, аналіз особистого досвіду.
 Спільний пошук вирішення соціальної проблеми.
 Формування в учасників активної громадської позиції й відповідальності за те,
що відбувається в суспільстві.

Газетний театр
Мета: основою для такого театру є статті з газет, заголовки, книги, промови і т.д. Із цих
текстів готують сцени. Учасники знайомляться з різними методами читання і, окрім
власне повідомлення, намагаються таким чином докопатися до його суті і того, що за
ним стоїть.
Проведення:
Учасники вибирають, які тексти вони хочуть опрацювати. [15 хв]
В маленьких групах вони пробують різні техніки читання. Вибирають декілька, щоб їх
вивчити і випробувати. [30 хв]
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Після цього поставлять сценку на один текст і зіграють її. [45 хв]
Під час обговорення звертають увагу на тему і почуття акторів і глядачів. [30 хв]
техніка газетного театру:
 просте читання – повідомлення читають без коментарів
 читання з доповненням – повідомлення доповнюють додатковими
висловлюваннями, наприклад, до повідомлення "Хто любить свободу, той
обирає Штреснера" (кандидат на пост Президента в Бразилії) додають "...інакше
тебе забирає поліція!"
 зв'язне читання – читають повідомлення з різних статей, що суперечать одна
одній, заперечують або спростовують одна одну
 ритмічне читання – ритмічне виконання викликає певні асоціації, наприклад,
промова політика в ритмі маршу, вальсу чи танго.
 супровідне
читання – схоже на читання доповнене додатковими
висловлюваннями, тільки цього разу вони рекламні.
 пантомімне читання – за допомогою великою різниці між текстом і сценкою
повідомлення представляють в карикатурному вигляді, наприклад, Міністр
економіки штовхає промову щодо серйозності ситуації. При цьому актор сидить
за пишно накритим столом.
 імпровізоване читання – як варіант пантомімного читання, тут повідомлення
підкреслюють сценкою.
 історичне читання – встановлюється зв'язок між повідомленням і схожими
історичними подіями. Ідея полягає в уявленні історичних альтернатив, щоб
вчитися на прикладах з історії.
 конкретизуюче читання – можливо, інформація прихована через вичерпаний
перелік слів повідомлення і таким чином сила висловлювання зменшується.
Ставлять сценку на повідомлення для того, щоб показати, що насправді повинно
було б бути написано в повідомленні.
 дотепне читання – повідомлення коментують за допомогою іншого можливого,
але не надрукованого, наприклад, повідомляють про офіційний похорон
адмірала, якого вбили, при цьому детально обговорюють вбрання гостей.
Повідомлення про похорони маленької дитини в нетрях і про те, як батьки
купують собі для цього одяг в лахмітника.
 читання в контексті – в деяких глянцевих журналах подають лише деталі
(заголовки), але інформація про справжній стан речей в повідомленнях відсутня.
Це виправляють за допомогою сценки після читання повідомлення.
Час: 2 годин
Матеріали: тексти, статті, повідомлення

Театр статуй
Тренер пропонує розділитися учасникам на групи, бажано не більше трьох. Кожна
група роздумує над проблемою, яку вона буде показувати у вигляді статуї. Головна
умова: в статуї повинні бути три елементи: пригноблена сторона, гнобитель і
спостерігач. Статуя повинна бути непорушна, під час презентації вона нічого не
говорить. В презентації статуї можуть брати участь декілька людей. Кожна група готує
статую, що зображає проблемну ситуацію до її вирішення, і показує її в пленумі. Інші
групи пропонують виходи із цієї ситуації, при цьому учасники можуть рухати і
переставляти учасників статуї.
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Питання тренера:








Що зображено? Що ви бачите?
Хто тут спостерігач, хто пригноблена сторона, а хто гнобитель?
Як ви думаєте, яку проблемну ситуацію показано?
Які у вас є варіанти вирішення?
Що ви хотіли зобразити?
В якому з варіантів, запропонованих залом, ви відчували себе найбільш
комфортно? Чому?
Яка з відповідей, запропонованих залом, допомагає вирішити або є близькою до
вирішення ситуації? Яка відповідь більше імпонує і чому?

Перехід до аналізу сценок:
Учасники прогулюються аудиторією: Кожен думає про ситуацію з реального життя, в
якій він повинен прийняти рішення. Тренер ставить питання, що допоможуть
конкретизувати думки: "Хто тебе оточує?", "Хто напроти тебе?", "Що ти відчуваєш?",
"Що ти хочеш зробити?" Через деякий час тренер просить учасників зобразити їх стан в
формі статуй і просить знайти серед учасників схожі статуї. Учасники розбиваються на
групи і протягом 30 хвилин обговорюють, яку ситуацію з їх реального життя вони хотіли
б зіграти в сценці. Ситуація повинна відповідати таким критеріям:







ситуація реальна;
ситуація розвивається поступово, досягаючи кульмінації;
є гнобитель, пригноблений і спостерігачі;
ситуація потрібно чітко і зрозуміло представити глядачам (публіка повинна
розуміти, хто гнобитель, а хто пригноблений);
сценка триває не більше 10 хвилин;
можна додати гумористичний елемент.

Учасники вибирають ситуацію, що відповідає вказаним вище критеріям, і розподіляють
ролі.
Вживання в роль:
Через деякий час проходить рольовий тренінг, при цьому учасникам ставлять
запитання: "Як ти себе відчуваєш в цій ролі?", "Як тебе звати?", "Хто ти?", "В чому твій
внутрішній конфлікт?", "Які твої можливості?", "Де твої внутрішні кордони?", "Які в тебе
життєві установки і цілі?", "Як ти ставишся до інших героїв сценки?", "Що тобі в них
подобається?", "Що не подобається?", "Яка в тебе позиція щодо проблеми?", "Яка твоя
стратегія поведінки?" Учасники програють сценку тренеру декілька разів, поки вона не
буде відповідати критеріям.
Прем'єра:
Необхідно обрати ведучого. Його роль – бути посередником між публікою та
"акторами," окреслити рамки вистави, зробити коротке введення, представити
програму і запропонувати попрацювати над спільним вирішенням проблеми,
"розігріти" публіку (вправи: однією рукою намалювати коло, іншою – хрест, привітати
сусіда як людина сором'язлива, як людина товариська, як ніби не бачилися 10 років).
Ведучий попередньо розігріває публіку і пропонує подивитися сценку і спробувати
пограти вирішення представленої проблеми.
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Хід вистави:








Перша сценка: актори представляють назву сценки, кожен актор представляє
свою роль: "Я – Віра, вчуся в десятому класі, люблю...," називають улюблене
висловлювання свого героя.
Програється перша сценка.
Ведучий дає публіці час для того, щоб порадитися з сусідом і розробити
вирішення проблеми.
Сценка програється ще раз. Будь-хто із глядачів може в будь-який час зупинити
гру, сказавши "стоп." Актори завмирають. Ведучий питає, з якого моменту глядач
хоче почати грати і кого він хоче замінити. Сценка знову програється з цього
моменту. Після спроби ведучий може поставити питання добровольцю: "Що ти
хотів зробити?", "Якою була твоя стратегія?", "Що тобі завадило?", Чи
задоволений ти результатом?". Можна запитати акторів, як вони себе почували.
Рекомендовано програвати не більше двох сцен за вечір, але всі можливі
рішення, запропоновані публікою. На закінчення тренер запрошує всіх на сцену і
пропонує всім зняти уявного "капелюха своєї ролі" і розтоптати його.

Додаткова інформація:



Тренер Группа Семинар – другой путь образования молодёжи http://www.theodor-heuss-kolleg.de/flipbooks/trener_grupa_seminar.html
Театрдлядiалогу / Theatre for Dialogue – facebook сообщество - https://ruru.facebook.com/theatrefordialogue
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Методики по міжкультурній комунікації
Альфа і Бета
Деколи нам важко зрозуміти інші звичаї та їх прийняти. Ця гра-симуляція створює
контактну ситуацію, в якій учасники можливо зрозуміють, наскільки важко може бути
передати свої очікування гостям і зрозуміти очікування господарів.
Мета: Учасники підвищують рівень чутливості до звичок і відкриваються до культурних
відмінностей.
проведення:
Учасники об'єднуються в дві групи – люди Альфа і люди Бета. Кожна група отримує
копії з інструкціями і готується до візиту в окремому приміщенні. Дайте їм достатньо
часу, щоб вони потренувалися над умовами. [15 хв]
Одна група йде в гості до іншої. Під час візиту не можна розмовляти.
Інструкція для гостей: Ви не дуже багато знаєте про інших. Ви дуже цікавитеся і хочете
ввійти в контакт з господарями. Зверніть, будь ласка, увагу на очікування господарів до
вас.
Інструкція для господарів: Приймайте гостей ввічливо і відповідно до вашої культури.
[15 хв]
Після візиту групи залишають одна одну і повторюють власні інструкції поведінки. Гості
записують свої спостереження і припущення щодо очікувань господарів. [10 хв]
Проводиться візит у відповідь. [15 хв]
Обговорення і рефлексія: Спочатку запитується, які були враження. Що було дивно,
смішно, складно...? Після цього обмінюються припущеннями щодо очікувань до гостей.
Що було сприйнято правильно, що неправильно?
Які виникли відчуття у господарів, які хотіли щось передавати, а у гостей, до яких
звернулися?
Які відчули обмеження?
Як ми поводимося зі своїми очікуваннями в чужих культурах?
Який особистий досвід мають щодо звичаїв в гостях? [30 хв]
час:
45 хвилин
примітка:
Важливо, щоб спостереження записували лише після візиту, щоб не відволікатися під
час гри.
матеріали:
вільний простір і маленьке приміщення для підготовки
зображення:
Дивіться нижче щодо інструкції до ролей людей Альфа і Бета...
А Л Ь Ф А (α)
поведінка як сторона, що приймає гостей/господарі - люди Альфа...:
 ...вітаються тим, що вони глибоко дивляться один одному в очі і рвуть на собі
волосся.
 ...показують свою радість тим, що вони голосно сміються.
 ...завжди стоять до людини настільки близько, що вони можуть відчувати її
запах.
 ...ніколи не вказують на щось рукою, а лише пильним поглядом.
 ...говорять "так" тим, що долонею махають перед своїм обличчям вправо та
вліво.
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...говорять "ні" тим, що стукають кулаком собі по грудях.
...показують, що їм щось не подобається тим, що стоять як скам'янілі.
очікування до гостей - у людей Альфа гості повинні...:
 ...відповідати на привітання
 ...багато і часто сміятися (це вважається похвалою для господарів)
 ...в будь-якому випадку відповідати на сміх господарів
 ...почухати господарям спину
 ...принести господарям стілець
 ...самі сісти перед стільцем схрестивши ноги
Б Е Т А (β)
поведінка як сторона, що приймає гостей/господарі - люди Бета...:
 ...вітають інших поклоном на відстані 2 метрів від них
 ...коли входять в контакт з іншими, то лице відвертають від них
 ...тримаються від інших на відстані щонайменше 2 витягнутих рук
 ...виказують радість тим, що обіймають себе двома руками, в жодному разі не
сміються
 ...говорять "ні" тим, що закидають голову назад, а язиком клацають
 ...ніколи не вказують на що-небудь рукою, тільки губами
 ... ...показують, що їм щось не подобається тим, що голосно кричать "га-гааа" (з
наголосом на другий склад і з піднятою інтонацією)
очікування до гостей - у людей Бета гості повинні...:
 ...вітатися поклоном
 ...знімати взуття
 ...в жодному разі не переходити межі особистого простору
 …поводити себе тихо і ввічливо
 ...позичати господарям особисту річ (наприклад годинник)
 ...ніколи не сидіти вище і не сідати першими
Додаткова інформація:
Why diversity is upside down: Andrés Tapia at TEDxIndianapolis –
https://www.youtube.com/watch?v=dD4wpiyhuQo
Динамiка рiзноманiття: як реалiзувати потенцiал рiзноманiття пiд час тренiнгу –
http://www.theodor-heuss-kolleg.de/flipbooks/p_d_r.html
Diversity School 2013 - Joint Civic Education Handbook

Лимони
Мета: ознайомити учасників з проблемою відмінності, різноманіття, упередженості
Хід проведення:
Напишіть на великому аркуші паперу «Лимони…» і попросіть учасників завершити
речення (жовті, кислі…). Потім кожен з учасників (або пара учасників) отримує лимон
має уважно його дослідити. Після цього лимони збираються та перемішуються в
коробці, а учасники мають знайти свої лимони.
Учасники рефлексують у великій групі і обдумують як їм вдалось знайти свій лимон.
На цьому етапі можна відкрити дискусію про смисл вправи, зазначивши що «Не всі
лимони…», «Лимони також…»
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Час: 40 хв
Матеріали: великий аркуш паперу, маркери, лимони (можуть бути яблука, яйця, або
якісь інші об`єкти що схожі між собою)
Звернути увагу: коли учасники будуть давати характеристики лимону, важливо, щоб
вони зосередились на їхньому описі, а не асоціаціях.

Альбатрос
Мета: звернути увагу на те, як ми сприймаємо різні культури через призму власного
досвіду.
Хід проведення:
Двоє фасилітаторів повідомляють учасникам, що вони зараз матимуть можливість
спостерігати за плем`ям Альбатросів. Фасилітатори готують сценку – де вони є людьми
цього племені.
В кімнату спочатку заходить чоловік, за ним жінка, далі вони видать привітні звуки «угуугу». Потім Альбатроси мають розрівняти ноги тим учасникам, в кого вони схрещені та
поставити обидві ноги рівно на підлогу. Чоловік може чіпати ноги тільки чоловіків,
жінка – і жінок і чоловіків. Після цього чоловік-альбатрос сідає на стілець, а жінкаальбатрос сідає біля нього нижче на коліна. Жінка пропонує чоловікові якусь їжу,
чоловік куштує її і тільки потім дає жінці. Чоловік кладе свою руку жінці на потилицю і
нахиляє її голову до землі. Кінець вистави.
Учасникам пропонується висловити свої спостереження про плем`я. Після обговорення
спостережень, фасилітатори пояснюють особливості світогляду Альбатросів: це
суспільство в якому жінка має вищу позицію ніж чоловік; найважливішим є культ землі,
до якої ближчою може бути тільки жінка; чоловік заходить в кімнату першим – щоб
переконатися чи жінці нічого не загрожує; куштує їжу першим, щоб жінка не отруїлася;
чоловік сидить на стільці вище жінки, бо йому не дозволено сидіти на землі, яка є
священна; чоловік кладе свою руку на потилицю жінці, щоб через неї мати зв`язок з
землею.
Дискусія про стереотипізацію та особливості нашого сприйняття різних культур.

Будувати міст
2 столи, поставлені один навпроти одного, простір розділений на 2 частини таким
чином, щоб одна частина не була видна іншій (тобто фліпчарт, або перегородка між
ними). На обох столах однакові матеріали (пляшки, чашки, папір, стрічки, маркери і т.д.)
Група ділиться на 2 команди. Кожна група отримує різні інструкції, описані нижче.
Група 1:
Ви члени племені, яке живе на одній стороні річки. Ви хочете, здійснювати торгівлю з
племенем, що живе на іншій стороні річки, тому що у вас є дефіцит дров (а в них є
багато деревини), а вони не мають борошна, яке вас є у вас. На жаль, проливні дощі
знищили єдиний міст, що зв'язує ці племена. Ваше завдання - побудувати міст через
річку таким чином, щоб він зустрівся з частиною мосту, який в цей самий час будується
племенем на протилежному боці. Ви можете використовувати тільки наявні матеріали.
Для того, щоб обговорити стратегію будівлі, представники ваших племен можуть
зустрітися 3 рази у Швейцарії. Тільки 1 людина може бути присутньою (рейси дуже
дорогі), інші члени племені можуть дивитися онлайн-стрім.
Час:
1. 5 хвилин – будова мосту
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2. 5 хвилин - 1-е засідання представників
3. 5 хвилин - будова мосту
4. 5 хвилин - 2-е засідання представників
5. 5 хвилин - будова мосту
6. 5 хвилин - остання зустріч представників
7. третій - будова мосту
Особливості вашого племені:
1. У вашій мові "стрічка" означає "пляшка", "пляшка" означає "стрічка", "вище" означає
"нижче" і "нижче" означає "вище".
2. Ви завжди використовуйте форму "Ти" при спілкуванні з іншими людьми, якщо
співбесідник використовує форму "Ви" - це велика неповага, ви гнівайтесь і ви
припиняєте говорити з ним, не пояснюючи чому.
3. Дрескод на офіційних зустрічах у вашій культурі вимагає наявності наклеєної точки на
лівій руці. Якщо ваш партнер на зустрічі не маєте такої, ви не ставитися до нього
серйозно.
4. Люди з вашого племені говорять голосно, швидко і використовувати мову тіла.
... .................................
Група 2:
Ви члени племені, яке живе на одній стороні річки. Ви хочете, здійснювати торгівлю з
племенем, що живе на іншій стороні річки, тому що у вас є дефіцит борошна (а в них є
багато зерна), а вони не мають дрів, які є у вас. На жаль, проливні дощі знищили
єдиний міст, що зв'язує ці племена. Ваше завдання - побудувати міст через річку таким
чином, щоб він зустрівся з частиною мосту, який в цей самий час будується племенем
на протилежному боці. Ви можете використовувати тільки наявні матеріали.
Для того, щоб обговорити стратегію будівлі, представники ваших племен можуть
зустрітися 3 рази у Швейцарії. Тільки 1 людина може бути присутньою (рейси дуже
дорогі), інші члени племені можуть дивитися онлайн-стрім.
Час:
1. 5 хвилин – будова мосту
2. 5 хвилин - 1-е засідання представників
3. 5 хвилин - будова мосту
4. 5 хвилин - 2-е засідання представників
5. 5 хвилин - будова мосту
6. 5 хвилин - остання зустріч представників
7. третій - будова мосту
Дебрифінг:
1. Вихід з ролей - охолодження, зміна місця
2. Чи задоволені ви результатом - так / ні / чому?
3. Чи задоволені ви комунікацією і спільною роботою у вашій команді? - Так / ні / чому?
4. Чи задоволені ви комунікацією та співпрацею з іншим племенем? - Так / ні / чому?
5. Які стратегії спілкування ви застосовували? Що допомогло спілкуватися, а що
заважало.
6. Що ви можете сказати про стиль іншого племені?
7. Які паралелі ви бачите з реальним життям
Звернути увагу: під час обговорення в кінці, дискусія може зациклитись на командній
роботі, важливо більше скеровувати обговорення на аспекти комунікації між
племенами.
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Шеррі Арнштайн, «Сходи участі громадян», JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, p 216.



Центр медиации и права - http://www.mediacia.com/what.htm



Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и
региональном уровне “Скажи свое слово!” https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/Brochure_ru.pdf



Wikipedia: Gewaltfreie Kommunikation https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation



Международный опыт неформального образования взрослых, Т. В. Мухлаева http://iovrao.ru/?c=118
Хабермас и Фуко - теоретики гражданского общества, Б. Фливберг http://ecsocman.hse.ru/data/218/013/1220/015.FLYVBJERG.pdf
Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и гражданского
общества, Зайцев А. - http://e-notabene.ru/pr/article_689.html
Концепція політичної освіти в україні - http://www.kas.de/wf/doc/kas_6471-1522-1330.pdf?070509083859
ABCD Animation - https://www.youtube.com/watch?v=_muFMCLebZ4







TED-talk: 5 ways to listen better https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better



Wikipedia: Медiацiя –
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1
%8F



Europäisches Institut Conflict-Culture-Cooperation – http://www.eiccc.org



Grundaussagen des ATCC-Ansatzes –http://www.konfliktberater.org/PDF/atcc13.pdf



MitOst-Edition 7: Bildungsziel: Bürger _ Methodenhandbuch für multinationale Seminare http://www.theodor-heuss-kolleg.de/flipbooks/bildungsziel_buerger.html



Why diversity is upside down: Andrés Tapia at TEDxIndianapolis –
https://www.youtube.com/watch?v=dD4wpiyhuQo
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