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2.
3.

«Імперативна»: примусити, залякати,
взяти силою..
«Маніпулятивна»: обманути,
обдурити, отримати..
«Партнерська»: порозумітися та
досягнути разом.

+

-

•Швидкий результат
•Можливість монополії
•«Азарт сили»
•«Влада для насолоди»

•Потрапляння в ДРАМАТИЧНИЙ
ТРИКУТНИК: «ПереслідувальникЖертва-Рятівник» - Одного разу
ролі можуть швидко змінитися..
•Витрата енергії на утримання
влади, постійна напруга
•Самотність
•Мотивація уникання (страх)
•Пасивність
•Вітсутність ініціативи
•Блокування ресурсів

+

-

•Швидкий легкий результат
•Немає необхідності в
формальній владі
•Немає необхідності в силі
•Економія власних ресурсів
•Мультиплікативність
(швидко множиться)
•«Азарт гри»

•Дефіцит довіри
•Постійна напруга
•Короткостроковість
•Взаємоманіпуляція
•«Психологічний вампіризм»
•Емоційне виснаження та и
вигорання
•Внутрішня некогруентність
(невідповідність самому собі) –
Емоційне вигорання – Депресія –
Ауто агресія (злість на себе) –
Психосоматичні захворювання.

+

-

•Каталізатор довіри
•Мотивація досягнення
(успіх)
•Взаємовигідний доступ до
ресурсів
•Вибір-ІніціативаВідповідальність
•Довготривала платформа
співпраці

•Необхідність навчатись та
навчати партнерству

•Необхідність
довготермінових інвестицій у
стосунки

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ ВЗАЄМОДІЇ
ІМПЕРАТИВНА

МАНІПУЛЯТИВНА

ПАРТНЕРСЬКА

Поведінка

Примусити
/підкоритися

Обманути/бути
обманутим

Домовитися

Почуття

Страх, провина

Страх, провина

Довіра

Ресурс

Сила

Хитрощі

Гідність

Концепція

Прислужування

Викручування

Дружба та
взаєморозуміння

Актуальні
здібності

Слухняність(+),
Ввічливість(+/-),
старанність(+), віра (+). лицемірство (+),
довіра (-).

Ідентичність Колективістського
на основі
світогляду

Індивідуалістського
світогляду

Ввічливість (+),
Щирість (+),
довіра(+).
Екоцентризм
(формування
планетарного
світогляду)

 Створює, поглиблює і












закріплює духовну спільність
між учителем та учнем.
Облагороджує душу, серце,
розум учнів , знання – шлях
сходження до мети.
Сприймає дитину такою, якою
вона є.
Виховує перетворювача духу.
Спілкування діалогічне.
Слідує аксіомам: любов
виховується любов’ю, добродобром, успіх-успіхом.
Інноваційна.
Дитина у стані злагоди.

 Відносини на основі примусу.

 Формування знань умінь та








навичок, підготовка до життя.
Виявляє та враховує
індивідуальні особливості.
Прилаштовує дитину до
життя.
Спілкування монологічне.
Аксіоми: зло карається, добро
заохочується, лінь
засуджується, очікувані
зусилля схвалюються.
Консервативна.
Дитина у стані конфлікту.

Цілісність
Довіра.
Гідність
Кордомедійність
Відповідальність
Духовність

 «Довіра до вчителя означає знання. Ненадійний світ

кидає юну душу на сваволю долі, прирікаючи її на
розчарування, а знання захищає її – знання того, що
існує людська істина, істина людського існування. І не
просто існує, а втілена в учителеві»
М. Бубер
 Довіра є взаємодією на безпомилковій мові
внутрішнього зв’язку, перша і основна цілісність, яка,
мабуть, передбачає те, що всередині і ззовні має
знаходитися досвід, взаємопов’язаний з добротою».
Е.Еріксон

 Принцип довіри є основою створення мережі продуктивної спільної

діяльності, злагодженості і міжособистісного взаєморозуміння. Довіра
як соціальний капітал відображає актуальний і минулий
індивідуальний і соціальний досвід, атмосфера довіри відтворює
архетипи і задає норми взаємин. Довіра – ознака моральних відносин,
заснованих на вірі в добропорядність, вірність, відповідальність,
чесність, правдивість людей. Довіра іманентно містить момент знання
про іншого, визначає добровільний, ненасильницький початок,
пронизує розвиток і практичну діяльність, існуючи на рівні почуття,
емоцій у вигляді образу, символу та іміджу, у вигляді поняття в
понятійно-логічній сфері.
 Основна функція довіри в етиці відносин – регулююча.

 «Велике диво -людина. Людина є насінням будь-якого
життя і як майстер може сформувати себе в образі, який
обере: велич людини полягає в її мистецтві бути творцем
самої себе»
 Гідність пов'язана з любов'ю і розумінням сенсу, мудрості
і вічних цінностей життя.
Джованні Піко делла Мірандола
 Бути гідним – значить бути здатним до творчості.
Творчість є виразом власної гідності, бо у творчості
людина може підніматися до істинних висот духовності та
богоподібності.

Принцип гідності особистості - основа її
творчого розвитку
Принцип гідності орієнтує на визнання і прийняття творчого
потенціалу особистості і організації партнерської взаємодії
на основі:
взаємозв’язку раціональної і емоційної сфер;
вільного вибору, органічного для особистості і відповідного
її натурі;
розвитку особистості, який починається із прийняття себе,
зміцнюється у внутрішньому діалозі із собою, в розумінні
власної цінності і свого призначення і одночасно передбачає і
перекликається із гідністю «іншого», спільноти, покоління,
нації, країни, народу, людства.

Світ, як система явищ життєвих,
сповнених краси й знаменності,
існує і відкривається передовсім для глибинного серця
й звідси вже для розуміючого мислення.

Серце є основою життя, світогляду і діяльності.
Серце - це і осередок унікальності, і індивідуальності
особистості.
П.Юркевич

 Електромагнітне поле серця

в п'ять тисяч разів сильніше,
ніж електромагнітне поле мозку.
 Якби електромагнітне поле мозку
можна було бачити, то воно
виробляло б оптичний ефект подібно
до сонця в безхмарному небі. А електромагнітне поле серця,
виявляється в п'ять тисяч разів сильніше. У серці поховані
таємниці, які мислення не здатне осягнути

 Не мислення формує сутність людини,
 а життя її серця, безпосередні та глибокі

переживання, які походять від серця.
Якщо розум – це світло, то духовне життя
виникає навіть раніше від цього світла, у
пітьмі людської душі.
Розум – вершина, а не корінь душевного
життя.
 Істинні
знання
лише
тоді
стануть
корисними, коли знайдуть своє місце в серці.
П. Юркевич

Роль та значення кордомедійності у
розвитку творчого потенціалу особистості
Розвиток творчого потенціалу особистості як складного,
динамічного і багаторівневого утворення
при чуттєвораціональному підході виявляє частковість, парціальність.
Кордомедійність, як «серцепровідність» передбачає можливість
цілісного охоплення і продуктивну взаємодію та суголосний
розвиток світу і особистості.
Принцип кордомедійності ґрунтується на емоційності, щирості,
чуйності, милосерді.
«Думати серцем» – є важливим кроком до відновлення цілісності
буття.

Принцип цілісності розвитку
творчого потенціалу особистості
Системний підхід до розуміння творчого потенціалу особистості
виявляє принципову неможливість звести його зміст до простої
суми властивостей складових його елементів.
Цілісність творчого потенціалу особистості визначається через
єдність об'єктивної, суб'єктивної та трансцендентальної
реальності.
Простір освіти покликаний об'єднати різні ідеї, змісти та
цінності, що існували раніше в розчленованому вигляді в
абсолютній реальній універсальній цілісності людини.
Принцип холізму спрямований на продуктивну трансформацію
творчого потенціалу особистості, бо «перетворює світ у людину,
а людину у світ» ( М. Шелер).

Принцип відповідальності у розвитку
творчого потенціалу особистості
Відповідальність є здатністю узгоджувати взаємодію зовнішніх
умов та вимог до особистості із її власними потребами.
Відповідальність уможливлює цілісну реалізацію творчого
потенціалу особистості на континуумі «безпечність –
продуктивність». Безпечність індивідуальної творчої діяльності
особистості ґрунтується на дезактуалізації потенційної
деструтивності психіки, орієнтації на біофілічні цінності, на
збереження та захист себе і природного простору.
Продуктивність реалізації індивідуального творчого потенціалу
особистості є основою прогресивного еволюційного розвитку
людства, планети, космосу.
Відповідальність виявляється і у здатності до прогнозування і
осмисленого здійснення життєдіяльності особистості, на основі
використання власних ресурсів.

Сенс рефлексії як принципу розвитку
Рефлексія – універсальний спосіб розвитку свідомості,
джерело адекватного самопізнання, збагачення пізнавальної
діяльності, отримання явного знання із неявного – несвідомого
знання.
Рефлексія забезпечує появу нових можливостей, розширення
свідомості особистості за рахунок отриманого досвіду.
Рефлексія уможливлює перехід від одного пізнавального
рівня особистості до іншого, хоча і не вичерпує всього змісту
цього переходу. Прийняття нового рівня життєдіяльності
включає її співвіднесення із попереднім, який виступає
об'єктом рефлексії.
Рефлексивний характер освіти сприяє продуктивному
розвитку творчого потенціалу особистості

ДУХОВНІСТЬ - це основна глибинна сила людської особистості,
стрижень тих сил, які забезпечують її цілісність. Духовна
активність спрямовує душевний світ до граничного стану еволюції
- до досконалості. В разі придушення духовності втрачається сенс
життя, а пробудження духовності об'єднує особистість по духу з
усіма іншими особистостями, встановлює діалогічні взаємини між
ними.

Дякую за увагу!

