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ПЕРЕДМОВА 
 

Україна рік за роком стає більш відкритою для всього світу, що в свою чергу вимагає 
готовності українського суспільства до розуміння, сприйняття та поваги розмаїття культур, 
поглядів та форм вираження і проявів людської індивідуальності. Водночас від цього 
залежать і внутрішні процеси розвитку демократії та становлення громадянського 
суспільства в країні.  На жаль українське суспільство не готове до сприйняття і визнання 
універсальних прав та основних свобод  людини. Підтвердженням цьому є прояви расизму 
та різних форм дискримінації по відношенню до представників різних культур та соціальних 
груп, які стають дедалі частішими та жорстокішими.  
 
Тренінговий курс "Вчимося бути толерантними" має на меті виховання толерантного 
ставлення молодих людей до культурних та соціальних відмінностей, формування навичок 
пізнання власної ідентичності та культури та формування активної громадянської позиції 
щодо проявів різних форм дискримінації.  
 
У тренінговому курсі використовуються матеріали Посібника з освіти в галузі прав людини за 
участю молоді КОМПАС, Навчального посібника для міжкультурного навчання молоді, 
розробленими за підтримки Ради Європи, та тренінгового посібника "Міжкультурне 
навчання", розробленого за підтримки Партнерства між Радою Європи та Європейською 
Комісією.  
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Методика проведення тренінгу 
Інтерактивне навчання  

 
Інтерактивний (від англійського "interact", "inter" -взаємний, "асt" - діяти) метод передбачає 
реалізацію взаємодії, діалогу, бесіди безпосередньо з людиною, або за допомогою 
комп'ютера. 
 
Інтерактивне навчання - це, в першу чергу, діалогове навчання, в ході якого здійснюється 
взаємодія тренера та слухача. 
 
Інтерактивне навчання передбачає таку організацію пізнавальної діяльності, в ході якої: 

• створюються  психологічно комфортні умови  навчання, при яких учасник відчуває 
свою успішність, інтелектуальне зростання; 

• учасники залучаються до активного обговорення нової інформації; 
• забезпечується  можливість індивідуального  сприйняття навчальної інформації; 
• реалізовується спільна діяльність у режимі рівноправного спілкування; 
• формуються навички діалогового спілкування, самостійного мислення і поведінки. 

 
Методи інтерактивного навчання широко використовуються в просвітницькій роботі.  
 
Загальна мета соціального тренінгу - підвищення компетентності в спілкуванні  та набуття 
життєво необхідних навичок - може бути конкретизована в наступних завданнях: 

• набуття знань, 
• формування умінь, навичок, 
• розвиток установок, які визначають поведінку, 
• корекція й розвиток системи відносин особистості. 

 
Просвітницький тренінг розуміється як запланований процес, призначений надати або 
поновити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми, ідеї, поведінки з метою 
їхньої зміни чи оновлення. 

 
Тому основними завданнями просвітницького тренінгу є: 
 

• надання учасникам базової інформації; 
• формування мотивацій; 
• напрацювання навичок відповідальної усвідомленої поведінки та навичок 

прийняття рішень. 
 
Тренінг як форма організації процесу навчання має свої особливості: 

• наявність постійної групи учасників; 
• дотримання певних принципів групової роботи; 
• певні організаційні умови, за яких проходять заняття; 
• використання інтерактивних методів роботи; 
• використання особистого досвіду та знань учасників. 
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Структурні компоненти тренінгу 
 
Структура тренінгу як педагогічного процесу може бути представлена у вигляді рівнобічного 
шестикутника: 

 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Суть такого уявлення про структуру тренінгу полягає в розумінні рівноправності, 
взаємозв'язку всіх структурних компонентів тренінгу як процесу педагогічної взаємодії.  
 
Кожен розділ тренінгу, кожна тема та заняття, кожний вид роботи мають власну мету, які в 
своїй сукупності спрямовані на реалізацію мети тренінгу в цілому. Тому для тренера, як 
організатора тренінгу, важливим є при підготовці та проведенні тренінгових занять чітко 
усвідомлювати мету заняття та кожної з його частин. Для цього потрібно ставити і давати 
відповіді на наступні питання: 

• що має бути результатом тієї чи іншої роботи? 
• що має прозвучати обов'язково, чому? 
• які знання, переконання, усвідомлення та навички мають бути надані та 

реалізовані учасниками в ході виконання ними того чи іншого виду роботи? 
 

Учасники 
 
Цільовою аудиторією тренінгу є молодь.  
 
В тренінговій роботі з молоддю потрібно враховувати наступне: 

•  кількість учасників  групи  має  бути  обмеженою  20 учасниками; 
• малі  групи,   в  які  об'єднуються  учасники  для  різноманітних  обговорень,   

творчої  роботи,   не  можуть  бути більшими ніж 4-5 учасників; 
• дуже важливо супроводжувати самостійну роботу учасників в малих групах - вони 

можуть потребувати додаткових пояснень, підтримки, що необхідно, в тому числі, і 
для збереження рівня зацікавленості учасників в роботі на тренінгу. 

 
Рамкові умови 
 
Для успішного проведення тренінгового заняття необхідно забезпечити певні організаційні 
(або рамкові) умови, до них відносяться: кількість учасників тренінгу, час та тривалість 
тренінгу, місце, матеріальне забезпечення тощо. 
 
Місце 
 
Місцем для проведення тренінгу може бути будь-яке приміщення, в якому можуть зручно 
розміститись: 

• стільці,  поставлені  по  колу  (за кількістю учасників тренінгу); 
• столи для роботи учасників в малих групах та розміщення необхідних матеріалів; 
• дошка або фліп-чарт. 
 

учасники 

рамкові умови 

місце 
матеріальне  
забезпечення 

тренер 

методи 
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Крім того, важливо, щоб в приміщенні було достатньо місця для проведення ігор та інших 
рухливих форм роботи. 

 
Важливо також враховувати, що на стінах мають закріплюватись плакати та різноманітні 
напрацювання учасників групи. 

 
Матеріальне забезпечення 
 
Для проведення тренінгу необхідно мати: 

• ручки і блокноти або зошити для індивідуальних записів учасників; 
• аркуші паперу розміром А1, АЗ, А4; 
• роздаткові інформаційні та інші матеріали, дошку або фліп-чарт (спеціальна 

дошка, на якій кріпляться великі аркуші паперу для записів); 
• маркери або фломастери різних кольорів; 
• кольоровий папір; 
• скотч, кнопки, клей, скріпки; 
• ножиці; 
• бейджі (значки для написання імен учасників); 
• стікери (невеликі аркуші кольорового липкого паперу); 
• папки для роздаткових матеріалів, тощо. 
 

Тренер 
 
Педагог-тренер керує процесом тренінгу, надає інформацію, і допомагає учасникам 
систематизувати свої знання та придбати необхідні навички. 
 
Успішного педагога-тренера характеризують: 

• активна життєва позиція,  бажання займатися просвітницькою діяльністю; 
• позитивне ставлення до себе та інших; 
• досконале  володіння  матеріалом,   який  складає  зміст тренінг-курсу; 
• володіння навичками ефективного спілкування та роботи з групою; 
• постійне вдосконалення своїх знань та вмінь. 
 

Методи 
 
Методи є певними способами досягнення мети просвітницького процесу. 
 
В ході тренінгу для учасників використовуються активні та інтерактивні методи навчання: 
презентація, індивідуальна робота, робота парами, робота в малих групах, робота по колу, 
рольова гра, обговорення, "мозковий штурм", анкетування, ігри-розминки та ін. 
 
Кожний метод передбачає вирішення конкретного завдання, а особливості його проведення 
обумовлені метою, змістом, рамковими умовами та віковими особливостями учасників. 
 
"Мозковий штурм" — це метод, при якому всі учасники можуть вільно (без критики і 
оцінювання з боку ведучого та інших учасників) висловлювати будь-які свої думки, навіть аб-
сурдні та фантастичні, щодо поставленого питання або проблеми. 
 
Мозковий штурм використовується, коли потрібно: 

• розкрити зміст того чи іншого поняття; 
• знайти шляхи вирішення проблемної ситуації; 
• з'ясувати, що учасники знають та як ставляться до того чи іншого питання, 

проблеми, явища тощо. 
 
При проведенні "мозкового штурму" необхідно: 

• чітко сформулювати питання чи проблему; 
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• записувати всі висловлювання та пропозиції учасників у тому вигляді, як вони 
прозвучали (переформулювати висловлювання  або  сформулювати  його  по-
іншому можна тільки при згоді учасника); 

• надати можливість висловитися всім бажаючим; 
• заохочувати всіх учасників до висловлювання думок та пропозицій. 

 
Обговорення - це метод, який передбачає активний обмін думками, враженнями, знаннями 
та досвідом між усіма учасниками тренінгу. 
 
Обговорення проводиться для того, щоб: 

• узагальнити та підвести підсумки проведеної роботи; 
• учасники усвідомили, сформували або змінили своє ставлення та переконання 

щодо обговорюваних питань. 
 
При проведенні обговорення ведучому необхідно: 

• ставити тільки відкриті запитання, формулювати їх коротко та конкретно. Відкрите 
запитання не підводить до однозначної відповіді "так" чи "ні". Воно, як правило, по-
чинається зі слів: "Що...?", "Коли...?", "Який...?", "Чому...?", "Як...?"; 

• бути уважним до всіх, забезпечувати всім учасникам рівні можливості в 
обговоренні, дякувати за питання та висловлювання; 

• утримувати обговорення в руслі заданого питання чи поставленої проблеми; 
• враховуючи  вікові  особливості  молодших  підлітків,   не проводити обговорення 

занадто довго, бути готовим самому висловити необхідний висновок. 
 
Робота в малих групах - це метод, який полягає в організації виконання певних завдань 
групами з кількістю учасників від 3 до 5 осіб. Робота малих груп завершується 
презентацією колективної роботи й обговоренням її результатів у великій групі.  

 
Робота в малих групах використовується для того, щоб:          
• кожен учасник мав можливість ефективно засвоїти інформацію, висловити і 

обговорити свої думки, напрацювати певні навички; 
• організувати  взаємодію  між  учасниками і  згуртувати групу; 
• підвищити активність учасників. 
 

Організовуючи роботу учасників в малих групах, необхідно: 
• використовувати різноманітні форми і прийоми об'єднання учасників в малі групи; 
• чітко ставити завдання і визначати час на його виконання; 
• під час самостійної роботи малих груп надавати необхідну допомогу, додаткові 

пояснення та підтримку; 
• познайомити учасників з правилами роботи в малих групах та, при необхідності, 

допомогти розподілити "ролі". Важливо слідкувати, щоб кожного разу ці функції 
виконували інші учасники. 

 
Рольова гра - це метод навчання, при якому учасники, виконуючи ролі в заданих 
уявлюваних ситуаціях, набувають певних знань і відпрацьовують необхідні навички. 
 
Рольова гра проводиться для того, щоб: 

• визначити ставлення учасників до зазначених тем; 
• отримати власний досвід вирішення певних проблем; 
• сформувати в учасниках свідому власну позицію щодо обговорюваних ситуацій та 

питань; 
• напрацювати навички безпечної відповідальної поведінки. 
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Для проведення рольової гри необхідно: 
• організувати чітке розподілення ролей між учасниками так, щоб кожний учасник 

мав свою роль; 
• слідкувати, щоб ролі учасниками обиралися добровільно; 
• попередити учасників, що при виконанні ролі не обов'язково використовувати 

власні імена; 
• слідкувати, щоб після закінчення виконання учасниками поставлених завдань 

група підтримувала їх оплесками; 
• після закінчення гри обов'язково провести з учасниками "вихід з ролей". Для цього 

наголосити, що гру закінчено, і всі знову стають тими, хто вони є в реальному 
житті; 

• у разі виконання учасником негативної ролі після "виходу з ролі" надати йому 
доброзичливу підтримку: запропонувати групі подякувати, назвати учасника його 
реальним іменем, сказати комплімент і обов'язково поаплодувати. 

 
 

Структура тренінгового заняття 
 

В загальному вигляді структура тренінгового заняття складається з трьох основних частин: 
• вступна частина 
• основна частина 
• заключна частина 

 
Кожна частина має свої характерні особливості та елементи. 

 
I. Вступна частина складається з таких етапів: 

 
Відкриття тренінгу, привітання, знайомство — етап, до якого належить коротке 
привітання та представлення ведучого учасникам (якщо це перше заняття), відбувається 
презентація або продовжується знайомство учасників тренінгового заняття. 
 
Прийняття (повторення) правил роботи групи - етап, в ході якого на першому занятті 
учасники приймають, а надалі - повторюють, певні норми поведінки, яких мають дотримува-
тись під час тренінгового заняття всі його учасники. 
 
Вступне слово педагога-тренера - етап, в ході якого педагог-тренер повідомляє 
учасникам про мету і основний зміст тренінгового заняття. 
 
Очікування - на цьому етапі учасники визначаються щодо своїх очікувань від тренінгового 
заняття. Важливо, щоб кожний учасник проговорив свої очікування вголос: висловлені 
очікування надають можливість учасникам усвідомити свої цілі і взяти на себе 
відповідальність за їх реалізацію. 
 
Важливо відмітити, що всі ці етапи (вони мають назву структурних вправ, тому, що вони ніби 
"утримують" структуру тренінгового заняття) є обов'язковими для проведення на кожному 
занятті і мають проводитись з дотриманням зазначеної послідовності. 

 
II. Основна частина включає такі етапи: 

 
Визначення рівня інформованості та актуалізація проблеми - на цьому етапі тренер 
та учасники з'ясовують рівень знань й інформованості за темою, що обговорюється; виз-
начають, чому проблема є актуальною і важливою для них і суспільства. Для цього тренер 
може ставити групі запитання, проводити "мозкові штурми", використовувати анкети, 
вікторини.                                                                               
 



 9

Надання інформації - під час проведення заняття інформація надається на різних етапах і в 
різних формах. Це можуть бути інформаційні повідомлення тренера, роздаткові матеріали, 
результати напрацювань учасників в малих групах, тощо. 
 
Набуття практичних навичок - беручи участь в різноманітних формах роботи в ході 
тренінгових занять, учасники отримують практичні уміння та навички (комунікативні, прий-
няття рішень, розв'язання проблем). 

 
III. До заключної частини тренінгового заняття входить: 

 
Підведення підсумків - на цьому етапі тренер разом з учасниками обговорюють результати 
роботи, діляться думками й враженнями, з'ясовують, чи реалізували вони свої очікування, 
закріплюють отримані знання. Основні висновки заняття можуть бути зафіксовані письмово 
на плакаті. 
 
Заключна частина так само, як і вступна, є обов'язковим елементом кожного заняття. 

 
Оскільки головною ознакою тренінгу є наявність певних принципів, правил, необхідно 
звернути на них особливу увагу. 
 
Правила групи 
 
Правила - це норми поведінки, про які учасники групи домовляються і за якими живуть під 
час проведення занять. 
 
Правила приймаються всією групою разом із тренером на самому початку роботи групи. 
Вони потрібні для того, щоб кожен учасник: 

• міг відкрито висловлюватися і виражати свої почуття і погляди; 
• не боявся стати об'єктом глузування і критики (позитивність); 
• отримував інформацію сам і не заважав отримувати її іншим. 

 
Існує кілька основних правил, які допомагають забезпечити такі умови: 

• Бути позитивними. 
• Бути активними. 
• Говорити тільки за темою. 
• Говорити від свого імені. 
• Не критикувати: кожний має право на власну думку. 
• Говорити те, що думаєш. 
• Говорити коротко і по черзі. Дотримуватися регламенту. 
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Розуміння відмінностей та дискримінація 
 
В цьому посібнику ми розглядатимемо: 

• Культуру 
• Себе, нас та їх 
• Наші обмеження  
• Наші уявлення 
• Відстань від дискримінації до расизму  
• Можливі питання та відповіді 

 
Від мультикультурних до міжкультурних суспільств 
 
На перший погляд, терміни "мультикультурне суспільство" та "міжкультурне суспільство" 
можуть видатись однаковими, але вони не є синонімами. В чому ж полягає різниця? 
Наведемо деякі власні ідеї з цього приводу, проте ви можете з ними не погодитись, або 
доповнити їх. 
 
Мультикультурне суспільство: Представники різних культур, національностей, етнічних та 
релігійних груп живуть на одній території, АЛЕ не обов’язково вступають в контакт одна з 
одною. Це суспільство, в якому відмінності здебільшого вважаються негативом та є 
підставою для формування та виправдання дискримінації. Ставлення до меншин може бути 
пасивно толерантним. Але меншини не мають змоги інтегруватися в суспільство, їхня 
культура не є цінною для уваги більшості. Навіть коли законодавство спрямоване на 
запобігання дискримінації, закон може не застосовуватись ретельно. 
 
Міжкультурне суспільство: Представники різних культур, національностей, етнічних та 
релігійних груп живуть на одній території, підтримують між собою дружні стосунки, 
взаємодіють та поважають цінності та спосіб життя один одного. В цьому випадку ми 
говоримо про активну толерантність та підтримку рівноправних стосунків, де цінується кожна 
людина, де не існує кращих та гірших людей. 
 
"Міжкультурність" - це процес, а не мета! Розгляньмо деякі з основних елементів цього 
процесу: 
 
Поговоримо про культуру  
 
"Чоловіки та жінки - не лише люди: це також місцевість, де вони народилися, міська 
квартира або ферма, де вони зробили свої перші кроки, ігри, в які вони бавились у 
дитинстві, казки, що розповідали їм батьки, їжа, яку вони їли, школи, в яких вони 
навчалися, спорт, яким вони займалися, поети, твори яких вони читали, та Бог, в якого 
вони вірили".  

 
(Вільям Сомерсет Моем. "Лезо") 

 
Що для Вас означає культура? 
 
Існують сотні і тисячі визначень культури, і кожне наступне складніше і довше ніж попереднє. 
Наприклад, звичними стали розмови про організаційну культуру, особливо в 
транснаціональних корпораціях. 
  
Перше, що спадає на думку, це інформація, яку ви знаходите на сторінках газет, 
присвячених культурі: балет, опера, музика, книжки та інші інтелектуальні або мистецькі 
події.  
 
Ми з вами розглядатимемо культуру ширше. Ми дивитимемося на цінності та системи 
поведінки, які дозволяють групам людей визначати сенс їхнього буття. Всі наші спроби 
зрозуміти різні культури, в тому числі нашу власну, потребують дослідження багатьох 
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аспектів нашого життя. Деякі з цих аспектів лежать на поверхні, для того ж, щоб побачити 
інші, необхідно заглибитись: 
 

· Що таке "добре", а що таке "погане"? 
· Яку структуру мають сім’ї? 
· Як будуються взаємовідносини між чоловіками та жінками? 
· Як сприймається плин часу? 
· Які традиції важливі? 
· Якими мовами ми розмовляємо? 
· Які існують правила споживання  їжі та напоїв? 
· Як поширюється інформація? 
· У кого є влада і яким чином її набувають? 
· Як люди ставляться до інших культур? 
· Що є веселим, а що є смішним? 
· Яку роль відіграє релігія? 

 
Цей список може бути набагато довшим. Необхідно лише відзначити, що відповіді на такі 
питання завжди однакові для представників однієї культури – це очевидно, це нормально, 
так відбувається завжди. Їхня поведінка схожа, вони поділяють ставлення та мають однакові 
судження. Це є очевидними, коли Ви зустрічаєтесь з іншими культурами або їдете за кордон. 
Культури також не статичні, вони змінюються, а отже з часом змінюються відповіді на 
питання, а інколи й самі питання.  
 
Поставте одне з наведених вище питань своїм батькам. Як би вони на них відповіли? 
 
Відмінності, що існують між культурами, відображають зусилля суспільства виживати в 
рамках конкретних реалій. Ці реалії складаються з: а) географічних особливостей, б) 
соціального підґрунтя, яке також може полягати у контактах з іншими групами людей; і в) 
"метафізичного" підґрунтя, а саме пошуку сенсу життя. 
 
Якщо існують різні культури, чи означає це, що одні з них кращі, а інші гірші?   
 
Навіть у рамках тих самих культур є люди, які не вписуються в загально прийнятні норми, і 
можуть відносити себе до різних субкультур. Представники субкультур часто стають 
жертвами нетерпимості в своєму суспільстві. Прикладом цього можуть бути люди з 
фізичними вадами, геї та лесбійки, окремі релігійні групи та широкий спектр молодіжних 
субкультур. Їхніми відмінними рисами можуть бути  мова, одяг, улюблена музика, манера 
поведінки і т.д. 
 
Пізнання власної культури настільки ж природне, як дихання 
 
Ми народжуємося в певному культурному оточенні, і протягом перших років нашого життя ми 
вивчаємо нашу культуру.  Цей процес інколи називають процесом соціалізації. Кожне 
суспільство передає своїм членам систему цінностей, які визначають його культуру. Діти 
дізнаються про те, як розуміти та використовувати знаки та символи, значення яких може 
бути абсолютно різними у різних культурах. Без такого процесу дитина була б не здатна 
жити в межах даної культури. Наведемо банальний приклад. Уявіть, щоб могло статись, 
якщо б Ваші діти не розуміли значення червоного світла світлофору. Насправді ж, не існує 
ніяких об’єктивних причин для того, щоб червоний колір означав "стоп", а зелений – "можна 
йти". Батьки та родина, школа, друзі та ЗМІ, особливо телебачення, вносять свій внесок у 
процес соціалізації дітей, і часто ми, навіть, не усвідомлюємо, що самі є частиною цього 
процесу.  
 
Що, на Вашу думку, вплинуло на Вас найбільше у процесі Вашої соціалізації? 
 
Ми всі є носіями культури, проте всі живемо і поводимось по-різному. Кожна людина є 
сумішшю, складовими якої є її культура, її індивідуальні характеристики та її досвід. Ця суміш 
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може збагачуватись, якщо Ви живите поряд з носіями двох, трьох або більше культур. 
Наприклад, емігранти другого або третього поколінь можуть дізнаватись про культуру країни 
свого походження від батьків, а про культуру країни, в якій вони живуть, в школі або з засобів 
масової інформації.  
 
ІДЕНТИЧНІСТЬ 
 
Хто я є? Що я таке? Існує багато різних аспектів ідентичності, так само як і культури, одні з 
яких добре видимі, інші – приховані. Уявіть себе цибулиною, в якій кожен з прошарків буде 
відповідати різним аспектам Вашої ідентичності. 
 

             1……………………………………. 
 
              2…………………………………… 
 
              3……………………………………. 
 
              4……………………………………. 
 
               5……………………………………. 
 
 
 
 
 

Що є найголовнішим аспектом, який формує Вашу ідентичність?  
Напишіть їх навпроти  чисел від 1 до 5, де 1 – найважливіший для Вас аспект Вашої 
ідентичності.  
 
Деякі з цих аспектів будуть відноситись до: 

• ролі, яку ви відіграєте в житті: донька/син, друг/подруга, студент, вчитель, кондитер, 
банкір; 

• частини Вашої ідентичності, які ви можете вільно обирати: прихильник/ця окремого 
напрямку в музиці, член політичної партії, стиль одягу; 

• місця Вашого народження, місце проживання; 
• приналежності до меншин або ні; 
• Вашої статі та сексуальної орієнтації; 
• Вашої релігії; 

 
І, можливо, для Вас буде дивним, але ще й до того, 

• ким Ви хочете або не хочете бути: не жінка, не соціаліст, не француз, не алкоголік.  
 
Ідентичність - це не тільки наше власне сприйняття самих себе 
 
Інші ідентифікують нас, і нам не завжди можуть подобатись ярлики, які на нас вішають. 
Повертаючись до овочевих аналогій, що на Вашу думку станеться, якщо одна цибулина 
обізве іншу цибулиною тюльпана? Повертаючись до одного з найбільш важливих питань 
попереднього розділу – навішування ярлика на деяких людей, наприклад "меншина", завжди 
здійснюється іншими людьми.  Ким ми є? А ким є вони? Наша соціальна ідентичність 
пов’язана з цінностями та символами. Ми поділяємо людей на групи через потребу бути 
відмінними від інших. Нам необхідно створити цінності для нашої групи (класу, родини, 
друзів), які надають нам самим позитивних вартостей. Загроза полягає в тому, що зазвичай 
ми накладаємо негативні цінності на тих, хто не є частиною нашої групи. Ставлячи людей в 
якісь певні рамки, ми назавжди забираємо у них можливість стати в наших очах, в нашому 
сприйнятті кимсь іншим.  
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Питання: назвіть дві простих (або тупих!) характеристики, які можуть асоціюватися в 
іноземців з країною, де Ви живете, наприклад, Швейцарія = годинники, банки та 
шоколад, Росія = горілка та хутряні шапки. Чи є ці речі важливою частиною Вашої 
ідентичності? 
 
Питання: чи є нація культурою?  
 
МИ ВСІ ЖИВЕМО З ОБРАЗАМИ  
 
Ми побачили, що ідентичність людини не можливо вмістити лише в один ярлик. Тим не 
менш, ми часто схильні до концентрації нашої уваги на неповних або перекручених аспектах. 
Це відбувається тому, що реакція різних груп людей одна на одну є продуктом складної 
системи соціальних відносин і влади. Для того щоб виявити, як працюють деякі з механізмів, 
нам необхідно дослідити роль стереотипів, упереджень та етноцентризму.  
 
СТЕРЕОТИПИ 
 
Стереотипи в основному складаються з уявлень та думок про якусь конкретну групу людей. 
Стереотип - це сукупність характеристик, які створюють загальне враження про групи людей, 
як правило на основі поведінки, звичок, тощо. Об’єктивною рисою стереотипів є необхідність 
спрощення реальності: "вони - такі-то". Начальники - завжди тирани; ці люди - ліниві, а ці - 
пунктуальні; люди в цій частині міста небезпечні – можливо, хтось з них і дійсно такий/така, 
але чи всі? Інколи ми застосовуємо стереотипи до групи, до якої відчуваємо свою 
приналежність, для того щоб почуватись сильніше або зверхньо по відношенню до інших. 
(або, насправді, для того щоб знайти виправдання для себе – "що я можу зробити? Ми всі 
такі!") Стереотипи зазвичай формуються на основі контактів або уявлень, які ми отримали в 
школі, з засобів масової інформації, вдома від батьків/родини, які потім узагальнюються, для 
того щоб вмістити в своїй голові всіх людей, вибудувати всі можливі зв’язки між ними.  
 
 
Стереотип (від греч. "stereotype": stereos - твердий, міцний і typos - форма, зразок, відбиток) 
- категорична, часто спрощена, стандартна думка про соціальні групи чи про окремих 
індивідів як представників цих груп.  
 
Дуже схоже трактування поняттю "стереотип" дає Байбурін А.К.: це судження, у загострено 
спрощеній та узагальненій формі, з емоційним фарбуванням, що приписує визначеному колу 
людей деякі властивості, чи, навпаки, що відмовляє їм у цих властивостях. Стереотипи 
розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у 
світі.  
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Якщо людина необґрунтовано, неосмислено говорить про когось чи про щось: "Мені це 
подобається, а те - не подобається", "люблю - не люблю" - вона має стереотип у вигляді, 
здебільшого, зовсім марного досвіду кого-небудь із попередників. Якщо людина наперед 
говорить сама собі: "Я це зробити можу, а те - не можу" - вона має ще один стереотип. Будь-
яке судження про те чи інше явище чи ставлення до чогось або когось, а тим більше 
категоричне судження це стереотип.  

 
Стереотипи – це надбані, зафіксовані у свідомості узагальнення, які стосуються людей і 
передаються через культурне середовище. 
 
Стереотипні уявлення про ті чи інші групи заважають нам думати і сприймати 
представників цих груп якось інакше, по-новому, не дозволяють нам бачити в кожному з 
них окрему, неповторну людську особистість. 
 
 
Стереотипи – це неправомірні узагальнення, які ми робимо відносно того, про що мало 
знаємо. Людський мозок створено таким чином, що він постійно класифікує все, з чим 
зустрічається в дійсності. Коли нам не вистачає інформації про якийсь предмет, ми 
відносимо його до певної категорії й надаємо йому певні характеристики. Саме через це 
ми вважаємо, що „всі росіяни багато п'ють”, а „всі підлітки палять і вживають наркотики”. 
 
Стереотипні твердження можуть бути нейтральними, негативними або позитивними, 
але частіше бувають негативними, ніж позитивними. 
 
 
Оскільки стереотипи нерідко містять в собі частку істини, їх часто використовують 
упереджені люди, які наводять приклади на підтвердження даного стереотипу з метою 
виправдати власні передсуди або як „об’єктивну” підставу для своєї дискримінаційної 
поведінки. Наприклад, антисеміт може послатися на факт, що багато євреїв є торговцями, 
адвокатами і бізнесменами, на „доказ” того, що „євреї думають тільки про гроші”, або  
противники посідання жінкам відповідальних державних посад можуть стверджувати, що 
жінки частіше плачуть, отже, вони надто емоційні й неврівноважені, щоб виконувати 
відповідальну роботу. 
 
Питання: існує припущення, що стереотипи необхідні для того щоб людство могло 
вижити. Як Ви вважаєте, наскільки вони потрібні? 
 
В повсякденному житті деколи важко визначити чітку різницю між стереотипами та 
упередженнями.  
 
УПЕРЕДЖЕННЯ 
 
Упередження - це судження, які ми маємо про іншу людину або групу людей, насправді не 
знаючи їх. Упередження можуть бути негативними або позитивними. Ми отримуємо 
упередження в процесі соціалізації, їх дуже важко модифікувати або викорінити. Тому дуже 
важливо усвідомлювати, що ми маємо упередження.  
 
Передсуди – це зазвичай негативне відношення до людини чи до певної групи людей, про 
яких ми насправді нічого не знаємо. Також, це може бути негативне відношення на підставі 
не особистого знайомства з людиною, а через думку (стереотип) щодо групи, до якої ця 
людина належить. Зазвичай передсуди з'являються в нас через те, що вони є прийнятими в 
тій групі, до якої ми належимо. Існують різні види пересудів. Вони можуть бути пов'язані зі 
статтю, віком, національною приналежністю, релігією, походженням, рівнем доходу, 
сексуальною орієнтацією чи інвалідністю людини.  
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Передсуди – це думки, часто негативні, про людину чи групу людей, що формуються до 
всебічного з ними знайомства. Існує багато сфер, в яких можуть формуватися наші думки, й 
аналогічно існує багато сфер, в яких ми маємо передсуди. Наприклад, на нашу думку про ту 
чи іншу етнічну меншість можуть вплинути ЗМІ, ставлення оточуючих або наш власний 
життєвий досвід.  
 
 
Упередження - це негативне відношення до людини, або групи людей, про яких ви насправді 
нічого не знаєте. Це також негативне відношення побудоване не на основі особистого 
знайомства з людиною, а на основі чужої думки. 
 
 
Щоб краще зрозуміти ці поняття, поміркуймо, наскільки добре ми знаємо наших друзів. Ми 
можемо мати багато різних друзів для різних випадків, наприклад, для походу в кіно, для 
допомоги підготовки домашньої роботи, для гри в футбол, для проведення вільного часу. Чи 
знаємо ми, яка музика подобається нашим друзям, з якими ми граємо в футбол? Або ми 
лише здогадуємося? Робити припущення дуже легко та загально прийнято. Якщо нам 
настільки легко робити припущення навіть про наших друзів, подумайте, наскільки легко 
може бути робити неправильні судження про людей, яких ми не знаємо.  
 
До вас у клас приходить новенька і ви не хочете з нею товаришувати. Бо однокласниця 
Катя, яка є її сусідкою, сказала всім, що вона нецікава. На основі чужої думки, через брак 
інформації виникають стереотипи, що (наступна сходинка до ненависті) призводять до 
упередженого ставлення. 
 
Маша вирішила запросити хлопця до себе до дому, щоб познайомити з батьками. Вона 
попередила батьків, що він чорношкірий, можете собі уявити реакцію батьків. 
 
Види упереджень: 
 

• Віковий – коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від віку людини. 
• Релігійний – коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від релігійних 

поглядів людини. 
• Етнічний – коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від належності 

людини до тієї чи іншої етнічної групи. Етнічні упередження виникають на підставі 
культури, мови, звичаїв, одягу, їжі чи соціальної організації. 

• Національний - коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від того, 
звідки (з якої країни) походить людина. 

• Пов’язаний із зовнішністю – коли хтось упереджено ставиться до іншого 
залежно від зовнішнього вигляду людини. 

• Пов’язаний із фізичними недоліками - коли хтось упереджено ставиться до 
іншого залежно від того, чи є у людини фізичні недоліки, такі як сліпота, глухота, 
нездатність вчитися, обмежені фізичні можливості, наприклад, потреба в 
користуванні візком. 

• Гендерний - коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від гендеру 
людини. 

• Економічний або класовий - коли хтось упереджено ставиться до іншого 
залежно від того, чи є людина багатою або бідною. 

• Расовий - коли хтось упереджено ставиться до іншого залежно від кольору шкіри 
людини та інших характерних расових ознак. 

 
 
Чому на Ваш погляд упередження важко змінити? 
 
Упередження та стереотипи є тими схемами, які допомагають нам розуміти реальність 
навколо нас. Коли реальність не співпадає з нашими упередженнями для нашого мозку 
простіше змінити інтерпретацію реальності, ніж змінити упередження. Упередження 
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допомагають нам доповнити інформацію, якої не вистачає для створення дійсної картини. 
Цей процес можна продемонструвати, прочитавши наступне речення: 
 
"Марійка почула, як по вулиці проїхав фургон, що продає солодощі. Вона згадала про гроші, 
що їй подарували на день народження, та побігла за ними в дім".  
 
Ви можете інтерпретувати це речення таким чином: Марійка – дитина, їй хочеться 
солодощів, вона побігла додому, щоб взяти грошенят та купити собі чогось солодкого. Але 
звідки ми взяли всю цю інформацію? Спробуйте змінити деякі з іменників в цьому реченні, 
скажімо "гроші" на  "пістолет", і подивіться, що з цього у Вас вийде.  
 
Упередження та стереотипи про інші культурні групи 
 
Ми поглинаємо упередження та стереотипи про інші культурні групи, інколи підсвідомо, 
проте вони звідкись беруться та виконують багато цілей: 

• Допомагають нам оцінити нашу власну культуру 
• Оцінити інші культури та способи життя 
• Обумовити відносини між нашою культурою та іншими культурами 
• Виправдати ставлення та дискримінацію людей, які є представниками інших культур.  

 
 
ЕТНОЦЕНТРИЗМ 
 
На формування наших суджень, оцінок та виправдань дуже сильно впливає наш 
етноцентризм. Це означає, що ми впевнені у своїй відповіді решті світу про те, що наша 
культура є найправильнішою, інші в якійсь мірі не є нормальними. Ми відчуваємо, що наші 
цінності та спосіб життя універсальні, правильні та пасують всім людям, всі "інші люди" 
просто надто дурні, щоб зрозуміти цей очевидний факт. Частіші контакти з представниками 
інших культур, насправді, можуть, навіть, посилити наші упередження. Етноцентричні 
окуляри засліпляють нас, і ми вже не бачимо нічого, крім того, що хочемо побачити. Інші 
культури можуть здаватись нам привабливими або екзотичними, проте, зазвичай, наші 
враження "прикрашають" негативні упередження та стереотипи, і ми їх відкидаємо, 
заперечуємо. 
 
Пов'яжемо образи та їхні ефекти 
 
Реакція відкидання приймає форму тісно взаємопов’язаних феноменів: дискримінації, 
ксенофобії, нетолерантності, антисемітизму та расизму. Влада є дуже важливим 
компонентом у відносинах між культурами (та субкультурами), і ці реакції стають гірше у 
відносинах між більшістю та меншістю.  
 
ДИСКРИМІНАЦІЯ 
 
Дискримінація - це упередження в дії. На групи людей навішуються ярлики та відбувається їх 
дискримінація, тому що вони не такі. Їх можуть ізолювати, зробити їх злочинцями за законом, 
залишають жити в шкідливих умовах, їх утискають у політичних правах, вони можуть 
отримати тільки найгіршу  роботу, або не отримати її зовсім, їм заборонено вхід до певних 
місць, наприклад дискотек, та поліція набагато частіше, ніж це може бути потрібним, піддає 
їх перевіркам. 
 
Чи можете Ви навести інші приклади дискримінації? 
 
 
Дискримінація – акт нерівного ставлення до певної особи через її вік, віру, етнічну 
приналежність, національність, фізичні недоліки, стать, класову приналежність, расову 
приналежність, тощо. 
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Дискримінація – це дія на основі упередження. Дискримінація передбачає виключення 
певних людей із суспільства чи суспільного життя, через що ці люди можуть почути себе 
відчуженими, позбавленими гідності, зневіреними у собі. 
 
 
Дискримінація – позбавлення певної групи людей певних прав та можливостей тільки через 
їх приналежність до певної групи. Може відбуватися на рівні класу, школи, а також держави. 
 
 
Дискримінація - будь-яке розходження, виняток або перевага, що заперечує або зменшує 
рівне забезпечення прав. Положення про захист прав людини ґрунтується на принципі 
заперечення дискримінації. Дискримінація може бути визначена як будь-яка форма 
підпорядкування або негативного відношення до окремих осіб або груп, заснована на 
характеристиках, що не є прийнятними в умовах, у яких вони мають місце. 
 
 
Серед представників меншин знаходяться люди, готові відстоювати свої права і боротись 
проти утисків, інколи за підтримки представників більшості. Вони відстоюють ідею, що для 
того, щоб встановити рівність необхідно вживати заходів щодо позитивної дискримінації.  
 
Позитивна дискримінація  
 
Цей термін доволі поширений і застосовується у світі до ситуацій, коли певна держава, 
національна, расова, релігійна чи соціальна група зазнавали свідомого, послідовного та 
тривалого переслідування. Суть позитивної дискримінації полягає в наданні відповідній групі 
прав, значно або відносно більш привілейованих порівняно з правами, якими користується 
основна частина суспільства.  
 
Прикладом позитивної дискримінації в Україні можуть слугувати квоти на зарахування до 
вищих навчальних закладів сільської молоді, пільгове оподаткування підприємств, що 
працевлаштовують інвалідів або ж, приміром, надання безвідсоткових іпотечних кредитів 
молодим сім’ям.  
 
Основним об’єднувальним чинником є бажання суспільства активно сприяти залученню до 
повноцінного функціонування тієї своєї частини, що в силу певних обставин — здебільшого з 
вини домінуючої частини суспільства — не може на рівних конкурувати за "місце під сонцем". 
  
Позитивна дискримінація (або "афірмативні заходи") є частою практикою не лише в 
соціальному, а й у політичному контексті. Зазвичай, права на позитивну дискримінацію 
отримують ті частини нації, що довший час були упослідженими. Приміром, індіанське 
населення США, Канади та країн Латинської Америки має значні культурні права в своїх 
державах, так само й афроамериканці часто мають значні пільги при працевлаштуванні та 
оподаткуванні. В такий спосіб розвинені демократичні держави — причому не лише Америки, 
а й Європи, спокутують власні гріхи щодо того чи іншого народу або раси, заподіяні ними в 
добу колоніалізму.  
 
Позитивну дискримінацію вперше застосовано в 60-х роках у США щодо 
афроамериканського і мексиканського населення, яке різко виступило проти дискримінації в 
соціальній і освітній сферах. Найефективнішим засобом подолання конфлікту виявилося 
виділення представникам національних меншин певних (пропорційно до частки в загальній 
кількості населення) квот робочих місць, а також студентських у вищих навчальних закладах. 
Не одразу все було просто, адже лунали заяви про те, що цим дискримінується інше 
населення, яке позбавляється права на ці самі місця, що забезпечені меншинам. Але 
зрештою, коли вони побачили, що спеціалісти з цих меншин не гірші від решти „білого” 
населення, все врегулювалося. І стало початком виховання у суспільстві принципів 
толерантної і коректної поведінки.  
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В Україні позитивна дискримінація має застосовуватися щодо кримських татар, ромів, 
гагаузів, українців — регіонально, наприклад у Криму. Якщо ми проаналізуємо ситуацію, то 
виявиться, що вони більш занедбані в соціальному, культурному, освітньому аспектах, і ця 
занедбаність — результат цілеспрямованих політичних рішень. Виправлення такого 
становища, надання додаткових можливостей доступу до праці, вищої школи тощо має 
привести їх до рівних умов. За сприяння держави відбудеться вирівнювання рівнів, і 
продовжуватиметься життя вже з рівними можливостями, конкуренцією тощо.  
 
Питання: Ці заходи також називають "позитивними діями". Чи можете Ви запропонувати 
позитивну дію, необхідну для подолання негативних форм дискримінації перелічених 
вище? (одним з прикладів може бути облаштування місць для стоянки після консультацій 
з Ромами (циганами) з тим, щоб задовольнити їхні потреби).  
 
КСЕНОФОБІЯ 
 
Ксенофобія походить з грецької та означає "боязнь чужого". Тут ми маємо справу з чітким 
прикладом порочного кола. Я боюсь тих, хто відрізняється, тому що я не знаю їх, я не знаю 
їх, тому що боюсь їх. Так само як дискримінація і расизм, ксенофобія формується на 
стереотипах та упередженнях, проте вона походить від відчуття небезпеки та страху, які 
проектуються на "інших". Цей страх часто переходить у неприйняття, ворожість та насилля, 
спрямовані на представників інших культур, або меншин. Ксенофобію використовували 
можновладці для "захисту" своїх країн від зовнішніх впливів. Ми можемо навести приклад 
колишнього президента Чаушеску, поваленого румунського диктатора, який любив цитувати 
поета Міхая Емінеску:  
 

"Хто прийме в своє серце іноземця 
Поїдений собаками буде 
Стане зруйнований його дім 
Ганьба вкриє його ім'я". 

 
Припустимо, що ксенофобія - це любов до іноземного. Чи можливо змінити віршик для 
відображення цього? 
 
 
Ксенофобія від грецьких слів ξένος (ксенос), що означає "чужинець", "незнайомець", та 
φόβος (фобос), що означає "страх" — це  
 

1) хворобливий стан, що виявляється у нав'язливому страху стосовно чужинців чи 
просто чогось незнайомого, чужоземного. 

2) Страх перед чужоземцями та ненависть до них.  
3) У науковій фантастиці ксенофобія - це страх перед інопланетянами. 

 
Розрізняють дві основні форми ксенофобії 
 
Перша спрямована на групу всередині суспільства, що вважається чужою та шкідливою для 
суспільства, наприклад, нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї.  
 
Об'єктом другої форми ксенофобії є головним чином культурні елементи, що вважаються 
чужими. Усі культури підпадають під чужоземний вплив, але культурна ксенофобія є часто 
вузько направленою на певні прояви такого впливу, наприклад, поширення нетрадиційної 
для даної країни релігії. 
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НЕТОЛЕРАНТНІСТЬ  
 
Нетолерантність - це відсутність поваги до способу життя або переконань, які відрізняються 
від Ваших. Нетолерантність проявляється, коли хтось не бажає дозволяти іншим людям 
діяти по-іншому або мати інші думки. Нетолерантність може проявлятись в ізоляції та 
неприйнятті людей з причин їхньої релігії, сексуальної орієнтації, або, навіть, стилю одягу 
або зачіски.  
 
Коли, на Вашу думку, необхідно бути нетолерантними?  
 
АНТИСЕМІТИЗМ 
 
Поєднання влади, упереджень, ксенофобії та нетолерантності до євреїв відомо як 
антисемітизм. Ця форма релігійної нетолерантності приводить до дискримінації окремих осіб 
та переслідування єврейського народу. Найжахливіша демонстрація антисемітизму 
відбулась під час влади Гітлера і панування нацистської  ідеології расової чистоти. Шість 
мільйонів євреїв померли в концентраційних таборах під час Голокосту.  
 
Питання: Чи вчили Ви про Голокост в школі? Які форми антисемітизму існують в наші 
дні? 
 
Наслідки расизму жахливі, навіть саме слово расизм лякає. Визначити, що таке расизм, 
також не просто. В Європі це явище може проявлятись в конкретних діях, думках або 
процесах. 
 
Расизм базується на впевненості, що окремі характеристики або здібності людей 
визначаються їхньою расою, і поділом людей на вищі і нижчі раси. Отже, щоб сприйняти 
такий аргумент, Вам необхідно вірити в те, що існують різні людські раси.  
 
Расизм з часом змінює свої форми, і в різних місцях може називатись по-різному. Це 
концепція вищості, яка є дуже небезпечною – вищості однієї групи людей над іншою. Якщо 
ми почнемо в це вірити, тоді в залежності від часу та місця ми можемо виправдати нашу 
пасивну або активну підтримку щодо: 

• Вбивства 400000 ромів в період нацистського режиму; 
• Різанини та знищення цілих громад в колишній Югославії з метою "етнічних чисток";  
• Зберігання права на окремі види робіт та послуг тільки для окремих груп суспільства 

"Європа для Європейців", "Франція для французів", "Україна для українців", тощо; 
• Посилання листів з вибухівкою організаціям, які надають притулок біженцям.  

 
Цей посібник базується на повному відкиданні таких теорій та переконань. Ми належимо до 
біологічного виду людей. Існує лише одна раса – людська раса. Точка! 
 
Питання: Чи віднесли б Ви до расизму вище наведені приклади наслідків переконань 
у вищості? Якщо ні, які Ваші аргументи у виправдання? 
 
Далі розглянемо деякі ідеї та пояснення, які розглядають концепцію расизму з декількох 
боків: 
 
Расизм - це міф 
З точки зору соціальної функції, "раса" - не стільки біологічна характеристика, скільки 
соціальний міф. Міф "раси" приніс величезну кількість людських та соціальних бід. За останні 
роки він спричинив величезні людські втрати та страждання, які неможливо описати. Його 
існування і до сьогодні заважає повноцінному розвитку мільйонів людей та не перешкоджає 
цивілізованій співпраці.  

["Заява щодо раси" ЮНЕСКО, Париж, липень 1950] 
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Джуліан Хакслі у своєму творі  "Ми європейці" у 1935 році дав відповідь нацистській 
пропаганді расизму: "Расизм є міфом, і цей міф небезпечний. Це клоака егоїстичних 
економічних прагнень, які насправді виглядають огидно" 
 
Було досягнуто згоди у тому, що расизм можна описати як дискримінацію однієї групи  людей 
іншою, основаною на упередженнях, сформованих щодо фізіологічних характеристик. 
Наголошується, що расизм став спробою фальшивого поділу людської раси, яке не має 
вагомого наукового обґрунтування. На Землі існувала лише одна ЛЮДСЬКА РАСА і, навіть, 
використовуючи таку термінологію як "расова дискримінація" або "відносини між расами", ми 
ризикуємо легітимізувати частину фальшивих надбань расистських теоретиків та груп". 
Міжнародний молодіжний та студентський рух ООН "Полікультурне співіснування в Європі", 
Навчальна сесія Європейський Молодіжний Центр, 1983 
 
Расизм - це ідеологія 
 
Расизм це ідеологічна категорія, ідеологічна, тому що не існує ніяких "рас". Не існує доказів 
щодо існування зв’язку між фізіологічними та культурними характеристиками людей, так 
само, як і між іншими якостями та можливостями. Прийняття терміну "раси" має ідеологічне 
підґрунтя та глибоке культурне коріння – він виконує важливі функції захисту існуючих 
правлячих структур: 

• Расизм дозволяє та виправдовує існування соціальної нерівності, соціальної ізоляції 
та протистояння класів, пояснюючи це природними відмінностями та заперечуючи, що 
вони залежать від соціальних факторів. Таким чином, соціальна нерівність та 
протистояння узаконюються з політичної та культурної точок зору та пояснюється як 
доля.  

• Групи людей, яких розрізняють за "расовими характеристиками", можуть 
звинувачувати або розглядати як причину економічних або соціальних криз. Їм 
відводять роль цапа для побиття, відволікаючи увагу від реальних причин кризи, і в 
такий спосіб підбурюється суспільна роздратованість.     

 
"Неорасизм більше не базується виключно на фізіологічних характеристиках, в його основу 
покладаються культурні відмінності. Твердження про зверхність одного народу над іншим 
частково забуті і, натомість, "просто" відмічається, що культура народу або нації необхідні 
для їхньої ідентичності і може бути небезпечно допускати культурні або соціальні 
змішування". 
 
Расизм має глибокі коріння в історії 
 
"Необхідно розрізняти прояви расизму в різних країнах. В таких країнах, як Велика Британія, 
Франція та Бельгія, а саме країнах імперіалістичних націй з історією колоніалізму, 
використовували расистську ідеологію, яка вочевидь пов’язана з експлуатацією та 
підкоренням чорношкірих задля укріплення Західного Капіталізму. Антропологи та біологи, а 
пізніше соціобіологи запропонували наукові обґрунтування для ставлення до чорношкірих, як 
нижчого людського підвиду. Вчені запропонували, а суспільства повірили в те, що люди 
певного кольору шкіри мали генетичні та соціальні характеристики, які є фіксованими та 
незмінними, і що вони не можуть формуватись під впливом виховання або оточуючого 
середовища. Це призводило до широкого поширення впевненості в тому, що Африканці є 
нижчими, ніж представники "кавказької" раси морально, соціально та інтелектуально, а тому 
по відношенню до них немає необхідності застосовувати такі ж самі людські цінності. До них 
можна відноситись як до рабів, рухомого майна – так само, як ви відносились би до худоби 
або коней, – та використовувати їх, як трудову силу для виробництва матеріальних 
цінностей" 
[Європейська конфедерація молодіжних клубів, "Расизм в Європі – виклики для молодіжної 
роботи"]. 
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Расизм може змінюватись 
 
"Расизм - це дещо інше, ніж расові упередження, ненависть або дискримінація. РАСИЗМ 
передбачає володіння владою для здійснення систематичної дискримінації через основні 
інституції нашого суспільства. В той же час, упередження - це негативна думка або почуття, 
сформовані без знання, осмислення або якоїсь певної причини.  
 
РАСИЗМ= ВЛАДА+УПЕРЕДЖЕННЯ 
 
Расизм може бути як скритим, так і явним. Він приймає дві тісно пов’язані форми: 
індивідуальний расизм та інституціональний расизм. Перша проявляється у відкритих діях 
осіб, які можуть спричинити смерть, фізичні ушкодження або значні пошкодження власності. 
Друга форма менш явна. Деякими з прикладів, які кидаються в очі, можуть бути схеми 
міських поселень, сегреговані школи та церкви, дискримінаційна політика в сфері зайнятості 
та кар’єрного зростання, а також підручники, які ігнорують роль багатьох етнічних меншин.  
 
Расизм також необхідно розглядати з точки зору культури. Культурний РАСИЗМ означає 
використання влади для зберігання власної культурної спадщини та нав’язування її іншим, в 
той же самий час, знищуючи культуру інших, що приводить нас до етноцентризму. Тенденція 
до бачення інших культур без поваги, що призводить до наслідуваного відчуття зверхності, є 
ЕТНОЦЕНТРИЗМОМ.  
 
КУЛЬТУРНИЙ РАСИЗМ = ВЛАДА+ЕТНОЦЕНТРИЗМ 
[Міжнародна федерація ліберальної та радикальної молоді (IFLRY), "Візьмемось за руки: 
IFLRY проти расизму та ксенофобії", 1986] 
 
ПИТАННЯ: Що Ви думаєте зараз? 
 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ЩО ЦЕ ТАКЕ? 
 
Велике розмаїття культур світу, збільшення кількості населення за умови обмежених 
природних і енергетичних ресурсів  Землі, зростання бідності, моральне зубожіння, 
напруженість у стосунках – все це робить толерантність найбільш важливою умовою 
мирного співіснування.  
 
У листопаді 1995 року Генеральна конференція ООН прийняла декларацію принципів 
толерантності. 
 
"Поняття толерантності означає повагу, прийняття й правильне розуміння 
багатоманітності культур нашого світу, форм самовираження й прояву людської 
індивідуальності. Це те, що робить можливим досягнення миру й веде від ідеології 
насилля й війни до культури миру. Толерантність – це не поступ, не полегкість або 
потурання.  Це, перш за все, активне ставлення, сформоване на основі визнання 
універсальних прав і свобод людини. Ні за яких обставин толерантність не може бути 
виправданням посягання на основні цінності. Толерантність повинні виявляти окремі 
особи, групи й держави” (стаття 1). 
 
На честь прийняття Декларації 16 листопада оголошено Міжнародним Днем толернтності. 
 
Толерантність - повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого 
світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню 
толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й 
переконань. Толерантність - це єдність у різноманітті. 
 
Толерантність - не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба.  
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Толерантність - це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до 
культури миру. 
 
Толерантність - це не поступка, поблажливість чи потурання.  
 
Толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання 
універсальних прав та основних свобод людини (Ст.1 Декларації принципів толерантності). 

Вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення в світовій культурі терміну толерантність. 
Дехто пов'язує його появу з підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики 
знайшли компроміс між своїми конфесіями. Цій події передувала одна з найкривавіших 
ночей у світовій історії - Варфоломієва.  

Важливою главою в історії толерантності також вважають кромвельський період англійської 
історії (17 ст.). На той час серед різних пуританських сект, що входили до армії Кромвеля, 
були дві - індепенденти та левелери, що відстоювали інтереси свободи та терпіння. Згідно з 
їх поглядами, жодне з тверджень не може бути настільки непогрішним, щоб йому в жертву 
можна було принести інші переконання, що існують у суспільстві. Джон Солтмарш, один із 
захисників толерантності в епоху Кромвеля, говорив: "Твої погляди будуть настільки ж 
темними для мене, як і мої погляди для тебе, доки Господь не відкриє нам очі".  

В умовах релігійного плюралізму і релігійної толерантності в Англії було досягнуто миру і 
всезагальної атмосфери милосердя.  

Епоха Відродження (18 ст.), яку часто наділяють духом толерантності, породила дуже 
небезпечний якобінський фанатизм раціоналістичного типу. Найвизначнішим представником 
толерантності в ті часи був Вольтер. Йому присвоюють вислів: "Я не згоден з тим, що ви 
говорите, але віддам своє життя, захищаючи ваше право висловити свою думку". У цьому 
афоризмі - класична теорія толерантності.  

Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній цивілізації саме на 
релігійному рівні, а релігійна толерантність поклала початок усім іншим свободам, що мають 
місце у демократичному суспільстві.  

Для української мови поняття "толерантність" відносно нове і однозначного тлумачення поки 
що не має. Для того, щоб краще зрозуміти походження цього слова, пропонуємо Вам 
невеликий лінгвістичний екскурс:  

• tolerancia (іспан.) - здатність визнавати відмінність від власних ідей чи помислів;  
• tolerance (франц.) - ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати 

чи діяти інакше, ніж вона сама;  
• tolerance (англ.) - готовність бути терплячим;  
• kuan rong (китайска) - дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших 

милосердним;  
• tasamul' (араб.) - прощення, милосердя, м'якість, терпіння, чуйне ставлення до 

інших;  
• терпіння - здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні 

страждання, життєві злидні, тощо. Уміння довго та спокійно витримувати щось 
нудне, неприємне, небажане, тощо.  
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КУДИ МИ ЙДЕМО ТЕПЕР? 
Якщо ми готові створювати міжкультурну дійсність, нам необхідно витримати багато 
викликів, передусім: 

• щодо наших особистих ставлень; 
• щодо систем контролю та влади, які призводять до нерівності. 

 
Діалог між культурами потребує дуже багато часу та досвіду. Розвиток міжкультурних 
підходів залежатиме не тільки від відкритості людей, але й від політиків, які мають 
запровадити цілу серію заходів, щоб полегшити процес. Наприклад:  
 

1. Прийняття того, що всі люди знаходяться на одному рівні; прийняття рівності прав, 
цінностей, здібностей; засудження расизму та дискримінації. 

2. Краще пізнання один одного; залучення до дискусії, пізнання інших культур, рух 
назустріч різним культурам, готовність дивитись та дізнаватись про їхні особливості.  

3. Робити щось спільне з представниками різних культур, співорганізовуючи, 
співпрацюючи, допомагаючи один одному.  

4. Порівнювати та обмінюватись думками та точками зору, відчувати та випробувати 
культури та ідеї один одного, приймати взаємну критику, досягати згоди та приймати 
рішення разом.   

 
 
Роль освіти у мультикультурних суспільствах  
 
Важко не погодитись з тим, що за останні десятиліття наше суспільство значно змінилось. 
Контакти з представниками інших культур є вагомим фактором для суспільних змін. В той же 
час ми починаємо розуміти, що навіть всередині домінуючої культурної більшості є люди, які 
не приймають звичайні норми, люди, яких відносять до субкультур. Разом з тим, почало 
приходити розуміння того, що ці люди мають права і вимагають поваги та визнання.  
 
Починаючи з 1960-х років, в деяких країнах розпочалися спеціальні освітні програми, 
спрямовані на дітей, представників меншин, а пізніше на дітей емігрантів. В залежності від 
політичного та культурного контексту, освітні системи були спрямовані на досягнення різних 
цілей, наприклад: 
 

• Забезпечити умови для того, щоб  діти емігрантів могли повернутись у країни свого 
походження та були здатними легко інтегруватись у соціальні та освітні системи. 

• Інтегрувати дітей, представників культурних меншин у суспільство, проте абсолютно 
стерти їхню культурну ідентичність. Цей процес інколи називають політикою 
асиміляції, яку можна коротко описати, доповнюючи старий афоризм "Коли 
знаходишся у Римі, роби так, як роблять Римляни" так "Коли знаходишся у Римі, 
думай, відчувай, вір та роби так, як Римляни". 

• Допомогти дітям, представникам культурних меншин інтегруватись у суспільство, 
зберігаючи культурну ідентичність. Такий процес називають політикою інтеграції. 
"Коли знаходишся в Римському суспільстві, роби так, як роблять римляни; тим не 
менш можеш куховарити і готувати все, що завгодно, коли ти вдома і зачинив вікна".  

 
Різні освітні форми та підходи часто комбінувались. Але на практиці досягнення таких цілей 
зіштовхувались з великими проблемами. Всі вони базувались на скритій зверхності культури 
більшості, зміни якої не передбачались та не очікувались в результаті контактів з іншими 
культурами. Це був здебільшого односторонній рух: зміни очікувались лише від "них". 
Додайте до цього, що більшість емігрантів не "повернулись" в країни свого походження, і ми 
побачимо, що такі цілі не відповідають реальності. І вони мають дуже мало спільного з 
цілями міжкультурної освіти.  
 
"Пізнання інших є пізнанням відносин, а не бар’єрів" (Клод Леві-Стpoс) 
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Поступово сприйняття мультикультурного суспільства набуло розвитку. Воно не є мозаїкою, 
де культури знаходяться поряд без будь-якого впливу одна на одну. Воно також не є котлом 
для плавлення, де все зводиться до найнижчого спільного знаменника. Міжкультурне 
навчання пропонує процес пізнання взаємних відносин та демонтажу існуючих бар’єрів. 
Існують тісні зв’язки з іншими освітніми філософіями, такими як освіта в сфері прав людини, 
освіта проти расизму та освіта задля розвитку.  
 
Міжкультурне навчання є процесом соціальної освіти 
 
Для того, щоб суспільство стало дійсно міжкультурним, кожна соціальна група має жити у 
рівних умовах, незалежно від її культури, стилю життя чи походження. Це означає 
переосмислення не тільки способів нашої взаємодії з культурами, які здаються нам дивними, 
але й взаємодії з представниками меншин, такими як гомосексуалісти або люди з фізичними 
вадами, які можуть відчувати на собі нетолерантне ставлення або дискримінацію. Необхідно 
застосовувати чисельні сили – соціальні, політичні, економічні, для того щоб розбудувати 
таке суспільство. Міжкультурне навчання є одним з головних засобів, які є в нашому 
розпорядженні сьогодні, для того щоб скористатись всіма перевагами, яке надають нам 
міжкультурні суспільства.  Загальною метою міжкультурного навчання має бути сприяння та 
посилення взаємних відносин між різними суспільствами та різними культурними групами 
меншин та більшості.  
 
Ця мета означає: 

• побачити, що різноманітність є корінням рівності, а не стає виправданням для 
маргіналізації; 

• докласти зусиль, щоб визнавати різні культурні ідентичності і поширювати поважне 
ставлення до представників меншин; 

• вирішувати конфліктні ситуації у мирний спосіб.  
 
Це мета передбачає, що міжкультурне навчання повинно відбуватись в цілому суспільстві. 
Неможливо уявити міжкультурного суспільства, працюючи лише з однією частиною 
суспільства – більшістю чи меншинами.  
 
Потреби більшості та меншин є різними, але вони взаємопов’язані.  
 
У більшості випадків основними потребами меншин, особливо, якщо вони сформувались в 
результаті процесів міграції, є отримання певних можливостей та знань у нових умовах. Без 
вміння спілкуватись зрозумілою мовою, наприклад, важко, якщо взагалі можливо, вижити в 
суспільстві. У випадку з групами більшості, їхньою основною потребою є вміння піднестись 
над загально прийнятими нормами та поставити під питання спосіб мислення – особливо 
свої негативні стереотипи та упередження по відношенню до меншин. Також нам всім 
необхідно зрозуміти роль, яку відіграють владні відносини у суспільстві, та їхній вплив на 
міжкультурні відносини.  
 
Ці різні потреби, в свою чергу, мають різні цілі. У випадку з групами більшості цілями 
міжкультурного навчання є: 

• Поглибити розуміння реалій взаємозалежного світу та надихнути їх на дії співвідносні 
з реальністю; 

• Піднестись над негативними упередженнями та етнічними стереотипами; 
• Сформувати позитивне ставлення до відмінностей та різноманітності; 
• Віднайти та висвітлити спільні риси; 
• Створювати позитивне ставлення та поведінку по відношенню до людей з інших 

суспільств та культур; 
• Привести принципи солідарності та громадянської мужності в дію. 

 
У випадку меншин, цілі міжкультурного навчання включають всі вищенаведені плюс 
навчитись жити у суспільстві, не втрачаючи своєї власної культурної ідентичності. 
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Молоді люди – найголовніший ресурс для міжкультурного навчання. 
 
Не зважаючи на те, що міжкультурне навчання повинно охоплювати все суспільство, увага 
має бути сконцентрована на системі відносин між дітьми та між молодими людьми. Це 
виправданий пріоритет, оскільки саме вони, стануть громадянами міжкультурних суспільств. 
Вони також є важливим каналом передачі інформації дорослим та можуть допомогти у 
відносинах між старшими людьми, наприклад, вони зможуть побачити необхідність змін. Як 
бачимо, міжкультурне навчання є також необхідним для дорослих.  
 
Міжкультурне навчання з дітьми та молоддю відбувається двома 
шляхами: 
 

• Допомогти їм отримати навички розпізнання нерівності, несправедливості, расизму, 
стереотипів та упереджень. 

 
• Сформувати знання та навички, які допоможуть їх уникнути, та спробувати змінити 

ситуацію, якщо вони зіткнулись з нею у суспільстві.  
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Інтерактивні вправи 
 
 
АНТОНІО І АЛІ 
 
Говорять, що творча робота має здійснюватись на самотності. Чи намагались Ви колись 
створити якусь історію з 10 людьми або більше? Ось і можливість спробувати! 
 
Проблема, яка піднімається  
Стереотипи 
 
Мета 
Розглянути наші картинки/візії, які ми маємо про представників інших культур, соціальних 
груп і т.д. 
Підвищити усвідомлення про те, як ці картинки впливають на наші очікування від людей, які 
належать до інших груп 
 
Час 
30 хвилин 
 
Розмір групи 
8-10 осіб 
Примітка: більші групи можна поділити на підгрупи 
 
Підготовка 
М’яч 
Папір та ручка для спостерігача 
Аркуш паперу формату А1 та маркери 
 
Інструкції: 

1. Попросіть учасників сісти в коло 
2. Попросіть когось з учасників бути спостерігачем. Поясніть, що спостерігач має сидіти 

поза колом та записувати історію, яка буде створюватись учасниками. 
3. Поясніть решті учасників, що разом вони будуть створювати спільну історію. Для 

цього вони використовуватимуть м’ячик. 
4. Потім скажіть: "Це історія про Антона, молоду людину з Києва" та передайте м’яч 

іншому учаснику та запропонуйте їм продовжити історію одним або двома реченнями, 
і потім передати м’яч комусь іншому. 

5. Продовжуйте так, поки історія не буде створена всіми разом.  
6. Після 10 або 12 речень попросіть учасника\учасницю з м’ячем сказати :"Антон знає 

Алі, чорношкірого хлопця з Африки, який також має свою історію", передати м’яч 
комусь з інших учасників та попросіть їх продовжити розповідати історію Алі. 

7. Закінчіть створення історій після 10 -15 хвилин.  
 
Обговорення та оцінка. 
 
Попросіть спостерігача прочитати нотатки, зроблені під час розповіді учасників. Потім 
запитайте групу, що їм розповіли історії Антона і Алі про різні стилі життя, та продовжуйте, 
коментуючи, як ці історії співвідносяться з картинками, які ми маємо про молодих людей з 
Києва та Африки. Робіть нотатки про основні риси на фліп-чарті. Запитайте, звідки у 
учасників взялись такі картинки. Чи всі мають такі самі уявлення про Україну та Африку? 
Чому? Чому ні? 
 
Поради ведучім 
Найкраще, якщо історія створюватиметься спонтанно та у швидкому ритмі. В такому випадку 
спостерігач може мати складнощі з нотуванням, проте можна обрати двох спостерігачів.  
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Важливо, щоб під час пояснення завдання учасники зрозуміли, що вони просто мають 
створити колективну історію. Імена героїв історії мають вводити учасників в тему, яку ви 
хочете дослідити. Таким чином, якщо ви хочете пропрацювати відносини між молодими 
людьми з різним етнічним походженням, то підберіть імена, які традиційно пов'язують з 
меншинами. Якщо ми хочемо попрацювати з картинками/уявленнями про чоловіків та жінок, 
то можемо обрати чоловіче та жіноче імена. 
 
Ця вправа може бути адаптована до будь-якої ситуації, де може проявлятись дискримінація, 
створюючи сцену першим реченням, наприклад, "це історія Михайла, молодого 
гомосексуаліста…", або "це історія Софійки, яка має фізичні вади…" та порівняйте цю історію 
з історією ппредставника більшості.  
 

*** 
 
КУЛЬТІОНАРІ 
 
Які Ваші перші враження/картинки про когось з іншої країни? 
Як Ви їх виразите в малюнку? 
 
Проблема, яка піднімається  
Уявлення/картинки, стереотипи та упередження 
 
Цілі 
Попрацювати та дослідити наші стереотипи та упередження про інших людей 
Попрацювати з картинками/уявленнями, які ми маємо про представників меншин 
Зрозуміти, як функціонують стереотипи 
Створити умови для розвитку творчості та спонтанного мислення в групі 
 
Підготовка 
Перелік речей/слів, які малюватимуть учасники 
Фліп-чарт і маркери для того, щоб вести рахунок 
Аркуші паперу, можуть бути формату А4 та маркери для малювання 
Скоч чи булавки/"кнопки" для експонування малюнків. 
 
Час 
Від 45 хвилин до 2 –х годин в залежності від розміру групи 
 
Розмір групи 
Будь-який 
 
Інструкції 

1. Попросіть учасників об’єднатись в групи по три-чотири особи. 
2. Попросіть команди взяти по декілька аркушів паперу та сісти так, щоб вони були дещо 

віддалені один від одного. 
3. Запросіть по одному учаснику з кожної групи та назвіть їм слово. 
4. Попросіть їх повернутись до своїх груп та намалювати це слово так, щоб інші 

учасники могли відгадати це слово. Дозволяється лише малювати картинки, не можна 
писати слова, або цифри. Розмовляти також не можна. Можна лише подавати знак на 
підтвердження правильності або не правильності відповідей.  

5. Інші члени групи можуть лише  виголошувати свої догадки і не можуть задавати 
питань. 

6. Коли слово буде відгадано, група має повідомити про це ведучих. 
7. Ведіть записи рахунку на фліп-чарті. 
8. Після кожного раунду попросіть людину, яка малювала, написати слово під малюнком 

незалежно від того, чи було відгадано слово. 
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9. Після того попросіть групи обрати іншу людину, яка малюватиме. Слідкуйте, щоб у 
кожного учасника/учасниці була можливість малювати хоча б один раз.  

10. Наприкінці вправи попросіть групи продемонструвати свої малюнки. Це надасть змогу 
подивитись різні інтерпретації та картинки, які можна порівняти та обговорити. 

 
Обговорення та оцінка 
Обговорення можна провести в маленьких групах. Це можна робити в тих самих групах, в 
яких учасники працювали. Попросіть учасників висловитись, чи була ця вправа важка або 
легка для них. 
Після того попросіть учасників подивитись на малюнки на стіні та порівняти, як люди 
інтерпретують ті самі слова 
Спитайте учасників чи відповідають їхні картинки дійсності, та попросіть пояснити тих, хто 
малював, чому саме ці картинки було обрано для цих слів.  
Продовжуйте питати учасників, звідки ми отримали ці картинки/уявлення, чи є ці картинки 
негативними чи позитивними, та який ефект вони можуть мати на наші відносини з цими 
людьми.  
 
Поради ведучім. 
Ця вправа викликає миттєві та найбільш узагальнені стереотипи, які ми маємо щодо інших 
людей, в тому числі іноземців та меншини. Ця вправа дуже творча та весела, однак, дуже 
важливо не закінчити вправу після того, як учасники закінчать малювати, а продовжити 
обговорення про ризики стереотипності, і, найголовніше, звідки ми отримуємо ці картинки.  
 
Всі потребують стереотипів для того щоб, орієнтуватись у навколишньому середовищі та 
людях, які нас оточують. Всі без виключення мають та живуть з стереотипами, і це не тільки 
незапобіжно а й необхідно. Таким чином, під час обговорення необхідно утриматись від 
суджень про стереотипи, які мають учасники. Ми маємо вести дискусію з метою формування 
усвідомлення про те, що стереотипи - це лише картинки та припущення, які часто не мають 
нічого спільного з реальністю. Усвідомлення стереотипів та ризиків їх використання є 
найкращим шляхом для запобігання виникнення упереджень, які ведуть до дискримінації.  
 
Цікаво відмітити, що ми, зазвичай, не маємо  стереотипних уявлень про людей, з якими ми 
не маємо частих контактів. Наприклад, які у Вас є стереотипи про жителів Словенії, Сан 
Марино або Бутану? І якщо у нас і може бути стереотип про них, то він зводитиметься до 
того, що "вони хороші люди". Тому у перелік слів, які малюватимуть учасники, рекомендуємо 
включити принаймні назву меншини, яка може проживати поблизу Вас, і якоїсь меншини, з 
якою є обмежені контакти, або не має контактів зовсім.  Попросіть учасників звернути увагу 
на відмінності між стереотипами та можливими причинами для них. 
 
Інший важливий момент, на який треба звернути увагу під час дискусії, це походження 
стереотипів. Звідки ми їх отримуємо? Яка роль ЗМІ, шкільної освіти, родини…? 
 
Можливі для малювання слова 
Расизм – Відмінність – Освіта – Дискримінація – Антисемітизм – Біженець – Конфлікт – 
Європейський – Українець – Селянин – Бідність – Мусульманин – Гомосексуаліст – 
Європейка – Рівність – ВІЛ позитивна особа – Циган – Японець – Росіянин – Африканець – 
Права людини – ЗМІ – Турист – Іноземець – Солідарність – Сліпа людина – Любов – Араб – 
Грузин.  
 

*** 
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КОЖНА КАРТИНКА РОЗКАЖЕ ІСТОРІЮ 
 
Інколи ми бачимо щось, що виглядає дуже просто. Але, якщо подивитись з іншого кута, 
то можна побачити щось відмінне… 
 
Проблема, що розглядатиметься 

• Наші сприйняття є упередженими та залежать від попереднього досвіду, очікувань, 
культури, тощо. 

• Рішення часто приймаються на основі обмеженої інформації. 
 
Цілі  

• Показати, як наші уявлення/картинки про інших людей впливають на нашу 
інтерпретацію їх поведінки. 

• Підняти рівень нашого усвідомлення про те, як ми заповнюємо інформаційні пробіли 
та пробіли у наших знаннях. 

• Підняти рівень нашого усвідомлення про вплив наших уявлень на нас особисто.  
 
Час 
30 хвилин 
 
Розмір групи 
Будь-який 
 
Підготовка 

1. Оберіть картинку, яка може тематично відноситись до теми дискусії. 
2. Розріжте картинку на дві частини, таким чином щоб кожна частина "розказувала 

історію", а після складання картинки виходила б нова "історія". 
3. Роздайте першу половинку картинки всім учасникам та попросіть протягом п’яти 

хвилин написати "історію", яку учасники побачили на картинці.  
4. Після цього попросіть учасників поділитись своїми історіями. 
5. Тепер роздайте учасникам другу половинку картинки і скажіть, що тепер вони зможуть 

змінити свої враження від того, що вони бачать.  
 
Обговорення та оцінка 
Обговорення має аналізувати шляхи, як ми організовуємо та обробляємо інформацію. 
Наступні питання допоможуть: 

• Про що, Ви думали, була перша картинка? 
• Ким для Вас була людина на картинці? 
• Що вона робила? 
• Чому Ви собі уявляли окремі речі (скоріше за інші?) 
• Чи мала ця картинка відмінні значення для окремих учасників? 
• Чи змінилось Ваше ставлення, коли Ви побачили другу частину картинки? 
• В реальному житті дуже часто, коли щось стається, або ми про щось почули, але не 

все, а лише отримали маленьку частину "картинки", ми все одно намагаємось надати 
сенс тому, що ми почули або побачили.  

• Що відбувається далі, коли ми подивимось на більш широкий контекст та отримуємо 
нову інформацію? 

• Чи змінюєте Ви свою точку зору? Або намагаєтесь відстоювати свою 
першу/оригінальну точку зору? 

• Чому, на Вашу думку, важко бути чесними до самих себе та змінювати свою думку? 
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*** 
 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОТЯГ 
 
Ми не расисти, а все ж таки… 
Ця вправа розглядає упередження, використовуючи повсякденну ситуацію: подорож разом 
з іншими людьми в купе потягу. 
 
Проблема, що піднімається 
Упередження та ліміти толерантності. 
Уявлення та стереотипи про різні меншини. 
 
Цілі 
Кинути виклик стереотипам та упередженням, які мають учасники про інших людей та 
меншини. 
Розглянути як сприймають учасники представників різних меншин. 
Підвищити рівень власного усвідомлення про власні ліміти толерантності.  
Обговорити різні цінності та стереотипи учасників. 
 
Час 
90 хвилин – 2 години. 
 
Розмір групи 
Мінімум 5 - максимум 40 учасників. 
 
Підготовка 
Копії інструкцій, по одній для кожного учасника. 
Олівець або ручка для кожного з учасників. 
 
Інструкції 

1. Роздайте інструкції учасникам. 
2. Коротко опишіть сценарій та попросіть учасників прочитати опис людей, які 

подорожуватимуть у потязі.  



 31

3. Тепер попросіть кожного з учасників індивідуально вибрати 3 особи, з якими б вони 
хотіли подорожувати найбільше, та три людини, з якими б вони хотіли подорожувати 
найменше.  

4. Після того, коли всі зробили свій вибір, запропонуйте учасникам об’єднатись в групи - 
від чотирьох до п’яти осіб - та попросіть їх: 

• Поділитись своїми особистими виборами та причинами, чому вони зробили 
саме такий вибір. 

• Порівняти їхні вибори та причини, знайти відмінності та спільності.  
• Зробити спільний список людей (відмічаючи плюсами людей, з ким би вони 

хотіли їхати, та мінусами – тих, з ким не хотіли б).  
 
5. В спільному колі попросіть кожну групу презентувати свої висновки, включаючи 

причини свого вибору. Учасники також мають пояснити, в яких "випадках" було 
найбільше непогоджень в групі.  

 
Обговорення та оцінка 
Дискусія базуватиметься на результатах роботи груп. Порівняння результатів роботи різних 
груп є гарним початком дискусії. Можна продовжувати, ставлячи питання: 

• Наскільки реалістичною є представлена ситуація? 
• Чи хтось з учасників колись на власному досвіді стикався з такою ситуацією? 
• Які фактори були основними, коли Ви робили свій вибір? 
• Якщо групам не вдалося домовитись, чому це сталось? 
• Що було найважчим в цій вправі? 
• Які фактори заважали Вам досягти згоди? 
• Які стереотипи пробуджує список пасажирів? 
• Чи містяться ці стереотипи в описі вправи, чи вони походять з нашої уяви? 
• Звідки ми взяли наші уявлення? 
• Як би Ви почувались в ситуації, коли ніхто не хотів би їхати з Вами в купе? 

 
 
Сценарій 
 

Ви сідаєте в потяг "Східний експрес" для здійснення подорожі з Лісабона до Москви. 
Подорож триватиме 7 днів. Ви маєте білет в купейному вагоні, і будете їхати з трьома 
іншими пасажирами. З ким би з наведених нижче пасажирів ви б хотіли подорожувати? 
 

Повія;  
Афроамериканець;  
Неформал (скінхед);  
Актор з гітарою;  
Депутат;  
Спортсмен 
Циганка;  
Мусульманин – фундаменталіст;  
Єврей ;  
Чеченський біженець;  
Нелегальний заробітчанин;  
П’яний пасажир;  
ВІЛ-інфікований;  
Наркоман;  
Селянин;  
Вагітна жінка;  
Людина з місць позбавлення волі;  
Людина на інвалідному візку;  
Гомосексуаліст; 
Данірієць  

*** 
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ВГАДАЙТЕ, ХТО ДО НАС НА ВЕЧЕРЮ?  
 
Ця вправа є рольовою грою. 
 
Проблема, що піднімається  

• Стереотипи, упередження, дискримінація. 
• Передача упереджень через процес нашої соціалізації та освіти. 
• Вирішення конфліктів. 

 
Цілі 

• Проаналізувати "повідомлення"/установки, які ми отримуємо від наших родин про 
людей, що походять з різних культур та соціальних груп.  

• Проаналізувати цінності, які передаються з цими установками. 
• Підняти рівень власного усвідомлення про роль сім'ї у передачі суспільних цінностей. 

 
Час  
45 хвилин 
 
Розмір групи 
Будь-який, але мінімум 8 осіб 
 
Підготовка 
Копії рольових карток. 
Папір та ручки для спостерігачів.  
 
Інструкції 

1. Поясніть групі, що ця рольова гра має на меті дослідити роль сім'ї у "передачі" 
уявлень про людей, які належать до інших соціальних та культурних груп. 

2. Запросіть 4 волонтера, які будуть виступати акторами (в ідеалі дві дівчини та два 
хлопця), та 4 інших, які будуть спеціальними спостерігачами. Решта учасників є 
звичайними спостерігачами.  

3. Попросіть кожного зі спеціальних спостерігачів дивитися за окремими акторами та 
записувати аргументи, які вони використовують. Вирішіть, хто за ким спостерігатиме.  

4. Роздайте кожному з акторів рольові картки, та дайте їм 2-3 хвилини на входження в 
роль.  

5. Підготуйте сцену. Поставте півколом 4 крісла та поясніть, що це гостинна в домі, де 
розгортається сімейна дискусія. Дайте сигнал для початку.  

6. Вам необхідно вирішити, як довго триватиме вистава, в залежності від того, як 
розгортаються події. 15 хвилин є добрим часом для такої вистави.  

 
Обговорення та оцінка 
Починайте оцінку з надання слова акторам. Запитайте їх, як вони почувалися.  
Потім попросіть спостерігачів по черзі прочитати аргументи, які використовували актори для 
того, щоб переконати інших. 
 
Продовжуйте загальну дискусію 

• Чи були ці аргументи схожими на ті, що Ви чули або можете почути в Вашій родині? 
• Чи була б якась різниця, якщо б хлопець мав би такий самий колір шкіри, що і 

дівчина? 
• Чи розвивались би події по-іншому, якщо б не дівчина привела до дому хлопця, а 

хлопець дівчину? 
• Що б сталось, якщо б дівчина оголосила б в родині, що вона має стосунки з іншою 

дівчиною? 
• Що б сталось, якщо б хлопець знайомив родину з своїм хлопцем? 
• Чи можете Ви сказати, чи типовий це конфлікт сьогодні, чи це відлуння минулого? 
• Чи маєте Ви знайомих, які пережили подібні конфлікти? 
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Рольові картки 
 
 
Дочка  
Ти вирішила повідомити свою родину про свої наміри жити з чорношкірим хлопцем. 
 
Ситуація: 
Ти починаєш рольову гру. Ти повідомляєш свою родину, що збираєшся жити зі своїм 
хлопцем і він чорношкірий. Намагайся відстоювати своє рішення, аргументуючи своєю 
готовністю протистояти упередженням щодо відносин між молодими людьми, особливо 
молодими людьми різного походження. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Мати 
Твоя дочка має дуже близькі стосунки з чорношкірим хлопцем. 
 
Ситуація: 
Ти дуже сильно любиш свою дочку і не можеш зрозуміти, як вона могла таке з вами зробити. 
Ти підтримуєш свого чоловіка у всьому, що він каже. Ти не залякуєш свою дочку, а скоріше 
відчуваєш жаль до самої себе за той біль, якого тобі завдає дочка. Ти впевнена, що 
чорношкірий хлопець покине твою доньку і вона буде сильно страждати. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Старший брат 
У твоєї сестри чорношкірий хлопець, з яким в неї дуже близькі стосунки. 
 
Ситуація: 
В принципі, тобі "фіолетово", що твоя сестро зустрічається з чорношкірим хлопцем, і взагалі 
ти відстоюєш права людей на свободу особистих відносин. Тим не менш, коли твоя мама 
каже, що скоріш за все він покине твою сестру, ти починаєш думати, що він її використовує. 
Ти демонструєш своє занепокоєння і хочеш захистити свою сестру.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Батько 
Твоя донька зустрічається з чорношкірим хлопцем, з яким в неї розвиваються дуже близькі 
стосунки. 
 
Ситуація: 
В цьому домі твоє слово – закон! Ти зовсім не схвалюєш стосунки своєї доньки з цим 
чорношкірим хлопцем. Ти живеш згідно моральних норм, і тобі не все одно, що скажуть 
люди. Ти не вважаєш себе расистом, але ж стосунки доньки з чорношкірим - це щось інше. 
Уяви собі суворого батька та аргументуй свою позицію, як зробив би він.  
 

 

*** 
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В нашому під'їзді  
 
Расистські ставлення призводять не лише до насильства над іноземцями та біженцями, 
але і до дискримінації у багатьох сферах нашого повсякденного життя, як наприклад, 
працевлаштування, житло тощо . 
 
Ця вправа є рольовою грою. 
 
Проблеми, що піднімаються 

• Конфлікти між представниками різних культур можна розрішити позитивно. 
• Аналіз конфліктів та способів їх вирішення відрізняється в залежності від нашого 

соціального та культурного походження/оточення.  
• Наші власні інтереси можуть перекручувати проблеми, роблячи її у нашому 

сприйнятті набагато серйознішою.  
 
Цілі 

• Проаналізувати наше ставлення до людей з різних культурних та соціальних груп. 
• Розглянути різні стратегії вирішення проблем. 
• Замислитись над лімітами толерантності. 
• Розглянути взаємозв’язок між дискримінацією та конфліктами інтересів. 

 
Час 
1,5 – 2 години. 
 
Розмір групи 
Мінімум 10 – максимум 25 учасників. 
 
Підготовка 

• Копії рольових карток. 
• Копії нотаток для спостерігача. 
• Копії "підказки для знаходження рішення". 
• Ручки та папір для спостерігачів. 

 
Інструкції  

1. Скажіть учасникам, що вони розігруватимуть ситуацію, яка могла б статись в 
повсякденному житті кожного, після чого прочитайте сценарій: 
"Поряд з вашим домом є багатоповерхівка. Одну з квартир орендують іноземні 
студенти, до яких часто приїздять друзі, також іноземці, і які дуже часто організовують 
вечірки. Дехто з сусідів, особливо ті, що живуть поруч з студентською квартирою, 
втомились, вони роздратовані такою ситуацією та жаліються, що студенти та їхні друзі 
шумлять, заважають їм спати та не прибираються в під'їзді. Сусіди збирають зібрання 
жильців для того, щоб вирішити проблему".  

2. Попросіть волонтерів зіграти ролі сусідів. Вам потрібно мінімум 6 і максимум 9 
волонтерів. Решта учасників є спостерігачами.  

3. Роздайте волонтерам рольові картки, а спостерігачам аркуші для нотаток. Дайте 
учасникам 5 хвилин, щоб вони подумали що будуть робити. 

4. Розігруйте дискусію протягом 10 хвилин, а потім не перериваючи процесу, роздайте 
"акторам" картки з "порадами щодо розв’язання конфліктів". Після цього нехай 
вистава потриває ще 10 хвилин. За власним рішенням Ви можете перервати або 
продовжувати виставу.  

 
Обговорення та оцінка 
 
Попросіть учасників зібратись разом в коло для групової дискусії, яка має складатись з двох 
частин: 
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1. Рольова гра 
Поговоріть з учасниками про те, що сталося під час гри, використовуючи питання: 

• Що записали спостерігачі, і якими були їхні враження від того, що сталось під 
час гри? 

• Як себе почували актори? Чи було важко вжитись в роль, що була 
запропонована? Що було робити найскладніше? А що найлегше? 

• Чи відчули учасники різницю між першою та другою діями, а саме після того, як 
отримали "поради з вирішення конфліктів"? 

• Які аргументи використовувались під час суперечки? Чи ґрунтувались вони на 
фактах або емоціях? 

• Чи було легше знайти аргументи на користь студентів або проти них? 
• Звідки люди брали свої аргументи? Чи була проблема вирішена і чи всі 

задоволені результатом? 
• Чи було рішення справедливим? Або якась з сторін мала йти на більші 

поступки? 
• Які альтернативні рішення могли б бути у цієї ситуації? 

 
2. Ситуація в реальному житті 
Коли всі мали змогу висловитись, Вам необхідно допомогти групі проаналізувати та 
подумати над питаннями, яких торкнулися в цій вправі. Ви можете започаткувати дебати за 
допомогою таких питань: 

• Чи відображає рольова гра якісь з аспектів реального щоденного життя? В 
чому схожість, а в чому відмінність реального життя від рольової гри? Чи не 
здається Вам, що були перебільшення? 

• Хто з персонажів найбільш реалістично відобразив людей, яких ми зустрічаємо 
в реальному житті? 

• Коли ми стикаємось з конфліктом, до якого залучені люди різного культурного 
походження, чи ми шукаємо вирішення, яке б задовольнило всіх або ми 
скоріше нав’язуватимемо нашу точку зору та подавлятимемо тих, хто думає та 
відчуває не так, як ми? 

• Наскільки конфлікт, насправді, відноситься до відмінностей в культурі? 
Можливо, це щось інше, наприклад, особистісні та економічні інтереси? 

• Чи хтось з учасників мав справу з подібним конфліктом? Якими були 
обставини? Якщо з Вами такого ніколи не ставалось, як Ви вважаєте, чому? 

 
Поради ведучому 
Приділяйте особливу увагу тому, як відбувається гра, оскільки її події впливають на весь 
подальший процес проведення та обговорення вправи, наприклад, Вам може не 
знадобиться використовувати "поради для вирішення конфліктів", і після того, коли Ви 
будете вести дискусію, треба буде визначатись, як  збалансувати обговорення групової 
динаміки, процесу прийняття рішень в групі та співставлення даної гри з реальним життям". 
 
Майте на увазі, що є 2 різних інструкції "порад щодо вирішення конфлікту"; інструкція 1 для 
"головуючого зборів" та інструкція 2 для інших гравців. Від того, що відбувається в грі, і буде 
залежати хто отримає інструкцію 1. Якщо гравці вирішили демократичним шляхом, хто 
головуватиме на зібранні, дайте інструкцію 1 цій людині, в іншому випадку віддайте її лідеру 
комітета жильців. 
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Рольові картки 
 

 
Молодий іноземець 
Ти розумієш мову країни, де ти тепер живеш дуже добре, але ти не розумієш, чому твої 
сусіди настільки негативно налаштовані. На твою думку, ти і твої друзі студенти 
поводяться абсолютно чемно. Ти не поїдеш з квартири ні за яких обставин. 
  
 
 
Голова комітету мешканців 
Твоя квартира далеко від тої, де живуть іноземні студенти. Особисто тебе вони не 
турбують і не заважають тобі. Але ти не любиш іноземців і не хочеш щоб вони, взагалі, 
жили з тобою в одному домі.  
 
 
 
Молода пані (25-30 років)  
Ти живеш сама і боїшся молодих студентів, оскільки вони здаються тобі дуже дивними та 
"не такими", як ти. 
 
 
Молода людина 
Ти також студент. Ти і гадки не маєш про проблему, яку всі обговорюють, але ти  хочеш 
переїхати в квартиру, де живуть іноземні студенти. 
 
 
 
Біженець  
Ти також іноземець, хоча і не з тої країни, що студенти. Ти і твоя родина дуже рідко 
спілкуєтесь з людьми з вашого під'їзду. Ні тобі до них, ані їм до тебе не має справи. У 
тебе ніколи не було проблем з кимсь з сусідів, хіба що почуваєшся ти доволі 
ізольованим.  
 
 
 
Пара похилого віку (цю роль мають грати 2 особи)  
Ви обидва знаєте і добре усвідомлюєте проблеми,  які змушують людей покинути їхню 
батьківщину та почати нове життя в іншій країні. Ви підтримуєте організацію, яка 
займається допомогою країнам, що розвиваються.  
 
 
 
Безробітний сусід 
Ти абсолютно не погоджуєшся з політикою, що дозволяє іноземцям жити і працювати в 
твоїй країні. Ти  впевнений, що іноземці мають допускатись в країну тільки як туристи.  
 
 
 
Власник квартири  
Молоді іноземці завжди виплачують ренту вчасно і ти не хочеш втрачати прибутку з тієї 
квартири. Але ти не дуже любиш іноземців і розглядаєш цей конфлікт як можливість 
підняти плату для іноземних студентів. З іншого боку, у тебе також є можливість здати їм 
іншу квартиру на околиці міста.  
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Інструкції для спостерігачів: 
 

Вашою роботою є помічати найменші деталі в ході "вистави" та записувати аргументи, які 
наводяться в дискусії.  
  
Особливу увагу звертайте на: 

• Чи поважають дієві особи одна одну? Чи говорять по черзі, або перебивають один 
одного? Чи всі говорять одночасно? Або одна або дві людини намагаються 
нав’язати власну точку зору? 

• Чи хтось намагається "очолити" дискусію та вести зустріч? 
• Які аргументи використовують "актори"? 
• Чи стались якісь переміни у ставленнях та поведінці гравців після того, як вони 

отримали "поради щодо вирішення конфліктів"? 
 

 
Картка 1 – поради для знаходження спільних рішень 
Ця картка для людини, яка головує на зібранні. 

 
Зауважте: Якщо в процесі гри нікого не обрали на головування демократичним шляхом, ця 
картка надається тому, хто грає роль Голови комітету мешканців … 

 
1. Ведіть зібрання. Вас вже було обрано демократичним шляхом для того, щоб вести це 

зібрання. Продовжуйте. Слідуйте порадам нижче. 
2. Голова комітету мешканців: Отже, досі на цьому зібранні не було обрано головуючого, 

тож запропонуйте ідею, що на зустрічі повинен бути голова, і що необхідно 
демократично вирішити, хто це буде. Вашою ціллю є стати головою на зборах, а 
причиною такої пропозиції є факт, що Ви і так є лідером комітету мешканців. Якщо всі 
інші погоджуються, залиште цю картку у себе та слідуйте рекомендаціям для голови 
нижче. Якщо оберуть когось іншого, передайте цю картку обраній людині, а собі 
візьміть його/її картку.  

  
Поради для голови зустрічі 
Вашою задачею є збереження порядку та полегшення процесу переговорів. Вам необхідно 
переконатись, що: 

• Кожен з учасників мав/мала шанс висловитись. 
• Люди висловлюються по черзі. 
• У разі необхідності встановіть обмеження часу для кожного з учасників і не 

дозволяйте нікому перевищувати цей ліміт.  
• Не дозволяйте використовувати ненормативну/образливу лексику та забезпечуйте 

дотримання всіма учасниками зібрання головної його теми. 
• Намагайтесь підживлювати дискусію та додавати їй позитиву. 
• Тримайте людей в рамках цілі зібрання. Ціллю є віднайти вирішення проблеми. 

  
 

 
Картка 2 - поради для знаходження спільних рішень 
Ця картка для всіх учасників, крім людини, яка головує на зібранні 

 
• Подумайте, що Ви можете зробити в рамках своєї ролі, намагайтесь знайти рішення. 
• Слухайте активно та поважайте право всіх на висловлення. 
• Намагайтесь пов'язувати те, що ви говорите, з тим, що ви сказали раніше. 
• Коли настає Ваша черга говорити, починайте з короткого огляду (резюме) того, що 

сказала людина перед Вами. 
• Намагайтесь розрізняти факти та ваші думки. 
• Намагайтесь не спрямовувати дискусію в інше русло, дотримуйтесь теми, 

фокусуйтесь на проблемі студентів та необхідності знайти рішення, не 
використовуйте інші факти, думки, або ідеї, які ви можете знати або мати.  

 

*** 
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ДЕРДІАНЦІ 
 
Дердіанці – це гра, що симулює зустріч двох культур. Знайдіть ключ до поведінки в іншій 
культурі, проаналізуйте результати зустрічі з іншою культурою. 
Команда інженерів виїжджає до іншої країни, щоб навчити місцевих людей, як збудувати 
міст. 
 
Необхідні засоби та умови 
Цупкий папір (картон), клей (скотч), ножиці, лінійка, олівець, опис гри для дердіанців та 
інженерів. Дві кімнати. 
 
Кількість осіб у групі 
Мін. 12 осіб, які діляться на дві групи. 
 
Час. 
1,5-2 години, разом з підсумком. 
 
Послідовність дій 

1. Залежно від величини групи, 4-8 осіб грають роль колективу інженерів, які повинні 
навчити дердіанців, як збудувати міст. Цей колектив отримує інструкцію і виходить до 
іншої кімнати. 

2. Решта зображає дердіанців. Вони отримують інструкції, приготовлені для дердіанців. 
Якщо учасників є занадто багато, можна також створити групу (2-3 особи) 
спостерігачів, які тільки спостерігають і нотують. Цих спостерігачів попередньо не 
знайомлять з культурою дердіанців, тому на початку вони залишаються в іншій кімнаті 
разом з інженерами. 

 
Рефлексія і оцінка. Підсумок. 
Після закінчення гри дві групи учасників записують на аркуші фліп-чарту свої спостереження 
стосовно трьох пунктів: 
 
1) Факти.    2) Відчуття.     3) Інтерпретації. 
 
Під час пленарної сесії слід обговорити такі запитання: 

• Найчастіше ми думаємо, що інші думають так само, як і ми. 
• Дуже часто ми інтерпретуємо різні ситуації відразу, не усвідомлюючи відмінності у 

поведінці, які виникають з культури. 
• Як були поділені ролі / Яку роль відігравав я? Як я почував себе у своїй ролі? 
• Чи те, як я бачу себе у своїй ролі, співпадає з тим, що бачать інші? 
• Який вплив на моє культурне середовище має роль, яку я відігравав? 
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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ДЕРДІАНЦІВ 
 
Ситуація 
Ви живете в країні, що називається Дердія. Від найближчого міста, де є ярмарок, ваше село 
відділяє глибока долина. Щоб дістатися до ярмарку, вам треба мандрувати два дні. Якщо б 
над долиною був міст, то ви могли б дістатися за 5 годин.  
 
Уряд Дердії уклав угоду з іноземною фірмою, яка повинна надіслати до Вас групу фахівців, 
щоб навчити Вас, як збудувати міст. І потім люди з Вашого селища будуть у Дердії першими 
інженерами. Після побудови за допомогою іноземних фахівців цього першого моста, Ви 
зможете збудувати мости у всій Дердії, що значно полегшить життя її мешканців. 
 
Міст буде збудований з паперу, а для цього Ви будете використовувати олівці, ножиці, 
лінійки і стотч. Ці матеріали і знаряддя Вам знайомі, але Ви не знаєте самої техніки побудови 
мосту. 
 
Суспільна поведінка 
Дердіанці мають звичку доторкатися до своїх співрозмовників. Їхня система спілкування 
просто не діяла б без доторків. Відсутність такого контакту під час розмови – це дуже 
нечемна поведінка. Проте це не повинен бути безпосередній контакт з усіма: якщо 
дердаінець хоче приєднатися до групи, то він просто тримається за одну людину, а група тут 
же залучає його до розмови. 
Дуже важливим є також відповідне привітання, навіть якщо Ви просто проходите повз іншу 
людину. 
 
Привітання 
Традиційним привітанням є поцілунок у плече. Особа, яка розпочинає привітання, цілує іншу 
людину в праве плече, а потім друга людина цілує першу в ліве плече. Усі інші форми 
привітання – це неповага! Найжахливіша неповага у Дердії – це привітальний потиск долоні. 
Якщо дердіанець відчуває себе зневаженим через те, що співрозмовник не привітався з ним 
належним чином, він дає про це знати гучним криком. 
 
Так / Ні 
Дердіанці не вживають слово “Ні”. Вони завжди кажуть “Так”, хоча коли вони мають на увазі 
“Ні” слово “Так” супроводжує енергійне кивання головою (над цим треба добре 
повправлятися). 
 
Поведінка на роботі 
Доторки є важливими для дердіанців і в роботі. Знаряддя є розподілені відповідно до статі: 
ножиці – для чоловіків, а олівці і лінійка – для жінок. Чоловіки ніколи не доторкаються олівців 
і лінійки. Те ж саме стосується жінок і ножиців (це якось пов’язано з традиціями чи релігією). 
 
Чужоземці 
Дердіанці люблять товариство, а відповідно люблять і чужоземців. Вони також дуже горді за 
свій народ і свою культуру. Вони знають, що самі ніколи не збудують міст. Проте вони не 
вважають, що чужа культура та освіта – кращі, ніж свої. Просто вони не вміють саме 
будувати мости. Вони очікують, що чужоземці сприймуть їхню культуру. Хоча через те, що 
їхня поведінка для них самих – більш, ніж природна, звична, вони не можуть її (поведінку) 
пояснити іноземним фахівцям (ця справа ДУЖЕ важлива). 
 
Дердіанець ніколи не увійде в контакт з іншим чоловіком, якщо його з ним не познайомить 
жінка. При цьому не має значення, чи ця жінка дердіанка, чи ні. 
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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ 

Ситуація 
Ви - група інженерів з різних країн, які працюють на міжнародну будівельну компанію. Ваша 
компанія щойно підписала з урядом Дердії дуже важливий контракт, яким взяла на себе 
зобов’язання, що навчить дердіанців, як збудувати міст. Відповідно до підписаного контракту, 
дуже важливим є дотримання узгоджених термінів, інакше контракт буде розірваний, а Ви 
залишитеся без роботи. 
 
Уряд Дердії дуже зацікавлений у цьому проекті, який фінансується Європейським Союзом. 
Дердія – це дуже гориста країна; там багато глибоких каньйонів і глибоких долин, але у ній 
взагалі немає мостів. Тому дердіанці змушені мандрувати зі своїх селищ багато днів, щоб 
потрапити на ярмарок у головному місті. Припускають, що якщо б існував міст, дердіанці 
могли б подолати цей шлях всього за 5 годин. 
 
У зв’язку з тим, що у Дердії є багато каньйонів і рік, ви не можете просто збудувати міст і 
поїхати. Вам треба підготувати дердіанців так, щоб у майбутньому вони самі могли б 
будувати мости. 

 
Симуляція 
Спочатку треба уважно прочитати цю інструкцію і спільно визначити, як Ви будете будувати 
цей міст. Коли мине визначений проміжок часу, двоє членів Вашої команди зможуть піти на 3 
хв. до селища дердіанців, в якому має бути збудований міст (в т.ч. для того, щоб перевірити 
природні умови і матеріали, налагодити контакт з дердіанцями і т.п.). Потім у Вас буде 10 хв., 
щоб проаналізувати їхній звіт і закінчити приготування. 
Після цих приготувань вся команда інженерів виїжджає до Дердії, щоб навчити дердіанців, як 
збудувати міст. 

 
Міст 
Цей міст символізуватиме паперовий міст, що поєднуватиме 2 крісла або столи, віддалені на 
бл. 80 см. Конструкція повинна бути стабільна. Після закінчення роботи міст повинен 
втримати вагу ножиців і скотчу, які використовувалися для його спорудження. 
Окремі елементи мосту не можна просто вирізати, а потім поз’єднувати в Дердії, оскільки 
тоді дердіанці не знатимуть, як це зробити самостійно. Вони повинні побачити усі етапи 
спорудження мосту. 

 
Матеріали 
Міст буде збудований з твердого паперу. 
Для планування і спорудження мосту Ви можете використати папір, ножиці, лінійку, олівці і 
скотч. 

 
Час 
На планування і підготовку перед виїздом до Дердії – 20 хв. 
На навчання дердіанців – 25 хв. 
 
 
 
 
 

*** 
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ЯК БУТИ? 
 
Проблеми, що піднімаються 

• Стереотипи, упередження, дискримінація; 
• Прийняття рішень; 
• Громадянський активізм, протистояння дискримінації. 

 
Цілі 

• Проаналізувати власну готовність протистояти дискримінації та знущанням. 
• Розглянути різні стратегії вирішення проблем. 
• Замислитись над лімітами толерантності. 
• Дослідити власну мужність кинути виклик іншим. 

 
Час 
1-1,5 години. 
 
Розмір групи 
Будь-який 
 
Підготовка 

• Копії рольових карток 
 
Інструкції  
 
Розділіть учасників на пари і запропонуйте дослідити конкретні ситуації дискримінації, з 
якими вони можуть зустрітися у повсякденному житті і можливі засоби реагування на такі 
ситуації.  
 
В кожній ситуації пара має обрати найбільш й найменш придатний спосіб поведінки, після 
чого учасники по колу роблять презентацію своєї ситуації. Розповідають про можливі 
варіанти та варіанти, що було обрано. Група надає свої коментарі. 
 
Обговорення та оцінка 
 
Поставте групам запитання: 

• Що виграли в кожному з обраних варіантів всі, кого було залучено до ситуації? 
• Що програли? 
• Чи можуть бути які-небудь ще рішення, окрім запропонованих? 
• Хто може допомогти у вирішенні ситуації, що склалася? 

 
Обговорення у великій групі після виконання вправи: 

• Попросіть учасників пригадати подібні ситуації, що траплялися з ними в житті, 
• Як вони поводили себе в подібних випадках? 
• Що іноді заважає нам поводити себе так, як ми вважаємо правильним? 
• Що або хто може допомогти нам поводити себе так, як ми вважаємо правильним? 
• Що можна зробити, щоб подібні ситуації взагалі не виникали? 
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Ситуації 
 
 
Карточка 1. Прозвиська 
В компанії, де ви проводите свій вільний час, прийнято називати друзів за прозвиськом. 
Хтось має приємні прозвиська, хтось – не дуже. Одного з хлопців всі називають „Товстий”, 
хоча він кілька разів просив не називати його так. Насправді його звуть Сашою. Ви називаєте 
його по імені, але всі кричать: „Який він Сашко, він – Товстий!”. 

• Ви теж почнете називати його „Товстий”, інакше всі будуть сміятися з вас. 
• Будете називати його по імені. Вам начхати на думку оточуючих. 
• Спробуєте пояснити всім, що називати людей за прозвиськом – глупо. 

 
 
 
Карточка 2. Упередження 
У вашому дворі живе дівчина – інвалід. Вона пересувається за допомогою візка. Учора ви 
зустріли її у дворі. Вона запросила вас на свій День народження. Ви: 

• Відмовитеся. Навіщо вам спілкуватися з інвалідами? 
• Погодитеся, але потім не підете. Напевно, там буде скучно. 
• Підете й візьмете з собою друга (подругу). 

 
 
 
Карточка 3. Бойкотування 
Аня – дуже дивна. Ніхто в класі не хоче з нею спілкуватися, тому що вона вдягається не так, 
як всі, і взагалі вона якась незрозуміла. На цьому тижні ви готуєтеся до шкільної театральної 
вистави. Аня прийшла до вас і попросилася теж взяти участь у підготовці в якості художника. 
Вона, правда, чудово малює, але ваші друзі не хочуть, щоб вона входила до підготовчої 
групи. Ви – керівник групи. Ваші дії: 

• Не зважаючи на протести друзів, дозволити Ані взяти участь в якості художника. 
• Дозволити Ані взяти участь, але дати їй якусь „чорну роботу”, яку ніхто інший 

виконувати не хоче. 
• Знайти причину, щоб не дозволити Ані взяти участь. 

 
 
 
Карточка 4. Свастика 
На стіні шкільного туалету ви побачили свастику. Ваші дії: 

• Пройду повз і не помічу. 
• Напишу поруч: „смерть всім чорношкірим”. 
• Непомітно зітру її. 
• Разом з друзями розпочну в школі кампанію проти нацистських символів. 

 
 
 
Карточка 5. Скінхеди 
В вашій школі модно бути скінхедом і нацистом. Ваші дії: 

• Теж поголю голову й почну носити свастику. 
• Не буду звертати увагу на те, що відбувається 
• Поясню друзям, що позначає цей рух. Організую показ фільмів на цю тему. 
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Карточка 6. Анекдоти 
Всі навколо сміються над вірменами і розповідають про них образливі анекдоти. Хлопчик-
вірмен, що навчається у вашому класі, дуже ображається. Анекдоти, щоправда, смішні. 

• Я теж пригадаю кілька анекдотів. 
• Поясню вірменському хлопцю, що анекдоти – це просто жарт. 
• Попрошу не розповідати при мені образливих анекдотів. 

 
 
 
Карточка 7. Війна 
Один із вчителів розповідає, що всі араби і мусульмани загалом – терористи, й ми повинні їх 
ненавидіти.  Ваші дії: 

• Продовжу гратися з мобільним телефоном, не концентруючись на словах вчителя. 
• Після уроків поясню друзям, що це – упередження. 
• Під час уроку заперечуватиму вчителеві. 
• Звернуся до директора школи. 

 
 
 
Карточка 8. Расизм 
У вашому дворі живе чорношкірий хлопчик. Його батько – з Нігерії. Ви з ним товаришуєте. 
Але ваш батько дізнався про це, і не хоче, щоб ви спілкувалися з негром, оскільки це 
небезпечно. 

• Я дотримуватимуся порад батька, він все ж таки дорослий і поганого мені не 
порадить. 

• Я попрошу дозволу запросити друга в гості й познайомлю його з папою. Він зрозуміє, 
що все нормально, і проблему буде вирішено. 

 
 
 
 

*** 
 
ПОЧИНАЄМО ДІЯТИ 
 
Мета: Допомогти учасникам усвідомити, що вони особисто можуть зробити, щоб протистояти 
виявленням нетолерантності й нетерпимості у світі навколо, побудити до активних дій, 
спрямованих на зміну дійсної ситуації на краще.  
 

• Розроблення планів дій – робота в групах 
• Особистісний контракт 

 
Розроблення планів дій 

1. Поділіть учасників на 4 групи. Кожна з груп отримує одну з наступних тем: „Моя сім’я”, 
„Мій клас”, „Моя школа”, „Мій район”. Запропонуйте учасникам визначити, які зміни 
необхідно здійснити у визначеному середовищі, щоб зробити це місце вільним від 
стереотипів і дискримінації.  

2. Попросіть учасників методом мозкового штурму виявити всі ті ознаки справедливості 
й людяності, якими, на їхній погляд, має характеризуватися ідеальна сім’я (клас, 
школа, район).  

3. Коли перелік буде створено, попросіть учасникам виділити:  
- ті позитивні елементи, що вже існують у визначеному середовищі, 
- зміни, необхідні для створення справедливого й людяного середовища.  
4. Далі попросіть учасників визначити ті зміни, до здійснення яких їм саме хотілося б 

взятися та обговоріть конкретні кроки й механізми втілення ідей, запропонованих 
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учнями. Допоможіть учасникам скласти конкретні плани дій з реалізації 
напрацьованих ідей. 

 
ПРИМІТКА: Звичайно ж, вам доведеться допомогти учасникам. Під час роботи підійдіть до 
кожної групи та за потреби наведіть кілька прикладів проектів, які вони можуть використати. 
Зверніть також увагу, щоб мозковий штурм проходив за всіма правилами і не 
перетворювався на дискусію. Особливу увагу зверніть на репліки: „ми все одно не зможемо 
цього зробити”, „у нас нічого не вийде”, тощо. Поясніть учасникам, що ви разом докладете 
зусиль, аби реалізувати їх ідеї. 
 
Нижче Ви знайдете кілька ідей, які можуть стати в пригоді під час розробки планів дій 
 

Перші кроки на шляху до толерантності 

1. Правова освіта. Ми повинні добре володіти знаннями про права та свободи людини та 
громадянина, адже саме вони допоможуть вам протистояти дискримінації, різноманітним 
утискам, кривдам. Толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі 
визнання універсальних прав та основних свобод людини.  

2. Власна культурна компетентність. Все починається із праці над собою. Ми маємо 
знайти свої стереотипи, упередження, що заважають вам терпимо ставитися до 
представників інших соціальних, етнічних чи релігійних груп.  

3. Обговорення. Не бійтеся обговорювати різні прояви ненависті. Розкажіть про це іншим. 
Не мовчіть, відстоюйте свої права.  

4. Об'єднання. Ви зможете знайти однодумців, друзів, які, можливо теж стикнулися з 
дискримінацією чи насиллям, захищаючи свої права разом ви зможете досягти кращого 
результату, ніж, якщо кожен з вас буде діяти окремо. 

5. Лідер Лоббі. Кожен з вас може демонструвати толерантну поведінку власним прикладом, 
і це буде кращим уроком толерантності і для вас, і для оточуючих.  

Мій особистий контракт 
 

1. Запитайте в учасників, чи вважають вони поведінку окремої людини важливою для 
всього класу, школи, міста, світу? 

2. Попросіть учасників навести приклади, відомі їм з життя або курсу історії, коли дії 
однієї людини змогли змінити ситуацію на краще. Що б змінилося, якби ці люди не 
зробили того, що вони зробили? 

3. Скажіть учасникам, що кожен з них так може змінити багато. Наприклад, кожен з них 
може виявити терпимість до людей навколо, поважати відмінності в людях й 
намагатися зробити світ більш толерантним.  

4. Запропонуйте учасникам укласти угоду з самими собою на підтвердження того, що 
вони особисто збираються робити. Роздайте бланки угод і скажіть, що це 
індивідуальне завдання, учасники не зобов’язані нікому показувати свої угоди, але 
можуть зробити це, якщо захочуть. 

5. Підписані угоди попросіть учасників покласти до конвертів і вишліть (роздайте) 
учасникам ці угоди через деякий час. 
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Моя особиста угода 
 
Я, _________________________________________________, обіцяю собі бути терпимим 
(терпимою) до людей, не схожих на мене за своєю зовнішністю, національністю, релігією або 
чимось ще. Відсьогодні я буду ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Я більше не буду _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Завдяки цьому я ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Для нотаток 
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