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Вправа «Людожери»
(адаптовано проф. Катериною Крутій)
Мета: знайомство з групою, презентація себе, виявлення потреб.
Необхідний час: 25-30 хвилин.
Розмір групи - 6-14 осіб.
Інструкція для студентів:
Для наступної вправи потрібно розділитися на дві групи (можна за
принципом: сезони народження - «зима-літо», «весна-осінь», або за будьяким іншим).
● Розділилися.
Прошу одну команду вийти за двері, за хвилину я вийду до вас і
надам докладну інструкцію.
● Звертаємося до тих, хто залишився.
Наша гра називається «Людожери». І ви в цій грі людожери. Тількино зазнав аварії літак, і ви взяли до себе кількох врятованих пасажирів.
Ви люте плем’я людожерів, яке проживає на тропічному острові.
Деякі з вас (керманичі племені) свого часу навчалися в Києві, в
університеті ім. Тараса Шевченка, тому:
Ви розумієте українську.
Ви готові залишити в живих лише тих із чужинців, хто виявиться
корисним для Вашого племені.
Визначтеся з чимось одним, тобто з тим, чим Вам стануть у нагоді
чужинці.
Кожен з чужинців виступить перед Вами з доказом власної
потрібності для племені. У кожного є 3 хвилини на виступ (Ви самі
регулюєте час).
Ваше завдання: Наприкінці всіх презентацій Ви оголосите
чужинцеві, залишите ви його в живих або з’їдаєте.
● Інструкція для тих, хто врятувався.
Ви - один із небагатьох пасажирів, які врятувалися після аварії
океанського лайнера.
Вам і Вашим товаришам вдалося уплав дістатися до найближчого
тропічного острова. Як з’ясувалося, на острові проживає люте плем’я
людожерів. На щастя, деякі вожді племені свого часу навчалися в Києві, в
університеті ім. Тараса Шевченка, тому:
Вони розуміють українську.
Вони готові залишити в живих лише тих із чужинців, хто виявиться
корисним для їхнього племені.
Кожен мусить виступити перед керманичами і довести власну

потрібність для племені.
У кожного є 5 хвилин на підготовку виступу і 3 хвилини на виступпрезентацію себе і доведення потрібності племені.



Можна запропонувати керманичам племені визначитись
відразу, кількох пасажирів вони залишають живими, надати
час на обговорення і «вердикт».
Дебрифинґ:




Запитання до тих, кого з’їли - як ви думаєте, чому так вийшло?





Як можна було дізнатися, чим ви будете корисні племені?



Що корисного для себе Ви взяли з цієї вправи?

Чи варто було відразу пропонувати щось племені, не
з’ясувавши того, що їм може бути потрібним?
Які навички потрібно було проявити в цій вправі?
Запитання до керманичів: чи легко було визначити, кого
залишити в живих, а кого з’їсти? Чому? Що заважало, а що
допомагало визначитись із вибором?

Інформативно.
Брифінґ - це короткий інструктаж до виконання завдання.
Дебрифінґ – учасники групи доповідають як виконано завдання, що
вдалося, що не вдалося і чому.
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