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Мозковий	штурм

Учні спонтанно висувають ідеї 
на задану тему. На першому етапі 
записують усі ідеї. Потім їх можна 

класифікувати або використовувати 
для подальшого аналізу 

Континуум

Використовують для оцінки ставлень 
(наприклад, до заборони тютюнопаління у 

громадських місцях). У класі малюють умовну 
лінію, з протилежних її кінців стають ті, хто  
займає радикальні позиції, інші — ближче до 
того чи того краю. Хто бажає, мотивує, чому 

обрав саме таку позицію

Руханки:

• заряд енергії на початку дня;  
• зняття втоми після інтенсивної праці;

• перехід до іншого виду діяльності;
• мотивація групової взаємодії;

• психологічна розрядка
   

Рольові	ігри/

інсценування

Учні розподіляють ролі і діють за 
сценарієм. Ефективний метод апроба-

ції різних моделей поведінки «під 
маскою». Чудова нагода від-

працювати навички
Аналіз	історій

Використання реальних і вигаданих 
історій, міфів, легенд, притч, казок та віршів 
ефективне для досягнення бажаних змін на 
рівні ставлень, переконань, усвідомлення і 

переоцінки цінностей  

Малюй	і	пиши

Учасникам пропонують  
намалювати і написати щось на  

задану тему. Наприклад, намалю-
вати ВІЛ-позитивну дитину і 

написати її історію

Виготовлення	

постерів/флаєрів

Розвиток креативності, навичок 
адвокації, вміння працювати з 

матеріалом 

Найпопулярніші	інтерактивні	методи
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Взаємонавчання

Ефективна форма засвоєння знань, 
коли учні опрацьовують відповідний ма-

теріал (самостійно або у групах), а потім на-
вчають інших. Роль учителя — перевірити  

рівень засвоєння матеріалу,  
підсумувати вивчене       

Знайомства/«криголами»

Вправи для поліпшення психоло-
гічного клімату в групі, підви-

щення самооцінки, роз- 
витку емпатії     

Трикутник/діамант/концентричні	кола

Вправу виконують у групах. Групи отримують по 6—9 або 
більше карток, на яких записують певні навички чи якості (наприклад 

ті, що допомагають вчитися). Потім учасники розкладають картки у вигляді 
трикутника, діаманта чи концентричних кіл відповідно до їх значення. 

Вправляються вміння виокремлювати головне і досягати 
консенсусу

Дебати

Захист протилежних поглядів. 
Розвиток уміння відстоювати свою 

позицію з повагою до опонента. 
Потребує високої кваліфікації 

тренера 

Тріади

Учасники об’єднуються у 
трійки. Двоє обговорюють проблему 

або розігрують сценку, а третій — 
виконує роль спостерігача 

(забезпечує зворотний 
зв’язок)

Акваріум

Першу частину тренінгу половина 
групи задіяна у тренінгових активностях, 

а друга — спостерігає. У другій частині 
тренінгу учні міняються ролями. 

Використовують у великих класах.      

Обговорення	в	колі

Кожен учасник має змогу висловитися 
з певної проблеми. У великих класах краще 

проводити цю вправу, попередньо об’єднавши 
дітей у 3—4 групи, і назагал вислуховувати 

лише представників груп   


