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Синквейн (або «Сенкан» )
Ця технологія написання (складання) віршу з п'яти рядків
за особливими правилами дозволяє гармонійно поєднати
три основні системи навчання: інформаційну,
дільяністну та особистісно орієнтовану.
Шпічка, Ю. О. Синквейн як прийом технології
розвитку критичного мислення/ Ю. О. Шпічка//
Педагогічна майстерня. - 2015. - № 1. С. 25-28.
Грузинська, Н. Прийоми інноваційного навчання/ Н.
Грузинська// Краєзнавство. Географія. Туризм. 2013. - № 19. - С. 28-32.
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Буктрейлер
Буктрейлер - це продукт, створений у вигляді відеоролика
за якоюсь знаковою книгою з навчального предмету, що
ілюструє найкращі моменти ціє публікації.
Нетворкінг
Нетворкінг - це соціальна та професійна діяльність з
людьми однодумцями для швидкого та ефективного
розв'язання
розв'язання життєвих та професійних завдань.
Мороз, В. Нетворкінг як принцип спілкування/ В.
Мороз, Л. Бондар// Виховательметодист
дошкільного закладу. - 2014. - № 11. - С. 12-16.
Скрайбінг

Богосвятська, А. І. Буктрейлер як стратегія
залучення учнів до читання/ А. І. Богосвятська//
Зарубіжна література в школах України. - 2015. - №
2. -С. 2-6.
Погоріла, С. Буктрейлери й опорні схеми/ С.
Погоріла// Освіта України. - 2015. - № 31-32.. - С. 11.
Воробель, С. Буктрейл ер як новий жанр
популяризації книги/ С. Воробель// Шкільна
бібліотека. - 2012. - № 21-22. - С. 70-73.
Шість капелюхів

Скрайбінг - це допоміжний засіб презентації, при якому
при доповіді в реальному часі на дошці за допомогою
фломастера ( чи чогось подібного) відображається
мислення у малюнках, який є універсальною і всім
зрозумілою мовою.

Шість капелюхів - цей метод, автором якого є Едвард де
Боно, дозволяє досліджувати питання з одних і тих же
позицій, але кожний по своєму, що сприяє навчанню
мислення.
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майстерня. - 2015. - № 2. - С. 16-19.
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навчання в школі. - 2015. -№ 9. - С. 2-7.

Подзолкова, Н. В. Скрайбинг - язык рисунка, который
понятен всем/ Н. В. Подзолкова// Педагогічна
майстерня. - 2015. - № 2. - С. 16-19.
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с одарёнными детьми/ Л. М. Иванникова//
Одарённый ребёнок. - 2014. - № 1. - С. 50-54.

