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Ця технологія написання (складання) віршу з п'яти рядків 
за особливими правилами дозволяє гармонійно поєднати 
три основні системи навчання: інформаційну,  
дільяністну та особистісно орієнтовану.
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Нетворкінг

Скрайбінг

Нетворкінг - це соціальна та професійна діяльність з 
людьми однодумцями для швидкого та ефективного 
розв язання життєвих та професійних завдань.

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.
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Буктрейлер

Шість капелюхів

Буктрейлер - це продукт, створений у вигляді відеоролика 
за якоюсь знаковою книгою з навчального предмету, що 
ілюструє найкращі моменти ціє публікації.

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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