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ПРАДМОВА ДА БЕЛАРУСКАГА ВЫДАННЯ

Актыўную ацэнку ў Беларусь прывезла Данута Стэрна – аўтарка гэтай кнігі. 
Дакладней, яна прывезла ОК (ocenianie kształtujące) – так па-польску назвалі 
фарматыўную ацэнку – новую філасофію навучання, дзякуючы якой Польшча заняла 
ганаровае месца сярод еўрапейскіх лідараў у адукацыі. Мы падхапілі ідэю ОК, развілі 
яе на практыцы, прыстасавалі да беларускай рэчаіснасці, прыправілі энтузіязмам 
беларускіх настаўнікаў, і тое, што атрымалася, назвалі актыўнай ацэнкай.
 Цяпер мы чакаем вынікаў: ці атрымаем мы на выхадзе свядомага самастойнага 
матываванага вучня, адказнага за свае поспехі і памылкі? Ці здольныя мы рабіць 
сваю рэформу адукацыі знізу, праз новыя методыкі і тэхналогіі навучання? 
 Гэты артыкул-прадмова – спроба падсумаваць, што атрымалася з укараненнем 
АА за 11 год. Тут апісаны і поспехі і памылкі беларускай актыўнай ацэнкі. Чытач сам 
можа зрабіць высновы, а потым пачытаць кнігу – як тое было ў Польшчы. Магчыма, 
першакрыніца нашай АА дасць разуменне, ці ў тым кірунку мы рухаемся і што трэба 
змяніць. 
 Прачытайце гэты тэкст і кнігу. Калі вы ўжо авалодалі дадзенай тэхналогіяй 
і паспяхова яе прымяняеце, то адчуеце сябе ўдзельнікам нашай агульнай вялікай 
справы ў развіцці адукацыі. А калі пра актыўную ацэнку яшчэ не ведалі, спадзяемся, 
адчуеце жаданне стаць удзельнікам нашай інавацыйнай супольнасці.

Хібы традыцыйнай практыкі кантролю і ацэнкі

Цікава	 прасачыць,	 які	 шлях	 за	 11	 год	 прайшлі	 многія	 настаўнікі	 нашай	 краіны	 ад	
традыцыйнай	практыкі	арганізацыі	кантрольна-ацэначнай	дзейнасці	ў	класе	да	новай	
тэхналогіі	навучання	–	актыўнай	ацэнкі.
		 Традыцыйна	 ў	 большасці	 школ	 Беларусі	 дагэтуль	 ацэньваецца	 толькі	 кагнітыўны	
складнік	 выніку	 навучання.	 Амаль	 не	 ацэньваецца	 працэс.	 Ацэншчык,	 як	 правіла,	
толькі	настаўнік,	паколькі	вучні	пазбаўлены	такіх	паўнамоцтваў.	Кантроль	існуе	асобна	
ад	навучання.	За	чвэрць	выстаўляюцца	часцей	за	ўсё	3–4	адзнакі.	Калі	вывучалася	за	
гэты	час,	скажам,	15	параграфаў,	то	настаўнік,	праверыўшы	ў	вучня	веды	па	трох	з	іх,	
не	ведае,	як	ідзе	засваенне	астатніх	дванаццаці.	Звычайна	на	пачатку	ўрока	настаўнік	
апытвае	некалькі	чалавек,	пры	гэтым	ён	не	ведае,	як	астатнія	вучні	ў	класе	выканалі	
дамашняе	заданне	і	засвоілі	адпаведны	матэрыял.	Зразумела,	што	калі	былі	прабелы	
ў	іх	ведах	і	ўменнях,	то	настаўнік	не	змог	іх	выправіць.	Існуе	ілюзія,	што	астатнія	вучні,	
праслухаўшы	 адказ	 аднакласніка,	 стануць	 лепш	 ведаць	 тэму.	 Такім	 чынам,	 педагог	
працуе	ўсляпую.	
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Змест	кантролю	часцей	за	ўсе	засакрэчаны,	бо	настаўнік	не	заўседы	думае	пра	крытэрыі	
ацэнкі	 і	 не	даводзіць	 іх	 да	 вучняў.	Асноўная	форма	работы	на	 ўроку	 –	франтальная.	
У	 прыватнасці,	 аналіз	 кантрольнай	 ці	 праверачнай	 работы	 выглядае	 так:	 настаўнік	
усяму	класу	называе	тыповыя	памылкі,	а	вучань	не	ведае,	якія	асабіста	ў	яго	моцныя	
бакі,	што	 ў	 ведах	патрабуе	 карэкцыі	 і	 як	 яе	 зрабіць.	Пры	 гэтым	памылка	 абавязкова	
караецца	зніжэннем	адзнакі,	якая	не	нясе	ніякай	карыснай	 інфармацыі	аб	тым,	чаму	
дзіця	навучылася	і	якія	ў	яго	засталіся	прабелы	ў	ведах.	
	 Цяперашняя	сітуацыя	ў	школах	характарызуецца	тым,	што	вучні	адчуваюць	прэсінг	
з	боку	настаўніка	і	бацькоў,	а	настаўнік	–	з	боку	адміністрацыі,	вучняў	і	іх	бацькоў.	Усе	
жадаюць	 мець	 добрыя	 адзнакі,	 не	 прыкладаючы	 для	 гэтага	 адапаведнага	 старання		
і	пазнавальнай	актыўнасці.	
	 Вынікі	традыцыйнай	практыкі,	калі	ацэньванне	выкарыстоўваецца	не	для	навучання,	
а	толькі	для	кантролю,	наступныя:	вучні	ў	большасці	не	маюць	матывацыі	да	навучання,	
дэманструюць	 нізкую	 ступень	 адказнасці	 за	 свае	 вынікі.	 Назіраюцца	 канфлікты	
паміж	 суб’ектамі	 адукацыйнага	 працэсу:	 адміністрацыяй,	 настаўнікамі,	 вучнямі	 і	 іх	
бацькамі,	асабістыя	 і	сацыяльныя	праблемы.	У	калектыве	дамінуе	канкурэнцыя,	а	не	
супрацоўніцтва.	Паспяховасць	у	вучняў	нізкая.

З чаго пачыналася актыўная ацэнка?
	
Канешне	 ж,	 апісаная	 практыка	 многіх	 педагогаў	 не	 задавальняла.	 Яны	 спрабавалі	
ўносіць	 змены	 ў	 сваю	 кантрольна-ацэначную	 дзейнасць.	 Нехта	 выкарыстоўваў	
узаемнае	апытванне,	нехта	спрабаваў	даваць	асобным	вучням	зваротную	сувязь	на	іх	
работы,	нехта	–	дыягнастычна	фармуліраваць	мэту	на	ўрок…	Але	гэта	былі	лакальныя,	
частковыя,	касметычныя	змены,	якія,	як	правіла,	прымяняліся	не	сістэмна.	Адчувалася	
патрэба	ў	навукова	абгрунтаванай	і	сістэмнай	мадэлі	кантрольна-ацэначнай	дзейнасці,	
якая	 б	 забяспечвала	 высокі	 ўзровень	 матывацыі	 і	 адказнасці	 вучняў,	 псіхалагічны	
камфорт	на	ўроках,	задаволенасць	настаўнікаў	сваёй	работай.	
	 Пэўна,	адчуваючы	запыт	практыкаў,	Таварыства	беларускай	школы	ўлетку	2009	года	
арганізавала	 і	 правяло	 чатыры	 семінары-трэнінгі	 па	 інавацыйнай	 для	 нашай	 краіны	
адукацыйнай	тэхналогіі	–	фарміруючаму	ацэньванню.	Семінары	правялі	Данута	Стэрна	
і	 Эва	 Боргаш	 –	 настаўніцы	 з	 Варшавы.	 Прайшлі	 навучанне	 і	 засвоілі	 азы	 новай	 для	
Беларусі	 тэхналогіі	 прадстаўнікі	 Акадэміі	 паслядыпломнай	 адукацыі,	 Нацыянальнага	
інстытута	адукацыі,	БДПУ	імя	М.Танка,	настаўнікі	школ	і	гімназій.	Па	завяршэнні	курса	
мы	вырашылі	назваць	гэту	тэхналогію	актыўнай	ацэнкай	(АА),	паколькі	яе	прымяненне	
насамрэч	 забяспечвае	 высокі	 ўзровень	 пазнавальнай	 актыўнасці	 вучняў.	 Пры	 гэтым	
разумеем,	што	АА	не	зводзіцца	да	ацэнкі,	яна	ўключае	ўсе	кампаненты	ўрока:	ад	мэты	
да	кантролю	і	ацэнкі	ступені	яе	дасягнення.	
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Актыўная ацэнка – formative assessment, OK ці беларускае know-how?

Калі	мы	толькі	распачыналі	працу	з	АА	ў	Беларусі,	прафесар	Ян	Патвароўскі,	які	прывёз	
ідэю	 фарматыўнага	 навучання	 з	 Вялікабрытаніі	 ў	 Польшчу,	 сказаў,	 што	 польская	
фарматыўная	ацэнка	OK	(ocenianie kształtujące)	адрозніваецца	ад	брытанскай	formative 
assessment.	Ён	быў	упэўнены,	што	і	беларуская	актыўная	ацэнка	таксама	будзе	“свая”,	
не	такая	як	брытанская	ці	польская.	Так	яно	і	атрымалася.	
	 Актыўная	 ацэнка	 –	 гэта	 новая	 філасофія	 навучання.	 Новую	 педагогіку	 немагчыма	
апісваць	 старымі	 словамі.	 Таму	 адна	 з	 мэтаў	 АА	 –	 змяніць	 стыль,	 якім	 пішуць		
і	размаўляюць	пра	навучанне	і	выкладанне.
	 З	 2009	 года	 мы	 спрабуем	 змяніць	 мову	 камунікацыі	 паміж	 настаўнікамі.	 Бо	
актыўная	ацэнка	рызыкуе	застацца	толькі	на	паперы,	калі	яе	апісваць	бюракратычнай	
мовай.	Моўны	стыль	у	Беларусі	мяняецца	павольна	праз	змены	ў	свядомасці.	Да	таго		
ж	у	Беларусі	ў	школах	мы	збольшага	размаўляем	па-руску.	З	рускай	мовы	перанятыя	
ўсе	 канцылярызмы,	 штампы	 і	 стэрэатыпы.	 Вырашылі,	 каб	 пазбавіцца	 ад	 іх,	 мы	
павінны	 змяніць	 саму	мову,	 а	 не	 толькі	 яе	 стыль.	 Беларуская	АА	 адразу	 нарадзілася	
на	беларускай	мове.	Таму	нам	было	можа	крыху	лягчэй	адразу	ствараць	сваю	АА,	чым	
польскім	і	брытанскім	калегам	перарабляць	са	старога.	
	 Да	таго	ж,	беларускія	настаўнікі	не	разлічвалі	на	дапамогу	з	боку	Міністэрства	адукацыі,	
не	 спадзяваліся,	што	 пад	 патрэбы	 грамадства	 зменіцца	 адукацыйнае	 заканадаўства.	
Менавіта	гэтыя	чыннікі	дазволілі	прывабіць	да	АА	самых	самаадданых	і	матываваных	
педагогаў	 краіны,	 якія	 задыхаліся	 ў	 старой	 сістэме.	 Яны	пачалі	 ўкараняць	АА	 знізу	 –		
з	практыкі	ў	сваіх	школах.	Беларуская	АА	дагэтуль	трымаецца	на	энтузіястах.	І,	калі	яны	
выпадкова	бачаць,	што	ім	не	вельмі	перашкаджае	адміністрацыя	(а	яна	перашкаджала	
менш,	чым	мы	разлічвалі),	а	міністэрства	зацвярджае	інавацыйныя	праекты	ў	школах,	–	
настаўнікі	атрымліваюць	толькі	станоўныя	эмоцыі	і	ў	іх	расце	жаданне	працаваць	яшчэ	
больш.	
	 Так,	 паціху,	 навучаныя	 праз	 праекты	 грамадскага	 сектару,	 нашыя	 энтузіясты	 сталі	
лектарамі	для	студэнтаў-педагогаў	у	педагагічных	універсітэтах,	запачаткавалі	курсы	АА	
ў	дзяржаўных	інстытутах	развіцця	адукацыі,	АПА,	дзе	ідзе	перападрыхтоўка	настаўнікаў	
з	 усёй	 краіны,	 аб’ездзілі	 з	 майстар-класамі	 па	 запрашэнні	 калег	 сотні	 школ	 ва	 ўсіх	
рэгіёнах,	з	улікам	АА	пішуцца	новыя	падручнікі.
	 Такім	чынам,	менавіта	 з-за	неспрыяльных	умоў	беларуская	актыўная	ацэнка	стала	
не	такой,	як	у	суседзяў,	можа,	больш	моцнай,	як	трава,	якая	прабілася	праз	асфальт.	
Дзякуючы	АА	мы	змаглі	пабудаваць	грамадзянскую	супольнасць	сярод	настаўнікаў,	якія	
цяпер	самаарганізуюцца	для	здзяйснення	іншых	праектаў.	
	 Беларусь	 яшчэ	 не	 правяла	 посткамуністычную	 рэформу	 адукацыі	 і	 невядома,	 калі	
для	рэформы	будуць	умовы.	І	гэты	факт	таксама	адбіўся	на	актыўнай	ацэнцы.	Можна	
сказаць,	мы	яе	прыкруцілі	як	рухавік	прагрэсу	да	старой	сістэмы.	АА	ўвабрала	ў	сябе	
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акрамя	 зваротнай	 сувязі	 шмат	 іншых	 элементаў,	 якія	 дазваляюць	 рабіць	 працэс	
навучання	больш	дэмакратычным,	эфектыўным	і	сучасным.	Калі	казаць	пра	асноўнае	
адрозненне,	беларуская	АА	–	гэта	інструмент,	з	дапамогай	якога	знізу	робіцца	рэформа	
адукацыі	ў	Беларусі,	а	не	тэхналогія,	якая	натуральным	чынам	вырастае	пасля	рэформ.	
	 Гэта	натуральна,	бо	АА	заснавана	на	 ідэях	нашага	суайчынніка	Льва	Выгоцкага,	які	
абгрунтаваў	важнасць	назірання	за	навучальным	працэсам.	Каму	ж,	як	не	беларусам	
быць	паслядоўнікамі	АА	і	аўтарамі	новых	ідэй.	

Актыўная ацэнка – у масавую практыку

Удзельнікі	семінара	сталі	агентамі	пераменаў,	якія	ўжо	другое	дзесяцігоддзе	пашыраюць	
колькасць	 прыхільнікаў	 і	 носьбітаў	 новага	 вопыту	 арганізацыі	 адукацыйнага	 працэсу	
і,	 у	 прыватнасці,	 кантрольна-ацэначнай	 дзейнасці	 настаўніка	 і	 вучняў.	 Пад	 эгідай	
ТБШ	 пачалася	 актыўная	 праца	 па	 рэалізацыі	 праекта	 ўкарання	 актыўнай	 ацэнкі	 (АА)		
у	школы	краіны.	Праект	носіць	сістэмны	характар,	паколькі	ўключае	мэтавы,	змястоўны,	
дзейнасны	і	кантрольна-ацэначныя	кампаненты.	

Намі	былі	вызначаны	мэтавыя	арыенціры:	
1)	павышэнне	матывацыі,	адказнасці	і	якасці	адукацыі	вучняў;
2)	 стварэнне	спрыяльнага	для	навучання	асяроддзя	ў	класах;
3)	 задаволенасць	настаўнікаў	ходам	і	вынікамі	іх	працы.

Для	 дасягнення	 гэтых	 мэтаў	 важна	 было	 арганізаваць	 засваенне	 АА	 настаўнікамі,	
намеснікамі	дырэктараў	устаноў	адукацыі	і	метадыстамі.	Было	вырашана,	чаму	трэба	
іх	навучыць,	каб	яны	ўмела	на	сваіх	уроках	выкарыстоўвалі	актыўную	ацэнку.	У	змесце	
навучання	–	інструменты	АА	і	практыка	іх	прымянення	пры	праектаванні	і	правядзенні	
ўрокаў.
	 Мы	вызначылі	формы	і	метады	падрыхтоўкі	педагогаў	і	далучэння	іх	да	новай	практыкі.	
Менавіта	гэтыя	варыянты	навучання	настаўнікаў	аказаліся	вельмі	прадуктыўнымі:	

	 шасцімесячны	 дыстанцыйны	 курс,	 які	 быў	 праведзены	 ўжо	 восем	 разоў.	 Засвоілі	
	 дадзеную	тэхналогію	больш	за	550	настаўнікаў	з	розных	рэгіёнаў	краіны.	Наш	курс		
	 мае	 шмат	 адметнасцяў:	 1)	 рэалізуецца	 прынцып	 “роўны	 навучае	 роўнага”		
	 –	ментарамі	з’яўляюцца	настаўнікі	і	выкладчыкі,	якія	грунтоўна	валодаюць	тэхналогіяй		
	 і	здольны	вучыць	іншых;	2)	заданні,	якія	атрымліваюць	настаўнікі-студэнты	скіраваны		
	 на	апрабацыю	ідэй	і	сродкаў	АА	ў	сваіх	класах,	што	абумоўлівае	паспяховае	засваенне		
	 імі	 новага	 вопыту;	 3)	 навучанне	 інтэрактыўнае	 –	 адносна	 справаздач	 студэнтаў		
	 адбываецца	 вельмі	 зацікаўленае	 іх	 абмеркаванне	 ўдзельнікамі	 курса	 (заўважана,		
	 што	 эфектыўнасць	 навучання	 наўпрост	 залежыць	 ад	 актыўнасці	 ўдзельнікаў		
	 у	форумах	на	платформе	навучання);
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	 семінары	 і	 трэнінгі,	 курсы	 ў	 АПА,	 для	 якіх	 характэрна	 арганізацыя	 навучальнга	
	 працэсу	па	правілах	АА;	то	бок:	мы	вучым	таму,	з	дапамогай	чаго	вучым;

	 майстар-класы	 настаўнікаў	 –	 носьбітаў	 каштоўнага	 вопыту	 прымянення	 АА	 –	 на	
	 фестывалях,	педагагічных	чытаннях,	якія	арганізуюцца	Акадэміяй	паслядыпломнай		
	 адукацыі,	 на	 адкрытай	 пляцоўцы	 EdСamp,	 а	 таксама	 непасрэдна	 ва	 ўстановах		
	 адукацыі,	у	якія	па	запрашэннях	прыязджаюць	лідары	актыўнай	ацэнкі;

	 метадычны	летнік	настаўнікаў	і	метадыстаў,	які	штогод	ладзіцца	на	базе	Альхоўскай	
	 школы	Астравецкага	раёна,	у	2010	годзе	быў	прысвечаны	АА.	І	ўвогуле	заняткі,	якія		
	 там	праводзяцца	будуюцца	па	правілах	 актыўнай	ацэнкі,	што	 спрыяе	авалоданню		
	 гэтай	тэхналогіяй	шырокім	колам	педагогаў.	

Велізарную	 карысць	 для	 разуменння	 сутнасці,	 магчымасцяў	 і	 інструментаў	 АА	 мелі	
стажыроўкі	груп	настаўнікаў	(тых,	хто	найбольш	паспяхова	вучыўся	на	дыстанцыйным	
курсе)	 у	 школах	 Варшавы	 і	 Беластока.	 Мы	 сустракаліся	 з	 настаўнікамі,	 наведавалі	
ўрокі,	удзельнічалі	ў	дыскусіях.	Прафесійныя	сустрэчы,	абмен	адукацыйным	вопытам	
з	 замежнымі	 педагогамі	 надавалі	 новы	 імпульс	 для	 развіцця	 нашай	 практыкі.	 Мы	
вельмі	 ўдзячныя	 за	 арганізацыю	 і	 падтрымку	 стажыровак	 Таварыству	 Беларускай	
Школы	 і	 Цэнтру	 грамадзянскай	 адукацыі	 (Варшава).	 Дарэчы,	 матэрыялы	 для	 курса	
дыстанцыйнага	навучання	нам	бязвыплатна	 перадалі	 калегі	 з	Цэнтра	 грамадзянскай	
адукацыі.	Мы	іх	толькі	адаптавалі	да	нашых	умоў.	
	 Вельмі	дапамагае	настаўнікам	паглыбіцца	ў	сутнасць	тэхналогіі	АА,	запазычыць	новы	
вопыт	працы	з	дзецьмі	адмысловы	сайт	www.aacenka.by/,	на	якім	змешчаны	шматлікія	
настаўніцкія	метадычныя	напрацоўкі:	відэаўрокі	 і	 іх	фрагменты,	відэазапісы	майстар-
класаў;	матэрыялы	для	бацькоў	вучняў;	матэрыялы	замежнага	вопыту;	спасылкі	на	кнігі	
і	артыкулы,	якія	можна	спампаваць.	Сайт	мае	шмат	наведнікаў.	
	 Беларускія	 педагогі	 выдалі	 шэсць	 кніг,	 надруковалі	 дзясяткі	 артыкулаў,	 у	 якіх	
асвятляецца	 практыка	 навучання	 на	 аснове	 тэхналогіі	 актыўнай	 ацэнкі.	 Спіс	 нашых	
рэсурсаў	прыведзены	ў	канцы	гэтага	артыкула.	

Станоўчыя вынікі ўкараненння актыўнай ацэнкі або як АА адбілася на настаўніках 
і якасці адукацыйнага працэсу ў школах

Па-першае,	мы	маем	вельмі	шмат	сведчанняў	ад	настаўнікаў	пра	тое,	як	АА	дапамагае	
павышэнню	 матывацыі	 і	 адказнасці	 вучняў	 за	 сваё	 навучанне.	 Настаўнікі	 таксама	
атрымліваюць	большае	задавальненне	ад	сваёй	працы.
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«У мяне ў класе ёсць два хлопцы, якіх я ўвогуле практычна не чула на ўроках. А тут мы 
працуем другі месяц, і, ведаеце, паціху яны пачалі ажываць, нават бацькі заўважылі  
і сказалі, што сын прыходзіць дадому і кажа: “А мне падабаецца рабіць д/з і адказваць 
на ўроку” 

(Людміла Фёдарава, Віцебскі раён). 

Меркаванні	вучняў	Кацярыны	Скрыган	з	ліцэя	№	1	г.	Мінска:
 Першы вучань: “Активная оценка мне очень нравится. Если я сам ставлю себе цели, 
а затем вижу результат, то это очень помогает. Также когда вы пишете отзывы 
на наши работы, то я сразу вижу, что мне надо подучить или что у меня хорошо 
получается. Я бы хотел, чтобы активная оценка и дальше была на занятиях”.
 Другі вучань: “Активная оценка и правда помогает эффективнее и быстрее 
усваивать информацию. И вообще облегчает жизнь”. 
 Трэці вучань: “Мне понравилась идея с активной оценкой, потому что с ней у тебя 
есть возможность оценить себя не только по баллам, но и по знаниям. Понравилось, 
что активная оценка позволяет увидеть, где тебе надо подучить или наоборот, 
где у тебя все получается”.
 Чацвёрты вучань: «Я считаю, активная оценка очень эффективна. Критерии 
выполнения заданий помогают при выполнении домашних заданий, подготовке 
докладов, конкретизируя цель доклада. Оценка в виде комментария указывает на 
места, которым нужно уделить больше времени, что способствует улучшению 
эффективности проверочных работ».
 “Калі б не актыўная ацэнка…Я не адкрыла б для сябе сваіх вучняў. Так, часам 
непаслухмяных, занадта гарэзлівых, але такіх, якія вучыліся разам са мной: 
выпрацоўвалі крытэрыі ацэнкі, пісалі каментары. Я бачу змены ў іх навучанні  
і адносінах паміж сабой. Гэтаму навучыла праца з самаацэнкай і ўзаемаацэнкай. Знікае 
боязь, перажыванне, што нечага не ведаеш, узрастае давер. Можа, змены не такія 
глабальныя, але яны ёсць. Мяне радуюць поспехі вучняў, якім цяжка даецца мова” 

(Таццяна Фядотава, СШ№ 1 г.п. Шаркаўшчына).

Цікава	 напісала	 пра	 сваё	 стаўленне	 да	 АА	 Марына	 Яцкевіч,	 настаўніца	 69-й	 школы		
г.	Мінска:	
“Мне здаецца, што ўвесь час я працавала ў школе, а побач знаходзіліся дзверы  
з шыльдай “Так можна навучаць!”. Часам яны былі зачыненыя, часам мне шчасціла 
прыадкрыць іх, зазірнуць, здзівіцца, але потым яны закрываліся. Актыўная ацэнка 
дапамагла адкрыць іх поўнасцю. І мне здаецца, што я ўжо стаю на парозе. Яшчэ 
рыхтуюся, але ўжо гатовая ўвайсці. За гэты год – столькі цікавых адкрыццяў! 
Зараз я стараюся праводзіць усе ўрокі з выкарыстаннем АА. На жаль, не ўсё яшчэ 
атрымліваецца. Але разумею, што я на верным шляху”. 
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	 Па-другое,	многія	настаўнікі	прадстаўлялі	свой	вопыт	прымянення	актыўнай	ацэнкі	
на	 кваліфікацыйых	 экзаменах	 на	 вышэйшую	 катэгорыю,	 на	 атрыманне	 катэгорыі	
“настаўнік-метадыст”,	дэманстравалі	працу	па	тэхналогіі	актыўнай	ацэнкі	на	конкурсе	
прафесійнага	майстэрства	“Настаўнік	года”.	Іх	вопыт	быў	пазітыўна	ацэнены	экспертамі.
	 Па-трэцяе,	вельмі	важна,	што	ў	нас	сфарміравалася	супольнаць	лідараў	па	актыўнай	
ацэнцы.	З	радасцю	называем	іх	імёны:	Алена	Ананчыкава,	Святлана	Дзюбенка,	Вольга	
Жыткая,	 Наталля	 Ільініч,	 Юрась	 Каласоўскі,	 Наталля	 Катчанка,	 Міхась	 Кудзейка,	 Ала	
Лазіцкая,	Святлана	Локіс,	Алена	Міхайлава,	Алена	Палейка,	Алена	Радзевіч,	Лера	Сом,	
Галіна	 Сухава,	 Алена	 Цынкевіч,	 Наталля	Шынкевіч,	 Эла	 Якубоўская.	 Яны	 з’яўляюцца	
ментарамі	на	дыстанцыйным	курсе,	правялі	мноства	ўрокаў	для	дарослых,	аўтарскіх	
семінараў,	 сталі	 аўтарамі	 і	 сааўтарамі	 кніг,	мноства	 артыкулаў	 у	 педагагічным	друку.	
Гэтыя	педагогі	дэманструюць	не	толькі	прафесіяналізм	у	прымяненні	актыўнай	ацэнкі,	
але	і	перадаюць	свой	вопыт	іншым,	вырасцілі	шмат	памнажальнікаў	нашай	справы.	
	 Па-чацвертае,	пагалоска	пра	актыўную	ацэнку	распаўсюдзілася	і	за	межы	краіны.	Каб	
засвоіць	тэхналогію	АА,	да	нас	прыязджаюць	кіраўнікі	школ	і	настаўнікі	з	Расіі.	Не	так	
даўно	нашы	ментары	–	настаўнікі-метадысты	з	Жодзіна	і	Жлобіна	Эла	Яубоўская	і	Алена	
Ананчыкава	 праводзілі	 заняткі	 ў	 Екацярынбургу.	 Тамара	 Мацкевіч	 і	 Алена	 Радзевіч	
вучылі	ўкраінскіх	настаўнікаў.	Наша	кніга	па	АА	перакладзена	і	выдадзена	маскоўскім	
выдавецтвам	“Сентябрь”.

Што спрыяла нашым поспехам?

У	першую	чаргу	–	гэта	ініцыятыва	і	падтрымка	Таварыства	Беларускай	Школы,	а	таксама	
грунтоўная	 метадычная	 і	 матэрыяльная	 падтрымка	 з	 боку	 Цэнтра	 грамадзянскай	
адукацыі	 і	асабіста	Дануты	Стэрны.	Без	 грамадскіх	арганізацый	 і	 іх	энтузіястаў	мы	не	
дасягнулі	б	такіх	значных	вынікаў.
	 Неабыякавась,	 адказнасць,	 прафесіяналізм	 нашых	 лідараў.	 Часта,	 працуючы	 на	
валантэрскіх	пачатках,	наперакор	сістэме	яны	фарміруюць	у	нашых	школах	новы	вопыт	
навучання,	якое	будуецца	на	дэмакратычных	прынцыпах.	
	 Партнёрам	стала	і	Міністэства	адукацыі	(МА),	якое	двойчы	падтрымала	рэалізацыю	
ва	 ўстановах	 агульнай	 сярэдняй	 адукацыі	 інавацыйных	 праектаў	 па	 ўкараненні		
ў	адукацыны	працэс	тэхналогіі	актыўнай	ацэнкі.	
	 На	 базе	 Акадэміі	 паслядыпломнай	 адкацыі	 ажыццяўляецца	 павышэнне	
кваліфікацыі	 настаўнікаў	 па	 засваенні	 тэхналогіі	 актыўнай	 ацэнкі.	 Нашым	 партнёрам	
стала	 “Настаўніцкая	 газета”.	 На	 яе	 старонках	 надрукаваны	 дзясяткі	 артыкулаў	 пра	
выкарыстанне	актыўнай	ацэнкі,	якія	дапамагаюць	легалізаваць	 і	папулярызаваць	 ідэі	
фарматыўнага	навучання.
	 Такім	чынам,	поспех	АА	абумоўлены	і	сістэмнай	працай	нашай	каманды	энтузіястаў,	
і	дапамогай	нашых	партнёраў.	
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Праблемы, цяжкасці, і перашкоды на шляху ўкаранення АА

Агульнавядома,	 што	 новае	 не	 так	 лёгка	 ўводзіцца	 ў	 адукацыйны	 працэс.	 Актыўная	
ацэнка	не	з’яўляецца	выключэннем.	Гэта	тлумачыцца	некалькімі	прычнымі.
	 Па-першае,	псіхалагічнымі,	прафесійнымі	 і	ўзроставымі	стэрэатыпамі,	якія	склаліся		
ў	настаўнікаў	за	гады	працы	ў	школе.	Гэта,	у	прыватнасці,	упэўненасць	у	тым,	што
	 ацэншчыкам	на	ўроку	павінен	быць	выключна	настаўнік;	
	 урок	павінен	пачынацца	з	апытвання	і	пры	гэтым	трэба	паставіць	3-4	адзнакі;
	 трэба	выстаўляць	балы	за	актыўнасць	на	ўроку;
	 не	трэба	даваць	вучням	права	ацэньваць	свае	работы	і	работы	аднакласнікаў;	
	 за	памылкі	патрэбна	караць	і	г.д.

Па-другое,	 існуюць	 некаторыя	 адміністратыўныя	 абмежаванні	 і	 патрабаванні	
кантралюючых	органаў:
	 аб	тым,	што	на	кожным	уроку	настаўнікі	павінны	паставіць	некалькі	адзнак,
	 што	настаўніку	не	патрэбна	пісаць	каментары	на	пісьмовыя	работы	вучняў,
	 аб	форме	запісу	ў	плане	ўрока	настаўніцкай	мэты	і	інш.

Па-трэцяе,	 перашкаджае	 таксама	 не	 творчае,	 а	 дагматычнае	 асяроддзе,	 якое	 існуе	
ў	 многіх	 школах	 і	 характарызуецца	 “высокай	 ступенню	 пасіўнасці,	 калі	 спакой	
трансфармуецца	ў	адлучанасць	і	апатыю	(па	Я.	Корчаку),	калі	дамінуе	не	супрацоўніцтва,	
а	канкурэнцыя.	Калі	ж	у	такім	асяроддзі	аказваецца	настаўнік,	які	працуе	не	так,	як	усе,	то	
ў	яго	ёсць	рызыка	стаць	“белай	варонай”	і	адчуваць	сябе	псіхалагічна	некамфортна,	што	
можа	перашкаджаць	 эфектыўнай	педагагічнай	дзейнасці	 і	 прывесці	 да	 прафесійнага	
выгарання.	 Складанасці	 і	 ў	 тым,	 што	 сістэма,	 якая	 выбудоўваецца	 настаўнікам	 –	
паслядоўнікам	 АА,	 бывае	 разбураецца,	 бо	 іншыя	 настаўнікі,	 якія	 працуюць	 у	 гэтым	
класе,	патрабуюць	ад	вучняў	іншага.	

Па-чацвертае,	 настаўнікам	 часта	 прыходзіцца	 перавучвацца,	 каб	 адмовіцца	 ад	
традыцыйных	варыянтаў	правядзення	ўрокаў,	бо,	у	большасці,	ва	ўніверсітэтах	пануе	
не	асобасна-арыентаванае,	а	прадметна-арыентаванае	навучанне.

Па-пятае,	у	некаторых	настаўнікаў	няма	схільнасці	да	паглыблення	ў	філасофію	тэхналогіі,	
яны	ўспрымаюць	яе	павярхоўна,	рэдуцыруюць	да	прымянення	асобных	знешне	кідкіх	
прыёмаў	і	інструментаў.	Але	калегам	і	адміністрацыі	заяўляюць,	што	яны	працуюць	па	
АА	і	тым	самым	вульгарызуюць	ідэю	і	сваім	непрафесіяналізмам	дыскрэдытуюць	гэту	
тэхналогію.	

user
Sticky Note
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Што рабіць далей?

Такім	 чынам,	 мы	 назіраем	 наступнае:	 1)	 значны	 адукацыйны	 эфект	 ад	 дзейнасці	
нашай	 каманды	 –	 АА	 заваёўвае	 ўсё	 больш	 прыхільнікаў;	 2)	 ёсць	 перашкоды,	 якія	
запавольваюць	пазітыўны	працэс	перабудувы	школьнай	практыкі	ў	кантэксце	АА.	Але	
яны	не	крытычныя.	
	 Зразумела,	 што	 праца	 будзе	 працягвацца.	 Пры	 гэтым	 мы	 павінны	 абапірацца	
на	 фактары	 і	 ўмовы,	 якія	 спрыяюць	 пашырэнню	 АА,	 а	 таксама	 ўлічваць	 праблемы	
і	 перашкоды.	 Мы	 бачым,	 што	 праца	 павінна	 быць	 дыферэнцыяванай:	 асобна		
–	з	настаўнікамі,	якія	прайшлі	навучанне	і	больш-менш	валодаюць	тэхналогіяй;	асобна	
–	з	тымі	педагогамі,	якія	пакуль	не	чулі	або	толькі	даведаліся	пра	актыўную	ацэнку.

Настаўнікі	 з	 першай	 групы	 павінны	 мець	 магчымасць	 далейшага	 самаразвіцця,	
паглыблення	ў	філасофію	тэхналогіі	АА,	выбудоўвання	сваіх	варыянтаў	выкарыстання	
актыўнай	ацэнкі	 ў	рэальных	умовах	выкладання	 свайго	прадмета.	 Тут	для	 іх	 існуюць	
розныя	магчымасці:
	 праводзіць	 майстар-класы	 для	 калег	 на	 фестывалях	 у	 АПА,	 на	 курсах	 павышэння	

	 кваліфікацыі	 ў	 ІРА,	 у	 рамках	 метадычнай	 работы	 ў	 сваіх	 рэгіёнах	 і	 ва	 ўстановах		
	 адукацыі	і	г.д;
	 удзельнічаць	у	сеткавай	камунікацыі	з	калегамі,	якія	працуюць	ці	жадаюць	працаваць	

	 з	 АА;	 напрыклад,	 далучыцца	 да	 групы	 “Активная	 оценка	 как	 новая	 стратегия		
	 обучения”	на	фейсбуку:	https://www.facebook.com/groups/581111412029839/;
	 пісаць	і	друкаваць	матэрыялы	з	асвятленнем	свайго	вопыту	работы	ў	перыядычным	

	 педагагічным	друку,	на	сайце	www.aacеnka.by;
	 выконваць	функцыі	настаўніка	–	куратара	для	педагогаў-навічкоў;	кіраўніка	творчай	

	 групы	настаўнікаў-аднадумцаў;
	 удзельнічаць	у	метадычных	конкурсах	і	г.д.

Усе	 пералічаныя	 магчымасці	 ў	 першую	 чаргу	 будуць	 карыснымі	 для	 асобаснага		
і	прафесійнага	развіцця	аўтара	новага	вопыту,	паколькі	“сам	эфектыўна	вучышся,	калі	
вучыш	іншых”.	

Настаўнікам	 з	 другой	 групы,	 якім	 стала	 вядома	 пра	 актыўную	 ацэнку	 і	 яны	 ўбачылі		
і	добра	ацанілі	адпаведны	вопыт,	можна	параіць	наступнае:
	 чытайце	кнігі	і	артыкулы	па	дадзенай	тэхналогіі;
	 пастарайцеся	стаць	удзельнікам	дыстанцыйнага	курса	па	АА;
	 вывучайце	матэрыялы	на	сайце	www.aacenka.by;
	 вучыцеся	 на	 семінарах,	 трэнінгах	 і	 на	 майстар-класах,	 вебінарах,	 якія	 праводзяць	

	 дасведчаныя	настаўнікі;
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	 паступова	 спрабуйце	 ўводзіць	 у	 адукацыйны	 працэс	 тыя	 сродкі	 АА,	 якія	 адразу	
	 падаліся	Вам	прыдатнымі	для	вашай	сістэмы	навучання;	
	 назірайце,	які	адукацыйны	эфект	дае	іх	прымяненне;
	 плануйце	ўрокі	разам	з	больш	умелымі	ў	АА	калегамі,	праводзьце	іх,	абмяркоўвайце,	

	 што	атрымалася	добра,	а	што	патрэбна	палепшыць.

Ці	ёсць	рызыкі	пры	прымяненні	актыўнай	ацэнкі?	Ёсць,	як	заўсёды,	калі	ўкараняецца	
новае.	 Калі	 настаўнік	 не	 зразумеў	 сутнасць	 тэхналогіі,	 а	 толькі	 павярхоўна	 пачаў	
выкарыстоўваць	самыя	простыя	яе	элементы,	то	спадзявацца	на	значныя	пазітыўныя	
змены	не	даводдзіцца.	Калі	ж	у	канкрэтным	класе	актыўную	ацэнку	прымяняе	толькі	
адзін	педагог,	то	гэта	можа	прывесці	да	непаразумення	з	калегамі,	да	незадаволенасці	
вучняў	па	прычыне	вельмі	адрозных	стыляў	выкладання	ў	педагогаў.	Таму	вельмі	важна	
супрацоўніцтва	і	ўзаемнае	навучанне	настаўнікаў.	Цяжкасці	могуць	узнікнуць	таксама,	
калі	не	тлумачыць	бацькам	вучняў	пра	асаблівасці	адукацыйнага	працэсу	ў	рамках	АА,		
у	такім	выпадку	не	варта	спадзявацца	на	іх	разуменне	і	дапамогу.
	 Калі	 ж	 ва	 ўстанове	 адукацыі	 створана	 і	 падтрымліваецца	 спрыяльнае	 для	 працы	
настаўнікаў	асяроддзе,	калі	ёсць	прадуманая	праца	па	засваенні	настаўнікамі	тэхналогіі	
АА,	 яе	 ўмелае	 прымяненне,	 гэта	 не	 прыводзіць	 да	 адзначаных	 вышэй	 негатыўных	
наступстваў,	а	наадварот	–	дае	пазітыўны	эфект.	
	 Як	 бачым,	 шмат	 што	 залежыць	 ад	 кіраўнікоў	 устаноў	 адукацыі.	 Таму	 іх	 патрэбна	
далучаць	да	новай	практыкі.	Важна,	каб	яны	ведалі,	што	тэхналогія	АА	не	супярэчыць	
нарматыўнай	базе,	не	адмаўляе	выстаўленне	адзнак.	Але,	разам	з	бальнай	ацэнкай,	
існуе	ацэнка	слоўная,	якая	не	завяршаецца	выстаўленнем	бала.	Яна	робіцца	на	падставе	
загадзя	вядомых	крытэрыяў.	
	 У	 нас	 ёсць	 важкія	 падставы	 сцвярджаць,	 што	 прымяненне	 настаўнікамі	 актыўнай	
ацэнкі	стварае	на	ўроках	асяроддзе,	спрыяльнае	для	навучання.	У	гэтым	асяроддзі	вучні	
становяцца	актыўнымі,	адказнымі,	матываванымі.	Павышаецца	якасць	іх	адукацыі.	Гэта	
на	ўроках!	
	 Ва	ўстанове	адукацыі	таксама	павінна	быць	развіццёвае	асяроддзе,	спрыяльнае	для	
творчай	і	прадуктыўнай	працы	настаўнікаў.	Інакш	–	назіраецца	супярэчнасць	паміж	тым	
тыпам	узаемадзення	настаўніка	і	вучняў,	які	задаецца	тэхналогіяй	АА,	і	той	атмасферай,	
якая,	 на	 жаль,	 існуе	 ў	 многіх	 установах	 адукацыі	 нашай	 краіны.	 У	 гэтых	 варунках	
матывуючы	і	адукацыйны	патэнцыялы	АА	не	могуць	быць	цалкам	рэалізаваны.	Больш	
таго,	 настаўнікі,	 схільныя	 да	 новай	 практыкі,	 адчуваюць	 псіхалагічны	 дыскамфорт	
і	 прэсінг	 з-за	 той	 атмасферы,	 якая	 вызначаецца	 іншымі	 каштоўнасцямі	 ў	 адносінах	
паміж	 настаўнікамі,	 кіраўнікамі	 і	 педагогамі.	 АА	 стварае	 ўмовы	 для	 празрыстасці		
і	 аб’ектыўнасці	 ацэньвання,	 чаго	 не	 дэманструе	 традыцыйная	 пратыка	 кантрольна-
ацэначнай	дзейнасці	настаўнікаў.	
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Для	гэтага	раім	кіраўнікіам	школ	дапамагаць	педагогам:
	 арганізуйце	 семінар	 ці	 трэнінг	 па	 асновах	 АА	 для	 ўсяго	 педагагічнага	 калектыву.	

	 Нашыя	лідары	з	задавальненнем	адгукаюцца	на	запрашэнні;
	 пазнаёмцеся	 з	 асновамі	 тэхналогіі	 і	 практыкай	 навучання,	 якую	 дэманструюць	

	 лідэры	па	АА;	
	 стварайце	атмасферу	дабразычлівасці,	 узаемадапамогі,	 партнёрства.	Канкурэнцыя	

	 толькі	перашкаджае	справе;
	 абараняйце	настаўнікаў	ад	непрафесійных	правяральшчыкаў	і	неўласцівых	абавязкаў;
	 арганізуйце	і	падтрымлівайце	ўзаемнае	навучанне,	каб	носьбітам	тэхналогіі	АА	быў	

	 не	 адзін	 педагог,	 а	 новы	 вопыт	 пашыраўся	 ў	 настаўніцкім	 асяроддзі;	 старайцеся		
	 зрабіць	актыўную	ацэнку	прыналежнасцю	ўсёй	школы.

Асабліва	карысна	падкрэсліць	важнасць	стварэння	ў	школе	ўмоў	для	ўзаемнага	навучання	
настаўнікаў.	 Будзем	 тут	 абапірацца	 на	 аўтарытэт	 Андрэаса	 Шляйхера	 –	 дырэктара	
Дэпартамента	па	адукацыі	і	навыках	Арганізацыі	эканамічнага	супрацоўніцтва	і	развіцця.	
Менавіта	 ён	 з’яўляецца	 ініцыятарам	 і	 навуковым	 кіраўніком	 даследавання	 РІSA.	 На	
падставе	аналізу	вынікаў	тэставанняў	вучняў	і	супастаўлення	іх	з	вынікамі	анкетаванняў	
настаўнікаў	і	кіраўнікоў	школ,	ён	зрабіў	шэраг	важных	высноў,	у	прыватнасці:	“…	Нідзе	
якасць	школьнай	сістэмы	не	пераўзыходзіць	якасць	яе	настаўнікаў.	Лепшыя	школьныя	
сістэмы	 старанна	 адбіраюць	 і	 навучаюць	 сваіх	 выкладчыкаў.	 Яны	 забяспечваюць	
асяроддзе,	 у	 якім	 настаўнікі	 працуюць	 разам,	 каб	 сфармаваць	 перадавую	 практыку,		
і	яны	заахвочваюць	настаўнікаў	расці	ў	сваёй	кар’еры.
	 Высокапрадукцыйныя	школьныя	сістэмы	перайшлі	ад	адміністрацыйнага	кантролю	
і	справаздачнасці	да	прафесійных	формаў	арганізацыі	працы.	Яны	заахвочваюць	сваіх	
настаўнікаў	праяўляць	наватарства,	павышаць	сваю	эфектыўнасць	і	эфектыўнасць	сваіх	
калегаў,	а	таксама	імкнуцца	да	прафесійнага	развіцця,	якое	вядзе	да	лепшай	практыкі”.
	 І	напрыканцы	артыкула	адзначым,	што	тэхналогія	актыўнай	ацэнкі	занадта	значная	
і	 эфектыўная,	 каб	 ігнараваць	 яе	 і	 безуважна	 назіраць,	 як	 па	 ёй	 працуюць	 настаўнікі		
ў	больш	паспяховых	краінах	і	школах.	

Беларускія рэсурсы, прысвечаныя актыўнай ацэнцы:

1.	 www.aacenka.by	–	сайт,	прысвечаны	тэме	актыўнай	ацэнкі	ў	Беларусі.
2.	 Актыўная	ацэнка:	метад.	дапам.	/	укл.	Н.	Ільініч.	–	Мінск,	2011.	–	83	с.	Рэжым	доступу:		
	 http://aacenka.by/wp-content/uploads/2012/03/aa.pdf.
3.	 Актыўная	ацэнка	ў	дзеянні	:	вопыт	настаўнікаў	Беларусі:	дапаможнік	для	настаўнікаў		
	 /	М.	І.	Запрудскі,	М.	В.	Кудзейка,	Т.	П.	Мацкевіч	і	 інш.;	пад	рэд.	М.	І.	Запрудскага.	–		
	 Мінск,	 2014.	 –	 238	 с.	 Рэжым	 доступу:	 http://www.nastaunik.info/sites/default/files/	
	 page/files/aainaction-small.pdf
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4.	 Запрудский,	 Н.И.	 Современные	 школьные	 технологии-3/	 Н.И.	 Запрудский.	Минск:		
	 Сэр-Вит,	2017.	–	168	с.	
5.	 Запрудскі,	 М.І.	 Дыялогі	 пра	 актыўную	 ацэнку/М.І.	 Запрудскі,	 Г.А.	 Сухава.	 Мінск:		
	 Сэр-Вит,	2018.	–	с.	140	с.
6.	 Активная	 оценка	 в	 образовательном	 процессе	 школы/Под	 ред.	 Н.И.	 Запрудского.		
	 –	М.:	Издательская	фирма	«Сентябрь»,	2018.	Режим	доступа:	https://shop.direktor.ru/	
	 product.htm?id=1278	
7.	 Запрудский,	 Н.И.	 Контрольно-оценочная	 деятельность	 учителя	 и	 учащихся/Н.И.		
	 Запрудский.	Минск:	Сэр-Вит,	2012.	–	160	с.	

Тамара Мацкевіч, Мікалай Запрудскі, Галіна Сухава
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1	 B.	S.	Bloom	i	inni,	Handbook of formative and summative evaluation of student learning,	McGraw-Hill,	New	York	1971,	s.	117-118.
2	 Група	даследчыкаў	The Assessment Reform Group	дзейнічала	ў	рамках	British Educational Research Association	у	1989-
	 2010	гадах.
3	 Por.	B.	Black,	D.	Wiliam	і	іншыя,	Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment,	Phi	Delta	Kappan	1998

ПРАДМОВА ДА ПОЛЬСКАГА ВЫДАННЯ

Поспех	 школы	 залежыць	 ад	 якасці	 двух	 звязаных	 паміж	 сабой	 працэсаў	 –	 вучэння	
(выкладання),	 якое	 ажыццяўляюць	 настаўнікі,	 і	 навучання	 вучняў.	 Актыўная	 ацэнка		
і	звязаныя	з	ёй	стратэгіі	працы	настаўніка	–	гэта	практычныя	паняцці,	якія	паказваюць,	
наколькі	можна	палепшыць	згаданую	вышэй	якасць	навучання.
	 Актыўная	ацэнка,	або	ацэнка,	якая	дапамагае	настаўніку	вучыць,	а	вучню	вучыцца,	
насамрэч	 заўсёды	 прысутнічала	 ў	 працы	 настаўнікаў,	 хаця	 толькі	 нядаўна	 стала	
падкрэслівацца	 яе	 значэнне.	 Трэба	 правяраць	 эфектыўнасць	 кожнага	 рацыянальнага	
дзеяння,	каб	у	будучыні	зрабіць	яго	яшчэ	лепшым.	Выкладанне	з	моманту	вызначэння	
сацыяльнай	ролі	настаўніка	было	звязана	з	дыялогам	паміж	ім	і	вучнем	і	прадастаўленнем	
педагогам	падказак	для	далейшага	навучання.	Майстар,	які	вучыць	ігры	на	скрыпцы,	
спачатку	 ўважліва	 слухае	 твор,	 а	 потым	 паказвае	 вучню,	 як	 яго	 выконваць,	 кажучы	
таму,	што	 ён	 робіць	 добра,	што	 павінен	 палепшыць	 і	 як	 працягваць	 практыкавацца.	
Аўтар	гэтай	кнігі	часта	падкрэслівае	на	сваіх	лекцыях,	што	актыўная	ацэнка	“ўнутрана”	
вядомая	кожнаму	настаўніку.
	 Тэрмін	актыўная	ацэнка	(formative	assessment)	уведзены	ў	адукацыю	ў	1970-х	гадах	
Бенджамінам	Сэмюэлем	Блумам.	Гэты	класік	агульнай	дыдактыкі	ўказаў	на	асноўную	
функцыю	актыўнай	ацэнкі	–	зваротную	сувязь,	якая	дапамагае	вучню	вучыцца	і	дазваляе	
настаўніку	ўдасканальваць	выкладанне1.
	 Прарывам	 для	 ацэнкі,	 якая	 дапамагае	 вучыцца,	 стала	 ініцыятыва	 канца	 1990-х	
Брытанскага	таварыства	адукацыйных	даследаванняў	па	стварэнні	групы	спецыялістаў,	
якая	стала	працаваць	над	школьнай	ацэнкай2.	Гэтая	каманда	правяла	метааналіз	больш	
за	 250	 навуковых	 даследаванняў	 і	 распаўсюдзіла	 іх	 вынікі	 ў	 наватарскай	 публікацыі	
“Унутры	чорнай	скрыні”	(“Inside	the	Black	Box”).	Яе	суаўтары	Пол	Блэк	і	Дылан	Вільям	
зрабілі	дакладнае	асвятленне	працэсу	выкладання	і	навучання	ў	класах,	які	ў	ранейшых	
даследаваннях	часта	трактаваўся	як	“чорная	скрынка”.

Гэтыя	даследчыкі	паказалі,	што	рост	дасягненняў	вучняў	пры	выкарыстанні	актыўнай	
ацэнкі	вельмі	прыкметны	 і,	што	яшчэ	больш	важна,	 гэты	спосаб	навучання	выглядае	
адным	з	самых	эфектыўных	сярод	тых,	пра	якія	гаворыцца	ў	сферы	адукацыі3.
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	 Яшчэ	больш	важкія	аргументы	на	карысць	выкарыстання	актыўнай	ацэнкі	знаходзяцца	
ў	метааналізе,	 апублікаваным	 у	 2009	 г.	 прафесарам	Джонам	 Хэці	 з	 Новай	 Зеландыі.	
Падводзячы	 вынікі	 1287	 адукацыйных	даследаванняў,	 ён	 прыйшоў	да	 высновы,	што	
ўплыў	 зваротнай	 сувязі,	 перададзенай	 вучню,	 мацнейшы,	 чым	 іншыя	 прыкладныя	
спосабы	ўздзеяння	настаўніка	на	вучня4.
	 Пасля	 2000	 г.	 актыўная	 ацэнка	 стала	 важным	 прадметам	 не	 толькі	 навуковых	
даследаванняў,	 але	 і	 мерапрыемстваў,	 накіраваных	 на	 паляпшэнне	 працы	 школ.	
Звязаная	 з	 адукацыяй	 Арганізацыя	 эканамічнага	 супрацоўніцтва	 і	 развіцця	 (АЭСР),	
апублікавала	 ў	 2005	 годзе	 даклад,	 які	 прадстаўляе	 вопыт	 выкарыстання	 актыўнай	
ацэнкі	ў	сярэдняй	школе5.	У	тым	жа	годзе	лідар	гэтага	праекта	Джанет	Луні	прыехала	
па	 запрашэнні	 Цэнтра	 грамадзянскай	 адукацыі	 ў	 Польшчу	 і	 падчас	 перамоваў		
у	 Міністэрстве	 нацыянальнай	 адукацыі	 выступала	 за	 паляпшэнне	 адукацыі	 шляхам	
больш	шырокага	прымянення	актыўнай	ацэнкі.

У	 гэтай	кнізе	 аўтар	выкарыстоўвае	выказванні	 і	 досвед	настаўнікаў,	 якія	 ўдзельнічалі		
ў	курсах	праграмы	“Школа,	якая	вучыцца,	–	Развіццё	навучання	і	выкладання”6.
	 Гэты	трэнінг	быў	падрыхтаваны	з	выкарыстаннем	досведу	амерыканскай	праграмы	
“Keeping	 Learning	on	Track”	 /	 “Працягваючы	навучанне”,	 якая	 з’яўляецца	 ініцыятывай	
Educational	Testing	Service7	(Служба	адукацыйнага	тэсціравання)7.	Дадзеная	праграма	
ўключае	пяць	стратэгій	актыўнай	ацэнкі:
I.	 Вызначэнне	і	тлумачэнне	вучням	мэтаў	навучання	і	крытэрыяў	поспеху.
II.	 Арганізацыя	 дыскусій	 у	 класе,	 задаванне	 пытанняў	 і	 заданняў,	 каб	 атрымаць	 ад		
	 вучняў	інфармацыю,	як	ідзе	працэс	навучання.
III.	 Перадача	 зваротнай	 сувязі	 вучням,	 што	 робіць	 магчымым	 відавочны	 прагрэс		
	 у	працэсе	іх	навучання.
IV.	 Дазвол	вучням	выкарыстоўваць	адзін	аднаго	як	навучальны	рэсурс.
V.	 Падтрымка	вучняў,	каб	яны	сталі	адказнымі	аўтарамі	ўласнага	працэсу	навучання.

Гэтыя	 стратэгіі	 сталі	 асноўнай	 тэмай	курсаў	павышэння	кваліфікацыі	настаўнікаў,	 якія	
праводзіліся	ў	некалькіх	школьных	акругах	трэнерамі	і	кансультантамі,	падрыхтаванымі	
Службай	 адукацыйнага	 тэсціравання.	 У	 школах	 з’явіліся	 прафесійныя	 навучальныя	
суполкі	 (Professional	 Learning	 Communities),	 якія	 рэгулярна	 збіраліся	 дзеля	 ўзаемнага	

4	 J.	Hattie,	Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement,	Routledge	2009,	s.	22
5	 Гл.	Ocenianie kształtujące: poprawa uczenia się w szkołach średnich,	pod	red.	J.	Looney,	CODN,	Warszawa	2005	(арыгінальнае	
	 выданне:	Formative assessment; improving learning in secondary classrooms,	OECD	2005).
6	 Праграма	“Школа,	якая	вучыцца”	(SUS)	з’яўляецца	сумеснай	праграмай	Цэнтра	грамадзянскай	адукацыі	 і	Польска-
	 амерыканскага	 фонду	 свабоды,	 праводзіцца	 з	 2000	 года.	 Да	 2014	 г.	 у	 трох	 выпусках	 курсаў	 “Развіццё	 навучання		
	 і	выкладання”	ўзялі	ўдзел	69	школ.
7	 Падрабязней	можна	пачытаць	на	сайце	nwea.org
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ўдасканалення	працэсу	навучання.	Лідары	гэтых	груп,	а	з	іх	дапамогай	і	іншыя	настаўнікі	
на	 працягу	 двух	 гадоў	 вывучалі	 і	 выпрабоўвалі	 названыя	 вышэй	 стратэгіі	 актыўнай	
ацэнкі.	Адначасова	ў	школах	былі	праведзены	даследаванні,	якія	паказалі	відавочнае	
паляпшэнне	вынікаў	навучання8.
	 Змяненне	 спосабу	 выкладання	 асобнага	 настаўніка	 з’яўляецца	 даволі	 складанай	
справай.	 Поспех	 шмат	 у	 чым	 залежыць	 ад	 вашай	 зацікаўленасці	 і	 майстэрства,	
падтрымкі	з	боку	адміністрацыі	і	калег.	Дзейнасць	Службы	адукацыйнага	тэсціравання,	
а	таксама	праграмы	“Школа,	якая	вучыцца”	накіравана	не	толькі	на	тое,	каб	вызначыць	
найбольш	 эфектыўны	метад	 працы	 асобнага	 настаўніка,	 але	 і	 на	 пошук	 эфектыўных	
унутрышкольных	 шляхоў	 развіцця	 супрацоўніцтва	 паміж	 настаўнікамі.	 Найперш	 ад	
арганізацыі	і	культуры	працы	школы	залежыць	тое,	ці	будуць	настаўнікі,	якія	выкладаюць	
у	ёй,	атрымліваць	канкрэтную	падтрымку	у	змене	метадаў	навучання9.
	 У	дыскусіях	пра	адукацыю	настаўнікаў	часта	вінавацяць	у	школьных	няўдачах.	Гэтае	
вельмі	шкоднае	меркаванне	вынікае	з	неразумення	характару	іх	працы.	Праца	ў	класе	
–	надзвычай	складаная	навучальная	задача,	з	дапамогай	якой	трэба	не	толькі	навучыць	
вучняў	вучыцца	і	развіваць	сваё	мысленне,	але	і	рэалізоўваць	змест	асноўнай	праграмы	
навучання.	 Аўтар	 гэтай	 кнігі	 не	 лічыць	 настаўнікаў	 вінаватымі	 ў	 школьных	 няўдачах.	
Уся	кніга	дэманструе	разуменне	рэалій	працы	ў	польскай	школе	і	гатоўнасць	дзяліцца		
з	настаўнікамі	інструментамі,	якія	могуць	палегчыць	працэс	навучання.
	 Аўтар,	 якая	 мае	 шматгадовы	 досвед	 працы	 ў	 школе,	 спрабуе	 знайсці	 шлях	
да	 эфектыўнага	 навучання	 ў	 супрацоўніцтве	 з	 іншымі	 настаўнікамі.	 Яна	 лічыць,	
што	 неабходныя	 веды	 і	 ўменні	 настаўнікі	 маюць	 –	 трэба	 толькі	 адкрыць	 іх	 у	 сабе		
і	распаўсюджваць.
	 Калі	ў	2002	г.	у	Цэнтры	грамадзянскай	адукацыі	мы	даведаліся	вынікі	даследавання	
згаданай	 вышэй	 брытанскай	 каманды	 навукоўцаў,	 аўтар	 кнігі	 выкладала	 ў	 школе.		
У	той	час	яна	прыняла	рашэнне	апрабаваць	гэтыя	новыя	метады	ў	працы	з	вучнямі	–	яна	
шмат	разоў	спасылаецца	на	ўласныя	перажыванні,	звязаныя	з	гэтымі	спробамі,	у	сваёй	
кнізе.
	 Выкарыстанне	 вопыту	 ўласнага	 прымянення	 актыўнай	 ацэнкі	 дае	 ёй	 упэўненасць		
у	тым,	што	гэта	палегчыць	цяжкую	працу	настаўніка.
	 Магчыма,	 гэта	 таксама	 прычына	 таго,	 чаму	 парады,	 змешчаныя	 ў	 гэтай	 кнізе,	
з’яўляюцца	 практычнымі.	 Аўтар	 падкрэслена	 пазбягае	 павучаць	 настаўнікаў,	 бо	
ведае,	што	яны	хочуць	вучыць	як	мага	лепш.	Калі	атрымаюць	пераканаўчыя	і	зручныя	
інструменты,	яны	абавязкова	іх	будуць	выкарыстоўваць.	Менавіта	ў	гэтым	аўтар	і	бачыць	

8	 Tight but Loose: Scaling Up Teacher Professional Development in Diverse Contexts,	pod	red.	C.	Wylie,	ETS	2008
9	 Больш	па	гэтай	тэме	ў	кнізе:	D.	Wiliam,	Embedded Formative Assessment,	Solution	Tree	Press	2011.	Добрыя	практычныя	
	 прыклады	аўтар	прадстаўляе	ў	раздзеле	8.
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сваю	задачу	–	проста	і	зразумела	апісаць	гэтыя	інструменты,	каб	настаўнікі	палічылі	іх	
карыснымі	для	працы	на	ўроку.
	 Чытанне	гэтай	кнігі	дае	прыемнае	адчуванне,	што	аўтар	не	толькі	разумее	характар	
працы	 настаўнікаў,	 але	 таксама	 проста	 па-чалавечы	 іх	 любіць.	 Прыведзеныя	 раней	
метааналізы	 Джона	 Хэці	 паказваюць,	 што	 калі	 настаўнік	 сімпатызуе	 сваім	 вучням,	
калі	яны	ўпэўнены,		што	педагог	“стаіць	за	іх”,	гэта	вельмі	станоўча	ўплывае	на	вынікі	
навучання	 дзяцей	 (метааналіз	 229	 даследаванняў)10.	 Такі	 падыход	 карысны	 любому	
навучэнцу,	 незалежна	 ад	 яго	 ўзросту.	Не	 толькі	 падтрымка,	 але	 і	 проста	 праяўленне	
сімпатыі	да	настаўнікаў	з	боку	людзей,	якія	хочуць	дапамагчы	школе,	вельмі	неабходныя.
	 Заахвочваючы	 вас	 прачытаць	 гэтую	 кнігу,	 я	 рэкамендую	 таксама	 ранейшую	
публікацыю	 Дануты	 Стэрны	 “Актыўная	 ацэнка	 на	 практыцы”11.	 Гэтая	 вельмі	
добра	 прынятая	 настаўнікамі	 кніга	 апісвае	 канкрэтныя	 інструменты,	 якія	 можна	
выкарыстоўваць	для	пашырэння	актыўнай	ацэнкі	ў	класе.

Яцэк Стшэмечны

10	 J.	Hattie,	Visible Learning...,	op.	cit.,	ст.	118
11	 D.	Sterna,	Ocenianie kształtujące w praktyce,	Civitas	2008
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АД АЎТАРА

Я	запрашаю	настаўніц	і	настаўнікаў	да	прыгод	з	актыўнай	ацэнкай.	У	сваёй	першай	кнізе	
“Актыўная	ацэнка	на	практыцы”	я	даследавала	элементы	АА.	На	 гэты	раз	я	пішу	пра	
стратэгіі,	 якія	 тлумачаць,	 чаму	 вы	 павінны	 выкарыстоўваць	 актыўную	 ацэнку	 ў	 сваім	
выкладанні.
	 Гэта	 практычная	 кніга,	 тэорыя	 зведзена	 да	 мінімуму.	 Мая	 мэта	 –	 заахвоціць	
настаўнікаў	 паспрабаваць	 АА.	 У	 стварэнні	 гэтай	 кнігі	 вельмі	 дапамаглі	 ўдзельнікі	
праграмы	“Развіццё	навучання	і	вучэння”	(RUN),	якая	праводзіцца	ў	рамках	праграмы	
“Школа,	якая	вучыцца”	пры	Цэнтры	грамадзянскай	адукацыі.
	 З	 2010	 года	 ў	 трох	 выпусках	 гэтай	 праграмы	 ўдзельнічалі	 54	 школы:	 грамадская	
пачатковая	школа	№1	ім.	Польскіх	лаўрэатаў	Нобелеўскай	прэміі	ў	Шчэціне,	пачатковая	
школа	№5	з	інтэграцыйнымі	філіяламі	ім.	ЮНІСЕФ	у	Мальбарку,	дзяржаўная	пачатковая	
школа	 ім.	 Яна	 Паўла	 II	 у	 Грабаўцы,	 грамадская	 пачатковая	 школа	 і	 гімназія	 №	 4		
у	Познані,	школьны	комплекс	гміны	Косцян	у	Ракоце,	гімназія	ім.	Сібіракоў	у	Ежманках,	
муніцыпальны	школьны	комплекс	№1	г.	Бендзін,	пачатковая	школа	№4	ім.	Яна	Матэйкі	
ў	 Баляслаўцы,	 пачатковая	школа	№2	 у	 Свентахловіцах,	 гімназія	№6	 ім.	 Спартыўнага	
чэмпіянату	 з	 інтэграцыйнымі	 аддзяленнямі	 ў	 Рыбніку,	 грамадская	 гімназія	 “Star-
towa”	ў	Варшаве,	гімназія	№9	ім.	Яна	Паўла	ІІ	у	Калішы,	школьны	комплекс	ім.	праф.		
Я.	Грашкоўскага	ў	Мельцы,	пачатковая	школа	№7	у	Остраве	Велькапольскім,	пачатковая	
школа	№24	у	Торуні,	школьны	комплекс	у	Казеліцах,	пачатковая	школа	№7	у	Свідніку,	
пачатковая	 школа	 ў	 Любешаве,	 дзяржаўная	 пачатковая	 школа	 ў	 Любашы,	 школьны	
комплекс	 у	 Любаве,	 пачатковая	 школа	 ім.	 Яна	 Паўла	 ІІ	 у	 Шчаджыкове,	 дзяржаўная	
пачатковая	школа	ім.	Браніслава	Карашэўскага	ў	Прушкаве,	пачатковая	школа	№3	ім.	
Яна	Каханоўскага	ў	Тыхах,	школьны	комплекс	у	Чачы,	 гімназія	 ім.	Польскіх	лаўрэатаў	
Нобелеўскай	прэміі	ў	Новых	Скальмежыцах,	школьны	комплекс	у	Вайковіцах,	школьны	
комплекс	 №13	 у	 Кашаліне,	 школьны	 комплекс	 №2	 у	 Вялікіх	 Гадзешах,	 гімназія	 ім.	
караля	 Уладзіслава	 Ягайлы	 ў	 Непаломіцах,	 пачатковая	школа	№6	 ім.	 Армій	 Краёвай	
у	 Аўгустове,	 гімназія	 №3	 г.	 Бендзін,	 гімназія	 ім.	 Стэфана	 Галамбоўскага	 ў	 Бежуні,	
гімназія	 ім.	Чэслава	Мілаша	ў	Дэбніцы	Кашубскай,	акадэмія	актыўнага	навучання	 імя	
Мантэсоры	 ў	 Канстанціне-Язёрне,	 пачатковая	 школа	№6	 у	 Кашаліне,	 муніцыпальны	
школьны	 комплекс	 №1	 у	 Мілануўку,	 школьны	 комплекс	 №1	 ім.	 Казіміра	 Вялікага	
ў	 Мінску	 Мазавецкім,	 грамадская	 пачатковая	 школа	 і	 гімназія	 ім.	 Яна	 Паўла	 ІІ		
у	Непаглендзе,	 гімназія	№2	 ім.	 Караля	Вайтылы	 ў	Астрашове,	 пачатковая	школа	№2	
ім.	 Польскіх	 алімпійцаў	 у	 Піле,	 школьны	 комплекс	 у	 Солі,	 школьны	 комплекс	 №1	
ім.	 Густава	 Марцінка	 ў	 Тыхах,	 гімназія	 №7	 з	 інтэграцыйнымі	 аддзеламі	 ў	 Варшаве,	
пачатковая	 школа	 з	 інтэграцыйнымі	 аддзеламі	№42	 ім.	Мікалая	 Каперніка	 ў	 Забжэ,	
комплекс	дзяржаўных	школ	у	Бялуні,	гімназія	№1	у	Пацанове,	гімназія	ім.	ксяндза	Яна	
Твардоўскага	ў	Белым	Касцёле,	гімназія	ім.	папы	Яна	Паўла	ІІ	у	Цеханоўцы,	пачатковая	
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школа	ў	Гебле,	пачатковая	школа	ім.	ксяндза-каноніка	Станіслава	Жапецкага	(комплекс	
навучальных	пляцовак	у	Клементавіцах),	 гімназія	№1	 ім.	Тадэвуша	Касцюшкі	ў	Нысе,	
пачатковая	школа	№1	з	інтэграцыйнымі	аддзяленнямі	ў	Грыфіне,	пачатковая	школа	№1	
ім.	Яна	Каханоўскага	ў	Тшэбятаве,	пачатковая	школа	№143	ім.	Стэфана	Старжынскага		
ў	Варшаве.
	 Настаўнікаў	 гэтых	 школ	 трэба	 адзначыць	 асабліва,	 бо	 праграма	 амбіцыйная		
і	 патрабавальная.	 Кожны	 навучальны	 курс	 доўжыцца	 два	 гады	 і	 суправаджаецца	
анлайн-курсам,	з	якога	я	ўзяла	больш	за	100	прыкладаў.	Вялікі	дзякуй	іх	аўтарам:

Здзіславе	Беднарж	(школа	№1	ім.	Яна	Каханоўскага	ў	Тшэбятаве);
Эве	Боргаш	(школьны	комплекс	ў	Варшаве);
Малгажаце	Бароўскай-Лешчышын	(пачатковая	школа	ў	Любешаве);
Моніцы	Бурда	(школьны	комплекс	у	Казеліцах);
Малгажаце	Ціхоцкай	(школьны	комплекс	у	Казеліцах);
Аляксандры	Цупак	(пачатковая	школа	№2	у	Свентахловіцах);
Івоне	Гардзіч	(пачатковая	школа	№4	ім.	Яна	Матэйкі	ў	Баляслаўцы);
Веславе	Гулатоўскай	(школьны	комплекс	у	Любеве);
Эве	Івашка	(гімназія	№19	ім.	Юзэфа	Чаховіча	ў	Любліне);
Марціну	Яхімчык	(дзяржаўная	пачатковая	школа	ў	Любашы);
Катажыне	Якубоўскай	(пачатковая	школа	ім.	Яна	Паўла	ІІ	у	Шчаджыкуве);
Багуславе	Ястрамб	(пачатковая	школа	ў	Любешаве);
Рэнаце	Канеўскай	(грамадская	пачатковая	школа	і	гімназія	№	4	у	Познані);
Ірэне	Карольчык-Варцок	(грамадская	пачатковая	школа	№1	у	Шчэціне);
Эльжбеце	Кірыйчук	(гімназія	№9	г.	Каліш);
Беаце	Корбак	(гімназія	№5	г.	Кашаліна);
Ёланце	Крысман	(школьны	комплекс	у	Чачы);
Моніцы	Кульпа	(гімназія	ім.	караля	Уладзіслава	Ягайлы	ў	Непаломіцах);
Марыі	Левандоўскай	(школьны	комплекс	у	Білгараі);
Анэце	Лявіцкай	(пачатковая	школа	№7	г.	Свіднік);
Ёланце	Лісевіч	(пачатковая	школа	№4	ім.	Яна	Матэйкі	ў	Баляслаўцы);
Ганне	Ласіньскай	(грамадская	пачатковая	школа	і	гімназія	№	4	у	Познані);
Бэаце	Малкоўскай	(школьны	комплекс	№13	у	Кашаліне);
Эве	Мазур	(гімназія	ў	Ежманках);
Анэце	 Мікалайчык	 (гімназія	 ім.	 Польскіх	 лаўрэатаў	 Нобелеўскай	 прэміі	 ў	 Новых	
Скальмежыцах);
Міраславе	 Матыцы	 (гімназія	 №6	 Спартыўнага	 чэмпіянату	 з	 інтэграцыйнымі	
аддзяленнямі	ў	Рыбніку);
Бажэне	Аршэўскай	(пачатковая	школа	№3	у	Тыхах);
Малгажаце	Астроўскай	(школьны	комплекс	№2	у	Вялікім	Гадзешаве);
Тэрэзе	Пінгот	(гімназія	№9	г.	Каліш);
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Лаўры	Пятроўскай	(грамадская	гімназія	№4	у	Познані);
Барбары	Ракіцкай	(грамадская	пачатковая	школа	№1	у	Шчэціне);
Міраславе	Ракіцкай	(грамадская	пачатковая	школа	ім.	Яна	Паўла	ІІ	у	Грабаўцы);
Малгажаце	Сідзілас	(пачатковая	школа	№486	у	Кракаве);
Івоне	Сошы	(пачатковая	школа	№5	г.	Мальбарк);
Агнешцы	Ставоўскай	(пачатковая	школа	№2	г.	Свентахловіцы);
Дароце	 Стэндзюх-Падольскай	 (пачатковая	 школа	 №86	 ім.	 Шлёнскіх	 паўстанцаў		
у	Кракаве);
Магдалене	Штура	(пачатковая	школа	№24	г.	Торунь);
Моніцы	Войдас	(школьны	комплекс	у	Вайковіцах)
Інзе	 Вайтысяк-Опас	 (школьны	 комплекс	 гміны	 Косцян	 –	 дзіцячы	 сад	 і	 пачатковая	
школа	ў	Ракоце);
Агаце	Заяц	(гімназія	№1	г.	Явожна);
Катажыне	Заяц	(гімназія	№1	г.	Явожна);
Івоне	Жолі	(школьны	комплекс	у	Мельцы).

Асаблівая	падзяка	Магдалене	Сват-Паўліцкай,	з	якой	мы	распрацавалі	курс	“Развіццё	
навучання	і	выкладання”.
	 Я	таксама	хацела	б	выказаць	удзячнасць	усім	настаўнікам,	з	якімі	я	магла	абмеркаваць	
актыўную	 ацэнку	 ў	 апошнія	 гады	 і	 школьную	 практыку	 якіх	 я	 мела	 магчымасць		
і	задавальненне	назіраць	і	браць	адтуль	шмат	карыснага.
	 Таксама	я	хацела	б	выказаць	вялікую	падзяку	Яцэку	Стшэмечнаму,	старшыні	Цэнтра	
грамадзянскай	адукацыі	і	майму	вялікаму	сябру,	за	стварэнне	ўмоў	для	такой	плённай	
працы	і	падтрымку	ў	адукацыйнай	дзейнасці,	якую	ён	мне	аказвае	гадамі.	Без	гэтага		
я	б	дакладна	не	адважылася	так	смела	і	адкрыта	шукаць	шляхі	да	добрага	выкладання.

Некалькі заўваг пра кнігу

1.	 У	Польшчы	большасць	настаўнікаў	–	жанчыны.	Я	адрасую	сваю	кнігу	ўсім	настаўнікам,		
	 незалежна	ад	полу,	таму,	каб	захаваць	раўнавагу,	у	наступных	раздзелах	я	звяртаюся		
	 і	да	настаўніц,	і	да	настаўнікаў.
2.	 У	 рамках	 падаюцца	 прыклады	 інтэрнэт-курсу	 праграмы	 “Школа,	 якая	 вучыцца”,		
	 прысвечанай	развіццю	навучання	і	выкладання.
3.	Кожны	раздзел	пачынаецца	са	спісу	пытанняў,	на	якія	я	спрабую	адказаць.
4.	 У	 канцы	 кожнага	 раздзела	 вы	 знойдзеце	месца	 для	 нататак	 –	 я	 рэкамендую	 вам		
	 пісаць	свае	назіранні	і	меркаванні,	напрыклад,	у	выглядзе	прапаноў:
	 	 Я згодны з...
  У мяне ёсць сумневы наконт...
  Мае крытэрыі поспеху для стратэгіі – ...
  Я рэкамендую наступныя метады / тэхнікі...
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	 Калі	 кніга	 ваша,	 праз	 некаторы	 час	 вы	 зможаце	 вярнуцца	 да	 гэтых	 нататак		
	 і	паглядзець,	наколькі	змянілася	ваша	мысленне.	Калі	вы	пазычылі	кнігу	ў	бібліятэцы,		
	 вашы	 метадычныя	 каментарыі	 ўзбагацяць	 яе.	 Магчыма,	 дзякуючы	 ім	 сярод		
	 настаўнікаў	узнікне	дыскусія	на	тэму	“АА”?
5.	 Кніга	з’яўляецца	практычным	дапаможнікам	–	тут	вы	не	знойдзеце	навуковых	тэорый		
	 і	падрабязных	вынікаў	даследаванняў12.

Нарэшце,	я	хацела	б	працытаваць	Дароту	Стэндзюх-Падольску,	настаўніцу	матэматыкі,	
якая	гадамі	практыкуе	актыўную	ацэнку.
Спадзяюся,	гэтая	кніга	дапаможа	вам	у	гэтым.

Шаноўны настаўнік!
Падумайце, што вы можаце даць сваім дзецям акрамя вашых ведаў, як 
і чаму вы хочаце іх навучыць. У АА ёсць шмат каштоўных элементаў, 
якія варта сістэмна ўводзіць у вашу працу і назіраць за развіццём вашых 
адносін з вучнямі. Гэта патрабуе вялікага зруху ў вашым мысленні і працы, 
але яно таго варта. Я вельмі рада, што зрабіла гэта даўно. Цяпер жа  
я проста прыводжу ўсё ў парадак.
 Меркаванні вучняў пацвердзілі, што АА варта выкарыстоўваць; 
Больш за тое – шляху назад няма, таму што я не апраўдала б іх даверу.

Дарота Стэндзюх-Падольска, настаўніца матэматыкі,
пачатковая школа №86 ім. Сілезскіх паўстанцаў у Кракаве

Данута Стэрна
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РАЗДЗЕЛ 1

НАВОШТА АКТЫЎНАЯ АЦЭНКА (АА)?

Пытанні, на якія я спрабую адказаць у гэтым раздзеле:

	 Адкуль узяліся стратэгіі актыўнай ацэнкі?
 У чым розніца паміж актыўнай ацэнкай і ацэнкай, якая дапамагае вучыцца?
 Што такое тэхнікі АА і як выкарыстоўваць іх для эфектыўнага навучання?
 Як працаваць са стратэгіямі АА?
 Як пераканацца, што стратэгіі працуюць? – анкета.

Перш	чым	даведацца	пра	актыўную	ацэку,	я	шмат	гадоў	выкладала	матэматыку	–	спачатку	
студэнтам	 Варшаўскага	 тэхналагічнага	 ўніверсітэта,	 потым	 вучням	 у	 варшаўскіх	 ліцэях	
і	гімназіях.	 І	быццам	бы	ў	мяне	нядрэнна	атрымлівалася,	але	я	ўсё	яшчэ	сумнявалася,	ці	
ўсё	я	так	раблю.	Я	дзейнічала	інтуітыўна,	эксперыментавала	з	новымі	метадамі	навучання.	
Калі	 даведалася	 пра	 актыўную	ацэнку,	 з	 энтузіязмам	 сказала:	 “Гэта	 тое,	што	 трэба!	 Гэта	
суадносіцца	з	маім	вопытам	выкладання”.	І	пачала	выкарыстоўваць	АА.
	 Напачатку	гэта	было	няпроста,	бо	я	была	адзіным	настаўнікам	у	школе,	які	працаваў	
з	АА.	Я	пачала	з	мэтаў	урокаў,	якія	даводзіла	сваім	вучням.	Потым	паступова	ўводзіла	
іншыя	 элементы.	 Я	 рабіла	 шмат	 дадатковай	 працы	 для	 падрыхтоўкі	 да	 ўрокаў,	
напрыклад,	мне	прыйшлося	прыдумаць	60	ключавых	пытанняў	для	ўрока	матэматыкі.	
Хм,	амбіцыйная	мэта!	Пасля	года	працы	з	АА	я	задумалася:	можа,	мне	варта	працаваць	
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з	актыўнай	ацэнкай	толькі	з	адным	класам,	а	з	іншымі	традыцыйным	спосабам?	Аднак	
гэта	аказалася	немагчымым.	Калі	ў	адным	я	даю	класу	мэты	ўрока,	то	як	магу	адмовіцца	
ад	гэтага	ў	 іншым?	Мой	досвед	паказаў,	што	АА	хутка	акупляецца	 і	для	вучняў,	 і	для	
мяне.	Гэта	адна	з	лепшых	стратэгій	удасканалення	навучання	і	выкладання.
	 У	гэтай	кнізе	я	выкарыстоўваю	праграму	“Працягваючы	навучанне”	/	Keeping	Learning	
on	Track,	якая	рэалізуецца	з	2007	года	Службай	адукацыйнага	тэсціравання.	Асноўная	
мэта	 праграмы	 такая:	 хвіліну	 за	 хвілінай,	 дзень	 за	 днём	 як	 вучні,	 так	 і	 выкладчыкі	
шукаюць	інфармацыю	пра	тое,	як	адбываецца	працэс	навучання,	і	пастаянна	адаптуюць	
метады	навучання	і	выкладання	да	выяўленых	адукацыйных	патрэб	вучняў13.	Гэтая	ідэя	
асвятляе	 нам	шлях,	 які	 мы	 павінны	 пераадолець	 пры	 вывучэнні	 наступных	 стратэгій	
актыўнай	ацэнкі.

Праграма SUS

У	праграме	“Школа,	якая	вучыцца”	(SUS)	я	набыла	досвед	таго,	як	настаўнікі,	працуючы	
разам	у	невялікіх	групах,	могуць	укараняць	актыўную	ацэнку	ў	працу	з	вучнямі.
	 Пры	 напісанні	 гэтай	 кнігі	 я	 выкарыстоўвала	 як	 матэрыялы	 анлайн-курса,	 так		
і	прапановы	ўдзельнікаў	SUS.	Я	мела	намер	разгледзець	пяць	стратэгій	AА	і	пазнаёміць	
настаўнікаў	 з	 метадамі,	 якія	 дапамогуць	 ім	 укараніць	 АА	 ў	 паўсядзённую	 працу.		
Я	 таксама	шукала	 адказ	 на	 пытанне,	 як	 вы	можаце	 зразумець,	 ці	 пачала	 працаваць	
дадзеная	стратэгія	ў	класе.

Крыху гісторыі

Актыўная	 ацэнка	 была	 ўведзена	 ў	 праграму	 SUS	 у	 Цэнтры	 грамадзянскай	 адукацыі		
ў	2003	годзе.	Першы	падыход	да	АА	меў	больш	інструментальны	характар.	Гэта	было	
звязана	з	некалькімі	элементамі:
	 праца	з	мэтамі	ўрока;
	 вызначэнне	крытэрыяў	поспеху;
	 выкарыстанне	настаўнікам	і	вучнямі	зваротнай	сувязі;
	 задаванне	пытанняў,	якія	б	прымусілі	вучняў	задумацца,	

	 –	прыёмы	задавання	пытанняў	і	атрымання	адказаў;
	 фармуляванне	і	задаванне	вучням	ключавых	пытанняў;
	 узаемная	ацэнка;
	 самаацэнка	вучняў;
	 супраца	з	бацькамі	пры	выкарыстанні	актыўнай	ацэнкі.
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14	 Больш	на	гэтую	тэму	ў	маёй	папярэдняй	кнізе	“Актыўная ацэнка на практыцы”

Перакананне	ўдзельнікаў	праграмы	ў	тым,	што	гэтыя	інструменты	карысныя	для	працэсу	
навучання,	паўплывала	на	рашэнне	палепшыць		метады	іх	выкарыстання14.
	 Таксама	было	зразумела,	што	менавіта	стратэгіі	актыўнай	ацэнкі	даюць	нам	адказ	на	
пытанне:	чаму	варта	выкарыстоўваць	АА?
	 Стратэгіі	 АА	 сёння	 прысутнічаюць	 у	 многіх	 педагагічных	 сістэмах,	 якія	 шукаюць	
спосабы	добрага	навучання.	Варта	пазнаёміцца	з	імі,	каб	потым	укараніць	у	сваю	працу.	
Але	як	вы	можаце	зразумець,	што	дадзеная	стратэгія	прысутнічае	ў	працы	з	вучнямі,	
што	яна	рэалізуецца	ў	працэсе	іх	навучання?	Якія	доказы	гэта	пакажуць?

Актыўная ацэнка – ацэнка, якая дапамагае вучыцца

Прафесар	Дылан	Вільям	адрознівае	два	паняцці:	актыўная	ацэнка	(formative assessment)	
і	ацэнка,	якая	дапамагае	вучыцца	(assessment for learning).	Актыўная	ацэнка	разглядаецца	
як	 набор	 інструментаў	 для	 ўкаранення	 ацэнкі,	 якая	 дапамагае	 вучыцца.	 У	 2010	 г.	
прафесар	 Вільям	 удзельнічаў	 у	 канферэнцыі,	 арганізаванай	 Цэнтрам	 грамадзянскай	
адукацыі	ў	Варшаве,	сустракаўся	з	прадстаўнікамі	Міністэрства	нацыянальнай	адукацыі	
і	з	дырэктарамі	польскіх	школ.	Тады	ён	заявіў,	што	тэрмін	“актыўная	ацэнка”	сёння	па-
рознаму	разумеюць	ва	ўсім	свеце,	а	стваральнікі	гэтай	ідэі	страцілі	над	ім	кантроль.
	 У	 праграме	 “Школа,	 якая	 вучыцца”	 мы	 прайшлі	 шлях	 ад	 актыўнай	 ацэнкі,	 якая	
разумеецца	як	элементы	АА	(абвяшчэнне	вучням	мэтаў	урока,	вызначэнне	крытэрыяў	
поспеху,	 праца	 са	 зваротнай	 сувяззю,	 задаванне	 ключавых	 пытанняў	 і	 тэхніка	 іх	
задавання,	 узаемная	ацэнка,	 самаацэнка,	 супрацоўніцтва	 з	бацькамі)	да	 стратэгіі	АА,	
якая	трактуецца	як	дапамога	вучням	ў	 іх	навучанні.	Розніца	здаецца	тонкай,	але	пры	
ўважлівым	 разглядзе	 даволі	 істотная.	 У	 элементах	 актыўнай	 ацэнкі	 мы	 разгледзелі,	
напрыклад,	 прыёмы	 задавання	 пытанняў	 і	 абвяшчэнне	 мэтаў	 урока.	 Але	 прыёмы	
задавання	пытанняў	–	гэта	толькі	інструмент,	які	ў	руках	настаўніка	дапамагае	вучням	
вучыцца,	 а	 пастаноўка	 вучэбных	 мэтаў	 з’яўляецца	 неабходнай	 умовай	 эфектыўнага	
працэсу	 навучання.	 Адрозненне	 двух	 паняццяў	 –	 актыўная	 ацэнка	 і	 ацэнка,	 якая	
дапамагае	вучыцца,	–	да	якога	прыйшлі	ў	выніку	 глабальнай	дыскусіі	пра	адукацыю,	
таксама	 супала	 з	 нашымі	 думкамі	 пра	 АА.	 Мы	 адчулі,	 што	 “выраслі”	 з	 тагачаснага	
мыслення	катэгорыямі	сукупнасці	элементаў	АА,	і	з	упэўненасцю	прынялі	канцэпцыю	
АА,	якую	я	паспрабую	падрабязна	растлумачыць	у	гэтай	кнізе.
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15	 За	 дапамогу	 ў	 выбары	 прыкладаў	 з	 курсаў	 сардэчна	 дзякую	 Бажэне	 Аршэўскай,	 настаўніцы	 польскай	 мовы	
	 ў	пачатковай	школе	ў	Тыхах.	
16	 Рэкамендую	знакамітую	кнігу	Мэрыла	Гарміна	“Дух класа. Як матываваць вучняў да навучання”,	Варшава,	2008.
17	 Грунтоўныя	даследаванні	на	гэтую	тэму	праводзіў	праф.	Джон	Хэці.	Іх	вынікі	ён	прадставіў	у	кнізе	Visible Learning 
 (перакладзена	на	польскую	мову).

Тэхнікі актыўнай ацэнкі

У	раздзеле	9	 гэтай	кнігі	 я	разглядаю	каля	70	розных	 тэхнік,	 якія	дапамогуць	укараніць	
добрую	стратэгію	навучання	ў	вашай	школе.	Апісанне	тэхнік	змяшчае	рэкамендацыі	па	іх	
выкарыстанні.	Канкрэтныя	тэхнікі	могуць	быць	карыснымі	пры	рэалізацыі	стратэгіі,	што		
я	згадваю	ў	рэкамендацыях.	У	раздзелах,	прысвечаных	стратэгіям,	я	спасылаюся	на	гэтыя	
тэхнікі,	а	таксама	на	прыклады	іх	прымянення	з	анлайн-курса	ў	SUS15.
	 Іншыя	спосабы	рэалізацыі	стратэгій,	апісаныя	тут,	узяты	з	метадычнай	літаратуры16	ці	
абапіраюцца	на	досвед	канкрэтных	выкладчыкаў	і	мой	уласны.
	 Усе	 названыя	 тэхнікі	 простыя,	 не	 прадугледжваюць	 вялікіх	 затрат,	 таму	 імі	 можа	
карыстацца	 любы	 настаўнік.	 Яны	 не	 патрабуюць	 сур’ёзных	 зменаў	 у	 практыцы	
выкладання,	а	даследаванні	паказваюць17,	што	іх	выкарыстанне	прыводзіць	да	значных	
змен	ў	працэсе	навучання.
	 Існуе	 небяспека,	што	 некаторыя	 настаўнікі,	 якія	 карыстаюцца	 гэтай	 кнігай,	 будуць	
выкарыстоўваць	 толькі	 тэхнікі,	 а	 не	 стратэгіі.	 На	 жаль,	 такі	 падыход	 не	 дае	 добрых	
вынікаў.	 Перш	 чым	 ужываць	 пэўную	 тэхніку,	 нам	 трэба	 падумаць,	 навошта	 мы	 гэта	
робім,	 і	 выбраць	 такую	 тэхніку,	 якая	 ў	 нашых	 умовах	дае	надзею	на	 лепшыя	 вынікі.	
Мы	павінны	ўлічваць	такія	фактары,	як	узровень	выкладання,	патрэбы	вучняў,	з	якімі	
мы	працуем,	 спецыфіку	навакольнага	асяроддзя	або	нашы	 індывідуальныя	перавагі.	
Выбар	застаецца	за	настаўнікам,	і	менавіта	гэта	гарантуе	эфектыўнасць	методыкі.	Калі	
абраная	тэхніка	не	працуе	–	вядома,	варта	яе	змяніць.	Хаця	тэхнікі	АА	вельмі	простыя	
(такія,	як	правіла,	найлепшыя),	патрэбны	час,	каб	праверыць	і	ўкараніць	іх.
	 Настаўнікам	 цяжка	 прыняць,	 што	 ацэнка,	 якая	 дамагае	 вучыцца,	 патрабуе	 ад	 іх	
актыўнай	 працы	 кожны	 дзень,	 кожную	 хвіліну	 ўрока.	 Яны	 ўжываюць	 тэхніку	 адзін	
раз	і	чакаюць	хуткіх	вынікаў.	Выпадковае	прымяненне	тэхнікі	з’яўляецца	неабходным		
і	каштоўным	этапам	навучання	настаўніка	і	праверкі	новага	спосабу	навучання.	Аднак	
мы	заўважым	змены	толькі	тады,	калі	зробім	тэхніку	неад’емнай	часткай	кожнага	віду	
дзейнасці.	Падтрымка	іншых	настаўнікаў	вельмі	дапамагае	ў	свядомым	і	сістэматычным	
выкарыстанні	метадаў	–	сумеснае	абмеркаванне	эфектаў,	дыскусіі	і	адаптацыя	метадаў	
навучання	да	патрэб	вучняў.
	 Тэхнікі	адрозніваюцца	па	ступені	ўдзелу	настаўніка	і	класа,	а	таксама	па	іх	“глыбіні”	–	
ад	самых	простых,	якія	не	патрабуюць	спецыяльнага	ўвядзення	(напрыклад,	прынцып	
непадымання	рукі),	да	патрабавання	папярэдняй	падрыхтоўкі	вучняў	і,	нарэшце,	ацэнкі,	
якую	лепш	за	ўсё	рабіць	з	навучэнцамі	 (напрыклад,	самаацэнка).	Важна,	каб	кожная	
з	выбраных	тэхнік	прымянялася	бесперапынна	–	хвіліну за хвілінай, дзень за днём як 
вучнямі, так і настаўнікамі...
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	 Нерэгулярнае	 выкарыстанне	 нават	 самай	 лепшай	 тэхнікі	 не	 прывядзе	 да	 значных	
змен	у	выніках	навучання.	Прыёмы,	выбраныя	настаўнікам,	павінны	стаць	часткай	яго	
працы	 і	 пастаянным	 элементам	 урока,	 як,	 напрыклад,	 абвяшчэнне	 тэмы	 ўрока	 або	
адзначэнне	адсутных	у	журнале.	Тады	можна	разлічваць,	што	дадзеная	стратэгія	пачне	
“працаваць”	у	класе.
	 Найлепш,	калі	вучні	зразумеюць,	чаму	настаўнік	ужывае	тэхніку,	і	прывыкнуць	да	яе.	
Настаўнік	жа	правярае	эфектыўнасць	тэхнікі,	шукаючы	доказаў	для	рэалізацыі	стратэгіі	
і	кансультуючыся	з	вучнямі.	Гэта	надзвычай	важна	–	прыцягненне	вучняў	да	рэалізацыі	
стратэгіі.
	 Сачыць	за	эфектыўнасцю	выкарыстання	дадзенай	тэхнікі	на	ўроку	няпроста.	Найперш	
настаўнік	 арыентаваны	 на	 правядзенне	 заняткаў	 і	 не	 ў	 стане	 назіраць	 за	 рэакцыяй	
кожнага	вучня.	Рашэннем	гэтай	праблемы	ёсць	АА-назіранне	–	узаемнае	наведванне	
настаўнікамі	ўрокаў	калег	з	мэтай	ацэнкі	эфектыўнасці	 іх	працы.	Я	прысвячаю	гэтаму	
асобны	раздзел	кнігі.

Роля настаўніка

Настаўнік,	 які	 на	 практыцы	 прымяняе	 стратэгію	 актыўнай	 ацэнкі,	 канцэнтруецца	 не	
толькі	 на	 выкладанні,	 а	 найперш	на	навучанні	 вучняў.	Пытанне,	 якое	 ён	 задае	 сабе,	
гучыць	“Ці	вучацца	мае	вучні?”,	а	не	“Ці	добра	я	іх	вучу?”	Калі	яны	не	вучацца,	трэба	
даведацца	пра	іх	спосаб	працы	і	адаптаваць	да	гэтага	свае	метады	навучання.
	 Кірунак	 змены	 мыслення	 настаўніка	 ідзе	 ад	 пытання	 “Што	 я	 раблю,	 як	 выкладаю?”	
да	 пытання	 “Што	 вучні	 бяруць	 з	маіх	 урокаў?”.	 Такое	 змяненне	 павінна	 суправаджацца	
развагамі	вучняў	і	настаўніка	і	пошукам	адказу	на	пытанне:	“Што	прымушае	нас	вучыцца?”.
	 Кожны	настаўнік	ведае,	што	ён	не	прымусіць	вучня	вучыцца	–	вучань	павінен	гэтага	
хацець.	Праца	настаўніка	заключаецца	ў	тым,	каб	ствараць	сітуацыі,	у	якіх	вучні	вучацца	
эфектыўна,	 і	 ствараць	 спрыяльнае	для	навучання	 асяроддзе.	 У	 актыўнай	 ацэнцы	мы	
імкнёмся	зрабіць	вучняў	гатовымі	ўзяць	на	сябе	адказнасць	за	свой	працэс	навучання,	
каб	яны	больш	клапаціліся	пра	веды,	чым	пра	вынікі	тэстаў,	якія	правяраюць	іх	узровень.
	 У	 актыўнай	 ацэнцы	 адносіны	 настаўніка	 і	 вучня	 таксама	 змяняюцца.	 Настаўнік		
і	 вучні	 становяцца	 супрацоўнікамі,	 адносіны	начальнік–падначалены	 знікаюць.	 Вучні	
перастаюць	бачыць	настаўніка	толькі	як	ацэншчыка	і	пачынаюць	бачыць	у	ім	чалавека,	
які	дапамагае	ім	вучыцца	і	дасягаць	вяршыняў	сваіх	здольнасцей.
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Стратэгіі развіцця навучання і выкладання (RUN)

Хвіліна за хвілінай, дзень за днём і навучэнцы, і настаўнікі шукаюць інфармацыю пра 
тое, як ідзе працэс навучання, пастаянна адаптуюць метады навучання і выкладання 
да выяўленых адукацыйных патрэб вучняў...

Keeping	Learning	on	Track,	www.nwea.org

Стратэгія I. Вызначэнне і тлумачэнне 
вучням навучальных мэтаў і крытэрыяў 
поспеху.
З	 пункту	 гледжання	 навучэнца:	 я	 лепш	
вучуся,	калі	ведаю,	навошта	і	чаму	павінен	
вучыцца.

Стратэгія II. Арганізацыя дыскусій у класе, 
задаванне пытанняў і заданняў, якія 
даюць інфармацыю пра тое, як вучацца 
вучні.
З	 пункту	 гледжання	 навучэнца:	 я	 лепш	
вучуся,	 калі	 настаўнік	 размаўляе	 са	 мной	
пра	 мае	 поспехі	 і	 заўсёды	 ведае,	 на	 якім	
этапе	навучання	я	знаходжуся.

Стратэгія III. Прадастаўленне вучням такой 
зваротнай сувязі, якая дазваляе ім рабіць 
значны прагрэс у навучанні.
З	 пункту	 гледжання	 навучэнца:	 я	 лепш	
вучуся,	 калі	 настаўнік	 дае	 мне	 зваротную	
сувязь	 пра	 тое,	 што	 я	 зрабіў	 правільна,	
што	 і	 як	 мне	 трэба	 палепшыць,	 як	 я	 магу	
развівацца	далей.

Стратэгія IV. Дазвол вучням 
выкарыстоўваць адзін аднаго як 
навучальныя рэсурсы.
З	 пункту	 гледжання	 навучэнца:	 я	 вучуся	
лепш,	 калі	 выкарыстоўваю	 веды	 і	 навыкі	
сваіх	аднакласнікаў	і	сяброў.
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Стратэгія V. Дапамога вучням стаць 
адказнымі аўтарамі свайго навучання.
З	 пункту	 гледжання	 навучэнца:	 я	 вучуся	
лепш,	 калі	 ведаю,	 як	 адбываецца	 працэс	
майго	навучання,	калі	адказваю	за	яго.

Як працаваць са стратэгіямі?

Я	рэкамендую	прытрымлівацца	працэдуры,	якая	выкарыстоўваецца	ў	курсе	SUS:

1.	Важнасць стратэгіі і крытэрыі поспеху. Задумваюся	над	тым,	што	азначае	стратэгія	
	 для	мяне	і	маіх	вучняў.	Я	вызначаю,	якіх	эфектаў	я	хачу	дасягнуць,	выкарыстоўваючы		
	 дадзеную	 стратэгію.	 Вызначаю,	 як	 даведаюся,	 што	 дадзеная	 стратэгія	 працуе	 на		
	 маіх	уроках,	–	гэта	значыць,	вызначаю	крытэрыі	поспеху.
2.	Пошук доказаў. Задумваюся	над	тым,	як	змагу	праверыць,	ці	былі	выкананы	пэўныя	
	 крытэрыі	і	рэалізавана	стратэгія.	Што	можна	назіраць	падчас	урока?	Для	гэтага	мне		
	 трэба	 будзе	 вызначыць	 пачатковы	 стан	 (як	 ёсць	 цяпер)	 і	 канчатковы	 стан	 (як		
	 павінна	быць).
3.	Выбар метадаў.	 Я	 выбіраю	 метады,	 якія	 дапамогуць	 мне	 рэалізаваць	 абраную	
	 стратэгію.	Вызначаю	прамежак	часу,	пасля	якога	я	змагу	зрабіць	высновы.
4.	Прымяненне і кантроль метадаў.	 Выкарыстоўваю	 выбраныя	 метады	 і	 бачу,	 ці	
	 набліжаюся	 я	 да	 вызначаных	 крытэрыяў	 поспеху.	 Калі	 выбар	 быў	 няправільны,		
	 я	мяняю	метады	на	больш	перспектыўныя.
5.	Падсумаванне. Праз	 пэўны	 прамежак	 часу	 я	 вывучаю,	 як	 змянілася	 сітуацыя	 –	 ці	
	 ёсць	у	мяне	доказы	 таго,	што	крытэрыі	поспеху	былі	дасягнуты,	або	наколькі	мне		
	 ўдалося	да	іх	наблізіцца?

Ідэя для эфектыўнай рэалізацыі стратэгіі
Кожны	 настаўнік	 нашай	 групы	 мае	 надрукаваныя	 крытэрыі	 поспеху	
абранай	стратэгіі	і	размяшчае	іх	на	бачным	месцы	ў	кабінеце,	каб	памятаць	
пра	іх	на	працягу	ўрока.

Ірэна Карольчык-Варцок, настаўніца польскай мовы,
грамадская пачатковая школа №1 у Шчэціне
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Праца	над	стратэгіямі	ніколі	не	сканчаецца	–	пасля	падвядзення	вынікаў	мы	пачынаем	
яе	зноў.	Падобна	таму,	як	шлях	да	добрага	навучання	бясконцы	–	вы	заўсёды	можаце	
ісці	далей,	выбіраючы	розныя	сцяжынкі.
	 Я	 чытала	 ў	 адной	 з	 кніг	 пра	 актыўную	 ацэнку,	 што	 настаўнік,	 які	 сцвярджае,	 што	
ўжо	ведае,	як	вучыць,	і	не	мае	патрэбы	ў	якіх-небудзь	зменах,	павінен	пакінуць	працу.	
Можа,	 такі	 падыход	радыкальны,	 але,	безумоўна,	дапамагае	працягваць	развівацца,	
атрымліваць	задавальненне	ад	працы	і	прадухіляць	прафесійнае	выгаранне.

Анкета “Пяць стратэгій”

Я	 прапаную	 запоўніць	 анкету	 перад	 чытаннем	 кнігі	 (слупкі	 А	 і	 Б),	 а	 затым	 пасля	
прымянення	стратэгіі	АА	ў	вашай	працы	(слупкі	Г	і	Д).	Гэта	форма	самаацэнкі.
	 Мы	выказваем	сваё	меркаванне	ў	балах	–	ад	1	да	5.
	 Параўноўваючы	вынікі,	вы	даведаецеся,	якія	змены	адбыліся	ў	вашым	індывідуальным	
успрыманні	той	ці	іншай	стратэгіі,	а	таксама	ў	тым,	як	вы	іх	выкарыстоўваеце	ў	працы		
з	вучнямі.

А

Як я ацэньваю 
важнасць 
дадзенага 
дзеяння
для працэсу 
навучання 
вучняў?

1	2	3	4	5

Б

Наколькі 
дадзеная 
дзейнасць 
прысутнічае 
на маіх 
уроках?

1	2	3	4	5

Г

Як я ацэньваю 
важнасць 
дадзенага 
дзеяння
для працэсу 
навучання 
вучняў?

1	2	3	4	5

Д

Наколькі 
дадзеная 
дзейнасць 
прысутнічае 
на маіх 
уроках?

1	2	3	4	5

Ствараю	атмасферу,	
спрыяльную	для	навучання,	
у	якой	могуць	быць	розныя	
стылі	дзеяння.

Дзялюся	з	вучнямі	мэтамі	
ўрока.

Вызначаю	крытэрыі	поспеху,	
інфармую	пра	іх	вучняў

Даю	вучням	час	паразважаць	
над	тым,	чаму	яны	навучыліся.

Правяраю,	як	вучацца	мае	
вучні	і	ці	вучацца	ўвогуле.
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А

Як я ацэньваю 
важнасць 
дадзенага 
дзеяння
для працэсу 
навучання 
вучняў?

1	2	3	4	5

Б

Наколькі 
дадзеная 
дзейнасць 
прысутнічае 
на маіх 
уроках?

1	2	3	4	5

Г

Як я ацэньваю 
важнасць 
дадзенага 
дзеяння
для працэсу 
навучання 
вучняў?

1	2	3	4	5

Д

Наколькі 
дадзеная 
дзейнасць 
прысутнічае 
на маіх 
уроках?

1	2	3	4	5

Не	іду	далей,	калі	не	
ўпэўнены,	што	ўсе	вучні
зразумелі	пытанне	ці	заданне.

Зробленыя	памылкі	разглядаю	
як	шлях	да	развіцця.

Уключаю	вучняў	у	вызначэнне	
мэтаў	урока	і	крытэрыяў	
поспеху.

Дапамагаю	вучням	вызначыць	
іх	наступныя	дзеянні	ў	працэсе	
навучання.

Даю	вучням	зваротную	сувязь,	
падтрымліваю	іх	развіццё		
і	матывую	іх	вучыцца.

Я	паказваю	вучням	розныя	
метады	самаацэнкі.

Матывую	вучняў	да	
самаацэнкі.

Заклікаю	навучэнцаў	
паразважаць	пра	свой	працэс	
навучання.

Выкарыстоўваю	працу	ў	групах	
і	ў	парах.

Заклікаю	вучняў	выкарыстоў-
ваць	веды	адзін	аднаго.

Задаю	вучням	пытанні,	якія	
прымушаюць	задумацца.
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РАЗДЗЕЛ 2

СТРАТЭГІЯ ПЕРШАЯ. ВЫЯЎЛЕННЕ І ТЛУМАЧЭННЕ 
ВУЧНЯМ МЭТАЎ НАВУЧАННЯ І КРЫТЭРЫЯЎ 
ПОСПЕХУ

Стратэгія	з	пункту	погляду	вучня:		
я	лепш	вучуся,	калі	ведаю,	навошта	
раблю	гэта	і	чаму	павінен	навучыцца.

Пытанні, на якія я спрабую адказаць у гэтым раздзеле:

	 Чаму варта вызначыць мэты ўрока і крытэрыі поспеху і данесці іх да вучняў?
 На чым грунтуецца праца з мэтамі?
 Як пабудаваць новыя веды на ўжо набытых?
 Як эфектыўна пабудаваць крытэрыі поспеху?
 Як даведацца, што была рэалізавана першая стратэгія?

Калі	 я	 азнаёмілася	 з	 актыўнай	 ацэнкай,	 пераканалася,	 што	 мне	 трэба	
паведамляць	сваім	вучням	мэту	ўрока.	Гэта	было	значнай	зменай	у	маёй	
працы	(я	тады	выкладала	матэматыку	ў	ліцэі),	бо	да	гэтага	часу	да	ўрока		
я	планавала	заданні,	звязаныя	з	тэмай,	але	не	думала,	чаго	хачу	дасягнуць	
праз	 іх	 выкананне	 і	 як	 я	 буду	 інфармаваць	 вучняў	пра	 гэта.	 Аднак	праз	
некаторы	час	мае	вучні	папрасілі	скончыць	працу	з	гэтымі	мэтамі	і	нарэшце	
вярнуцца	да	выканання	заданняў.	Я	перажывала,	што	яны	не	ацанілі	маіх	
намаганняў.	 У	 гэтым	 раздзеле	 я	 растлумачу,	 чаму	 гэта	 адбылося.	 Але	
спачатку	давайце	разбярэмся	з	першай	стратэгіяй.

Першая	стратэгія	дае	вучням	інфармацыю:	
навошта	 яны	 чамусьці	 вучацца	 (мэта)		
і	што	будзе	ацэньвацца	(крытэрыі	поспеху).	
Часам	 (асабліва	 ў	 цытатах	 настаўнікаў)	
у	 тэксце	 выкарыстоўваецца	 абрэвіятура	
“НаШтоБуЗУ”,	якая	ўтварылася	з	фразы	“На	
што	мы	будзем	звяртаць	увагу”	–	гэта	яшчэ	
адно	азначэнне	крытэрыяў	поспеху.
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Вучань,	як	і	ўсе	навучэнцы,	мае	права	ведаць,	
у	якім	напрамку	ён	павінен	развівацца,	што	
запланавана	і	чаму.	Гэтыя	веды	неабходныя	
для	правільнага	працэсу	навучання.	Вучань,	
які	 ўсведамляе	 мэту,	 мае	 значна	 большыя	
шанцы	на	 поспех	 у	 навучанні,	 таму	што	 ён	
больш	матываваны	да	пазнання	і	навучання.	
Плануючы	 ўрок	 (у	 ідэале	 шэраг	 урокаў),	
падумайце,	 чаму	 вы	 выкладаеце	 тэму,	 ці	

Часам	 настаўнікі	 вырашаюць	 здзівіць	 вучняў	 і	 паставіць	 мэты	 толькі	 ў	 канцы	 ўрока.	
Потым	 яны	 задаюць	 пытанне:	 “Як	 вы	 думаеце,	 чаго	 мы	 хацелі	 дасягнуць	 на	 гэтых	
занятках?”.	 Аднак	 я	 не	 рэкамендую	 такі	 спосаб,	 бо	 ён	 пазбаўляе	 вучняў	магчымасці	
далучыцца	да	працэсу	навучання.

Пра стратэгію I
Першая	стратэгія	–	аснова	навучання	 і	 выкладання.	Калі	я	прыходжу	на	
ўрок,	я	заахвочваю	сваіх	вучняў	да	дзеяння	і	мыслення	разам	са	мной.	Яны	
павінны	быць	актыўнымі,	працаваць	свядома	і	старанна	пры	падтрымцы	
аднакласнікаў	і	маёй,	каб	вырашаць	праблемы	і	пераадольваць	цяжкасці.	
У	 атмасферы	 бяспекі	 (без	 крытыкі	 і	 страху)	 яны	 дасягаюць	 асабістых	 	
і	групавых	поспехаў	–	ведаюць,	што	іх	можна	дасягнуць.

Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах

можа	яна	спатрэбіцца	вашым	вучням.	Гэта	запатрабуе	ад	вас	вельмі	ўважлівага	падыходу	
да	вучэбнай	праграмы,	 	таксама	запатрабуе	прадстаўлення	і	тлумачэння	мэтаў	вучням.	
Вам	недастаткова	ведаць,	да	чаго	вы	імкняцеся,	гэта	павінны	ведаць	і	вашыя	вучні,	а	не	
толькі	 здагадвацца.	 Паспрабуйце	 сфармуляваць	мэты	 на	 зразумелай	 для	 вучняў	мове		
і	прадставіць	іх	на	пачатку	ўрока.

Праца з мэтамі
Вы	 можаце	 паведаміць	 сваім	 вучням	
пра	мэты,	выкарыстоўваючы	дыяграму.	
Вучань	 атрымлівае	 дыяграму	 (схему)	
перад	 тэматычным	 блокам	 і	 запаўняе	
яе	паступова,	пазначаючы	мэты,	якіх	ён	
ужо	дасягнуў.

Ёланта Крысман, 
школьны комплекс у Чачы
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Добрай	практыкай	з’яўляецца	пісьмовае	прадстаўленне	вучням	мэтаў,	каб	яны	маглі	ў	любы	
час	праверыць,	ці	 ідзе	 іх	навучанне	ў	правільным	кірунку.	Больш	амбітным	настаўнікам	
рэкамендую	паспрабаваць	вызначаць	мэты	разам	з	вучнямі	–	гэта	вельмі	карысна,	паколькі	
робіць	вучняў	яшчэ	больш	адказнымі	за	свой	працэс	навучання.
	 Вучні	 добра	 прымаюць	 выклікі,	 калі	 мэты	 ім	 вядомыя,	 і	 яшчэ	 лепш,	 калі	 мэты	 з	 імі	
ўзгоднены.

Прадстаўленне вучням мэты ўрока
Мы	можам	вызначаць	мэты	рознымі	спосабамі.	Адна	з	маіх	калег	запісвае	
мэту	ўрока	на	дошцы	замест	тэмы.	Іншая	аддае	перавагу	раздачы	вучням	
лісткоў	 з	 запісанай	 мэтай;	 гэтыя	 лісты	 яна	 просіць	 уклеіць	 у	 сшытак.	
Вы	 таксама	 можаце	 раздаваць	 карткі	 з	 пэўнымі	 мэтамі	 для	 дадзенага	
раздзела	 і	 вяртацца	 да	 іх	 падчас	 кожнага	 ўрока,	 чытаючы	 (настаўнік	 ці	
вучань),	якую	мэту	будзеце	імкнуцца	дасягнуць.

Ёанна Лісевіч, пачатковая школа №4 ім. Ян Матэйкі ў Баляслаўцы

Варта	праверыць	(з	іншым	настаўнікам,	з	аднагодкамі	нашых	вучняў	ці	з	вучнямі	падчас	
урока),	 ці	 зразумелі	 яны	мэты.	 Вы	можаце	 папрасіць	 вучняў	 пераказаць	 мэту	 сваімі	
словамі.	Часта	атрымліваецца,	што,	нягледзячы	на	нашы	намаганні,	вучні	разумеюць	
мэту	зусім	па-іншаму.
	 Некаторыя	настаўнікі	лічаць,	што	мэта	ўрока	выводзіцца	з	тэмы.	Аднак	тэма	ўрока	
не	 замяняе	 мэту.	 Веданне	 толькі	 тэмы	 прымушае	 вучня	 дадумваць,	 якая	 мэта	 ў	 ёй	
схаваная,	і	такія	развагі	могуць	быць	няправільнымі.
	 Увага!	Некаторыя	настаўнікі,	калі	ім	удаецца	сфармуляваць	адну	мэту	ўрока,	даюць	
яе	замест	тэмы.
	 Тут	 мы	 закранаем	 важны	 аспект	 –	 колькасць	 мэтаў.	 Вельмі	 многія	 настаўнікі	
маюць	спакусу	вызначыць	шмат	мэтаў	урока.	Ім	здаецца,	што	дзякуючы	гэтаму	будзе	
гарантавана	 іх	 дасягненне.	 На	жаль,	 так	 не	 атрымліваецца.	 Вялікая	 колькасць	мэтаў	
мае	два	недахопы:	па-першае,	вы	не	зможаце	
дасягнуць	 усіх	 вызначаных	 мэтаў,	 а	 таму		
і	 вы,	 і	 вашы	 вучні	 будзеце	 засмучаны	 гэтым;	
па-другое,	 вучні	 не	 змогуць	 запомніць	 усе	
мэты	 і	 таму	 не	 змогуць	 на	 іх	 засяроджвацца.	
Вы	 зможаце	 ўдакладніць	 вызначаныя	 мэты	
з	 дапамогай	 крытэрыяў	 поспеху.	 Гэта	 вельмі	
пажадана	пры	ўмове,	што	вы	не	перагружаеце	
гэтымі	крытэрыямі	вучняў.
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18	 Moss	C.	M.,	Brookhart	S.	M.,	Мэты навучання. Як дапамагчы вучням зразумець кожны ўрок?	[Learning Targets: Helping 
 Students Aim for Understanding in Today’s Lesson],	пераклад	Gasperczyk	W.,	Цэнтр	грамадзянскай	адукацыі	2014

“Мэтай	можна	назваць	навучальную	мэту	толькі	тады,	калі	настаўнік	і	вучні	ведаюць	яе	
і	рухаюцца	да	яе	дасягнення”18.
	 Важна	як	сфармуляваць	мэты	на	пачатку	ўрока,	так	і	падсумаваць	іх	у	канцы	заняткаў	
–	ці	дасягнуты	яны	і	ў	якой	ступені.	Такім	чынам	вучні	будуць	ведаць	пра	свой	поспех		
і	пра	тое,	што	яны	вучацца.
	 Мая	праблема	з	мэтамі,	пра	якія	я	згадвала	ва	ўводзінах,	была	звязана	з	адсутнасцю	
падсумавання	іх	рэалізацыі.	Мае	вучні,	напэўна,	не	разумелі,	навошта	я	ім	прадстаўляла	
гэтыя	мэты,	калі	потым	да	іх	не	вярталася.	Мне	было	цяжка	знайсці	час	на	падвядзенне	
вынікаў,	бо	імкнулася	паспець	за	праграмай.	Аднак	праца	з	мэтамі	патрабуе	рэфлексіі	
пра	ступень	іх	дасягнення	ў	канцы	заняткаў.	Гэта	абавязковая	ўмова.
	 Аналіз	 ступені	 дасягнення	 мэтаў	 можа	 прымаць	 розныя	 формы.	 Вы	 можаце	
папрасіць	 вучняў	 выказаць	 уласнае	 меркаванне,	 вы	 можаце	 задаць	 ім	 кантрольныя	
пытанні,	 вы	 можаце	 папрасіць	 вучняў	 дапоўніць	 сказы,	 якія	 маюць	 сувязь	 з	 мэтамі	
ўрока	(напрыклад,	“Сёння	я	даведаўся,	што...),	альбо	вы	можаце	проста	выдзеліць	час	
на	ўроку	для	дыскусіі	пра	ступень	дасягнення	мэтаў.	Інфармацыя,	атрыманая	ад	вучняў,	
павінна	выкарыстоўвацца	для	планавання	наступных	крокаў	у	працэсе	навучання.	Для	
вучняў	гэта	будзе	доказам	таго,	што	яны	могуць	вучыцца	і	на	самай	справе	атрымліваюць	
больш	ведаў.	Пасля	завяршэння	ўрока	ваш	вучань	зможа	адказаць	на	пытанне,	чаму	ён	
навучыўся.
	 Гэта	цесна	звязана	са	стратэгіяй	II,	пра	якую	я	распавяду	ў	наступным	раздзеле.

Кароткі змест урока – няскончаныя сказы
Праца	 можа	 быць	 палегчана	 дошкай	 з	 няскончанымі	 сказамі,	 якія	
вучням	трэба	дапоўніць.	Вучні	робяць	гэта	па-рознаму:	пішуць,	гавораць,	
малююць.
	 Часам	 я	 пераношу	 няскочаныя	 сказы	 на	 пачатак	 наступных	 заняткаў	 –	
гэта	значыць,	даю	вучням	паглядзець	у	сшытак	з	ужо	запісанымі	сказамі,	
якія	 ім	 трэба	 вусна	 скончыць:	 на	 мінулым	 уроку	 навучыўся...,	 нядаўна	 	
я	даведаўся	пра	...,	у	маёй	памяці	засталося...,	учора	на	ўроку	я	займаўся...

Моніка Кульпа, гімназія ім. караля Уладзіслава Ягайлы ў Непаломіцах
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Падсумаванне мэтаў
Настаўнік	 прыродазнаўства	 мае	 дамоўленасць	 з	 вучнямі,	 што	 пры	
дасягненні	мэты	на	ўроку	вучні	пішуць	насупраць	яе	плюс.	Гэта	прымушае	
ўсіх	сачыць	за	ходам	урока	і	быць	пільнымі,	бо	напрыканцы	мы	правяраем	
гэтыя	значкі	і	эфектыўнасць	у	дасягненні	пастаўленых	мэтаў.

Здзіслава Беднаж, школа №1 ім. Яна Каханоўскага ў Тшэбятаве

Кантроль за мэтамі і НаШтоБуЗУ на занятках
У	 адным	 з	 3-х	 класаў	 настаўнік	 запісвае	 мэты	 і	 НаШтоБуЗУ	 на	 бакавой	
дошцы,	 а	 потым	 пакідае	 іх	 на	 цэлы	 дзень	 працы	 з	 класам.	 Вучань,	 які	
першы	 заўважыць,	 што	 мэта	 альбо	 крытэрый	 НаШтоБуЗУ	 дасягнуты,	
размяшчае	на	дошцы	побач	з	мэтай	ці	крытэрыем	поспеху	сіні	магніт.
	 У	 адным	 з	 2-х	 класаў	 вучні	 паведамляюць	 настаўніку	 пра	 выкананыя	
заданні,	грукаючы	па	стале.
	 Я	са	сваімі	вучнямі	выкарыстоўваю	іншы	падыход.	Перад	урокам	я	кладу	
на	 стол	 адкрыты	 сшытак	 з	 наклеенымі	 мэтай	 і	 НаШтоБуЗУ,	 а	 калі	 вучні	
заўважаюць,	што	мы	нечага	дасягнулі,	то	ставяць	насупраць	адпаведнага	
пункта	зялёную	кропку.
	 Як	 бачыце,	 у	 кожнага	 з	 настаўнікаў	 у	 нашай	 групе	 ёсць	 свой	 спосаб	
кантролю	за	дасягненнем	мэтаў.	Мы	лічым,	што	такім	чынам	мы	мабілізуем	
вучняў	да	выканання	запланаваных	мэтаў	і	задач.	Дзеці	адчуваюць	сябе	
лепш,	бо	ведаюць,	чым	будуць	займацца	і	што	іх	чакае	ў	той	ці	іншы	дзень.	
Пытанняў	накшталт	“Скажыце,	калі	ласка,	а	што	мы	будзем	рабіць	сёння?”	
ці	“Што	яшчэ?”	і	падобных	стала	значна	менш.	Такі	маніторынг	утрымлівае	
ўвагу	вучняў	на	ўроках,	і	многія	з	іх	вельмі	рады	першымі	заўважыць,	што	
нешта	зроблена.

Бэата Малкоўска, школьны комплекс №13 у Кашаліне

Працуючы	з	актыўнай	ацэнкай	з	гімназістамі,	я	спачатку	не	магла	дасягнуць	сваіх	мэтаў;	
мне	спатрэбіўся	пэўны	час,	каб	навучыцца	планаваць	урок	і	яго	мэты	такім	чынам,	каб	
мы	з	вучнямі	маглі	іх	дасягнуць.
	 Праца	з	мэтамі	заключаецца	не	толькі	ў	іх	агучванні	спачатку	і	падвядзенні	вынікаў	
у	 канцы	 ўрока.	 Яны	 павінны	 прысутнічаць	 на	 працягу	 ўрока.	 У	 ідэале	 вы	 павінны	
звяртацца	 да	 іх	 на	 ўроках	 або	 рабіць	 перапынкі,	 каб	 абмеркаваць	 з	 вучнямі	 тое,	 як	
далёка	вы	зайшлі	ў	дасягненні	мэтаў	урока.
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Як працаваць з мэтамі?
Я	прашу	дзяцей	уявіць	мэту	ўрока	як	гару,	на	якую	яны	падымаюцца	са	
мной.	Пасля	заканчэння	заняткаў	яны	самі	ацэньваюць,	ці	дасягнулі	яны	
вяршыні,	 ці	 ўсё	 яшчэ	на	шляху	да	 яе,	 ці,	магчыма,	 яшчэ	не	пачалі	 свой	
пад’ём	на	вяршыню.	Для	гэтага	яны	дадаткова	выкарыстоўваюць	ацэнку	
пальцамі	(добра,	вельмі	добра,	не	вельмі	добра).

Анэта Лявіцка, пачатковая школа №7 Свідніка

Мэты	могуць	быць	прадстаўлены	на	адзін	
урок	ці	на	цыкл	з	некалькіх	урокаў.	Аднак	
памятайце,	што	мэта,	 дадзеная	 на	 адным	
уроку,	 звычайна	 не	 застаецца	 ў	 памяці	
вучняў	на	наступным.	Калі	вы	ставіце	мэты	
на	некалькі	ўрокаў,	абавязкова	нагадвайце	
іх	 падчас	 кожнага	 з	 ўрокаў	 дадзенага	
цыкла.

Планаванне	 ўрокаў	 цесна	 звязана	 з	 канструктывісцкім	 выкладаннем,	 гэта	 значыць	
стварэннем	новых	ведаў	на	аснове	тых,	якія	ўжо	ёсць.	Калі	вы	пачынаеце	планаваць	
урок,	 вы	 ведаеце,	 пра	 што	 гаварылася	 раней,	 пра	 тое,	 што,	 напэўна,	 ужо	 ведаюць	
вашы	вучні	па	тэме.	Аднак	вы	ведаеце	не	ўсё,	бо	вы	не	адзіная	крыніца	ведаў	вашых	
вучняў.	У	канструктывісцкім	навучанні	трэба	ўзгадніць	як	тое,	што	вы	ведаеце	пра	веды	
вучняў,	так	і	тое,	што	вы	не	ведаеце	пра	іх	веды.	Паспрабуйце	пабудаваць	новы	змест	
на	інфармацыі	і	паняццях,	ужо	вядомых	вучням.

Наступныя	сказы	могуць	дапамагчы	вам:
	 Гэта	падобна	да...
	 Гэта	адрозніваецца	ад	таго,	што	мы	ўжо	абмяркоўвалі,	тым...
	 Гэта	аналагічна	пытанню,	якое	абмяркоўвалася	раней...
	 Давайце	знойдзем	падабенства	і	адрозненні	паміж...
	 Як	вы	ўжо	ведаеце	з...
	 Што	вы	ўжо	ведаеце	пра	гэта?

Пры	 гэтым	 я	 не	 рэкамендую	 распытваць	 вучняў	 пра	 тое,	 што	 яны	 павінны	 ведаць.	
Гэта	хутчэй	прыводзіць	да	стрэсу	і	адмаўлення	новага	і	не	дапамагае	выкарыстоўваць	
папярэднія	веды.	Добра,	калі	новыя	веды	абапіраюцца	на	ўжо	набытыя	веды.
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Праца над першай стратэгіяй
Мы	 лічым,	 што	 пастаноўка	 мэтаў	 павінна	 стымуляваць	 навучанне	 	
і	 намаганні	 навучэнцаў.	 Іх	 можна	 планаваць,	 зыходзячы	 з	 таго,	 што	
навучэнцы	 ўжо	 ведаюць,	 а	 таксама	 з	 таго,	што	 ўяўляе	 для	 іх	 цяжкасць.	
Варта	 ўлічваць	 інтарэсы	 вучняў.	 Адной	 з	формаў	 высвятлення	 таго,	што	
вучні	 ведаюць,	 з’яўляюцца	 карты	 самаацэнкі,	 дзе	 вучні	 пазначаюць	
зразумелую	ім	інфармацыю	і	матэрыял,	які	яны	дагэтуль	не	разумеюць.
	 Больш	 за	 тое,	 ведаючы	 мэты	 ўрока,	 вучні	 могуць	 дадаваць	 уласныя	
прапановы	 па	 пытаннях,	 якія	 яны	 хацелі	 б	 узняць	 –	 такая	 інфармацыя	
надзвычай	 каштоўная.	 Таксама	 варта	 ўдакладніць	 найбольш	 важныя	
моманты	 ўрока	 і	 прадбачыць	 праблемы.	 Дайце	 вучням	 стымулюючы	
матэрыял,	 які	 азнаёміць	 іх	 з	 тэмай.	 Першапачаткова	 вы	 можаце	 даць	
выканаць	некалькі	практыкаванняў	у	парах,	каб	вучні	абменьваліся	сваімі	
паведамленнямі.

Рэната Канеўска, грамадская пачатковая школа і гімназія ў Познані

Як рэалізаваць першую стратэгію?
Дапаможнік,	 які	 быў	 створаны	 ў	 сярэдняй	 школе	 №6	 ім.	 Спартыўнага	
чэмпіянату	з	інтэграцыйнымі	філіяламі	ў	Рыбніку.
1.	Лепш	планаваць	мэты	і	крытэрыі	поспеху,	зыходзячы	з	дасягненняў	ці	 	
	 вынікаў	працы	вучняў	на	сённяшні	дзень.
2.	Удзел	вучняў	у	планаванні	мэтаў	і	вызначэнні	мэты	–	гэта	ідэал,	да	якога		
	 мы	імкнемся.
3.	Абавязкова	 паведамляйце	 вучням	 мэты	 і	 НаШтоБуЗУ.	 Настаўнік	 	
	 тлумачыць,	 а	 вучні	 запісваюць	 НаШтоБуЗУ	 ў	 сшыткі.	 Пераканайцеся,	 	
	 што	мэты	зразумелыя	вучням.	Але	мэты	таксама	можна	раздрукаваць	 	
	 і	даручыць	вучням	уклеіць	 іх	 у	 свой	сшытак;	 іх	можна	толькі	агучыць,	 	
	 а	падчас	урока	спытааць:	“Навошта	гэты	ўрок?”.
4.	Варта	 праверыць	 тое,	 што	 вучні	 ўжо	 ведаюць,	 выкарыстоўваючы	 	
	 прыёмы:	 “Практыкаванне	 для	 добрага	 старту”,	 “Тэст	 без	 ацэнкі”,	 	
	 “Узаемная	ацэнка”,	“Падсумаванне	ўрока”,	“30	секунд	на	падсумаванне”,		
	 а	таксама	віктарыны,	крыжаванкі,	каляровыя	карткі	і	іншыя.
Акрамя	 таго,	 мы	 прадстаўляем	 мэты	 і	 НаШтоБуЗУ	 з	 дапамогай	
мультымедыйных	 праектараў:	 мэты	 і	 крытэрыі	 поспеху	 паказаны	 на	
экране	(вы	можаце	пазначыць	мэты	і	крытэрыі	рознымі	колерамі).

Міраслава Матыка,
гімназія №6 ім. Спартыўнага чэмпіянату з інтэграцыйнымі філіяламі ў Рыбніку
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19	 Moss	C.	M.,	Brookhart	S.	M.,	Мэты	навучання	
20	 Прыклад	узяты	з	кнігі	Moss	C.	M.,	Brookhart	S.	M.,	Мэты	навучання	

Даведайцеся,	што	вучні	ўжо	ведаюць	пра	новую	тэму.	Гэта	можа	быць	вельмі	карысна,	
напрыклад,	калі	вы	выявіце,	што	можаце	пачаць	значна	далей,	чым	меркавалі,	альбо	
што	варта	выкарыстоўваць	веды	вучняў,	атрыманыя	па-за	школай.
	 Першая	 стратэгія	 спалучае	 мэты	
і	 крытэрыі	 поспеху.	 Розніца	 паміж	
гэтымі	 паняццямі	 найбольш	 выразна	
прасочваецца	 ў	 сцвярджэнні:	 мэта	 –	 гэта	
запланаваны	 вынік,	 а	 крытэрыі	 поспеху	 –	
спосаб	яго	дасягнуць.	Розніца	паміж	мэтай		
і	крытэрыямі	добра	ілюструецца	прыкладам:	
“У	 казцы	 пра	 Папялушку	 мэта	 прынца		
–	 знайсці	 Папялушку.	 А	 крытэрый	 поспеху		
і	падсумаванне	вывучанага	матэрыялу	–	падыходзячы	па	памеры	туфлік	(прымярэнне	
туфліка).	Апошняе	канцэнтравала	ўвагу	на	пошуку	дзяўчыны	і	прадстаўляла	доказы19.
	 Цяпер	мы	пераходзім	да	другой	часткі	першай	стратэгіі,	якая	заключаецца	ў	стварэнні,	
а	затым	прадастаўленні	вучням	інфармацыі,	што	будзе	ацэньвацца.	Гэтая	інфармацыя	
павінна	быць	вельмі	канкрэтнай,	каб	вучань	мог	сам	ацаніць,	ці	засвоіў	ён	матэрыял	
дастаткова	добра.	Кожнаму	ўроку	і	кожнай	праверачнай	рабоце	павінны	папярэднічаць	
прадстаўленыя	вучням	крытэрыі	паспяховасці	(НаШтоБуЗУ).	Я	рэкамендую	правераную	
добрую	 практыку	 прадастаўлення	 вучням	 крытэрыяў	 поспеху	 ў	 пачатку	 ўрока		
і	 паслядоўнага	 збору	 іх	 у	 адно	 цэлае	 –	 гэта	 дапаможа	 вучням	 падрыхтавацца	 да	
праверачнай	работы.
	 Вызначэнне	крытэрыяў	поспеху	падобна	на	заключэнне	дамовы	з	вучнем	пра	тое,	
што	будзе	праверана	і,	магчыма,	ацэнена.	Калі	вы	не	ўключыце	што-небудзь	у	крытэрыі	
поспеху,	вы	не	можаце	ацэньваць	гэта	пры	праверцы	работы	вучня.	Дамова	абавязвае.

Прыклады мэтаў і крытэрыяў поспеху

1. Прыклад з усясветнай гісторыі20

Мэта:	Мы	вучымся	праводзіць	 гістарычнае	даследаванне,	 якое	аналізуе	 гістарычную	
падзею,	 апісвае,	 што	 адбылося,	 чаму	 гэта	 адбылося	 і	 чаму	 да	 гэтага	 часу	 вядзецца	
дыскусія	вакол	гэтай	тэмы.
Крытэрыі поспеху: змагу	выкарыстаць	этапы	гістарычнага	даследавання,	каб	адказаць	
на	наступныя	пытанні	пра	забойства	прэзідэнта	Джона	Кенэдзі:
	 Што	пра	гэта	вядома?
	 У	чым	мы	да	гэтага	часу	не	ўпэўнены?
	 У	чым	разыходжанні	ў	меркаваннях	на	гэты	конт?
	 Якія	доказы	пацвярджаюць	розныя	пункты	гледжання?
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21	Прыклад	узяты	з	кнігі	Moss	C.	M.,	Brookhart	S.	M.,	Мэты навучання

2. Прыклад з роднай мовы21

Мэта:	вучымся	знаходзіць	уласныя	імёны	ў	тэксце.
Крытэрыі поспеху:	змагу	прачытаць	тэкст	 і	пазначыць	усе	ўласныя	імёны,	якія	я	магу	
знайсці.

3. Прыклад з гісторыі Польшчы
Мэта: даведаемся,	якое	значэнне	для	Польшчы	мела	кіраванне	Казіміра	Вялікага.
Крытэрыі поспеху:
	 назаву	гады	кіравання	Казіміра	Вялікага;
	 пакажу	межы	Польшчы	да	і	ў	канцы	кіравання	Казіміра	Вялікага;
	 назаву	па	меншай	меры	5	дасягненняў	Казіміра	Вялікага.

4. Прыклад з матэматыкі
Мэта:	даведаюся	пра	розныя	тыпы	дробаў.
Крытэрыі поспеху:
	 буду	адрозніваць	правільны	дроб	ад	няправільнага;
	 буду	адрозніваць	змешаныя	дробы;
	 перавяду	няправільны	дроб	у	змешаны	і	наадварот.

НаШтоБуЗУ да вучнёўскай работы:
Напішы	характарыстыку	Баладыны.	Яна	павінна	ўключаць:
	 прэзентацыя	 персанажа	 –	 хто	 гэта	 і	 ў	 якім	 літаратурным	 творы	

	 дзейнічае;
	 апісанне	знешняга	выгляду	персанажа;
	 апісанне	рыс	яе	характару	(не	менш	за	5)	 і	прыклады	паводзін,	у	якіх	

	 гэтыя	рысы	праяўляюцца;
	 звярні	 ўвагу	 на	 паслядоўнасць	 тэксту	 (сказы	 складаюць	 лагічную	

	 паслядоўнасць);
	 памятай	 пра	 будову	 тэксту	 (уводзіны,	 развіццё	 дзеяння,	 развязка)	

	 і	абзацы	(калі	пачынаеш	новую	думку	або	новую	частку	апісання).
Эва Боргаш, школьны комплекс у Варшаве
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Вучні і НаШтоБуЗУ
Сваё	НаШтоБуЗУ	да	 пэўнага	 раздзела	 я	 часта	 складаю	разам	 з	 вучнямі.	
Апошнія	абавязаны	прагледзець	увесь	раздзел	і	падумаць,	што	ў	ім	будзе	
важна,	чаму	яны	будуць	вучыцца.	Потым	яны	выказваюць	свае	меркаванні	
ў	 парах.	 Праз	 некаторы	 час	 мы	 абмяркоўваем	 нашы	 думкі	 перад	 усім	
класам	 і	выпрацоўваем	адну	версію	крытэрыяў	поспеху.	Такая	практыка	
была	апрабаваная	маімі	калегамі	з	групы	“Карысныя	сябры”.

Малгажата Ціхоцка, школьны комплекс у Казеліцах

Крытэрыі	поспеху	павінны	быць	вызначаны	не	толькі	да	пэўнага	ўрока,	але	і	да	любой	
работы,	якую	будуць	выконваць	вучні.

Прадстаўленне мэтаў і НаШтоБуЗУ
Вы	можаце	даць	вучням	мэты	і	НаШтоБуЗУ	да	ўрока,	дамашняга	задання,	
пэўнага	раздзела,	 класнай	ці	 самастойнай	работы.	На	маіх	 уроках	 вучні	
заўсёды	 запісваюць	 у	 сшытак	 адну	 галоўную	мэту	 і	 некалькі	 элементаў	
НаШтоБуЗУ.	Запісваю	іх	на	дошцы	на	перапынку	альбо	дыктую	ў	пачатку	
ўрока	–	гэта	не	зойме	шмат	часу.	Мэты	могуць	быць	дадзены	не	для	аднаго	
ўрока	 (бо	 адны	 і	 тыя	 ж	 элементы	 могуць	 практыкавацца	 на	 некалькіх	
уроках),	 а	 для	 ўсяго	 раздзела.	 Тады	 вучань	 атрымлівае	 ад	 настаўніка	
гатовую	раздрукоўку,	якую	трэба	ўклеіць	у	сшытак,	і	падчас	кожнага	ўрока	
настаўнік	і	вучань	спасылаюцца	на	выбраныя	фрагменты	гэтага	спісу.
	 Іншы	прыклад	–	на	геаграфіі	вучні	атрымліваюць	ад	настаўніка	палоску	
з	 мэтамі	 і	 НаШтоБуЗУ,	 якую	 трэба	 ўклеіць	 у	 сшытак.	 Мая	 калега	 мае	
спецыяльную	 папку,	 у	 якой	 яна	 захоўвае	 мэты	 і	 НаШтоБуЗУ	 для	 ўсіх	
заняткаў,	 і	 пры	 неабходнасці,	 напрыклад,	 раз	 на	 тыдзень,	 яна	 капіруе	
аркушы,	рэжа	іх	на	палоскі	і	раздае	вучням	у	пачатку	ўрока.

Бэата Корбак,, гімназія №5 г. Кашаліна

Я	 заклікаю	 вас	 паставіць	 перад	 сабой	 амбіцыйную	 задачу	
–	 вызначыць	 крытэрыі	 поспеху	 са	 сваімі	 вучнямі.	 У	 маёй	
педагагічнай	 практыцы	 мне	 дапамог	 прыём	 “Узорная	
работа”.	 Я	 паказала	 вучням	 работу,	 якую	 добра	 зрабіў	
ананімны	вучань,	і	вызначыла	разам	з	імі,	чаму	гэтая	работа	
лічыцца	добрай.	Так	быў	створаны	спіс	рэкамендацый,	якімі	
вучні	могуць	кіравацца	пры	выкананні	аналагічнага	задання.	
Часам	 я	 стварала	 ўзорную	 работу,	 а	 потым	 мы	 з	 вучнямі	
задаваліся	пытаннем,	чаму	яна	была	выканана	добра.
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Гэтая	 тэхніка	 таксама	 будуе	 стратэгію	 V,	 паколькі	 спрыяе	 павышэнню	 дасведчанасці	
вучняў	аб	працэсе	навучання.

Тэхніка “Узорная работа”
Пры	вывучэнні	новага	элемента	тэхнікі	ўзорную	работу	 (дэманстрацыю)	
спачатку	выконвае	настаўнік	у	пачатку	ўрока,	а	ў	канцы	ўрока	–	вучань,	
які	найбольш	наблізіўся	да	ідэалу,	зразумела,	з	каментарыем	настаўніка.
	 Разам	 з	 групай	 мы	 дамовіліся,	 што,	 каб	 дапамагчы	 вучням	 добра	
зразумець	 паняцце	 НаШтоБуЗУ,	 мы	 параўнаем	 яго	 з	 інструкцыямі	 па	
зборцы	шафы.	 Так,	 калі	 ў	 нас	няма	 інструкцый	па	 зборцы	 (НаШтоБуЗУ),	
больш	таленавітыя	справяцца	з	задачай,	але	гэта	зойме	ў	 іх	больш	часу	
,	 а	 менш	 таленавітыя	 замест	 шафы,	 верагодна,	 атрымаюць	 ложак,	
крэсла	ці	іншы	непажаданы	прадмет	мэблі,	а	можа,	і	нічога.	Падводзячы	
вынік,	 інструкцыя	ў	форме	НаШтоБуЗУ	скарачае	час	выканання	задання,	 	
а	ў	некаторых	выпадках	неабходная	для	яго	выканання.

Марцін Яхімчык, дзяржаўная пачатковая школа ў Любашы

Парады па вызначэнні крытэрыяў поспеху:
	 фармулюйце	крытэрыі	дакладна	і	проста	–	на	мове,	зразумелай	кожнаму	вучню;
	 вызначайце	канкрэтныя	і	правераныя	крытэрыі;
	 пасля	ўрока	кожны	вучань	зможа	ацаніць,	ці	адпавядаў	ён	крытэрыям	паспяховасці;
	 крытэрыі	адрозніваюцца	ад	загадзя	вызначаных	мэт;
	 крытэрыяў	поспеху	да	аднаго	ўрока	можна	дасягнуць	за	45	хвілін.

Калі	вам	удасца	ўкараніць	у	іх	працу	стратэгію	I,	вучні	змогуць	адказаць	на	два	пытанні:
1.	Якая	мэта	вывучэння	тэмы?	Для	чаго	я	гэтаму	вучуся?
2.	Што	патрабуе	ад	мяне	настаўнік?	Што	я	павінен	умець,	каб	быць	перакананым,	што		
	 я	гэта	ўмею	і	буду	добра	ацэнены?

Калі	сярод	калег	у	школе	ў	вас	ёсць	настаўнік,	з	якім	вы	добра	супрацоўнічаеце,	варта	
абмеркаваць	з	гэтай	асобай	наступнае:
	 Як	вы	можаце	планаваць	свае	мэты	і	крытэрыі	поспеху?
	 Як	уключыць	вучняў	у	планаванне	мэтаў?
	 Як	даведацца,	што	вучні	ўжо	ведаюць	па	дадзенай	тэме,	і	як	выкарыстаць	гэта	пры	

	 планаванні	ўрока?
	 Як	паведаміць	вучням	пра	мэты	і	праверыць,	ці	дасягнуты	яны?
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22	 Дапаможнік	 (методнік)	 –	 дыдактычны	 дапаможнік,	 які	 мае	 каляровыя	 карткі,	 карткі	 з	 літарамі	 А,	 Б,	 В,	 Г	 і	 белыя	
	 ламініраваныя	лісты	–	“міні-дошкі”	
23	 Карысныя	сябры	–	суполка	настаўнікаў,	якія	разам	працуюць	на	курсе	“Развіццё	выкладання	і	навучання”	ў	рамках	
	 праграмы	“Школа,	якая	вучыцца”

	 Як	навучыць	вучняў	працаваць	з	мэтамі	на	ўроку?
	 Як	працаваць	з	мэтамі	і	крытэрыямі	на	45-хвілінным	уроку?
	 Як	навучыць	вучняў	правільна	выкарыстоўваць	крытэрыі	паспеху?
	 Як	удасканаліць	фармуляванне	мэтаў	і	крытэрыяў?

Заахвочваю	вас	спланаваць	мэты	ўрока	і	вызначыць	крытэрыі	з	іншым	настаўнікам,	які	
выкладае	гэты	ж	прадмет.	Гэта	значна	спрашчае	працу,	а	таксама	больш	эфектыўна.

Праца над І стратэгіяй
1.	 На	 працягу	 ўрокаў	 настаўнікі	 працавалі	 з	 вучнямі,	 каб	 прадставіць	 	
	 першую	стратэгію,	выкарыстоўваючы	абраныя	імі	метады.	НаШтоБуЗУ		
	 –	гэта	“рэгламент”	для	членаў	групы.
2.	 Падчас	 рэалізацыі	 стратэгіі	 методнікі	 (каляровыя	 дапаможнікі	 	
	 -	святлафоры)22	аказаліся	вельмі	карыснымі	–	мы	не	праводзім	заняткі	
	 без	іх.	Вучні	маюць	магчымасць	сігналізаваць	карткамі	рознага	колеру		
	 пра	тое,	што	яны	выканалі	заданне,	што	ўзніклі	цяжкасці	падчас	курса,		
	 пра	свой	узровень	засваення	тэмы	і	г.д.
3.	 НаШтоБуЗУ	 абавязвала	 кожнага	 настаўніка	 прыцягваць	 вучняў	 	
	 да	 фармулявання	 мэтаў	 урока,	 асабліва	 ў	 абгрунтаванні,	 чаму	 варта	 	
	 навучыцца	дадзенаму	навыку,	навошта	вывучаць	пэўную	тэму?
4.	 Члены	групы	“Карысныя	сябры”23	разам	з	вучнямі	распрацавалі	(і	далей	
	 распрацоўваюць)	НаШтоБуЗУ	для	ўсіх	відаў	задач,	якія	вучні	выконваюць		
	 у	класе	і	дома	ў	пісьмовай	форме.
5.	Шмат	 працы	 і	 самадысцыпліны	 патрабавала	 нязменнае	 	
	 прытрымліванне	 правілаў,	 якія	 тычацца	 штодзённага	 выкарыстання	 	
	 абранай	тэхнікі	і	прыцягнення	навучэнцаў	да	яе	выканання.

Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах
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Ідэі для працы з І стратэгіяй:
	 каб	зацікавіць	вучняў	дасягненнем	мэтаў	у	пачатковай	школе,	настаўнікі	

	 даюць	мэты	ў	выглядзе	цаглін	для	стварэння	замка,	які	будзе	ўзведзены		
	 на	 працягу	 года	 навучання.	 Падагульняючыя	 сказы	 вырашаюць,	 ці	 	
	 застаецца	цэгла	ў	будове,	ці	трэба	яе	выдаляць,	а	муры	замка	будаваць		
	 спачатку;
	 у	 IV	 класе	 мы	 выкарыстоўваем	 каляровыя	 карткі	 для	 розных	 відаў	

	 НаШтоБуЗУ,	каб	дзеці	не	памыліліся:	сіні	для	ўрокаў,	зялёны	для	тэстаў,		
	 белы	для	дамашняга	задання,	жоўты	для	кантрольных	работ.
	 фармуляванне	 НаШтоБуЗУ	 метадам	 снежнага	 кому	 заключаецца	

	 ў	тым,	што	настаўнік	рэкамендуе	рабіць	гэта	спачатку	ў	парах,	потым	 	
	 пары	 ўтвараюць	 чацвёркі	 і	 прапрацоўваюць	 агульны	 варыянт	 	
	 НаШтоБуЗУ,	 потым	 адзін	 варыянт	 крытэрыяў	 выпрацоўваюць	 рады	 	
	 (дзве	чацвёркі);	напрыканцы	два	рады	(у	мяне	два	рады	ў	класе)	разам		
	 вызначаюць	агульны	для	класа	варыянт	НаШтоБуЗУ.	Усё	гэта	насуперак		
	 сумневам	адбываецца	даволі	хутка	і	зладжана,	асабліва	пасля	практыкі.

Міраслава Ракіцка, публічная пачатковая школа ім. Яна Паўла ІІ у Грабаўцы

Як	 бачыце,	 тэма	 мэтаў	 і	 крытэрыяў	 поспеху	 вельмі	
шырокая,	і	ў	вас	ёсць	магчымасць	для	доўгатэрміновай	
працы.	 Перш	 чым	 выбраць	 метады,	 рэкамендаваныя	
для	 стратэгіі	 I,	 падумайце:	 якім	 быў	 бы	 ваш	 урок		
і	выкладанне,	калі	б	вы	ўжо	рэалізавалі	стратэгію	I?	Як	
бы	 вы	 даведаліся,	 што	 стратэгія	 спрацавала?	 Як	 гэта	
выглядае	цяпер?	Толькі	калі	адкажаце	на	гэтыя	пытанні,	
вы	 можаце	 паглядзець	 на	 метады.	 Выбірайце	 тыя,	

якія	 наблізяць	 вас	да	 запланаванага	 ідэалу.	Не	 ўводзьце	 занадта	шмат	новага,	 лепш	
спыніцеся	на	адным-двух	прыёмах,	зрабіўшы	іх	нязменным	элементам	урока.
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Прыклад настаўніцкіх крытэрыяў поспеху для І стратэгіі:

Крытэрыі поспеху для І стратэгіі

Вучні
	 умеюць	апісваць	мэту	ўрока	сваімі	словамі;
	 вызнаюць	мэты	ўрока	па	просьбе	настаўніка;

	 могуць	вызначыць	крытэрыі	поспеху	на	ўроку;
	 могуць	прааналізаваць	у	канцы	заняткаў	уласныя	

	 веды,	паказваючы	па	крытэрыях	поспеху,	што		
	 яны	дакладна	ведаюць,	а	што	для	іх	усё	яшчэ		
	 праблема;	яны	ацэньваюць	тое,	што	ўжо	ведаюць		
	 і	над	чым	па-ранейшаму	павінны	працаваць;

	 адказваючы	на	пытанне,	яны	могуць	
	 вызначыць,	што	будзе	ацэньвацца;

	 яны	могуць	звязаць	новыя	веды	з	тым,	
	 што	ведалі	раней;

	 цікавяцца	ўрокам,	актыўна	і	творча
	 падыходзяць	да	рашэння	заданняў.

Доказы
	 вучні	змогуць	працытаваць	мэты	ўрока	

	 і	растлумачыць	іх	значэнне,
	 вучні	абмяркоўваюць	мэты	ўрока;

	 вучні	могуць	па	ўказанні	настаўніка	вызначыць	
	 умовы	добра	выкананай	работы;
	 кожны	вучань	здольны	абагульніць	крытэрыі	

	 поспеху	і	вызначыць	тыя	крытэрыі,	якія		
	 з’яўляюцца	для	яго	праблемнымі;
	 большасць	вучняў	добра	ацэньвае	сябе;

	 усе	вучні	могуць	назваць	крытэрыі	поспеху	для	
	 задання	ці	тэста;	яны	ведаюць,	што		
	 абазначаюць	дадзеныя	крытэрыі;

	 пры	адказе	на	пытанне	вучань	можа	паказаць	
	 сувязь	паміж	новымі	ведамі	і	тым,	што	ён	ужо		
	 ведае	пра	гэта;

	 можна	зрабіць	выснову,	што	НаШтоБуЗУ	
	 ў	значнай	ступені	рэалізаваны	–	гэта		
	 пацвярджаецца	назіраннямі	настаўнікаў	(вучні		
	 атрымліваюць	розныя	творчыя	заданні		
	 і	ахвотна	іх	рашаюць);	паводле	ацэнкі		
	 назіральнікаў,	3⁄4	вучняў	працуюць	у	класе.

Табліцу	 таксама	 можна	 дапоўніць	 трэцяй	 калонкай,	 якая	 будзе	 ўключаць	 доказы	
выканання	 настаўнікам	 крытэрыяў.	 Напрыклад,	 у	 першым	 радку	 вы	можаце	 дадаць	
доказ	 з	 боку	 настаўніка:	 “Настаўнік	 вызначае	 і	 дае	 вучням	 мэты	 ўрока	 для	 кожнага	
класа”	альбо	“Вучні	змогуць	апісаць	мэту	ўрока	сваімі	словамі”,	а	ў	слупку	доказаў	з	боку	
настаўніка	можна	дадаць	наступнае:	“Пастаянным	элементам	урока	ёсць	праверка,	ці	
правільна	вучні	разумеюць	яго	мэты”.	Калі	мы	гэтага	не	зробім,	то	можам	памыляцца,	
лічачы,	што	вучань,	маючы	запісаную	мэту	ў	сшытку,	ведае,	што	яна	азначае.	Але	вы,	
напэўна,	ведаеце	з	уласнага	досведу	пра	тое,	што	паўтарэнне	сказа,	на	жаль,	не	заўсёды	
азначае	яго	разуменне.
	 Тэхніка	 святлафора,	 якая	 выкарыстоўваецца	 для	 праверкі	 дасягнення	 вучнямі	
мэтаў	 урока,	 нясе	 ў	 сабе	 пэўную	 рызыку,	 паколькі	 інфармацыя	 з	 боку	 вучняў	 мае	
дэкларатыўны	характар	і	можа	быць	ненадзейнай,	хаця	і	не	па	віне	саміх	вучняў.	Апошні	
можа	адчуваць,	што	дасягнуў	мэты,	але	гэта	не	так;	альбо	вучань	можа	быць	настолькі	
крытычным	да	сябе,	што	не	адважыцца	паказаць	зялёнае	святло.
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Метад	 святлафора	 вельмі	 добры	 для	 атрымання	 агульнай	 карціны	 вынікаў	 урока		
ў	класе,	але	варта	задаць	вучням	дадатковае	тэставае	пытанне,	каб	даведацца,	як	ёсць	
насамрэч.

Доказы таго, што настаўнік рэалізуе стратэгію 1:
	 падрыхтоўка	 мэтаў	 да	 пачатку	 новага	 раздзела,	 давядзенне	 іх	 да	 	

	 вучняў,	 а	 потым	 згадванне	 мэтаў,	 звязаных	 з	 тэмай,	 на	 кожным	 	
	 наступным	уроку;
	 пасля	агучвання	тэмы	ўрока	ідзе	дакладнае	вызначэнне	–	вуснае	альбо	

	 запісанае	на	дошцы,	–	што	мы	хочам,	каб	вучні	ведалі	пасля	дадзенага		
	 ўрока;
	 задаванне	пытанняў,	якія	прымушаюць	вучняў	задумацца;
	 заахвочванне	вучняў	задаваць	пытанні;
	 падрыхтоўка	картак	для	вучняў	з	прыкладамі	для	вызначэння	таго,	што	

	 атрымалася	дасягнуць	у	канцы	ўрока.
Тэрэза Пінгат, гімназія №9 г. Каліша

Крытэрыі поспеху да І стратэгіі:
	 змяняецца	 падыход	 вучняў	 да	 навучання:	 узмацняецца	 матывацыя,	

	 павялічваецца	актыўнасць	падчас	заняткаў;
	 вучні	 нагадваюць	 настаўніку	 пра	 неабходнасць	 вызначэння	 мэтаў	

	 і	крытэрыяў	ацэнкі	і	просяць	называць	іх;
	 вучні	 памятаюць	 мэты,	 пастаўленыя	 настаўнікам,	 і	 ўспамінаюць	 іх	

	 падчас	урокаў;
	 вучні	чакаюць	абвяшчэння	мэтаў	урока,	успрымаюць	гэта	як	пастаянны	

	 элемент	урока;
	 вучні	ўключаюцца	ў	фармуляванне	мэтаў;
	 вучні	 могуць	 падвесці	 вынікі	 ўрока,	 называючы	 найбольш	 істотныя	

	 веды	і	ўменні,	што	вынікаюць	з	пастаўленых	мэт.
Анэта Лявіцка, пачатковая школа №7 Свідніка

Вы	 таксама	 можаце	 разлічваць	 на	 іншыя	 выгады,	 атрыманыя	 ў	 выніку	 рэалізацыі	
першай	 стратэгіі.	 Гэта	 таксама	 павінна	 прывесці	 да	 павышэння	 цікавасці	 вучняў	 да	
ўрока	 і	 павышэння	 іх	 актыўнасці.	 Крытэрыі	 і	 доказы,	прыведзеныя	 ў	 табліцы	вышэй,	
з’яўляюцца	толькі	прыкладам,	які	можа	дапамагчы	вам	вызначыць	уласныя	крытэрыі	
для	самаацэнкі.	Яны	таксама	дапамагаюць	у	АА-назіранні.
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24	 Moss	C.	M.,	Brookhart	S.	M.,	Мэты навучання

Крытэрыі поспеху да І стратэгіі:
	 вучні	могуць	звязаць	папярэднія	веды	з	новымі	задачамі	і	пытаннямі;
	 вучні	 ўсведамляюць,	 што	 кожны	 дзень	 здабываюць	 новыя	 веды	

	 і	робяць	прагрэс	у	навучанні;
	 пасля	ўрока	вучні	могуць	сказаць,	чаму	яны	навучыліся;
	 вучні	 могуць	 вызначыць,	 ці	 былі	 або	 ў	 якой	 ступені	 былі	 дасягнутыя	

	 пастаўленыя	мэты.
Стараюся	ўключыць	вучняў	у	планаванне	мэтаў	на	наступны	ўрок.	У	канцы	
ўрока	 стараемся	 вызначыць,	 чаго	 атрымалася	 дасягнуць,	 а	 што	 яшчэ	
“кульгае”.	На	гэтай	падставе	фармулюем	мэты	новага	ўрока.

Катажына Якубоўска, пачатковая школа імя Яна Паўла ІІ у Шчадрыкове

Крытэрый поспеху да І стратэгіі
Калі	 вучні	 самі	 пытаюцца	 пра	 мэты	 ўрока	 і	 НаШтоБуЗУ,	 гэта	 азначае,	
што	 першая	 стратэгія	 ўжо	 ўкаранілася	 ў	 педагагічную	 практыку,	 а	 вучні	
прымаюць	гэта	як	належнае.

Магдалена Штура, пачатковая школа №24 у Торуні

Вопыт	настаўнікаў,	якія	ўдзельнічаюць	у	праграме	
“Школа,	 якая	 вучыцца”,	 паказвае,	 што	 першая	
стратэгія	 паступова	 ўкараняецца	 ў	 педагагічную	
практыку.	 У	 некаторых	 школах	 гэта	 ўжо	 стала	
звычайнай	справай.
	 Я	 хацела	 б	 скончыць	 гэты	 раздзел	 цытатай:	
“Навучанне	 і	 вывучэнне	 таго,	 што	 важна		
і	 актуальна	 для	 вучняў,	 з’яўляецца	 найбольш	
эфектыўным,	 калі	 настаўнікі	 правільна	
вызначаюць	 мэту	 навучання	 дадзенага	 ўрока		
і	выкарыстоўваюць	яе	разам	з	вучнямі	для	таго,	
каб	зразумець	прадстаўленыя	пытанні	і	заданні,	
а	потым	правільна	ацаніць	уласныя	дасягенні”24.
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Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:

У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	
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Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:

Я	рэкамендую	наступныя	метады:	
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25	 P.	Black	ды	іншыя.	Як ацэньваць, каб вучыць?	Варшава,	2006,	с.	82

РАЗДЗЕЛ 3

СТРАТЭГІЯ ДРУГАЯ. АРГАНІЗАЦЫЯ ДЫСКУСІЙ 
У КЛАСЕ, ЗАДАВАННЕ ПЫТАННЯЎ І ЗАДАННЯЎ ДЛЯ 
АТРЫМАННЯ ІНФАРМАЦЫІ ПРА ТОЕ, 
ЯК ВУЧНІ ВУЧАЦЦА

Стратэгія	II	з	пункту	гледжання	вучня:
Я	лепш	вучуся,	калі	настаўнік	
гаворыць	са	мной	пра	мае	поспехі		
і	ў	любы	момант	ведае,	на	якім	этапе	
майго	навучання	я	знаходжуся.

Пытанні, на якія я спрабую адказаць у гэтым раздзеле:

 Якую ролю адыгрывае дыялог у працэсе навучання?
 Якія метады апытання і адказу дапамагаюць вам вучыцца?
 Што такое ключавыя пытанні?
 Адкуль мы даведаемся, што нам удалося рэалізаваць другую стратэгію?

У	 кнізе	 “Як	 ацэньваць,	 каб	 вучыць?”	 апісана	 сітуацыя,	 калі	 клас,	 у	 якім	
выкарыстоўваецца	 актыўная	 ацэнка,	 пераходзіць	 да	 іншага	 настаўніка.	
Калі	пасля	выкладання	адной	тэмы	настаўнік	хоча	перайсці	да	наступнай,	
вучні	 пытаюцца	 ў	 яго:	 “Чаму	 Вы	 перайшлі	 да	 наступнай	 тэмы,	 не	
пераканаўшыся,	 што	 мы	 засвоілі	 папярэднюю?”25.	 Вучні	 спадзяваліся,	
што	 настаўнік	 праверыць,	 наколькі	 яны	 разумеюць	 стары	 матрыял,	 	
і,	калі	акажацца,	што	яны	не	гатовыя	ісці	далей,	ён	дасць	ім	дадатковыя	
тлумачэнні.	 Яны	 прывыклі	 да	 дыялогу	 з	 настаўнікам,	 да	 ўключанасці	 	
ў	планаванне	і	кантроль	за	працэсам	навучання.
	 Я	памятаю	сваю	старшакласніцу	Юлію,	якая	сядзела	спінай	да	дошкі	на	
маіх	уроках	матэматыкі.	Калі	я	папрасіла	яе	развярнуцца	да	мяне	тварам,	
яна	 спытала:	 “Навошта,	 я	 ўсё	 роўна	 нічога	 не	 зразумею”.	 У	 дзяўчыны	 	
і	сапраўды	былі	праблемы	з	разуменнем	прадмета,	але	я	раней	не	пыталася	
ў	яе,	ці	разумее	яна	разгледжаны	матэрыял	і	ці	магу	я	пераходзіць	да	новага.
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26	 Паняцце	“зона	бліжэйшага	развіцця”	было	ўзята	ў	беларускага	псіхолага	Льва	Выгоцкага	(1896-1934)

Другую	 стратэгію,	 як	 і	 першую,	 можна	
падзяліць	 на	 дзве	 звязаныя	 часткі:	
дыялог	 і	 яго	 наступствы.	 Настаўнік,	 які	
выкарыстоўвае	 другую	 стратэгію,	 вядзе	
дыялог	 з	 вучнямі	 пра	 тое,	 што	 яны	 ўжо	
зразумелі	 і	 на	 што	 трэба	 патраціць	
больш	 часу;	 педагог	 ведае,	 на	 якім	 этапе	
навучання	знаходзяцца	яго	вучні,	і	адаптуе	
выкладанне	 да	 гэтых	 ведаў.	 Ён	 пастаянна	
кантралюе	навучальны	працэс.
	 Лепш	за	ўсё	было	б,	каб	настаўнік	ведаў	“зону	бліжэйшага	развіцця”	кожнага	вучня26.	
Інакш	 кажучы,	 ведаў	 іх	 індывідуальныя	 магчымасці	 і	 адаптаваў	 да	 гэтага	 заданні		
і	працэс	выкладання.	Гэта	нялёгкая	задача,	асабліва	з	вялікай	колькасцю	вучняў	у	класе.
	 Аднак	гэтыя	веды	дапамогуць	вызначыць,	якім	павінен	быць	наступны	крок	вучня		
ў	працэсе	навучання.	Заданні	і	задачы	вучня	могуць	быць	адаптаваныя	да	гэтых	ведаў.	
Толькі	 калі	мы	 зможам	 з	 заданнямі	 трапіць	 у	 “зону	 бліжэйшага	 развіцця”	 вучня,	мы	
зможам	даць	яму	магчымасць	эфектыўна	вучыцца.	Калі	мы	прадставім	яму	заданне,	
якое	выходзіць	за	межы	гэтай	зоны,	вучань	не	возьмецца	за	яго,	бо	не	будзе	ведаць,	
як	гэта	выканаць.	Калі	задача	знаходзіцца	ніжэй	за	зону	развіцця	пэўнага	вучня,	ён	не	
прыкладзе	намаганняў	да	яе	выканання	і	не	даведаецца	нічога	новага.

Як	 вы	 можаце	 распазнаць	 “зону	 бліжэйшага	 развіцця”?	 Лепшы	 метад	 –	 атрымаць	
інфармацыю	ад	вучня	праз	маніторынг	яго	навучання	і	дыялог	з	 ім.	Дыялог	патрабуе	
добра	прадуманых	пытанняў	і	ўважлівага	слухання.
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27	 Таксаномія	 Блума	 мае	 шэсць	 узроўняў:	 1.	 Веды.	 Актуалізацыя	 раней	 засвоенага	 матэрыялу	 з	 памяці,	 узгадванне	
	 фактаў,	тэрмінаў,	асноўных	паняццяў	і	адказаў.	2.	Разуменне.	Дэманстрацыя	разумення	фактаў	шляхам	упарадкавання,		
	 параўнання,	 перакладу,	 інтэрпрэтацыі,	 апісання	 і	 вызначэння	 асноўных	 ідэй.	 3.	 Выкарыстанне.	 Рашэнне	 праблем		
	 у	новых	сітуацыях	з	дапамогай	атрыманых	ведаў,	фактаў,	метадаў	і	прынцыпаў.	4.	Аналіз.	Аналіз	інфармацыі	і	падзел		
	 яе	 на	 часткі,	 распазнаючы	 матывы	 альбо	 прычыны.	 Фармуляванне	 высноў	 і	 доказаў,	 якія	 іх	 пацвярджаюць.		
	 5.	Сінтэз.	Збор	усёй	інфармацыі	інавацыйным	шляхам	аб’яднання	элементаў	у	новыя	структуры	альбо	прадстаўлення		
	 альтэрнатыўных	 рашэнняў.	 6.	 Ацэнка.	 Прадстаўленне	 і	 абарона	 меркаванняў,	 выказванне	 меркаванняў	 пра		
	 абгрунтаванасць	ідэй	альбо	якасць	працы	на	аснове	меркаваных	мэтаў	(на	падставе	Вікіпедыі).

Настаўнікі	звычайна	задаюць	закрытыя	пытанні.	Гэта	пытанні	з	самага	нізкага	ўзроўню	
таксаноміі	Блума27,	гэта	значыць,	пытанні	на	веданне	матэрыялу.
	 Варта	праверыць	гэта	на	ўласным	прыкладзе	–	збярыце	прыклады	вашых	заданняў	
для	вучняў	з	мінулага	тыдня	 і	прааналізуйце	 іх	з	пункту	гледжання	таксаноміі	Блума.	
Напэўна,	 сутнасць	 большасці	 заданняў	 будзе	 заключацца	 ў	 выбары	 правільнага	
адказу	 з	 некалькіх,	 адказах	на	 тэст,	 запаўненні	 пустых	месцаў	 у	 сказах	ці	 словах	 або	
прадстаўленні	 інфармацыі,	 вядомай	 вучням	 раней.	 Задаванне	 пытанняў	 у	 асноўным	
на	замацаванне	ведаў,	гэта	значыць	абагульняючых,	вынікае	найперш	з	неабходнасці	
рэалізацыі	праграмы	ў	запланаваны	тэрмін.
	 Пытанняў,	якія	павінны	суправаджаць	працэс	навучання,	гэта	значыць	пытанняў,	якія	
стымулююць	мысленне,	уключаюць	вучняў	у	працэс	навучання	і	заахвочваюць	шукаць	
адказы,	 значна	 менш.	 Уменне	 задаваць	 такія	 пытанні	 –	 вялікае	 майстэрства	 і	 адзін		
з	асноўных	інструментаў	у	навучанні.
	 Урок,	 на	 якім	 выкарыстана	 стратэгія	 II,	 адрозніваецца	 тым,	 што	 гэта	 не	 маналог		
і	не	лекцыя	настаўніка.	Гэта	дыялог	паміж	настаўнікам	і	вучнямі	альбо	размова	паміж	
вучнямі.	Добры	дыялог	 патрабуе	 актыўнасці	 з	 абодвух	бакоў	 –	 настаўнік	 тлумачыць,	
задае	пытанні	і	адказвае	на	тыя,	якія	задаюць	вучні.	Вучань	займаецца,	але	пры	гэтым	
ён	таксама	задае	пытанні	і	дае	адказы	настаўніку	і	аднакласнікам.
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У	 Стратэгіі	 II	 гаворыцца	 пра	 стварэнне	
ўмоў	 для	 дыялогу,	 вынікам	 і	 следствам	
якога	 з’яўляецца	 атрыманне	 настаўнікам	
інфармацыі	пра	тое,	на	якім	этапе	навучання	
знаходзяцца	 вучні,	 і	 прыняцце	 рашэння,	
якім	павінен	быць	наступны	сумесны	крок.
	 Рэалізацыя	стратэгіі	II	няпростая,	патрабуе	
ад	 настаўніка	 амбіцыйных	 рашэнняў:		
я	не	пакідаю	ніводнага	вучня	без	дапамогі,		
я	заканчваю	тэму	толькі	тады,	калі	ўсе	вучні	
да	 гэтага	 гатовыя,	 і	 калі	 хто-небудзь	 з	 іх	
нешта	не	разумее	або	не	авалодаў	нейкім	
навыкам	–	мы	далей	над	гэтым	працуем.
	 Такі	 падыход	 з’яўляецца	 сапраўдным	 выклікам	 у	 нашай	 педагагічнай	 працы.	
Мы	 абмежаваныя	 перагружанай	 праграмай,	 недастатковай	 колькасцю	 гадзін	 для	
яе	 рэалізацыі	 і	 патрабаваннямі	 да	 экзаменаў.	 Але	 галоўная	 перашкода	 –	 менавіта	
адсутнасць	 дыялогу.	 Вучні	 баяцца	 прызнацца,	 што	 яны	 чагосьці	 не	 разумеюць,	
настаўніца	 не	 пытаецца	 пра	 гэта,	 таму	 што	 баіцца	 запаволіць	 тэмп	 навучання	 і	 не	
паспець	выканаць	праграму.
	 Каб	дыялог	адбыўся,	неабходны	ўзаемны	
давер.	 Вучні	 не	 павінны	 баяцца	 шчыра	
выказваць	 свае	 пачуцці	 і	 меркаванні,	 яны	
павінны	 ведаць,	 што	 настаўнік	 не	 будзе	
выкарыстоўваць	 гэта	 супраць	 іх.	 З	 іншага	
боку,	 настаўнік	 павінен	 задаваць	 пытанні	
і	 слухаць	 адказы,	 а	 таксама	 планаваць	
пытанні,	якія	будзе	задаваць	вучням.
	 Карысна	 ўспомніць	 метады	 апытання	 і	 адказу,	 рэкамендаваныя	 пры	 актыўнай	
ацэнцы:
	 час	 чакання	 адказу	 вучня	 –	 пачакайце	 не	 менш	 за	 5	 секунд,	 перш	 чым	 запытаць	

	 адказ;	дазвольце	вучням	падумаць,	пажадана	паведаміць,	колькі	часу	ў	іх	будзе	на		
	 фармуляванне	адказу	на	ваша	пытанне;
	 пошук	адказу	ў	парах	–	у	працэсе	навучання	задавайце	пытанні	парам,	а	не	асобным	

	 вучням,	 каб	 навучэнцы	 адчувалі	 сябе	 ў	 бяспецы	 і	 вучыліся	 выкарыстоўваць	 веды		
	 адзін	аднаго;
	 прынцып	 непадымання	 рукі	 –	 адыдзіце	 ад	 формы	 выклікання	 вучняў	 шляхам	

	 падымання	рукі	–	дзякуючы	гэтаму	ўсе	вучні	падумаюць	над	адказам;
	 навучанне	на	памылках	–	не	чакайце	адзіна	правільнага	адказу,	дайце	вучням	права	

	 рабіць	памылкі,	якія	вы	будзеце	выкарыстоўваць	у	працэсе	навучання;
	 адкрытыя	 пытанні	 –	 паклапаціцеся	 пра	 якасць	 вашых	 пытанняў,	 якія	 павінны	

	 стымуляваць	вучняў	думаць.
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Мадыфікацыя тэхнікі “Няправільныя адказы”
У	гэту	тэхніку	ўведзены	маскот	–	малпачка	Фікі	Мікі,	якая	рабіла	памылкі,	
што	 стварала	 нагоду	 для	 выпрацоўкі	 ветлівай	 размовы	 пра	 зробленыя	
памылкі	і	спосабы	пошуку	правільных	адказаў.

Ганна Лазіньска,
грамадская пачатковая школа і гімназія №4 ГАТ у Познані

Перш	 за	 ўсё	 клапоцімся	 пра	 тое,	 каб	 стварыць	 у	 класе	 атмасферу,	 спрыяльную	 для	
навучання.	У	такіх	умовах	вучні	самі	ахвотна	задаюць	пытанні,	напрыклад: Чаму гэта 
так? Не маглі б вы растлумачыць гэта яшчэ раз? Ці яшчэ што-небудзь пра гэта вядома?
	 Вучні	 самі	 могуць	 паклапаціцца	 пра	 тое,	 каб	 ход	 урока	 гарантаваў	 ім	 разуменне	
тэмы.	Некаторыя	настаўнікі	баяцца	пытанняў	вучняў,	тлумачачы	гэта	тым,	што	заўсёды	
знойдзецца	 асоба,	 якая	 хацела	 б	 атрымаць	 дадатковую	 інфармацыю,	 а	 ў	 выніку	
ўвесь	 клас	 не	 можа	 працаваць	 далей.	 Але	 з	 майго	 досведу	 вынікае,	 што	 вучні	 не	
запавольваюць	наўмысна	тэмп	навучання,	а	проста	патрабуюць	тлумачэнняў.	Акрамя	
просьбаў	пра	дадатковыя	тлумачэнні,	вучні	пытаюцца	пра	сэнс	таго,	чаму	вучацца,	што	
з’яўляецца	важным,	якіх	мэтаў	павінны	дасягнуць,	напрыклад:	У	чым	тут	заключаецца	
праблема?	Што	яшчэ	трэба	даведацца	па	гэтай	тэме?	Гэта	аб’ядноўваецца	з	І	стратэгіяй	
і	магчымасцю	вызначэння	мэтаў	урока	разам	з	вучнямі.
	 Возьмем	прыклад	з	маёй	педагагічнай	практыкі	–	урок	на	тэму	лінейных	ураўненняў.	
Падручнікі	 канцэнтруюць	 увагу	 на	 дэманстрацыі	 вучням	 працэдуры	 рашэння	 лінейных	
ураўненняў,	вучні	засвойваюць	правілы	і	вывучаюць	прыклады	рашэння	розных	заданняў,	
а	потым	адпрацоўваюць	навыкі	ў	розных	заданнях	па	змесце	вывучанага.	Пасля	заканчэння	
школы	 большасць	 вучняў	 забывае	 вывучаныя	 калісьці	 правілы	 і	 ўжо	 не	 можа	 рашыць	
заданні	 з	 лінейнымі	 ўраўненнямі.	 Таму	 я	 падумала,	 што	 вучні	 проста	 не	 ведаюць,	 што	
гэта	значыць	–	рашыць	ураўненне.	Я	вырашыла	перад	вывучэннем	тэмы	падыскутаваць	
з	вучнямі	пра	гэта,	згадаць	прыклады	рашэнняў,	спрыяць	таму,	каб	гэты	“х”	увайшоў	у	іх	
свядомасць,	дзякуючы	чаму	працэс	рашэння	ўраўненняў	будзе	свядомым.	Урок	я	пачала	
з	таго,	што	запісала	на	дошцы	прыклад	лінейнага	ўраўнення	і	спытала	ў	вучняў:	“Якую вы 
бачыце тут праблему?”.	Аказалася,	што	вучні	 знаходзілі	 тут	 іншыя	пытанні,	 а	не	 толькі	
пошук	 неабходнага	 “х”.	 Напрыклад,	 яны	 спыталі:	 “Адкуль гэтае ўраўненне ўзялося?”.	
Дзякуючы	гэтаму	пытанню	я	мела	ўжо	гатовы	ўступ	да	заданняў	па	тэме.
	 Падобная	 праблема	 з’яўляецца	 і	 на	 ўроках	 польскай	 мовы,	 калі	 спрабуем	 навучыць	
дзяцей	 правілам	 пунктуацыі.	 Як	 вядома,	 правільнасць	 пастаноўкі	 знакаў	 прыпынку	
звязана	не	столькі	з	механічным	выкарыстаннем	правіл,	колькі	з	разуменнем	сэнсу	сказа	
і	 яго	 будовы.	 Коскі	 павінны	 дапамагаць	 добрай	 камунікацыі,	 а	 не	 ўскладняць	 жыццё.	
Таму	спачатку	трэба	з	вучнямі	разгледзець	заданне,	дзе	ў	сказах	будзе	не	хапаць	знакаў	
прыпынку,	і	абмеркаваць	вынікі	гэтага.	Аказваецца,	што	адсутнасць	знака	прыпынку	мяняе	
сэнс	сказа,	а	пастаноўка	знака	прыпынку	ў	пэўным	месцы	сказа	вынікае	з	яго	зместу	і	логікі.
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28	 Аўтарамі	 ключавых	пытанняў	 з’яўляюцца	настаўнікі	 –	 удзельнікі	 курса	 “Актыўная	ацэнка”,	 арганізаванага	Цэнтрам	
	 грамадзянскай	адукацыі

	 Толькі	правільна	праведзеныя	ўрокі	па	тэме	сінтаксісу,	а	ў	іх	кантэксце	ўрокі	па	правілах	
пунктуацыі	 дазволяць	 вучням	 зразумець	 увесь	 працэс.	 Калі	 вучань	 задае	 пытанне	
“Чаму	існуе	такое	правіла	пунктуацыі?”,	трэба	растлумачыць	увесь	механізм	стварэння		
і	разумення	сказа,	а	не	толькі	схіляць	яго	да	вывучэння	пэўнага	правіла.
	 Можа,	дзякуючы	дыялогу	школа	стане	месцам,	дзе	“Я	вучуся,	а	не	мяне	вучаць”?
	 Варта	рэкамендаваць	 і	метады,	звязаныя	з	ключавымі	пытаннямі.	Яны	ўключаюць	
распрацоўку	 і	 задаванне	 вучням	 пытанняў,	 якія	 паказваюць	 больш	 шырокі	 кантэкст	
тэмы,	з’яўляюцца	цікавымі	для	іх	і	заахвочваюць	шукаць	адказы.
	 На	першых	курсах	па	актыўнай	ацэнцы,	якія	мы	праводзілі	ў	Цэнтры	грамадзянскай	
адукацыі	ў	рамках	праграмы	“Школа,	якая	вучыцца”,	настаўнікам	было	вельмі	цяжка	
сфармуляваць	такія	пытанні.	Ключавое	пытанне	павінна	быць	цесна	звязана	з	мэтамі	
ўрока	 і	весці	ўрок	ад	задавання	пытання	да	атрымання	на	яго	адказу.	Для	адказу	на	
ключавое	 пытанне	 неабходна	 ведаць	 запланаваны	 настаўнікам	 змест	 урока.	 Калі	
правільнае	 ключавое	 пытанне	 знойдзена,	 урок	 можа	 ператварыцца	 ў	 сумесны	
актыўны	пошук	адказу.	Кожны	прадмет	мае	сваю	спецыфіку	і	тыпы	ключавых	пытанняў		
–	гэтай	тэме	можна	было	б	прысвяціць	асобную	кніжку.	З	майго	досведу	вынікае,	што,	
напрыклад,	 у	 матэматыцы	 адпаведнымі	 пытаннямі	 будуць	 пытанні	 на	 прадбачанне,	
якія	будуць	пачынацца	са	слоў	“Што	было	б,	калі	б…”,	“Як	думаеш,	наколькі	вялікі...”	
і	пад.	Добра	працуюць	і	практычныя	пытанні,	звязаныя	са	штодзённм	жыццём.	Трэба,	
каб	аўтары	падручнікаў	клапаціліся	пра	падборку	ключавых	пытанняў	для	настаўнікаў,	
памятаючы,	што	яны	павінны	быць	цікавымі	для	вучняў.	Значэнне	гэтых	пытанняў	для	
стварэння	дыялогу	з	вучнямі	цяжка	пераацаніць.

Вось прыклады ключавых пытанняў28:
Біялогія:	 Як	 вызначыць,	 што	 вада	 ў	 возеры	
прыдатная	для	піцця?
Польская мова:	Як	выглядала	б	жыццё	сучаснага	
чалавека,	 які	 б	 на	 машыне	 часу	 трапіў	 у	 эпоху	
Адраджэння?
Прадпрамыльніцтва:	 Што	 вы	 думаеце	 пра	
хуліганства	 на	 футбольных	 стадыёнах?	 А	 што	
думаюць	 пра	 гэта	 футбалісты?	 Чаму	 хуліганства	
няма	на	іншых	спартыўных	спаборніцтвах?
Гісторыя: Чаму	 мы	 павінны	 памятаць	 пра	
генацыд	 яўрэяў	 у	 час	 Другой	 Сусветнай	 вайны?	
Чаму	менавіта	яўрэяў	напаткаў	такі	лёс?
Фізіка:	 Аўтобус	 рэзка	 затармазіў.	 Чаму	 ўсе	
пасажыры	ўпалі	наперад.
Фізкультура:	 Што	 ўплывае	 на	 вышыню	 скачка	
баскетбаліста?
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Матэматыка:	 У	 якіх	 сітуацыях,	 на	 вашу	 думку,	 можа	 быць	 карысна	 пераўтварыць	
звычайныя	дробы	ў	дзесятковыя?
Матэматыка:	 Як	 вы	 думаеце,	 што	 трэба	 зрабіць,	 каб	 даведацца,	 колькі	 паперы	
спатрэбіцца,	каб	абгарнуць	кубападобную	скрынку?
Геаграфія:	 Чаму	 голад	 і	 недаяданне	 з’яўляюцца	 праблемай	 для	 больш	 як	 мільярда	
чалавек	 ва	 ўсім	 свеце,	 хаця	 колькасць	 вырабленага	 харчавання	 дастатковая	 для	
харчавання	ўсёй	папуляцыі?
Хімія: Мы	купілі	сродак	для	барацьбы	са	шкоднікамі.	Што	трэба	зрабіць,	каб	прыгатаваць	
раствор	з	неабходнай	канцэнтрацыяй?
Англійская мова: У	чым	падабенства	і	розніца	паміж	моладдзю	ў	Польшчы	і	за	мяжой?
Інтэграванае навучанне: Як	вы	можаце	даказаць,	што	час	ідзе?
Прыродазнаўства: Чаму	расліны,	якія	растуць	на	сушы,	маюць	 іншую	структуру,	чым	
тыя,	што	жывуць	у	вадзе?
Грамадазнаўства: Як	непаўналетнія	могуць	уплываць	на	рашэнні	дэпутатаў?

Ключавыя пытанні
Ключавыя	пытанні	заахвочваюць	да	роздуму	як	вучняў,	так	і	настаўнікаў.	Вучняў	
–	калі	тыя	шукаюць	адказы,	настаўнікаў	–	калі	тыя	ствараюць	гэтыя	пытанні.

Агнешка Ставоўская, пачатковая школа №2 г. Свентахловіцы

Я	рэкамендую	метады	пабудовы	новых	ведаў	на	ведах,	якія	ўжо	ёсць	у	вучняў.	Таксама	
раю	задаваць	пытанні,	якія	актывізуюць	наяўныя	веды	вучняў.	Ёсць	пытанні	параўнання,	
пошуку	адрозненняў	і	падабенстваў,	стварэнне	ментальных	мап	для	злучэння	розных	
паняццяў	і	канцэпцый.
	 Падумайце,	якім	бы	быў	ваш	урок	і	навучанне	вашых	вучняў,	калі	б	вы	рэалізавалі		
ІІ	стратэгію?	Я	прапаную	некалькі	крытэрыяў	поспеху:

Крытэрыі поспеху (для настаўніка)

задаю	вучням	адкрытыя,	а	не	закрытыя	пытанні;

атрымліваю	інфармацыю,	на	якім	этапе	навучання	
знаходзяцца	дзеці;

не	іду	далей	па	праграме,	калі	мае	вучні	да	гэтага	не	
гатовы;

задаю	пытанні	з	мэтай	параўнання	і	сувязі	новых	
ведаў	са	старымі;

абмяжоўваю	свае	выказванні	да	мінімуму;

Доказы

большасць	маіх	пытанняў	адпавядае	верхнім	
узроўням	таксаноміі	Блума;

пастаянна	сачу,	ці	паспяваюць	мае	вучні	за	ходам	
урока;

маю	падрыхтаваныя	варыянты	ўрокаў;	правяраю,	
які	падыходзіць	найлепш,	і	прымяняю	яго;

планую,	якім	чынам	надбудую	новыя	веды	
вучняў;

так	планую	ўрок,	каб	вучні	казалі	значна	больш,	чым	я.
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Крытэрыі (НаШтоБуЗУ) да ІІ стратэгіі. 
Вучні:
	 будуць	 свабодна	 дыскутаваць	 паміж	 сабой,	 захоўваючы	 культуру	

	 вядзення	дыялога;
	 будуць	слухаць	адзін	аднаго,	спасылацца	на	выказванні	папярэднікаў;
	 змогуць	вызначыць	правільны	адказ	і	абгрунтаваць	сваю	пазіцыю;
	 без	боязі	называюць	пытанні	і	заданні,	якіх	яны	не	разумеюць.

Як працаваць над ІІ стратэгіяй?
	 У	 класе	 стварайце	 сітуацыі,	 якія	 патрабуюць	 творчага	мыслення,	 але	

	 давайце	вучням	заданні	з	улікам	іх	пазнавальных	магчымасцей.
	 Стварайце	атмасферу	добразычлівасці,	узаемнага	даверу	–	гэта	адзіная	

	 атмасфера,	якая	спрыяе	творчай	працы	і	актывізацыі	ўсіх	вучняў.
	 Будзем	цярплівымі!	Вучні	думаюць	і	дзейнічаюць	павольней,	чым	мы.
	 Размаўляйце	 з	 вучнямі,	 выкарыстоўваючы	 ўласны	досвед	 і	 даючы	 ім	

	 прыклад	таго,	як	весці	дыскусію	ветліва,	добразычліва	і	канструктыўна.
Эльжбета Кірыйчук, гімназія №9 г. Каліша

НаШтоБуЗУ да ІІ стратэгіі. 
Вучні:
	 ахвотна	ўдзельнічаць	у	дыскусіях;
	 даюць	адказы,	нават	калі	яны	не	ўпэўнены	ў	іх	правільнасці;
	 уключаныя	ў	ход	заняткаў,	у	кожнага	ёсць	свае	“пяць	хвілін”;
	 не	баяцца	прызнацца,	што	нешта	не	разумеюць;
	 ацэньваюць	узровень	сваіх	ведаў;
	 могуць	прымаць	рашэнні.

Анета Мікалайчык, 
гімназія ім. Польскіх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў Новых Скальмежыцах

Крытэрыі поспеху (мае вучні)

самастойна	вырашаюць	праблемы;

ахвотна	адказваюць	на	мае	пытанні,	пытанні	
аднакласнікаў;

смела	задаюць	пытанні	і	распачынаюць	дыялог;

смела	заяўляюць,	калі	нешта	не	разумеюць.

Доказы

не	чакаюць,	што	дам	ім	гатовае	рашэнне,	а	самі	
шукаюць	яго;

ахвотна	дыскутуюць	і	не	баяцца	даваць	
арыгінальныя	адказы;

задаюць	пытанні	і	маюць	уласныя	прапановы;

пры	адказе	дзеляцца	сумневамі,	просяць	яшчэ	
раз	нешта	патлумачыць.
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НаШтоБуЗУ да стратэгіі II у старэйшых класах:
	 З	 кожным	 разам	 ўсё	 большая	 свабода	 вучняў	 у	 задаванні	 пытанняў,	

	 пры	ўдзеле	ў	дыскусіях	і	абмеркаваннях	на	занятках.
	 Часцейшыя	 (у	 сэнсе	 смялейшыя)	 звароты	 да	 настаўніка	 з	 указаннем	

	 на	 тое,	 што	 пэўнае	 пытанне	 ці	 заданне	 незразумелыя	 і	 патрабуюць	 	
	 паўторнага	тлумачэння.
	 Удзел	 усё	 большай	 колькасці	 вучняў	 у	 дыскусіях	 і	 размовах,	 асабліва	

	 тых,	хто	да	гэтага	часу	ў	іх	не	ўдзельнічаў.
	 Свабоднае	 выказванне	 ўласных	 думак,	 поглядаў,	 меркаванняў	 без	

	 страху	перад	“насмешкамі”	і	крытыкай.
	 Развіццё	навыкаў	самаацэнкі	і	ўзаемнай	ацэнкі.
	 Узровень	абмеркавання	як	індыкатар	ведаў	вучняў	і	ступені	засваення	

	 матэрыялу,	які	паказвае,	як	вучацца	асобныя	навучэнцы.
Моніка Войдас, школьны комплекс у Вайковіцах

Гэта	толькі	прапанаваныя	крытэрыі,	я	заклікаю	вас	прыдумаць	уласныя,	прыдатныя	для	
вас	і	вашых	вучняў.
	 Я	 рэкамендую	раздзел	 9,	 каб	дапамагчы	 вам	 выбраць	 адпаведныя	метады	альбо	
выкарыстаць	уласны	досвед,	каб	увесці	дыялог	на	ўроку.	Памятайце	пра	тое,	што	трэба:
	 удзельнічаць	у	дыялогу	з	вучнямі,	падчас	якога	вы	задаяце	ўдумлівыя	пытанні,	над	

	 якімі	вучні	хацелі	б	і	маюць	магчымасць	паразважаць;
	 арганізаваць	 урок	 такім	 чынам,	 каб	 вучні	 мелі	 магчымасць	 задаваць	 пытанні	

	 і	атрымліваць	на	іх	адказы;
	 ведаць,	дзе	знаходзяцца	вашыя	вучні	ў	кожны	момант	урока;
	 адаптаваць	выкладанне	да	інфармацыі,	атрыманай	ад	вучняў;
	 выкарыстоўваць	розныя	пытанні	і	метады,	якія	дапамагаюць	вучням	вучыцца.
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Праца над ІІ стратэгіяй
1.	 Настаўнік	ведае,	наколькі	кожны	вучань	засвоіў	тэму.
2.	 Настаўнік	 ведае	 цяжкасці	 асобных	 вучняў,	 звязаныя	 з	 урокам,	 ён	 не	 	
	 пакідае	нікога	без	дапамогі.
3.	 Настаўнік	 плануе	 наступныя	 ўрокі	 ў	 адпаведнасці	 з	 узроўнем	 ведаў	 	
	 і	навыкаў	вучняў,	не	баіцца	пытацца,	хто	мае	праблемы,	хто	яшчэ	не		
	 разумее.
4.	 Настаўнік	упэўнены,	што	можа	даваць	новыя	заданні.
5.	 Вучань	не	саромееца	спытаць	настаўніка	і	аднакласнікаў.
6.	 У	класе	ўсе	слухаюць	настаўніка	і	аднакласнікаў,	усе	ведаюць,	што	іх		
	 пачуюць	і	на	іх	пытанне	адкажуць.
7.	 Няма	нездаровай	канкурэнцыі	ці	высмейвання	арыгінальных	пытанняў,		
	 ніхто	не	баіцца	памыліцца.
8.	 Вучні	больш	актыўна	ўдзельнічаюць	у	занятках.
9.	 Узровень	даверу	да	настаўніка	расце,	паляпшаюцца	ўзаемаадносіны		
	 паміж	вучнямі.
10.	Настаўнік	можа	 арганізаваць	 дапамогу	 для	 кожнага	 вучня	 не	 толькі	 	
	 шляхам	 паўтарэння	 часткі	матэрыялу,	 але	 і	 далучыць	 аднакласнікаў	 	
	 або	іншага	настаўніка.
11.	Настаўнік	мадыфікуе	графік	працы	з	матэрыялам,	змяняе	тэрміны.
12.	Настаўнік	разглядае	памылковыя	адказы	як	спробу	знайсці	правільнае		
	 рашэнне	(не	ўжывае	паняцця	памылка,	а	толькі	спроба),	будуе	ў	класе		
	 спрыяльную	для	навучання	атмасферу.
13.	Настаўнік	можа	прызнаць	уласныя	памылкі	і	не	баіцца	гэтага.
14.	Настаўнік	дае	час	падумаць	над	адказам	на	зададзенае	пытанне.
15.	Настаўнік	карыстаецца	аўтарытэтам	і	павагай	у	вучняў.

Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах
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Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:

У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	
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Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:	

Я	рэкамендую	наступныя	тэхнікі:	
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РАЗДЗЕЛ 4

ТРЭЦЯЯ СТРАТЭГІЯ. ПРАДАСТАЎЛЕННЕ ВУЧНЯМ 
ТАКОЙ ЗВАРОТНАЙ СУВЯЗІ, ЯКАЯ ДАЗВАЛЯЕ 
ЎБАЧЫЦЬ ІХ ПОСПЕХІ

Стратэгія	III	на	мове	вучня:	“Я	лепш	
вучуся,	калі	настаўнік	дае	мне	
зваротную	сувязь	пра	тое,	што	я	зрабіў	
добра,	што	і	як	я	павінен	удасканаліць		
і	як	я	магу	развівацца	далей”.

Пытанні, на якія я спрабую адказаць у гэтым раздзеле:

 Як выглядае зваротная сувязь пры актыўнай ацэнцы?
 У чым розніца паміж актыўнай і падсумоўчай ацэнкамі і калі выкарыстоўваць 

 гэтыя ацэнкі?
 Як мне пераканаць бацькоў у эфектыўнасці актыўнай ацэнкі?
 Як знайсці час на тое, каб даць зваротную сувязь?
 Як даць зваротную сувязь вучню?

Калі	 я	 пачала	 ўкараняць	 актыўную	 ацэнку	 ў	 сярэдняй	 школе,	 я	 хацела	
зрабіць	бацькоў	сваімі	саюзнікамі	і	растлумачыла	ім,	як	я	буду	працаваць		
з	іх	дзецьмі.	Я	прадбачыла,	што	магу	сутыкнуцца	з	непрыняццем	невялікай	
колькасці	 выстаўленых	 адзнак.	 Безумоўна,	 бацькі	 прызвычаіліся	 да	
выстаўлення	 адзнак,	 паколькі	 іх	 так	 ацэньвалі	 ў	школе.	 На	 бацькоўскім	
сходзе	 я	 спытала,	што	 для	 іх	 значыць	 адзнака	 “добра”	 за	 праверачную	
работу	вучня?	Былі	такія	адказы:
–	Гэта,	напэўна,	нешта	сярэдняе.
–	Ён	мог	бы	пастарацца	лепш.
–	Для	матэматыкі	хопіць.
Нарэшце	адна	маці	спытала:	“А	што	атрымалі	астатнія	вучні?”.
	 Гэта	 быў	 адказ,	 якога	 я	 чакала.	 Аказалася,	што	 адзнака	мае	 значэнне	
толькі	ў	параўнанні	з	іншымі.	Калі	астатнія	вучні	атрымлівалі	“вельмі	добра”		
і	 “выдатна”,	 то	 наша	 дзіця	 дрэнна	 працавала.	 Аднак	 калі	 астатнія	 вучні	
атрымалі	ніжэйшыя	адзнакі,	а	толькі	нашае	дзіця	атрымала	“добра”,	гэта	
азначае,	што	ў	яго	ўсё	атрымалася.
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Мы	 з	 бацькамі	 ўспомнілі,	 што	 пасля	 атрымання	 адзнакі	 ў	 школе	 нас	
цікавіла	толькі	тое,	што	атрымала	наша	суседка	па	парце,	а	не	тое,	за	што	
мы	атрымалі	адзнаку	і	што	нам	трэба	зрабіць	лепш.
	 Каб	 паглыбіцца	 ў	 тэму,	 я	 спытала	 ў	 бацькоў,	 ці	 дае	 адзнака	 вучню	
дастаткова	 інфармацыі	пра	тое,	што	 і	як	палепшыць.	Аказалася,	што	не.	
Потым	я	паказала	бацькам	работу	вучня,	ацэненую	ў	выглядзе	зваротнай	
сувязі	 –	 каментарыя.	 Разам	мы	 заўважылі,	 што	 такая	 ацэнка	 ў	 працэсе	
навучання	значна	больш	карысная,	бо	вучань	ведае,	што	ён	зрабіў	добра,	
што	 яму	 трэба	 палепшыць	 і	 як	 гэта	 зрабіць.	 Так	 я	 пераканала	 бацькоў	 	
у	 тым,	 што	 маю	 рацыю.	 Яны	 толькі	 спыталі,	 як	 узгадніць	 гэтую	 сістэму	
ацэнкі	 з	 метадам	 бальнай	 ацэнкі,	 які	 выкарыстоўваецца	 на	 экзаменах.	
Я	 паабяцала,	 што	 ў	 канцы	 пэўнага	 вывучанага	 раздзела	 маім	 вучням	
будзе	дадзены	тэст	на	адзнаку,	каб	сумясціць	сістэму	актыўнай	ацэнкі	са	
школьнымі	патрабаваннямі.

Кожны	вучань	мае	патрэбу	ў	інфармацыі	пра	свае	дасягненні	і	ацэнку	сваёй	працы.
	 Адзнака,	якую	настаўнік	ставіць	вучню	(падвядзенне	вынікаў	працы),	не	з’яўляецца	
карыснай	 інфармацыяй.	 Ацэнка	 ж	 работы	 вучня,	
прызначаная	 для	 таго,	 каб	 той	 выкарыстаў	
яе	 ў	 працэсе	 навучання,	 павінна	 мець	 форму	
вычарпальнага	 каментарыя	 –	 зваротнай	 сувязі.	
Такая	інфармацыя	ўключае	чатыры	элементы:
1.	Што	вучань	зрабіў	добра.
2.	Што	трэба	паправіць.
3.	 Як	трэба	палепшыць.
4.	 Як	вучань	павінен	развівацца	далей.

1. Што вучань зрабіў добра?

Распаўсюджана	меркаванне,	што	чалавек	лепш	вучыцца,	калі	яму	паказваюць	на	яго	
памылкі.	Часта	ж	бывае	так,	што	нешта	цяжка	выправіць,	паколькі	мы	не	ведаем,	дзе	
памыліліся.	Аднак	указванне	толькі	на	памылкі	вельмі	перашкаджае	і	кепска	уплывае	
на	матывацыю	вучня.	Поспех	таксама	можа	шмат	чаму	навучыць	нас,	калі	мы	ведаем,	
што	зроблена	дастаткова	добра	і	што	варта	паўтарыць	у	будучыні.
	 Адзначэнне	 поспехаў	 надзвычай	 матывуе	 кожнага	 чалавека.	 Давайце	 ўспомнім	
адрозненне	 паміж	 пахвалой	 і	 ацэнкай	 поспехаў.	Пахвала,	 як	 правіла,	 не	 канкрэтная,	
напрыклад:	 “Малайчына,	 працягвай!”.	 Вучань,	 якога	 хваляць,	 звычайна	 не	 ведае,	 за	
што	 атрымаў	 пахвалу,	 і	 тады	 гэта	 не	 прыносіць	 навучальнага	 эфекту.	 А	 вось	 добрая	
ацэнка	больш	эфектыўная,	таму	што	ацэньваецца	нешта	канкрэтнае.
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	 Вучні	 лёгка	 адрозніваюць	 пахвалу	 ад	 ацэнкі;	 калі	 іх	 проста	 хваляць,	 то	 яны	 адчуваюць	
пэўны	падман.	Таму	ацэньвайце	іх	толькі	за	канкрэтныя	моманты	і	толькі	шчыра	і	праўдзіва.
	 Паколькі	 зваротная	сувязь	павінна	быць	цесна	звязана	з	крытэрыямі	поспеху,	яны	
могуць	 стаць	 для	 вас	 арыенцірам	 пры	 ацэньванні.	 Настаўнікі	 неахвотна	 ацэньваюць	
тое,	што	яны	лічаць	адказнасцю	вучня.	“Як	я	павінен	ацаніць	яго	за	тое,	што	ён	павінен	
зрабіць?”	–	пытаюцца	яны.
	 Але	ацэнка	–	гэта	натуральны	механізм,	які	падахвочвае	вучня	вучыцца.	Ацаніце	тое,	
што	ён	зрабіў	добра.	Чым	больш	станоўчых	водгукаў,	тым	лепш	ідзе	працэс	навучання.	
Дзякуючы	добрым	ацэнкам	ваш	вучань	можа	лепш	успрыняць	магчымыя	крытычныя	
заўвагі	(гл.	пункт	2).

2. Што трэба палепшыць?

Ні	 адзін	 настаўнік	 не	мае	 праблем	 з	 гэтым	пытаннем.	Паказаць	на	 памылку	 вучня	 –	
справа	 простая.	 Але	 справа	 не	 ў	 выяўленні	 памылак,	 а	 ў	 заахвочванні	 да	 развіцця.	
Такім	чынам,	мы	не	гаворым,	што	не	так,	але	што	было	б	добра	змяніць.	Недастаткова	
таксама	сказаць:	“Выпраўце	пунктуацыйныя	памылкі”	альбо	“Ты	памыліўся	ў	падліках”.	
Правільна	 напісанай	 зваротнай	 сувяззю	 настаўнік	 паказвае	 вучню	 пэўныя	 месцы,	
якія	 патрабуюць	 паляпшэння,	 і	 памятае,	 што	 зваротная	 сувязь	 адносіцца	 толькі	 да	
зададзеных	 крытэрыяў	 поспеху.	 Памятайце,	 што	 кожны	 чалавек	 мае	 абмежаваную	
вытрымку	супраць	крытыкі;	калі	яе	будзе	занадта	шмат,	вучань	будзе	прыгнечаны.	Вы,	
напэўна,	 сутыкаліся	 з	 сітуацыяй,	 калі	 вучань,	 атрымаўшы	 работу,	 поўную	 чырвоных	
заўваг	настаўніка,	рваў	яе	і	хацеў	выкінуць	у	сметніцу.	Старайцеся,	каб	пазітыўнага	было	
больш,	чым	негатыву.

3. Як трэба палепшыць?

Недастаткова	вызначыць	месцы,	якія	патрабуюць	паляпшэння.	Патрэбна	інфармацыя	пра	
тое,	як	палепшыць,	каб	зрабіць	усё	добра.	Для	кожнага	месца,	якое	патрабуе	паляпшэння,	
растлумачце,	 як	 гэта	 зрабіць.	Настаўнікі	лічаць,	што	вучань	павінен	сам	праверыць,	 як	
выправіць	тое,	што	ён	зрабіў	не	так.	Аднак	вучань	часта	не	ведае,	як	гэта	зрабіць,	і	гэта	
фактычна	перашкаджае	яму	прымаць	меры.	Ён	будзе	вучыцца	хутчэй	і	больш	эфектыўна,	
калі	вы	скажаце	альбо	напішаце	яму,	як	выправіць	памылку.	Ваша	падказка	павінна	быць	
канкрэтнай	 –	 гэта	 не	можа	 быць	 заўвагай	 тыпу	 “змяні	 стыль”,	 “у	 цябе	 дрэнны	 вынік”,	
“шматлікія	арфаграфічныя	памылкі”,	“папрацуй	са	слоўнікам”	і	пад.

4. Як вучню развівацца далей?

Нам	 застаецца	 абмеркаваць	 апошнюю	 частку	 зваротнай	 сувязі:	 Як	 вучань	 будзе	
развівацца	далей?	У	настаўнікаў	з	гэтым	самая	вялікая	праблема.	Яны	пытаюцца,	што	
напісаць	“слабаму”	вучню	ў	 гэтай	частцы.	Гэта	можа	быць	складанай	задачай.	Аднак	
гэтая	частка	вельмі	неабходная,	асабліва	для	“добрага”	вучня,	які	вельмі	добра	выканаў	



67

29	 Дылан	Віліям,	“Як	ацэньваць,	каб	вучыць”,	с.	55.		

работу.	У	 гэтай	частцы	ў	вас	можа	ўзнікнуць	спакуса	кінуць	выклік	вучню	ў	“зоне	яго	
бліжэйшага	развіцця”	і	заахвоціць	яго	прыкласці	намаганні.	Пачніце	з	маленькіх	крокаў	
і	працягвайце	спрабаваць.	Гэта	асабліва	важна,	бо	гэтая	частка	зваротнай	сувязі	вельмі	
асабістая.	Вучань	атрымлівае	яе	як	ліст	ад	настаўніка.	Калі	вы	хочаце,	каб	ён	прыняў	
выклік,	 прапануйце	 яму	 нешта	 карыснае,	 але	 не	 патрабуйце	 ад	 яго	 абавязковага	
выканання	вашых	рэкамендацый.	Так	што	лепш	будзе	напісаць	так:	“Ты	можаш	пачытаць	
твор	са	спісу	для	пазакласнага	чытання	–	думаю,	ён	зацікавіць	цябе”,	чым	“Прачытай	
дадзены	твор	са	спісу	твораў	для	пазакласнага	чытання	і	напішы	на	яго	водгук”.
	
Зваротная	сувязь	адносіцца	толькі	да	вызначаных	раней	крытэрыяў	поспеху.	Вось	чаму	
першая	стратэгія	такая	важная,	бо	дзякуючы	ёй	вучні	ведаюць,	што	будзе	ацэньвацца,		
а	дамова	па	гэтым	пытанні	павінна	паважацца	настаўнікам.
	 Дзякуючы	 зваротнай	 сувязі	 вучань	 заўважыць,	
што	ён	ці	яна	вучыцца,	і	будзе	імкнуцца	працягваць	
навучанне.
	 Даследаванні	 паказваюць,	 што	 спалучэнне	
каментара	 з	 адзнакай	не	прыносіць	 карысці	 –	 гэта	
значыць,	 што	 нельга	 ставіць	 адзнаку	 разам	 са	
зваротнай	сувяззю.	Я	ведаю,	што	гэта	можа	падацца	
дзіўным,	 таму	 што	 меркавалася,	 што	 чым	 больш	
інфармацыі	 атрымае	 вучань,	 тым	 лепш.	 Давайце	
паглядзім	на	даследаванні,	праведзеныя	ў	Ізраілі29.	

Там	разглядалі	тры	віды	ацэнкі:
	 ацэньванне	толькі	адзнакай,
	 ацэньванне	толькі	каментарыямі,
	 ацэньванне	адзнакай	разам	з	каментарыямі.

Від зваротнай 
сувязі

Толькі	адзнакі

Толькі	каментарыі

Адзнакі	і	
каментарыі

Уплыў на матывацыю

–	здольныя	вучні
–	вучні	з	сярэднімі	здольнасцямі

–	усе	вучні

–	здольныя	вучні
–	вучні	з	сярэднімі	здольнасцямі

Прагрэс у 
навучанні

ніякі

30%

ніякі

пазітыўны
негатыўны

пазітыўны

пазітыўны
негатыўны

Атрымліваецца,	што	вучань,	які	атрымаў	адзнаку,	больш	не	цікавіцца	каментарыямі,	ён	
цікавіцца	толькі	тым,	ці	ацанілі	яго	справядліва	ў	параўнанні	з	іншымі	вучнямі,	і	пачынае	
вучыцца	для	адзнак,	а	не	для	ведаў.
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	 Калі	 вы	 з	 вашымі	 вучнямі	 дамаўляецеся	 выкарыстоўваць	 актыўную	 ацэнку,	 то	
вы	 будзеце	 запэўніваць	 іх	 у	 тым,	што	 дапаможаце	 ім	 дасягнуць	 найлепшых	 вынікаў		
у	працэсе	навучання,	а	ў	канцы	вучэбнага	працэсу	вы	ацэніце	іх	падсумоўчай	адзнакай.	
	 Калі	ж	вы	будзеце	выстаўляць	падсумоўчыя	адзнакі	ў	самім	працэсе	навучання,	то	
гэтым	парушыце	названае	пагадненне,	і	ў	наступны	раз	энергія	вучняў	будзе	скіраваная	
на	атрыманне	найбольш	высокага	бала,	а	не	на	тое,	каб	даведацца	як	мага	больш.	Гэта	
можа	прывесці	 да	махлярства	 і	 спроб	падману,	 чаго	 вы	не	 хацелі	 б.	 Гэта	 ўмовы	для	
нараджэння	крывадушша.	Калі	вы	не	хочаце,	каб	ваша	роля	як	настаўніка	абмяжоўвалася	
расследаваннем	падману,	не	спалучайце	актыўную	і	падсумоўчую	ацэнку.
	 Калі	вы	хочаце,	каб	вашы	вучні	ўдасканальваліся	і	развіваліся,	і	ў	той	жа	час	выбіраеце	
прымяненне	зваротнай	сувязі,	вам	трэба	раздзяліць	дзве	формы	ацэнкі	–	 зваротную	
сувязь	і	адзнаку.	Лепш	каб	у	працэсе	навучання	вучань	ацэньваўся	зваротнай	сувяззю,		
а	ў	канцы	навучальнага	працэсу	–	адзнакай	у	балах.

	 Тут	 я	 хацела	 б	 растлумачыць	 магчымае	
непаразуменне.	 Правіла	 не	 спалучаць	 актыўную		
і	выніковую	ацэнку	дзейнічае,	калі	вы	дамаўляецеся	
працаваць	 з	вучнямі	 з	 актыўнай	ацэнкай	–	 тады	вы	
не	 ставіце	 адзнакі.	 Калі	 вы	 сказалі,	 што	 будзеце	
ацэньваць	 пэўную	 работу	 балам,	 то	 можаце		
і	 нават	 пажадана,	 каб	 вы	 ўключылі	 каментарый	
да	 выстаўленай	 адзнакі.	 Так	 вы	 тлумачыце	 вучню,	
чаму	 ён	 атрымаў	 пэўную	 адзнаку,	 а	 ў	 каментарыі	
вы	 можаце	 прапанаваць,	 што	 трэба	 змяніць	 ці	
палепшыць	у	яго	рабоце.

Адрозненне паміж АА і ПА (актыўнай ацэнкай і падсумоўчай адзнакай)
Мой	 спосаб	 адрозніць	 актыўную	 ацэнку	 і	 падсумоўючую	 адзнаку	
заключаецца	 ў	 старанным	 вывучэнні	 ўсіх	 агульных	 і	 канкрэтных	
патрабаванняў	асноўнай	вучэбнай	праграмы	па	маім	прадмеце,	а	затым	
аб’яднанні	гэтых	патрабаванняў	у	невялікія	групы,	якія	маюць	дачыненне	
да	 невялікіх	 частак	 матэрыялу.	 Я	 заўсёды	 правяраю	 работу,	 звязаную	
з	 асобнай	 часткай	 вучэбнай	 праграмы,	 з	 дапамогай	 актыўнай	 ацэнкі,	 	
і	 вучні	 атрымліваюць	 зваротную	 сувязь	 у	 пісьмовай	 або	 вуснай	форме.	
Я	 аб’ядноўваю	 гэтыя	 невялікія	 часткі	 матэрыялу	 ў	 вялікія	 раздзелы	
(напрыклад,	 два	 раздзелы),	 і	 пасля	 завяршэння	 вывучэння	 гэтага	
матэрыялу	 вучні	 пішуць	 праверачную	 работу	 ці	 адказваюць	 вусна	 на	
адзнаку.	Для	мяне	гэта	выніковая	кантрольная	работа,	якая	ацэньваецца	
падсумоўчай	адзнакай.

Агата Заяц, гімназія №1 г. Явожна
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30	 На	сайце	http://www.ceo.org.pl/ok	вы	знойдзеце	шмат	матэрыялаў,	карысных	для	падрыхтоўкі	сустрэчы	з	бацькамі.

Звярніце	ўвагу,	што	зваротная	сувязь	не	заўсёды	павінна	быць	у	пісьмовым	выглядзе.	
Многія	настаўнікі	аддаюць	перавагу	размове	з	вучнямі	пра	іх	работы,	а	не	пісьмоваму	
каментару.	Яны	лічаць,	што	размова	не	займае	столькі	часу,	колькі	напісанне	каментара.
	 Якія	б	правілы	вы	ні	ўводзілі	для	вучняў,	вы	павінны	іх	паслядоўна	прытрымлівацца.	
Вы	 сустракаецеся	 з	 вучнямі,	 і	 вы	 павінны	 выконваць	 гэтае	 пагадненне.	 Вучні	 часта	
спрабуюць	змяніць	ранейшыя	дамоўленасці	–	вы,	напэўна,	адчувалі	такі	ціск,	так?	Яны	
хочуць	 атрымаць	 адзнаку	 за	 добра	 выкананы	 тэст,	 хаця	 ён	 павінен	 быў	 ацэньвацца	
актыўнай	 ацэнкай,	 і	 стараюцца	пазбегнуць	 атрымання	 адзнакі	 за	дрэнна	 выкананую	
работу.	Аднак	паслядоўнасць	у	гэтым	плане	неабходная.	Праз	некаторы	час	навучэнцы	
прывыкнуць	 і	 ацэняць	 дакладныя	 правілы	 і	 той	 факт,	 што	 ў	 працэсе	 навучання	 яны	
атрымаюць	толькі	ўказанні,	як	палепшыць	адзнакі,	а	не	самі	адзнакі.
	 Было	б	добра,	 калі	б	вы	паведамілі	бацькам	вучняў	пра	 гэтыя	правілы.	 Гэта	можа	
здзівіць	 іх,	 бо	 яны	 самі	 прывыклі	 да	 адзнак	 і	 думаюць,	 што	 яны	 даюць	 поўную	
інфармацыю.	 Абвяшчэнне	 і	 тлумачэнне	 ім	 прынцыпаў	 актыўнай	 ацэнкі	 абавязковае.	
Наша	практыка	паказвае,	што	бацькі	хутка	прамаюць	перавагі	АА.	Яны	бачаць,	што	іх	
дзеці	жадаюць	выправіць	сваю	работу	і	ведаюць,	што	ім	трэба	палепшыць,	і	яны	самі	
могуць	дапамагчы	сваім	дзецям	у	гэтым30.

На	 курсе	 “Развіццё	навучання	 і	 выкладання”,	 які	 суправаджаў	праграму	
“Школа,	якая	вучыцца”,	я	супрацоўнічала	з	групай	настаўнікаў	пачатковай	
адукацыі	 з	 пачатковай	 школы	 №	 2	 з	 г.	 Баляслаўца.	 Я	 атрымала	 ад	
удзельнікаў	курса	прыклад	работы	вучня	2-га	класа	са	зваротнай	сувяззю	
да	яе.	Я	была	здзіўлена,	што	гэтая	інфармацыя	была	аб’ёмнай	і	напісанай	
на	“дарослай”	мове.	Напісала	настаўнікам,	што,	на	маю	думку,	вучань	2-га	
класа	не	прачытае	такога	складанага	каментарыя,	не	кажучы	ўжо	пра	яго	
разуменне.
	 Тлумачэнне	 настаўнікаў	 мяне	 вельмі	 здзівіла.	 Аказалася,	 што	 яны	
дамовіліся	з	бацькамі,	што	зваротную	сувязь	яны	пішуць	бацькам.	Работы	
з	 настаўніцкімі	 каментарамі	 ідуць	да	 іх,	 і	менавіта	 бацькі,	 прачытаўшы,	
тлумачаць	дзіцяці	заўвагі	настаўніка	і	дапамагаюць	палепшыць	працу.
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Супрацоўніцтва з бацькамі
Кожны	месяц	бацькі	вучняў	0-1	класаў	удзельнічаюць	у	адкрытых	уроках.	
На	 гэтых	 занятках	 настаўнікі	 імкнуцца	 паказаць	 бацькам	 	 элементы	
актыўнай	 ацэнкі	 з	 выкарыстаннем	 розных	 метадаў.	 Бацькі	 вучняў	 5-6	
класаў	 ужо	 добра	 ведаюць	 актыўную	 ацэнку,	 усведамляюць	 яе	 ідэю.	
Іх	 запрашаюць	на	 адкрытыя	 ўрокі.	На	працягу	многіх	 гадоў	 я	 праводжу	 	
ў	сваіх	класах	“партнёрскія”	інтэрв’ю.	Мае	вучні	і	іх	бацькі	вельмі	іх	цэняць,	
я	 таксама,	 бо	 я	 бачу	 паляпшэнне	 адносін	 са	 сваімі	 вучнямі.	 У	 гэтым	
годзе	падчас	школьнай	самаацэнкі	было	прынята	рашэнне,	што	ў	школе	
адбудзецца	“трэніровачнае”	інтэрв’ю-размова	пасля	першага	паўгоддзя,	
а	на	працягу	семестраў	у	кожным	класе	будуць	праходзіць	“партнёрскія	
трохбаковыя”	інтэрв’ю.
	 Мы	 таксама	 выкарыстоўваем	 самаацэнку	 падчас	 трохбаковых	
сустрэч	 з	 бацькамі.	 Вучні	 і	 бацькі	 пісьмова	 адказваюць	 на	 пытанні,	 	
а	 потым	 параўноўваюць	 адказы	 і	 абмяркоўваюць	 з	 настаўнікам	формы	
супрацоўніцтва	 з	 мэтай	 больш	 эфектыўнага	 навучання	 дзяцей.	 Падчас	
гэтых	сустрэч	былі,	напрыклад,	такія	пытанні:
	 Што	 павінна	 адбыцца,	 каб	 ты	 чамусьці	 навучыўся?	 /	Што,	 па	 вашым	

	 меркаванні,	павінна	здарыцца,	каб	ваша	дзіця	чамусьці	навучылася?
	 Чаму	новаму	ты	навучыўся?	/	Чаму	новаму	навучылася	ваша	дзіця	на	

	 гэтым	тыдні?
	 На	 якую	дапамогу	 ты	разлічваеш?	 /	 Якую	дапамогу	 вы	можаце	даць	

	 дзіцяці?
Аказалася,	што	такі	вопыт	вельмі	карысны	і	дае	станоўчыя	эфекты	ў	тым	
ліку	і	для	бацькоў.

Міраслава Ракіцка,
дзяржаўная пачатковая школа ім. Яна Паўла ІІ у Грабаўцы
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Супрацоўніцтва з бацькамі
Бацькі	 6-гадовых	 дзяцей	 з	 агульнымі	 правіламі	 актыўнай	 ацэнкі	
пазнаёміліся	 ў	 канцы	мінулага	 навучальнага	 года.	 Тады	 яны	 дамовіліся	
набыць	 дапаможнікі,	 таму	 дзеці	 змаглі	 працаваць	 з	 імі	 з	 першых	 дзён	
навучальнага	года.	У	гэтым	годзе	бацькі	былі	грунтоўна	праінфармаваны	
аб	 правілах	 работы	 з	 групай.	 Каб	 азнаёміць	 бацькоў	 з	 сутнасцю	
актыўнай	 ацэнкі,	 ім	 была	 дадзена	 характарыстыка	 групы	 ў	 выглядзе	
чатырохэлементнай	 зваротнай	 сувязі,	 пры	 гэтым	 асаблівая	 ўвагу	 была	
звернутая	 на	 атмасферу	 навучання	 і	 дысцыпліну	 ў	 групе.	 Дадзеная	
такім	 чынам	 характарыстыка	 была	 ўспрынята	 вельмі	 пазітыўна,	 нават	
з	 усмешкай.	 Бацькі	 былі	 здзіўлены,	 што	 іх	 дзеці	 могуць	 працаваць	 	
	 у	групах	і	дыскутаваць.	Яны	атрымалі	ў	школьных	сшытках	мэты	ўрока	
разам	з	НаШтоБуЗУ	і	спыталі	ў	дзяцей,	што	яны	даведаліся	ў	гэты	дзень	
і	ў	чым	іх	праблема,	якое	святло	яны	“ўключаюць”,	падсумоўваючы	мэту	
навучання.	 На	 бацькоўскім	 сходзе	 бацькам	 былі	 прадстаўлены	 выявы	 	
(у	выглядзе	піктаграм)	мэтаў	для	дзяцей,	якія	вісяць	на	дошцы	на	працягу	
ўсяго	часу	вывучэння	пэўнага	матэрыялу	і	таксама	абмяркоўваюцца	пасля	
заканчэння	 працы	 з	 дадзеным	 раздзелам.	 Дзеці	 будуць	 атрымліваць	
пісьмовую	 зваротную	 сувязь	 як	мінімум	раз	 на	месяц	 (напрыклад,	 пры	
праверцы	 ўмення	 пісаць	 “кручкі”	 ў	 пропісах).	 Гэтая	 інфармацыя	 будзе	
перададзена	 дзецям	 вусна,	 а	 бацькам	 (для	 працы	 з	 дзецьмі)	 будзе	
даслана	 на	 электронны	 адрас	 (педагог	 сабраў	 электронныя	 адрасы	
бацькоў).	 У	 пачатку	 лістапада	 адбудзецца	 адкрыты	 ўрок	 для	 бацькоў	 	
з	 выкарыстаннем	 актыўнай	 ацэнкі	 -	 бацькі	 вельмі	 зацікавіліся	 гэтай	
формай	заняткаў.

Марыя Левандоўска, школьны комплекс у Білгараі
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31	 З.	Марціняк,	Аб	неабходнасці	рэфармавання	агульнай	адукацыі:	Асноўная	праграма	з	каментарыямі,
	 Міністэрства	грамадзянскай	адукацыі,	2009,	с.	11-12.

Зваротная	сувязь	таксама	прысутнічае	ў	асноўнай	праграме	агульнай	адукацыі.
	 Кожны вучань штодня на працягу навучальнага года ацэньваецца яго настаўнікамі. 
Рэгулярная ацэнка дасягнутага прагрэсу вучня дапамагае яму вучыцца, бо гэта форма 
зваротнай сувязі, якую дае настаўнік. Ён павінен інфармаваць вучня пра тое, што ён 
зрабіў добра, што і як ён павінен удасканаліць і што рабіць далей. Такая зваротная 
сувязь дае вучням магчымасць рацыянальна фарміраваць уласную стратэгію 
навучання, а значыць, і пачуццё адказнасці за свае дасягненні. Выстаўленню адзнакі 
павінна папярэднічаць прадастаўленне вучню крытэрыяў ацэнкі – інфармацыі пра 
тое, што будзе ацэньвацца і як будзе праводзіцца ацэнка31.
	 Гэты	 фрагмент	 даказвае	 неабходнасць	 выкарыстання	 стратэгіі	 актыўнай	 ацэнкі	
(стратэгіі	III	і	V)	у	польскай	адукацыі.
	 У	ідэале	зваротная	сувязь	павінна	мець	выгляд	перапіскі	паміж	вучнем	і	настаўнікам.	
Вучань	 выконвае	 заданне,	 настаўнік	 дае	 зваротную	 сувязь,	 затым	 вучань	 выпраўляе	
работу	 паводле	 інструкцыі	 настаўніка	 (альбо	 выконвае	 аналагічнае	 практыкаванне)	
і	 перадае	яе	настаўніку,	 які	 забяспечыць	 зваротную	сувязь	 у	 адказ	на	дапрацаваную	
работу,	і	гэтак	далей,	пакуль	работа	вучня	не	стане	дастаткова	якаснай.

	 Звярніце	 ўвагу,	 што	 пры	 выстаўленні	
адзнакі	 вучань	 атрымлівае	 сярэдні	 бал	
па	 выніку	 ацэньвання	 розных	 частак	 яго	
работы.	 Ён	 усё	 яшчэ	можа	 думаць	 не	 так,	
бо	 не	 ведае,	 дзе	 памыляецца.	 Нават	 калі	
ён	 выправіць	 работу	 на	 лепшую	 адзнаку,	
памылка	можа	 застацца.	 Зваротная	 сувязь	
адносіцца	 да	 кожнага	 з	 вызначаных	
крытэрыяў	ацэнкі,	 таму	ніякая	памылка	не	
будзе	ігнаравацца.

	 Варта	 адзначыць	 яшчэ	 адзін	 важны	 аспект	 ацэнкі.	 Кожная	 ацэнка,	 як	 актыўная,	
так	 і	 падсумоўчая,	 павінна	быць	дадзена	 вучню	як	мага	 хутчэй.	Настаўніку	 складана	
выкладаць	у	некалькіх	класах	–	хуткая	праверка	работ	многіх	вучняў	часам	немагчымая.	
Таму	 раю	 планаваць	 сваю	 дзейнасць	 так,	 каб	 работы	 вучняў	 з	 розных	 класаў	 не	
назапашваліся	адначасова.	Карысць	хуткай	зваротнай	сувязі	нельга	пераацаніць.	Скажу	
больш,	 інфармацыя,	аддаленая	ў	часе,	не	мае	сэнсу.	Вучні	больш	не	памятаюць,	пра	
што	была	работа,	яны	знаходзяцца	ў	іншай	частцы	працэсу	навучання	і	не	атрымаюць	
карысці	ад	каментарыяў	настаўніка.



73

	 Я	заклікаю	вас	паступова	ўводзіць	зваротную	сувязь	і	назіраць	за	рэакцыяй	вучняў	
і	 бацькоў.	 Некалькі	 работ,	 якія	 не	 маюць	 адзнак,	 а	 толькі	 каментары,	 могуць	 быць	
правільнай	спробай.
	 Наступная	праблема	–	як	знайсці	час	для	напісання	зваротнай	сувязі?
	 Вы	можаце	 не	 верыць,	 але	 некаторыя	 настаўнікі	 пішуць	 падрабязныя	 каментарыі	
даўжэй,	 чым	 вучні	 пішуць	 саму	 работу.	 Вашы	 высілкі	 не	 кампенсуюцца,	 вучань	 не	
будзе	 засяроджвацца	 на	 гэтым	 дастаткова	 доўга.	 Лепш	 зрабіце	 ваш	 каментарый	
кароткім	–	я	рэкамендую,	напрыклад,	пісаць	яго	па	пунктах	са	спасылкамі	на	крытэрыі	
поспеху.	Асабліва	ў	малодшых	класах	вялікі	каментарый	пісаць	не	варта.	З	малодшымі	
дзецьмі	 мы	 можам	 пачаць	 з	 тэхнікі	 “Дзве	 зоркі,	 адно	 жаданне”.	 Яна	 заключаецца	
ў	дамоўленасці	 з	 вучнямі	пра	 тое,	што	ў	 іх	работах	настаўнік	 знойдзе	два	 станоўчыя	
моманты	(зоркі)	і	адзін,	што	патрабуе	паляпшэння	(пажаданне).	Гэта	даволі	складаная	
тэхніка	 для	 настаўніка,	 бо	 прапусціць	 нейкую	 памылку	 няпроста.	 Метад	 неабходна	
ўзгадніць	з	вучнямі	і	іх	бацькамі,	каб	прымяніць	яго.	Гэта	вельмі	карысна	ў	чацвёртай	
стратэгіі,	 калі	 мы	 вырашаем	 увесці	 ўзаемную	 ацэнку.	 Вучні	 будуць	 арыентавацца	 на	
вашы	прыклады	зваротнай	сувязі,	хаця	спачатку	ім	можа	быць	складана	даць	узаемную	
ацэнку	аднакласніку.

Мадыфікацыя тэхнікі “Дзве зоркі, адно жаданне”
На	ўроку	польскай	мовы	вучні	шукалі	ў	работах	аднакласнікаў	і	адзначалі	
(значкамі	 зоркі	 і	 жадання)	 арфаграфічныя,	 моўныя	 і	 пунктуацыйныя	
памылкі.	Абавязковым	элементам	гэтых	заняткаў	была	рэфлексія	ў	канцы	
ўрока.	Кожны	з	вучняў	павінен	быў	запісаць	у	сшытку	адказы	на	наступныя	
пытанні:
1.	Што	даведаўся	пра	сваю	работу?
2.	Што	заўважыў	у	работах	аднакласнікаў?
3.	Якую	карысць	прынёс	мне	сённяшні	ўрок?

Беата Корбак, гімназія №5 у Кашаліне
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Мадыфікацыя “Бутэрброд”

Вучні	прадставілі	сваю	работу,	а	 іх	аднакласнікі	павінны	былі	ацаніць	яе		
ў	 форме	 бутэрброда.	 Бутэрброд	 прадугледжваў	 размяшчэнне	 зверху	 	
і	знізу	пазітыўных	момантаў	ацэнкі	работы,	а	ў	сярэдзіне	–	думкі	пра	тое,	
што	можна	было	б	зрабіць	лепей.

Барбара Ракіцка,
грамадская пачатковая школа №1 у Шчэціне (клас 4а)

Спосаб змяншэння працаёмістасці зваротнай сувязі.
У	 ІІІ	 стратэгіі	 трэба	 выкарыстаць	 зваротную	 сувязь	 без	 адзнакі.	 Даволі	
працаёмістым	 з’яўляецца	 напісанне	 падрабязнага	 каменарыя	 кожнаму	
вучню,	таму	варта	выкарыстаць	добра	складзенае	НаШтоБуЗУ.	Насупраць	
кожнага	 пункта	 крытэрыяў	 поспеху	 змяшчаем	 слупок,	 у	 якім	 настаўнік	
коратка	 адзначае,	 добра,	 часткова	добра	 ці	 дрэнна	быў	 выкананы	 гэты	
пункт,	а	таксама	другі	слупок,	у	якім	настаўнік	змяшчае	кароткі	каментарый,	
што	і	якім	чынам	вучань	можа	палепшыць	у	сваёй	рабоце.

Агнешка Ставоўска, пачатковая школа №2 у Свентахлавіцах
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32	 Табліцу	падрыхтавала	Катажына	Заёнц,	настаўніца	хіміі	гімназіі	N°1	г.	Явожна.

Дапаможная	табліца	можа	выглядаць	так:

Прыклад	зваротнай	сувязі	ў	выглядзе	табліцы:32

Крытэрыі поспеху/
НаШтоБуЗУ

Як палепшыць?Навошта? Як вучань павінен 
далей развівацца?

+/-

НаШтоБуЗУ

1)	Запішаш	формулу	аксідаў

2)	Падзеліш	аксіды	на	аксіды	металаў		
	 і	неметалаў.

3)	 Запішаш	і	суаднасеш	ураўненні	рэакцый		
	 акіслення.

4)	Матэвуш,	можаш	запісаць	узор	аксіду	
	 і	спосаб	яго	атрымання.	Адзіная	праблема,	
	 якую	заўважыла,	гэта	падзел	аксідаў	на	
	 аксіды	металаў	і	неметалаў.

5)	Паколькі	ты	шмат	ведаеш	па	тэме	аксідаў,	
	 прапаную	табе	крыху	цяжэйшыя	заданні.

Зваротная сувязь

+

+/-

+

Каб	адпрацаваць	гэтае	ўменне,	разгарні	
інтэрактыўную	табліцу	ў	дадатку	да	падручніка	
і	разгледзь	падзел	элементаў	на	металы	
і	неметалы.	Гэта	дапаможа	табе	падзяліць	
атрыманыя	аксіды.	Калі	будуць	цяжкасці,	
запрашаю	да	сябе	на	кансультацыю.

Паспрабуй	рашыць	заданне	№7	са	зборніка.	
Дадаткова	падзялі	атрыманыя	аксіды	на	аксіды	
металаў	і	неметалаў.

Прыклад зваротнай сувязі, дадзенай на работу па тэме:
Прыдумай	і	напішы	апавяданне	пра	тое,	як	ты	ўзяў/узяла	лёс	у	свае	рукі.	
Аліцыя,	ты	напісала	вельмі	вялікае	і	цікавае	апавяданне,	якое	адпавядае	
ўсім	 крытэрыям,	 змешчаным	 у	 НаШтоБуЗУ.	 Віншую,	 у	 цябе	 багаты	
слоўнікавы	запас!	Наступным	разам	паспрабуй	увесці	ў	развіццё	дзеяння	
больш	 абзацаў,	 напрыклад,	 апісваючы	 змену	 месца	 ці	 часу	 або	 проста	
чарговую	падзею.

Малгажата Сідзілас, настаўнік польскай мовы
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Зваротная сувязь і паляпшэнне работы
Я	выкарыстоўваю	зваротную	сувязь	ва	ўсіх	дамашніх	заданнях	і	на	ўроках,	
прысвечаных	 ўменням	 напісання	 розных	 формаў	 выказвання.	 Мне	
важна,	каб	мае	вучні	практыкаваліся	ў	пісьме	і	пры	неабходнасці	чыталі	
НаШтоБуЗУ	 з	 разуменнем.	 Выдатныя	 вынікі	 дае	 зваротная	 сувязь	 пры	
вывучэнні	правіл	арфаграфіі.
	 Калі	вучні	пішуць	тэкст	у	школе,	я	звычайна	стаўлю	выніковую	адзнаку	
пасля	 другой	 рэдакцыі.	 Калі	 гэта	 дамашняе	 заданне,	 накіроўваю	 вучня	
чарговы	раз	выпраўляць	работу,	пакуль	усе	пункты	НаШтоБуЗУ	не	будуць	
выкананыя.	Пры	гэтым	я	прызначаю	дату,	да	якой	вучань	павінен	прынесці	
мне	 выпраўленую	 работу.	 Вядома,	 калі	 вучні	 прапускаюць	 дэдлайн,	 	
я	ацэньваю	апошнюю	рэдакцыю	іх	работы.
	 Гэтая	 стратэгія	 таксама	 з’яўляецца	матывуючым	фактарам.	 З	 часам	 вучні	
заўважаюць,	 што	 варта	 паляпшаць	 работу,	 бо	 ў	 выніку	 можна	 атрымаць	
нашмат	 вышэйшую	 адзнаку.	 Менш	 амбіцыйных	 вучняў	 я	 запрашаю	 на	
дадатковыя	заняткі.	На	працягу	45	хвілін	яны	могуць	напісаць	работу	двойчы.

Малгажата Сідзілас, настаўнік польскай мовы

Настаўнікі	часам	выкарыстоўваюць	розныя	колеры	ручак	і	спецыяльныя	маркеры,	каб	
скараціць	час	на	напісанне	зваротнай	сувязі.
	 Зваротная	сувязь	непарыўна	звязана	з	неабходнасцю	вучня	выправіць	сваю	работу.	
Не	разлічвайце	на	тое,	што	вучань	зробіць	гэта,	калі	вы	не	запэўніце	яго,	што	палепшаная	
ім	работа	будзе	вамі	праверана.
	 Гэта	 ваша	 наступная	 дадатковая	 праца.	 Вы	 можаце	 скарыстацца	 ўзаемнай	
ацэнкай,	пра	 якую	мы	пагаворым	пры	абмеркаванні	 стратэгіі	 IV.	 Вы	 таксама	можаце	
выкарыстоўваць	самаацэнку,	якую	мы	ўдасканалім	у	стратэгіі	V.

НаШтоБуЗУ, работа, ўзаемная ацэнка і зваротная сувязь настаўніка
НаШтоБуЗУ	для	апісання	лебедзя:
1.	 Уводзіны:	Што	я	апісваю	(што	гэта?)
2.	 Раскрыццё	тэмы:	Я	апішу:
	 а)	 памер	птушкі,
	 б)	як	выглядае	яе	галава,
	 в)	 як	выглядае	шыя,
	 г)	 як	выглядаюць	крылы,
	 д)	як	выглядае	апярэнне,
	 е)	 як	яна	корміцца.
3.	 Вывад:	Я	напішу	пра	свае	ўражанні	і	пачуцці.
4.	 Я	буду	выкарыстоўваць	як	мінімум	6	прыметнікаў.
5.	 Я	буду	старанна	пісаць	сказы,	каб	яны	былі	чытэльнымі.
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Каментарый	да	работы	–	зваротная	сувязь	для	Сандры,	вучаніцы	3	класа

Багуся Ястрамб, пачатковая школа ў Любешаве

+

-

Сандра,	ты	напісала	работу	ў	адпаведнасці	з	НаШтоБуЗУ	(правільна	апісала	9	
элементаў).	Апісваючы	лебедзя,	ты	выкарыстоўвала	адпаведную	лексіку	па	тэме.	
Таксама	ты	выкарыстоўвала	шмат	прыметнікаў	у	сваёй	рабоце,	што	адпавядала	
НаШтоБуЗУ	(іх	было	не	менш	за	6).	Твая	работа	лёгка	чытаецца,	ты	старанна	
пісала	сказы.	Я	ганаруся	тым,	што	ты	так	добра	справілася	з	задачай.

Ты	забыла	апісаць,	як	выглядае	лебядзіная	шыя.	У	сказе	пра	памер	адсутнічае	
назоўнік	(птушка).

Дадай	сказ	пра	тое,	як	выглядае	лебядзіная	шыя.	Змясці	яго	пасля	апісання	галавы.

Падчас	наступнай	пісьмовай	работы	адзначай	сабе	ў	НаШтоБуЗУ,	які	пункт	ты	ўжо	
выканала,	тады	ты	не	страціш	ніводнага	элемента	і	твая	работа	будзе	выканана	
дакладна.	Я	ведаю,	што	ты	можаш	прыгожа	гаварыць	пра	свае	пачуцці,	таму	
выкарыстоўвай	гэта	ў	наступнай	рабоце	і	змяшчай	больш	сказаў	у	канцы,	калі	
пішаш	пра	свае	ўражанні.	Я	ведаю,	што	ты	выдатна	справішся	з	яшчэ	адным	
падобным	заданнем.
Працягвай	працаваць	так	і	далей.	Віншую!
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Дзве работы – матэрыялы з настаўніцкіх курсаў
НаШтоБуЗУ І:
1.	 Прывядзенне	па	меншай	меры	двух	аргументаў	“за”	і	“супраць”.
2	 	Аргументы	павінны	быць	упарадкаваны	ад	самых	моцных	да	слабых.
3.	 Уводзіны,	 асноўная	 частка	 і	 заключэнне	 павінны	 быць	 выдзелены	 	
	 абзацамі.
4.	Змяшчэнне	выснвы.

Паважаная	 Оля,	 я	 праверыла	 тваю	 работу	 ў	 адпаведнасці	 з	 раней	
вызначаным	НаШтоБуЗУ.
	 Пункт 1.	Ты	прывяла	некалькі	важных	аргументаў	“за”	і	“супраць”.
	 Пункт 2.	Для	мяне	важнейшы	аргумент	 (я	б	паставіла	 яго	на	першае	

	 месца)	–	адсутнасць	сяброў	пазбаўляе	нас	падтрымкі,	але	я	разумею,		
	 што	для	цябе	важней	аргумент,	што	свет	будзе	шэрым	і	сумным.	Што		
	 ты	 думаеш	 пра	 гэта?	 Абгрунтуй	 сваё	 меркаванне	 у	 двух	 сказах,	 калі	 	
	 хочаш	палепшыць	работу.
	 Пункт 3.	Ты	правільна	выкарыстала	абзацы,	у	тваёй	рабоце	ёсць	уступ,	

	 асноўная	частка	і	заключэнне.
	 Пункт 4.	У	тваёй	рабоце	ёсць	вывады.

Паколькі	 мы	 дамовіліся,	 што	 я	 буду	 выдзяляць	 вашы	 арфаграфічныя	
памылкі	іншым	колерам,	я	адзначыла	у	тваёй	рабоце	адну	арфаграфічную	
памылку.
Ты	выдатна	ведаеш	знакі	прыпынку.
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НаШтоБуЗУ ІІ:
1.	 Запісаць	правільныя	дадзеныя.
2.	 Запісаць	рашэнне	ў	выглядзе	арыфметычнага	выражэння.
3.	 Выканаць	дзеянне	ў	пісьмовай	форме.
4.	 Даць	правільны	адказ.
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Як перадаваць зваротную сувязь?

Зваротная	 сувязь	 падобна	 на	 ліст	 настаўніка	 да	 вучня.	 Яна	 павінна	 быць	 часткай	
перапіскі,	гэта	значыць	мець	працяг.	Вучань	можа	адказаць	на	ваш	каментарый,	можа	
нават	абмяркоўваць	яго,	задаць	пытанні	і	ў	выніку	палепшыць	працу	так,	каб	яна	ўжо	не	
мела	патрэбы	ў	паляпшэнні.	Існуе	пэўная	інтымнасць,	звязаная	са	зваротнай	сувяззю,	
як	 і	 з	 асабістай	 перапіскай.	 Вучань	 павінен	 усвядоміць,	 што	 вы	 напісалі	 ліст	 да	 яго,	
таму	што	хочаце	дапамагчы	яму	вучыцца.	Не	для	таго,	каб	паказваць	на	яго	памылкі		
і	ацэньваць	(што	ў	звычайна	азначае	крытыкаваць),	але	таму,	што	вы	хочаце,	каб	вучань	
развіваўся	і	вы	суправаджалі	яго	ў	гэтым.	Гэта	цяжкая	задача,	калі	вы	працуеце	ў	школе	
з	атмасферай	адсочвання	недапрацовак	вучняў.

Калі	 я	 ўпершыню	 дала	 зваротную	 сувязь	 сваім	
вучням	 у	 форме	 ліста,	 адзін	 з	 іх	 сказаў	 другому:	
“Паглядзі,	што	яна	мне	тут	напісала”.	Я	адрэагавала	
неадкладна,	 паклікала	 вучня	 і	 растлумачыла:	 “Гэта	

мой	ліст	да	цябе,	і	я	не	хацела	б,	каб	ты	абмяркоўваў	яго	з	іншымі”.	З	гэтага	
часу	мае	каментарыі	да	вучнёўскіх	работ	пачалі	трактавацца	як	асабісты	
абмен	лістамі.

	 У	ідэале	вы	павінны	даць	зваротную	сувязь	кожнаму	вучню	паасобку.	Тады	ў	вас	ёсць	
магчымасць	адказаць	на	яго	пытанні	і	разам	спланаваць,	што	рабіць	далей.	Такая	сістэма	
патрабуе	дадатковага	часу,	але	лепш	пагаварыць	адзін	раз	з	вучнем	і	растлумачыць	усё,	
чым	правяраць	адну	і	тую	ж	работу,	якую	вучань	усё	яшчэ	дрэнна	робіць,	некалькі	разоў.
	 Я	настойліва	рэкамендую	вам	размаўляць	з	вучнямі	паасобку,	тады	яны	могуць	рабіць	
цуды.	Дзякуючы	гэтаму	вы	пазнаёміцеся	з	вучнямі	бліжэй,	і	яны	ўбачаць	у	вас	чалавека.	
Калі	вы	даяце	вучню	вусную	зваротную	сувязь,	карысна,	каб	той	нешта	запісваў	сабе		
–	гэта	можа	дапамагчы	яму	палепшыць	работу	і	эфектыўней	працягваць	навучанне.

Рэфлексія над укараненнем ІІІ стратэгіі:
Зваротная	сувязь	паказвае	вучню	яго	добрыя	якасці.	Гэта	размова,	падчас	
якой	настаўнік	кажа:	“Мне	важна	тваё	навучанне	і	поспех;	я	ведаю,	што	
ты	зможаш”.
	 Зваротная	сувязь	фарміруе	ўзаемны	давер	і	адказнасць,	паказвае	шлях	
да	мэты.	Стратэгія	III	здаецца	вельмі	складанай	і	цяжкай	для	рэалізацыі,		
а	ключом	да	поспеху	з’яўляюцца	планаванне	і	жалезная	дысцыпліна.

Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах
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Трэцяя	 стратэгія	 –	 вялікі	 выклік	 для	 настаўніка.	 Вам	 трэба	 знайсці	 час	 і	 спосаб	
сфармуляваць	і	даць	зваротную	сувязь	сваім	вучням.	З	іншага	боку,	вы	можаце	сустрэць	
супраціў	вучняў,	бацькоў	і	дырэктара	ў	імкненні	скараціць	колькасць	адзнак.	Магчыма,	
у	вашай	школе	была	распрацавана	і	прынята	сістэма	адзнак,	напрыклад,	пункты,	якія	
потым	пераводзяцца	ў	балы,	таму	зваротная	сувязь	можа	не	ўпісацца	ў	гэтую	сістэму.	
Гэтыя	 цяжкасці	 могуць	 перашкодзіць	 вам	 і	 вярнуць	 да	 працы	 з	 прывычнай	 бальнай	
сістэмай	 ацэньвання.	 Я	 заклікаю	 вас	 пагаварыць	 пра	 гэта	 з	 калегамі,	 паспрабаваць	
выкарыстоўваць	 зваротную	 сувязь	 і	 абмеркаваць	 вынікі	 гэтай	 спробы.	 Толькі	 такім	
чынам	вы	можаце	даведацца,	ці	дапамагае	зваротная	сувязь	вучням	вучыцца	і	ці	варта	
яна	 вашых	 высілкаў.	Можна	пачаць	 працу	 з	 актыўнай	 ацэнкай	 толькі	 ў	 адным	класе		
ў	школе,	а	калі	вы	цалкам	пераканаецеся	ў	яе	перавагах,	распаўсюджвайце	гэты	вопыт	
на	іншыя	класы.

Два спосабы даць зваротную сувязь:
1.	 Стварэнне	партфоліа	вучня,	якое	ўключае	ў	сябе	ўсе	яго	тэсты	і	работы,		
	 выкананыя	 ў	 дадзеным	 адукацыйным	 цыкле,	 разам	 са	 зваротнай	 	
	 інфармацыяй	 настаўніка.	 Прынамсі	 раз	 у	 семестр	 настаўнік	 з	 вучнем	 	
	 аналізуе	партфоліа	з	работамі	вучня	і	прапануе	яму	скласці	рэфлексію		
	 па	гэтай	тэме.
2.	 Арганізацыя	 сустрэч	 настаўніка	 з	 вучнем	 і	 яго	 бацькамі,	 падчас	 якіх	 	
	 раздаюцца	і	абмяркоўваюцца	прыклады	зваротнай	сувязі	да	вучня.

Івона Жола, школьны комплекс у Мельцы

Асноўная	ідэя	актыўнай	ацэнкі	–	атрыманне	інфармацыі	пра	тое,	як	вучацца	дзеці,	каб	
навучыць	іх	працаваць	больш	эфектыўна.	Давайце	нагадаем	асноўную	ідэю	працы	са	
стратэгіямі:
 Хвіліна за хвілінай, дзень за днём, як вучні, так і выкладчыкі пастаянна шукаюць 
інфармацыю пра навучальны працэс і адразу ж прыстасоўваюць метады навучання 
да выяўленых патрэбнасцей вучняў.
	 Зваротная	 сувязь	 уключае	 вучня	 ў	 працэс	 навучання.	 У	 трэцяй	 стратэгіі	 мы	
прытрымліваемся	прынцыпу:	вучань	вучыцца,	а	настаўнік	дапамагае	яму	ў	гэтым.	Ён	
дапамагае	вучню,	назіраючы	за	яго	навучаннем	і	даючы	зваротную	сувязь.
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Пра ІІІ стратэгію:
Падчас	рэалізацыі	ІІІ	стратэгіі	я	высветліла,	што	гэта	самая	важная	і	ў	той	
жа	час	самая	складаная	стратэгія	на	сённяшні	дзень.
	 Вядома,	 поспех	 у	 навучальным	 працэсе	 не	 магчымы	 без	 выкарыстання	
папярэдніх	стратэгій,	але	зваротная	сувязь	мае	вялікае	значэнне.	Гэта	дазваляе	
ставіцца	да	кожнага	вучня	індывідуальна,	паказваць	яму	яго	поспехі,	няўдачы,	
цяжкасці.	 Гэта	 дазваляе	 вызначыць	 індывідуальны	 шлях	 для	 далейшага	
развіцця	і	прыстасаваць	працэс	навучання	да	схільнасцей	і	магчымасцей	вучня.

Моніка Вайдас, школьны комплекс у Вайковіцах

Як	і	пры	абмеркаванні	папярэдніх	стратэгій,	давайце	разгледзім,	якія	крытэрыі	поспеху	
мы	можам	усталяваць,	каб	пераканацца	ў	рэалізацыі	ІІІ	стратэгіі?	Як	я	магу	даведацца,	
ці	выкарыстоўвае	яе	настаўнік?	Што	можна	ўбачыць,	назіраючы	за	яго	ўрокамі?
	 Вы	можаце	прагледзець	рабочыя	сшыткі	вучняў	і	даведацца,	ці	атрымліваюць	яны	
поўную	зваротную	сувязь	пра	свае	работы.	Вы	таксама	можаце	спытаць	у	саміх	вучняў,	ці	
ведаюць	яны	перад	выкананнем	задання	ці	праверачнай	работы,	як	павінна	выглядаць	
добра	выкананая	работа.	Ці	 ведаюць	вучні,	 як	 ім	палепшыць	працу?	Ці	паляпшаюць	
яны	 свае	 вынікі?	Нарэшце,	 ці	могуць	 яны	планаваць	 сваё	 навучанне	 і	 ці	 адчуваюць,	
што	 настаўнік	 ім	 дапамагае?	 Вы	 таксама	 можаце	 выкарыстоўваць	 апытальнік	 альбо	
інтэрв’ю,	каб	убачыць,	што	вучні	думаюць	пра	ацэнку	ў	выглядзе	зваротнай	сувязі.

Вось	некалькі	прыкладаў	крытэрыяў	поспеху	для	стратэгіі	III	з	курса	праграмы	“Развіццё	
навучання	і	выкладання”:

Пра рэалізацыю ІІІ стратэгіі мы даведаемся па тым, што вучань:
	 ведае,	што	ў	яго	атрымліваецца;
	 разумее	дапушчаныя	памылкі;
	 ведае,	як	іх	выправіць;
	 разумее,	на	якім	этапе	навучання	ён	знаходзіцца;
	 разумее,	што	зваротная	сувязь	з’яўляецца	дадатковай	матывацыяй.

Івона Гардзіч, пачатковая школа №4 г. Баляславец
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НаШтоБуЗУ да ІІІ стратэгіі:
	 вучань	будзе	ўсведамляць	свае	моцныя	і	слабыя	бакі;
	 вучань	будзе	ведаць,	як	працаваць	над	паляпшэннем	сваіх	вынікаў;
	 вучань	 ведае,	 як	 вучыцца	 і	 чаму	 трэба	 вучыцца	 (больш	 свядомае	

	 навучанне);
	 слабы	вучань	атрымае	“сцежку”,	якая	вядзе	не	толькі	да	паляпшэння	

	 адзнак,	але	і	да	ўмацавання	уласнай	самаацэнкі.
Магдалена Штура, пачатковая школа №24 г. Торунь

НаШтоБуЗУ да ІІІ стратэгіі:
Вучні:
	 атрымліваць	станоўчыя	каментарыі	да	сваіх	работ;
	 яны	атрымліваюць	усё	лепшыя	і	лепшыя	адзнакі	па	тэстах	і	кантрольных	

	 работах;
	 зацікаўлены	ў	наступных	каментарыях;
	 разумеюць	 зваротную	 сувязь	 і	 дзякуючы	 ёй	 ведаюць,	 як	 палепшыць	

	 уласныя	работы.
Настаўнік:
	 стварае	змястоўную	зваротную	сувязь,	якая	мае	4	элементы;
	 сістэматычна	правярае	ўзровень	ведаў	і	ўменняў	вучняў;
	 паслядоўна	прымяняе	выбраныя	метады	да	ІІІ	стратэгіі;
	 супрацоўнічае	з	бацькамі	і	атрымлівае	ад	іх	зваротную	сувязь.

Веслава Гулатоўска, школьны комплекс у Любеве

НаШтоБуЗУ да ІІІ стратэгіі:
	 вучні	выпраўляюць	сваю	работу	ў	адпаведнасці	з	указаннямі	настаўніка;
	 вучні	 вяртаюць	 выпраўленыя	 работы	 ва	 ўстаноўлены	 настаўнікам	

	 тэрмін;
	 змяншаецца	залежнасць	вучняў	ад	выстаўленых	адзнак,	а	цікавасць	да	

	 зваротнай	сувязі	ўзрастае;
	 настаўнік	заўважае	прырост	ведаў	і	ўменняў	вучняў	у	той	ці	іншай	тэме;
	 актыўная	ацэнка	папярэднічае	выніковай	ацэнцы	і	аддзелена	ад	яе	(не	

	 могуць	быць	у	адной	рабоце	адначасова),
	 вучні	могуць	ажыццяўляць	узаемную	ацэнку,	заснаваную	на	крытэрыях	

	 НаШтоБуЗУ.
Малгажата Астроўска, школьны комплекс №2 у Вялікіх Гадзешах



84

НаШтоБуЗУ да ІІІ стратэгіі:
	 настаўнік	 ацэньвае	 працу	 вучня;	 падкрэслівае	 гэта	 адпаведнымі	

	 фразамі;	выкарыстоўвае	займеннік	“Я”,
	 настаўнік	гучна	каментуе	рашэнне	задачы,	вучні	выкарыстоўваюць	гэта	

	 падчас	самастойнай	працы,
	 вучань	выкарыстоўвае	падказкі	для	паляпшэння	сваёй	працы,
	 на	 аснове	 НаШтоБуЗУ	 вучань	 можа	 ацаніць	 уласную	 работу	 і	 работу	

	 аднакласніка;
	 вучань	 можа	 ўбачыць	 добрыя	 бакі	 пададзенай	 як	 узор	 работы	

	 і	падказаць,	як	выканаць	яе	лепш	або	іншым	спосабам.
Малгажата Бароўска-Ляшчышын, пачатковая школа ў Любешаве

Падумайце,	 адкуль	 вы	 даведаецеся,	 што	 стратэгія	 III	 працуе	 ў	 вашым	 класе?	 Не	
забудзьцеся	 згадаць,	 з	 чаго	вы	пачыналі,	 і	 параўнаць,	 як	 гэта	выглядае	зараз	 і	 як	вы	
хацелі	б.

Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:
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У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	

Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:	
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Я	рэкамендую	наступныя	метады:	
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РАЗДЗЕЛ 5. 

СТРАТЭГІЯ VI. ПРАДАСТАЎЛЕННЕ ВУЧНЯМ 
МАГЧЫМАСЦІ КАРЫСТАЦЦА ДАПАМОГАЙ ІНШЫХ 
ВУЧНЯЎ ЯК АДУКАЦЫЙНЫМ РЭСУРСАМ

Стратэгія	IV	з	пункту	гледжання	вучня:
я	вучуся	лепш,	калі	выкарыстоўваю
веды	і	ўменні	сваіх	аднакласнікаў.

Пытанні, на якія я пастараюся адказаць у гэтым раздзеле:

 На чым грунтуецца ўзаемнае навучанне?
 Як павінна выглядаць праца ў парах і групах?
 Чаму грамадскі аспект навучання такі важны?
 Што такое ўзаемная ацэнка?
 Як даведацца пра тое, што ў нас атрымалася 

 ўкараніць у працу ІV стратэгію?

Праз	 некаторы	 час	 працы	 ў	 ліцэі	 я	 вырашыла	 разам	 з	 калегай,	 якая	
выкладала	 ў	паралельным	класе,	 арганізаваць	 узаемнае	навучанне	для	
вучняў.	 У	 той	 час	 мы	 мелі	 справу	 з	 арыфметычнымі	 і	 геаметрычнымі	
прагрэсіямі.	 Мы	 вырашылі	 падзяліцца	 –	 я	 пачала	 з	 арыфметычнай	
прагрэсіі,	 яна	 –	 з	 геаметрычнай.	 У	 кожнага	 з	 вучняў	 аднаго	 класа	 быў	
партнёр	 у	 другім	 класе.	 Мы	 распрацавалі	 дапаможнік	 для	 вывучэння	
гэтых	тэм.	Былі	заданні,	якія	вучні	рашалі	разам	з	настаўнікам,	і	заданні,	
якія	рашаліся	разам	з	партнёрам.	Прачытаўшы	адзін	раздзел,	вучні	ў	парах	
вучыліся	адзін	у	аднаго	з	дапамогай	нашага	дапаможніка.	Мы,	настаўнікі,	
дзяжурылі	 і	 кансультавалі	 вучняў-“настаўнікаў”.	 Аказалася,	 што	 вучні	
атрымлівалі	свае	веды	з	энтузіязмам	і	поспехам.	Выніковую	работу	дзеці	
напісалі	 вельмі	 добра.	 Вучні	 паведамілі,	 што	 тлумачэнне	 равеснікаў	 ім	
больш	зразумелае,	чым	дарослага	настаўніка.	Вучні	ведаюць,	што	ўяўляе	
цяжкасць	 для	 іншых,	 паколькі	 крыху	 раней,	 вывучаючы	матэрыял,	 яны	
самі	павінны	былі	пераадольваць	аналагічныя	цяжкасці.
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Навучальны	працэс	–	гэта	грамадскі	працэс.	Чалавек	
найлепш	 вучыцца	 з	 іншымі.	 Усведамляючы	 гэты	
факт,	 настаўнік	 арганізуе	 працэс	 навучання	 так,	
каб	вучні	 працавалі	 ў	 парах	ці	 групах.	Працуючы	
ў	камандзе,	вучні	вучацца	адзін	у	аднаго,	і	больш	
за	 ўсё	 яны	 вучацца	 супрацоўніцтву,	 якое	 вельмі	
спатрэбіцца	 ім	 у	 дарослым	 жыцці.	 Пачынаць	
лепш	з	 таго,	 каб	прызвычаіць	 сябе	 і	 сваіх	 вучняў	
працаваць	у	парах.

	 У	 працэсе	 навучання	 вучням	 няма	 патрэбы	 працаваць	 паасобку.	 Працуючы		
ў	парах,	яны	могуць	вучыцца	адзін	у	аднаго,	абмяркоўваць	і	прымаць	рашэнні	разам.		
У	прынцыпе,	кожнае	заданне	настаўніка	можна	выконваць	у	парах.	Калі	вы	пераканаецеся		
ў	эфектыўнасці	гэтай	формы	працы,	то	нават	на	даволі	простыя	пытанні	будзеце	прасіць	
даць	адказ	у	парах.	Вучні	хутка	даведаюцца	пра	гэта	і	ацэняць	такую	форму	працы.	Гэта	
істотна	адаб’ецца	на	іх	адчуванні	бяспекі	і	тым	самым	дапаможа	ім	вучыцца.	Працуючы	
ў	парах,	вучні	могуць	абмяркоўваць	розныя	пытанні	 і	абменьвацца	інфармацыяй	пра	
тое,	што	яны	ўжо	ведаюць	па	дадзенай	тэме,	гэта	значыць,	звязваць	новыя	веды	з	тымі,	
што	ўжо	ёсць.	Гэта	дапамагае	ім	лепш	зразумець	праблему	ці	пытанне.
	 Толькі	само	выказванне	каму-небудзь	свайго	меркавання	дапамагае	вучыцца.	Кожны	
раз,	калі	вы	хочаце	накіраваць	свае	ўказанні	асобнаму	вучню,	памятайце	пра	тое,	што	
вы	пры	гэтым	страчваеце.
	 У	такім	выпадку	вучань:
	 больш	напружаны;
	 не	можа	праверыць	свой	адказ;
	 менш	упэўнены	ў	сваім	меркаванні;
	 не	вучыцца	дыскусіі;
	 не	можа	даведацца,	што	пра	гэта	думаюць	іншыя	людзі;
	 мае	меншыя	шанцы	на	правільны	адказ.

	 Я	рэкамендую	вам	методыку	“Партнёры	для	размовы”.	Спачатку	вы	дамаўляецеся	
са	сваімі	вучнямі,	што	яны	будуць	працаваць	у	пэўных	парах,	якія	з	цягам	часу	будуць	
мяняцца.	Перспектыва	зменаў	звычайна	перашкаджае	пярэчанню	вучня,	які	не	жадае	
супрацоўнічаць	у	пары	з	той	ці	іншай	асобай.	Аднак	досвед	працы	ў	пары	з	тым,	хто	іх	
пэўным	чынам	не	задавальняе,	можа	быць	вельмі	карысным	для	вучняў	у	іх	будучай	
працы.	 Вы	 даяце	 вучням	 заданне,	 якое	 трэба	 выконваць	 у	 парах,	 вызначаеце	 час		
і	дзеліце	яго	папалам.	Першы	прамежак	часу	прысвечаны	першаму	чалавеку	ў	пары	–	
ён	выказвае	сваё	меркаванне	і	абгрунтоўвае	яго,	а	задача	партнёра	–	проста	слухаць	
з	цікавасцю,	а	не	абмяркоўваць	ці	крытыкаваць.	Праз	палову	часу	настаўнік	абвяшчае	
пра	змену,	і	тады	сваё	меркаванне	выказвае	іншая	асоба,	а	першы	вучань	слухае.
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	 Пасля	 абодвух	 выказванняў	 можа	 адбыцца	 дыскусія	 і	 вызначэнне	 агульнай	 думкі	
альбо	разыходжання	ў	думках.	Гэтая	працэдура	вучыць	слухаць	адзін	аднаго,	што,	як	вам	
вядома,	з’яўляецца	рэдкім	навыкам.	Настаўнікі	часам	пратэстуюць	супраць	лёсавання	
вучняў	 як	метаду	 падбору	 пар,	 але	 на	маю	 думку,	 гэта	 найлепшы	 спосаб	 аб’яднаць	
вучняў	у	“Партнёрах	для	размовы”.	Дзякуючы	гэтаму	маладыя	людзі	даведаюцца,	што	
яны	могуць	 і	 павінны	 працаваць	 з	 рознымі	 людзьмі,	 і	 гэта	 ўменне	 будзе	 надзвычай	
карысным	для	іх	у	дарослым	жыцці.	Вы	можаце	прадставіць	гэтую	дадатковую	карысць	
вучням	–	магчыма,	яны	ўжо	сутыкнуліся	з	сітуацыяй,	калі	адсутнасць	кантактаў	паміж	
людзьмі	перашкодзіла	нейкай	важнай	справе.

Тэхніка “Партнёры для размовы”
“Партнёры	для	размовы”	–	гэта	тэхніка	не	толькі	размовы,	але	і	праверкі	
заданняў,	 мастацкіх	 работ	 альбо	 іншых	 відаў	 дзейнасці,	 дзе	 асноўная	
мэта	 –	 адукацыйная	 (інтэграцыя	 дзяцей,	 навучанне	 зносінам	 з	 іншымі,	
прыняцце	 ідэй	 іншых,	 дапамога	 слабейшым,	 уключэнне	 ў	 працу	 больш	
таленавітых	ці	тых,	хто	хутчэй	працуе).

Ганна Лазіньска,
грамадская пачатковая школа і гімназія №4 у Познані

Праца ў парах
Я	 выкарыстоўвала	 працу	 ў	 парах	 на	 ўроку	
паўтарэння	ў	1	класе	гімназіі.	Гэта	выглядала	
так:	для	кожнай	пары	я	надрукавала	картку	
з	некалькімі	пытаннямі	і	чатырма	адказамі,	
у	 тым	 ліку	 адным	 правільным,	 на	 кожнае	
з	 іх.	 Такім	 чынам,	 кожная	 пара	 атрымала	
картку	 з	 пытаннямі	 і	 карткі	 з	 літарамі		
А,	Б,	В,	Г.	Я	вызначыла	час	на	пошук	адказу	
не	 больш	 за	 2	 хвіліны	 (выкарыстоўвала	 пясочны	 гадзіннік),	 на	 працягу	
якога	вучні	ў	парах	абмяркоўвалі,	які	адказ	будзе	правільным,	і	падымалі	
адпаведную	картку	з	пэўнай	літарай.
	 Таксама	 яны	 ведалі,	што	 толькі	 я	 вырашаю,	 хто	 з	 кожнай	 пары	 будзе	
абгрунтоўваць	выбраны	варыянт	адказу,	што	ўключала	ў	працу	абодвух	
вучняў.	Удзел	вучняў	у	працы	пераўзышоў	мае	самыя	смелыя	чаканні,	бо	
нават	у	слабейшым	класе	ўсе	заданні	былі	выкананы	да	канца	ўрока.	Час	
праляцеў	 так	 хутка,	што	 амаль	 усе	 вучні	 былі	 здзіўлены,	 калі	 празвінеў	
званок.	Канечне,	пасля	кожнага	пытання	ахвотныя	запісвалі	правільныя	
адказы	ў	сшытку.

доктар Эва Івашка, настаўнік фізікі,
гімназія №19 ім. Я. Чаховіча ў Любліне
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Ідэя падбору вучняў у пары
Каб	пазбегнуць	выбару	адных	і	тых	жа	пар	зноў,	мы	выкарыстоўвалі	метад	
выбару	пар	з	дапамогай	картак,	або	лёсаванне.

Малгажата Ціхоцка, школьны комплекс у Казеліцах

Дзякуючы	 працы	 ў	 парах,	 вучні,	 якія	
звычайна	баяцца	адказваць	або	паводзяць	
сябе	 пасіўна,	 пачынаюць	 актыўна	
ўдзельнічаць	 ва	 ўроку,	 бо	 дзякуючы	
супрацоўніцтву	з	сябрам	ці	аднакласнікам	
у	іх	ёсць	магчымасць	падрыхтавацца.
	 Спынімся	на	хвіліну	на	тым,	як	настаўнік	
атрымлівае	 адказы	 ад	 вучняў.	 Найперш	

варта	адмовіцца	ад	таго,	каб	вучні	падымалі	рукі.	Гэты	метад	вымушае	настаўніка	не	
працаваць	толькі	з	пэўнай	групай,	інакш	астатнія	хутка	разумеюць,	што	могуць	не	думаць	
і	не	ўдзельнічаць	ва	ўроку,	паколькі	заўсёды	можна	разлічваць	на	“актывістаў”.	Лепш	
прыцягнуць	вучняў	да	адказаў	так,	каб	кожны	вучань	у	працэсе	навучання	ўдзельнічаў		
у	абдумванні	ўсіх	заданняў.	У	працэсе	навучання	–	гэта	значыць,	калі	вучань	атрымлівае	
толькі	зваротную	сувязь	і	яму	не	“пагражае”	выніковая	адзнака.	Мы	робім	тое	ж	самае,	
калі	вучні	працуюць	у	парах	–	вы	выбіраеце	пару,	якая	будзе	адказваць,	а	вучні	самі	
вызначаюць,	хто	з	іх	адказвае	на	пытанне.
	 У	працэсе	навучання	вучні	павінны	адчуваць	сябе	ў	бяспецы,	інакш	іх	энергія	будзе	
сканцэнтравана	на	пазбяганні	пакарання	(дрэнная	адзнака)	і	страху	памыліцца	перад	
настаўнікам	і	аднакласнікамі,	а	таксама	на	суперніцтве.	Гэта	не	спрыяе	навучанню.
	 Пасля	таго,	як	вы	“засвоіце”	працу	ў	парах	пры	адказе	на	пытанні,	трэба	пераходзіць	
да	арганізацыі	працы	ў	групах.	На	гэтую	тэму	напісана	шмат	–	як	падзяліць	вучняў	на	
групы,	як	арганізаваць	іх	працу,	як	ацаніць	і	прадставіць	іх	дасягненні.	На	гэты	конт	няма	
дасканалай	 інструкцыі.	 Усё	 залежыць	 ад	 класа,	 з	 якім	 вы	 працуеце,	 ад	 задання,	 але	
перш	за	ўсё	ад	вас	і	вашых	памкненняў.	Я	заклікаю	вас	спрабаваць.	Праз	некаторы	час	
вы	прыйдзеце	да	такога	стылю	групавой	працы,	які	падыходзіць	вам	і	вашым	вучням.	
Вучні,	 напэўна,	 будуць	 задаволены	 такімі	 зменамі	 і	 пераходам	да	 групавой	 працы	 –	
яны,	натуральна,	аддаюць	перавагу	супрацоўніцтву.	Варта	ўключыць	 іх	у	 гэты	працэс	
і	 спытаць,	 як	 яны	 лепш	 вучацца.	 Прыклад	 настаўнікаў,	 якія	 супрацоўнічаюць	 адзін	
з	 адным,	 у	 значнай	 ступені	 спрыяе	 эфектыўнаму	 ўвядзенню	 групавой	працы.	Лозунг	
“Разам	лепш”	павінен	быць	распаўсюджаным	у	школах.	Вучні,	бачачы,	што	настаўнікі	
супрацоўнічаюць,	пачынаюць	імітаваць	іх.	Калі	яны	навучацца	супрацоўнічаць,	ім	будзе	
лягчэй	працаваць	у	камадзе	ў	дарослым	жыцці,	а	гэта	з’яўляецца	дамінантным	стылем	
працы	ў	сучасным	свеце.
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Праца ў групах
Больш	 увагі	 мы	 прысвяцілі	 працы		
ў	групах.	Мы	стараліся	звярнуць	увагу	
на	 захаванне	 правілаў	 працы	 (яны	
былі	 распрацаваны	 і	 зафіксаваны	
сумесна).	 Большасць	 правілаў,	
напрыклад,	 падзел	 і	 час	 працы,	 не	
парушаліся,	але	праблема	ўсё	ж	была		
ў	 прадстаўленні	 выніку	 –	 хто	 будзе	 прадстаўляць	 працу	 групы,	 бо	
звычайна	гэта	быў	лепшы	вучань.	Я	вырашыла	гэта	такім	чынам:	кожны		
з	групы	павінен	выступіць	перад	групай	і	прадставіць	частку	работы	ў	меру	
сваіх	магчымасцей.	Гэта	спрацавала,	паколькі	вучні	сталі	больш	актыўна	
ўдзельнічаць	 у	 працы,	што	 прынесла	 відавочны	плён.	Дзякуючы	 гэтаму	
кожны	вучань,	незалежна	ад	сваіх	здольнасцей,	меў	магчымасць	выступіць	
і	пераадолець	страх	перад	выступленнем	на	агульнай	прэзентацыі	работы.	
Была	 бачна	 сумесная	 праца	 групы.	 Шмат	 вучняў	 заўважалі	 добрыя	
моманты,	калі	ацэньвалі	работу	іншых	(здаралася,	настаўнік	не	звяртаў	на	
гэта	ўвагі).	Мы	былі	здзіўлены	тым,	што	вельмі	добрыя	вучні	спрабавалі	
знайсці	нават	дробныя	пазітыўныя	моманты	ў	работах	слабых	вучняў.

Івона Гордзіч, пачатковая школа №4 г. Баляславец

Добрай	 практыкай	 з’яўляецца	 выкарыстанне	 метаду	 праектаў	 і	 метаду	 вырашэння	
праблем.	 Абодва	 яны	 надзвычай	 эфектыўныя,	 і	 пра	 іх	 варта	 пачытаць	 у	 асобных	
публікацыях,	на	шчасце,	іх	шмат.
	 Яшчэ	адзін	выдатны	інструмент	IV	стратэгіі	–	узаемная	ацэнка.	Ён	заснаваны	на	тым,	
што	 вучні,	 зыходзячы	 з	 раней	 вядомых	 крытэрыяў,	 даюць	 	 адзін	 аднаму	 зваротную	
сувязь	 па	 выкананай	 рабоце.	 Ні	 адзін	 чалавек	 не	 нараджаецца	 з	 майстэрствам	
стварэння	зваротнай	сувязі.	Гэтаму	трэба	вучыцца	на	практыцы.	Першае	практыкаванне	
–	пераймаць	прыклад	настаўніка.	Таму	так	важна,	каб	вы	адказна	падыходзілі	да	гэтай	
задачы	самі.	Вучні	стануць	вучыцца	ў	вас	і	імкнуцца	быць	падобнымі	да	вас.	Памятайце,	
што	 ваша	 ацэнка	 павінна	 тычыцца	 толькі	 ўжо	 вызначаных	 крытэрыяў	 поспеху		
і	 ўключаць	 4	 элементы:	 ацэнка	 правільна	 зробленага,	 падрабязнае	 апісанне	 таго,	
што	патрабуе	паляпшэння,	дэманстрацыя,	як	гэта	палепшыць,	і	прапановы	далейшых	
крокаў	у	развіцці.	Ацэнка	аднагодкаў	можа	прапусціць	апошні	пункт,	бо	мы	не	можам	
патрабаваць,	каб	вучні	давалі	адзін	аднаму	ўказанні	для	далейшага	навучання.
	 Уводзячы	 ўзаемную	 ацэнку,	 пачынайце	 з	 простых	 заданняў,	 каб	 вучні	 спачатку	
маглі	сканцэнтравацца	толькі	на	першым	этапе	зваротнай	сувязі	–	указанні	на	тое,	што	
ў	 рабоце	 зроблена	 добра.	 Толькі	 на	 наступным	 этапе	 яны	 павінны	 засяродзіцца	 на	
памылках.	Наступная	задача	–	паказаць	аўтару	работы,	як	яе	ўдасканаліць.
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	 Як	бы	складана	 гэта	ні	 здавалася,	 вучню	часта	 ўдаецца	прапанаваць	аднакласніку	
вельмі	добры	спосаб	выправіць	памылку.	Гэта	адбываецца	дзякуючы	ўласным	ведам	
і	 досведу,	 і	 спосаб	 мыслення	 сябра	 па	 парце	 можа	 быць	 больш	 зразумелым	 для	
аднагодка,	 чым	 тлумачэнне	 настаўніка.	 Аднак	 нельга	 разлічваць,	 што	 кожны	 вучань	
зможа	 паказаць	 аднакласніку	 правільнае	 рашэнне.	 Таму	 вы	 павінны	 падрыхтаваць	
прыклад	правільнага	рашэння	і	паказаць	яго	вучням	перад	узаемнай	ацэнкай.	Важна,	
каб	узаемная	ацэнка	абапіралася	толькі	крытэрыі	поспеху	–	вы	павінны	звярнуць	на	гэта	
ўвагу	і	нагадаць	пра	гэта	вучням.	Яны,	як	правіла,	адзначаюць	любыя	памылкі,	і	тады	
карысць	узаемнай	ацэнкі	зніжаецца,	а	вучні	страчваюць	ахвоту	працаваць.

Як спраўляцца з цяжкасцямі IV стратэгіі?

Лаўра Пятроўска, грамадская гімназія №4 у Познані

Як навучыць вучняў узаемнай ацэнцы?
Важна	 працаваць	 над	 узаемнай	 ацэнкай.	 Я	 даручыла	 дзецям	 прыносіць	
прыклады	намаляваных	пейзажаў.	Потым	яны	павінны	былі	апісаць	пейзаж	
у	 адпаведнасці	 з	 НаШтоБуЗУ,	 пасля	 чаго	 лёсаваннем	 выбраць	 сшытак	
аднакласніка	 і	 праверыць	 яго	 работу	 з	 дапамогай	 кантрольнага	 ліста.	 Трэба	
было	напісаць	тры	сказы	пра	тое,	чаму	дадзеная	работа	добрая,	і	намаляваць	
пейзаж	у	адпаведнасці	з	правераным	імі	апісаннем.	Потым	усе	сталі	ў	шэраг,		
і	ў	кожнага	была	рэальная	ілюстрацыя	ў	руках	і	тая,	якую	намаляваў	аднакласнік.	
Ва	ўсіх	вучняў	малюнкі	былі	падобныя	адзін	да	аднаго.	Гэта	пацвердзіла,	што	ўсе	
добра	апісвалі	пейзаж	у	адпаведнасці	з	вызначанымі	крытэрыямі.	Дзякуючы	
ўкараненню	 IV	 стратэгіі	 палепшылася	 супрацоўніцтва	 ў	 класе,	 павялічылася	
актыўнасць	слабейшых	вучняў	і	знікла	непатрэбная	канкурэнцыя.

Івона Соха, пачатковая школа №5 г. Мальбарк

Цяжкасці

Вучні	не	могуць	зразумець	
патрабаванняў	да	выканання	работы

Індывідуальнае	ацэньванне	вынікаў	
работ	у	класе	займае	шмат	часу

Цяжкасці	ў	стварэнні	груп	ці	пар	вучняў

Як іх пераадольваць?

Вяртанне	да	тлумачэння	патрабаванняў	
да	выканання	работы

Падбор	работ	з	падобнымі	памылкамі		
і	абмеркаванне	іх	у	групе

Групы	ці	пары	павінны	быць	створаныя	
так,	каб	вучні	вучыліся	адзін	у	аднаго
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Напачатку	 асабліва	 эфектыўна	 тэхніка	 “Дзве	 зоркі,	 адно	жаданне”.	 Яна	 заключаецца		
ў	вызначэнні	двух	элементаў,	якія	добра	зроблены,	і	аднаго,	які	трэба	змяніць.	Дзякуючы	
гэтай	методыцы	вучні	ахвотней	прадастаўляюць	аднакласнікам	зваротную	інфармацыю,	
бо	перад	імі	стаіць	канкрэтная	задача.	Гэта	дапамагае	паступова	засвойваць	узаемную	
ацэнку.	Мы	пачынаем	з	ацэнкі	трох	момантаў,	а	пасля	невялікай	трэніроўкі	мы	можам	
ацаніць	работу	па	ўсіх	крытэрыях	поспеху.
	 Тут	 я	 хачу	 падкрэсліць,	 што	 ўзаемная	 ацэнка	 ў	 выглядзе	 балаў	 непрымальная.	
Няма	 рацыянальнай	 прычыны	 для	 таго,	 каб	 вучні	 ацэньвалі	 адзін	 аднаго	 баламі.	
Я	 перасцерагаю	 ад	 такой	 ідэі.	 Гэта	 разбурае	 атмасферу	 даверу	 ў	 класе,	 штурхае	 да	
падвядзення	асабістых	рахункаў,	пагражае	разрывам	сяброўскіх	адносін	і	г.д.
	 Добрай	практыкай	VI	стратэгіі	таксама	з’яўляецца	ўзаемнае	навучанне,	гэта	значыць,	
арганізацыя	 навучальнага	 працэсу	 такім	 чынам,	 каб	 вучні	 вучылі	 адзін	 аднаго.	
Гэта	 могуць	 быць	 індывідуальныя	 заняткі,	 прэзентацыя	 работы	 ці	 вопыту,	 асобна	
арганізаваны	ўрок,	на	якім	адзін	вучань	вучыць	іншых	пэўнай	тэме,	а	потым	мяняецца	
ролямі	з	іншым.	Вучні	павінны	выкарыстоўваць	мэты	і	крытэрыі	поспеху,	вызначаць	іх		
і	правяраць	разам,	наколькі	яны	дасягнуты.	Ва	ўзаемным	навучанні	мы	заклікаем	вучняў	
выбіраць	 цікавыя	 для	 іх	 спосабы	 перадачы	 інфармацыі,	 якія	 дазваляюць	 эфектыўна	
набываць	веды	і	навыкі.
	 У	 канцы	 раздзела	 прашу	 вас	 задаць	 сабе	 традыцыйнае	 пытанне:	 як	 даведацца,	
што	 дадзеная	 стратэгія	 запрацавала	 ў	 вашым	 класе?	 Задайце	 сабе	 пытанне:	 ці	
выкарыстоўваюць	вашыя	вучні	адзін	аднаго	як	“адукацыйны	рэсурс”	 і	якія	ў	вас	ёсць	
доказы	 гэтаму?	 Што	 павінен	 бачыць	 іншы	 настаўнік	 на	 маіх	 уроках?	 Які	 ўзровень	
удзелу	вучняў	у	навучанні	з’яўляецца	для	мяне	пацверджаннем	поспеху?	У	працы	якой	
часткі	 класа	 я	 шукаю	 пацверджанне	 таго,	 што	 вучні	 ўжо	 навучыліся	 супрацоўнічаць		
і	гэта	прыносіць	карысць	для	іх	навучання?	Які	працэнт	вучняў,	што	працуюць	у	парах	
і	 групах,	 мяне	 задавальняе?	 Ці	 гатовыя	 вучні	 вучыць	 адзін	 аднаго?	 Ці	 могуць	 яны	
выкарыстоўваць	узаемную	ацэнку?

НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
Вучні:
	 больш	матываваныя	да	працы;
	 вучацца	адзін	у	аднаго;
	 яны	творчыя	і	актыўныя;
	 больш	самастойныя	ў	выкананні	заданняў;
	 супрацоўнічаюць	адзін	з	адным,	могуць	дапамагчы	аднакласнікам;
	 могуць	ацаніць	сваю	працу	і	працу	аднакласнікаў.

Эльжбета Кірыйчук, гімназія №9 г. Каліша
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НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
	 вучні	 ахвотна	 дзеляцца	 сваімі	 ведамі	 (калі	 дадзены	 матэрыял	 ужо	

	 разгледжаны,	 а	 на	 наступным	 уроку	 некаторыя	 вучні	 нешта	 не	 	
	 разумеюць);
	 вучні	 змогуць	ацаніць	уласную	работу	 і	работу	аднакласніка	 (гаворка	

	 пра	 асобныя	 работы,	 калі	 вучань	 дакладна	 ведае	 НаШтоБуЗУ	 і	 мае	 	
	 побач	добра	выкананую	работу);
	 у	некаторых	класах	вучні	праводзяць	частку	ўрока	(яны	прадстаўляюць	

	 свае	 праекты,	 рыхтуюць	 крыжаванкі,	 пытанні	 па	 дадзенай	 тэме,	 	
	 прадстаўляюць	сабраную	інфармацыю	па	пэўнай	тэме);
	 вучні	ў	групах	шукаюць	адказы	на	пытанні,	вырашаюць	праблему	разам	

	 (пры	працы	ў	групах	кожны	вучань	мае	пэўную	ролю).
Магдалена Штура, пачатковая школа №24 г. Торунь

НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
1.	 вучні	размаўляюць	на	зададзеную	настаўнікам	тэму,	выкарыстоўваюць		
	 час,	каб	шукаць	адказы	ў	парах,	даюць	адзін	аднаму	парады	для	працы,		
	 абменьваюцца	думкамі,	разам	вырашаюць	праблему	альбо	пытанне,	 	
	 пазбаўляюцца	ад	сумневаў	па	тэме	размовы.
2.	 Вучні	ў	парах	выступаюць	па	чарзе.
3.	 Вучні	назіраюць	за	часам,	які	адводзіцца	на	абмеркаванне.
4.	 Вучні,	 выступаючы	 перад	 класам,	 даюць	 прапановы	 па	 рашэнні	 	
	 пазначанай	праблемы,	тэмы	размовы.
5.	 Ніхто	з	вучняў	не	застаецца	ўбаку	ў	працэсе	абмену	ведамі	і	вопытам	у	парах.
6.	 Вучні	 адзначаюць	 станоўчыя	 моманты	 ў	 рабоце	 аднакласніка	 (яны	 	
	 ацэньваюць	работу,	а	не	асобу).
7.	 Вучні	змогуць	дапамагчы	аднакласніку	палепшыць	працу.

Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах
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НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
Вучні:
	 прадастаўляць	адзін	аднаму	зваротную	сувязь	на	аснове	вызначаных	

	 крытэрыяў	задання;
	 прыводзяць	спосабы	рашэння	задач,	падаючы	адказы	з	абгрунтаваннем;
	 супрацоўнічаюць	 у	 групах	 ці	 парах;	 дзеляцца	 задачамі;	 вызначаюць	

	 агульны	адказ,	пераконваюць,	тлумачаць	адзін	аднаму;
	 супрацоўнічаюць	 з	 рознымі	 па	 ўзроўні	 ведаў,	 уменняў	 і	 навыкаў	

	 аднакласнікамі;
	 выконваюць	розныя	ролі	ў	камандзе;
	 выкарыстоўваюць	час,	адведзены	ім	для	выканання	задання;
	 усе	актыўна	ўдзельнічаюць	у	парнай	альбо	групавой	дзейнасці.

Веслава Гулатоўска, школьны комплекс у Любеве

НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
Вучні:
	 асвойваюць	НаШтоБуЗУ	ў	працэсе	ўзаеманавучання;
	 прымаюць	удзел	у	ацэнцы	працы	аднакласніка;
	 часта	працуюць	у	невялікіх	групах	і	ў	парах;
	 рыхтуюць	 фрагмент	 урока,	 прэзентацыю	 для	 класа	 (размова	 ідзе	 не	

	 пра	 метады	 працы,	 а	 пра	 прэзентацыю	 вопыту,	 мадэляў,	 выніку	 	
	 сумеснай	працы	і	г.д.);
	 могуць	растлумачыць	незразумелыя	пытанні	аднакласніку.

Настаўнікі:
	 не	адказваюць	на	ўсе	пытанні	вучняў,	але	арганізуюць	іх	абмеркаванне	

	 альбо	просяць	іншага	вучня	адказаць;
	 даюць	 вучням	 магчымасць	 вучыцца,	 дзелячыся	 агульным	 вопытам,	

	 напрыклад,	 пастаноўка	 сцэнак,	 рашэнне	 задач,	 правядзенне	 	
	 эксперыментаў,	назіранняў	і	вымярэнняў,	заняткі	па-за	школай	і	г.д.

Малгажата Астроўская школьны комплекс №2 у Вялікім Гадзешы
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НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
	 эфектыўная	падрыхтоўка	месца	для	працы	ў	групе;
	 самастойнасць	вучняў	падчас	працы	на	ўроку;
	 паляпшэнне	адносін	паміж	вучнямі	пры	рашэнні	задач;
	 большая	актыўнасць	у	класе;
	 павышэнне	ўзаемнай	павагі	 вучняў	–	прызнанне	працы	аднакласніка	

	 і	яе	вынікаў;
	 павышэнне	 самаацэнкі	 і	 здольнасці	 аб’ектыўна	 ацэньваць	 працу	

	 аднакласніка;
	 здольнасць	паўтараць	і	прымяняць	на	практыцы	веды,	атрыманыя	ад	

	 іншых	вучняў;
	 актыўнасць	 дзяцей,	 імкненне	 адказваць	 на	 пытанне,	 увага	 іншых	

	 вучняў	скіравана	на	таго,	хто	дае	адказ;
	 часцей	звяртаецца	за	парадай	да	аднакласніка,	чым	да	настаўніка;
	 выкананне	 заданняў	 вучнямі,	 якія	 працуюць	 у	 пары	 або	 ў	 групе,	 на	

	 працягу	вызначанага	часу	і	ў	адпаведнасці	з	пэўнымі	крытэрыямі;
	 ніякіх	сварак	і	абраз	падчас	працы	ў	групе;
	 магчымасць	 падрыхтаваць	 і	 прадставіць	 фрагмент	 урока	 альбо	

	 абмеркаванае	 пытанне	 ў	 выглядзе,	 напрыклад,	 сцэнкі	 з	 п’есы,	 	
	 ментальнай	мапы	альбо	прэзентацыі;
	 абмен	зваротнай	сувяззю	да	выкананай	работы	паміж	аднакласнікамі;
	 навучанне	адзін	у	аднаго;
	 уменне	працаваць	у	пары	і	ацэньваць	працу	аднакласнікаў;
	 актыўная	праца	вучняў	у	групах	–	ніхто	не	бяздзейнічае;
	 вучні	прадстаўляюць	тэмы	для	выступлення;
	 абмен	 зваротнай	 сувяззю	 да	 выкананай	 работы	 ў	 адпаведнасці	

	 з	крытэрыямі	поспеху	паміж	аднакласнікамі;
	 правільны	адказ	выпадкова	выбранага	вучня	на	ключавое	пытанне;
	 праца	паводле	зададзеных	крытэрыяў;
	 магчымасць	 прадстаўляць	 зваротную	 сувязь	 да	 работы	 аднакласніка	

	 з	улікам	крытэрыяў	НаШтоБуЗУ.
Ганна Лазіньска, грамадская пачатковая школа і гімназія №4 у Познані
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НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
	 пасля	выкарыстання	метаду	“мазаіка”	ўсе	вучні	адказваюць	як	мінімум	

	 на	90%	кантрольных	пытанняў	(VI	клас),	85%	(V	клас),	70%	(IV	клас);
	 у	IV	класе	па	меншай	меры	40%	вучняў	могуць	ацаніць	больш	аб’ёмную	

	 работу	 аднакласніка	 з	 адкрытай	 стратэгіяй	 ацэнкі.	 У	 класах	 V-VI	 ужо	 	
	 70%	вучняў	могуць	з	гэтым	справіцца;
	 калі	 работа	мае	форму	 адказаў	 на	 закрытыя	 пытанні,	 а	 схема	 ацэнкі	

	 таксама	закрытая,	100%	вучняў	V-VI	класаў	і	85%	вучняў	IV	класа	могуць		
	 даць	зваротную	сувязь;
	 у	VI	класе	навучэнцы	самастойна	выкарыстоўваюць	прыёмы	“Пытанні	

	 вучняў”	і	“Тое,	што	я	ўжо	ведаю”	падчас	работы	ў	групах	хаця	б	адзін		
	 раз	на	працягу	ўрока;
	 у	I	класе	40%	вучняў	могуць	ацаніць	работу	аднакласніка,	не	завышаючы	

	 ацэнку	тым	вучням,	якія	ім	больш	падабаюцца;
	 працуючы	ў	парах,	па	меншай	меры	90%	вучняў	увесь	час	размаўляюць	

	 на	зададзеную	тэму.
Міраслава Ракіцка,

дзяржаўная пачатковая школа ім. Яна Паўла ІІ у Грабаўцы

НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
Вучні змогуць:
	 працаваць	у	парах	і	групах	па	ўсталяваных	правілах;
	 даваць	 адзін	 аднаму	 зваротную	 сувязь	 (першыя	 3	 элементы)	

	 у	адпаведнасці	з	вызначаным	НаШтоБуЗУ;
	 растлумачыць	 аднакласніку	 шлях	 выканання	 пэўнага	 задання	 альбо	

	 вырашэння	праблемы.
Настаўнік:
	 стварае	сітуацыі	для	працы	ў	парах,	групах;
	 плануе	працу	вучняў	на	ўроку	з	пункту	гледжання	ўзаемнай	ацэнкі;
	 стварае	 на	 ўроках	 сітуацыі	 для	 самастойнага	 рашэння	 вучнямі	 задач	

	 і	пытанняў.
Аляксандра Цупак, пачатковая школа №2 г. Свентахловіцы
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НаШтоБуЗУ да ІV стратэгіі:
	 настаўнік	стварае	сітуацыі,	пры	якіх	вучні	могуць	самастойна	вырашаць	

	 праблемы;
	 вучні	 эфектыўна	 (80%	 дзяцей	 атрымаюць	 станоўчы	 вынік)	

	 супрацоўнічаюць	у	парах	ці	групах	па	вырашэнні	праблемы;
	 настаўнік	плануе	працу	на	ўроку	з	выкарыстаннем	узаемнай	ацэнкі;
	 вучні	абменьваюцца	паміж	сабой	зваротнай	сувяззю	–	яны	дакладна	

	 паказваюць,	 што	 аднакласнік	 зрабіў	 добра,	 а	 што	 не;	 даюць	 адзін	 	
	 аднаму	парады,	як	палепшыць	сваю	працу	(не	менш	за	80%	вучняў);
	 настаўнік	 выкарыстоўвае	 мэтанакіраваны	 падбор	 вучняў	 у	 пары	 ці	

	 групы	(пасля	атрымання	зваротнай	сувязі	з	дапамогай	каляровых	картак	
	 святлафораў)	–	зялёны	працуе	з	жоўтым	да	таго	часу,	пакуль	не	будзе	

	 заўважным	эфект	засваення	навыкаў	апошнім.
Малгажата Бароўска-Ляшчышын, пачатковая школа ў Любешаве

Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:
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У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	

Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:	
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Я	рэкамендую	наступныя	метады:	
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РАЗДЗЕЛ 6. 

СТРАТЭГІЯ V. ДАПАМОГА ВУЧНЯМ СТАЦЬ АЎТАРАМІ 
ПРАЦЭСУ СВАЙГО НАВУЧАННЯ

Стратэгія	V	з	пункту	гледжання	вучня:
я	вучуся	лепш,	калі	нясу	адказнасць	за	
тое,чаму	і	як	я	навучуся

Пытанні, на якія я паспрабую адказаць у гэтым раздзеле:

 Як выхоўваць у вучняў пачуцццё ўласнай годнасці?
 Як дзейнічае магія выбару?
 Чаму варта дазваляць незалежнасць?
 Як матываваць вучняў да навучання?
 На чым грунтуецца самаацэнка вучняў?
 Адкуль мы даведаемся, што V стратэгія была рэалізавана?

Я	памятаю	свой	школьны	досвед.	Успаміны	не	вельмі	добрыя,	а	на	самай	
справе	іх	няма	наогул,	бо	з	пачатковай	школы	я	нічога	не	памятаю,	акрамя	
перапынкаў	 і	мараў,	 каб	 перапынак	 прыйшоў.	 Аднак	 у	мяне	 ёсць	 адзін	
выразны	 ўспамін:	 V	 клас,	 урок	 матэматыкі,	 тэма	 –	 пабудова	 прамой,	
перпендыкулярнай	 другой	 прамой.	 Настаўніца	 ўжо	 збіраецца	 паказаць	
нам	 прыклад,	 калі	 яе	 клічуць	 да	 кіраўніка.	 Таму	 яна	 пакідае	 нас	 адных	 	
з	заданнем	самастойна	прыдумаць	прыклад.	На	працягу	ўрока	я	думаю	
пра	гэта	 і	ў	выніку	прыдумваю	свой	прыклад.	З	вышыні	сённяшняга	дня	
я	думаю,	што	гэта	не	быў	нейкі	ўдалы	прыклад,	але	я	тады	была	вельмі	
задаволеная.	Здаецца,	тады	я	сказала	сваёй	суседцы	па	парце:	“Я	пайду	
на	матэматыку”.
	 Па	 дзіўным	 супадзенні	 прароцтва	 спраўдзілася,	 і	 я	 скончыла	
матэматычны	 факультэт	 Варшаўскага	 ўніверсітэта.	 Можа,	 гэта	 зусім	 не	
выпадковасць?	Настаўнік	дазволіў	мне	хоць	раз	падумаць	самастойна.
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З	кагнітыўнай	псіхалогіі	 і	тэорыі	канструктывізму	відавочна,	што	гэта	вучань	вучыцца,	
а	 не	 настаўнік	 улівае	 яму	 веды	 ў	 галаву.	 Калі	 вучань	 не	 хоча	 вучыцца,	 калі	 ён	 не	
матываваны,	 то,	 нягледзячы	 на	 вялікія	 намаганні	 настаўніка,	 нічога	 не	 атрымаецца.	
Адсутнасць	матывацыі	–	адна	з	самых	вялікіх	праблем,	з	якімі	сёння	сутыкаецца	школа.	
І	гэта	не	зменіцца,	калі	вучні	не	возьмуць	на	сябе	адказнасць	за	сваё	навучанне.	Каб	
вучань	стаў	аўтарам	працэсу	навучання,	вам	трэба	падрыхтаваць	сябе	і	яго	да	гэтага.
	 Па-першае,	 вучань	 павінен	 верыць	 у	 свае	 здольнасці,	 па-другое,	 ён	 павінен	 быць	
зацікаўлены	 тым,	 што	 прапаноўвае	 яму	 настаўнік	 падчас	 урока.	 Хоць	 абедзве	 гэтыя	
ўмовы	характарызуюць	вучня,	яны	ў	многім	залежаць	ад	настаўніка.

	 Калі	вы	хочаце,	каб	вучань	меў	добрую	
самаацэнку,	 вы	 павінны	 верыць	 у	 яго	
магчымасці	і	здольнасці	да	навучання.
	 Заахвочвайце	 вучняў	 прымаць	 выклікі	
і	 стварайце	 ім	 умовы	 для	 бяспечнай	
рызыкі.	 Вучні	 не	 будуць	 гэтага	 рабіць,	
калі	 іх	 намаганні	 будуць	 падвяргаюцца	
крытыцы	 і	 выстаўленню	 адзнакі.	 Калі	 вы	
будзеце	выкарыстоўваць	адзнакі	ў	працэсе	
навучання,	 яны	 будуць	 выбіраць	 больш	
простыя	 заданні,	 баючыся	 памыліцца.	
Вучань,	 прымаючы	 выклік	 і	 прыкладаючы	

намаганні,	 хоча	 атрымаць	 інфармацыю	пра	 тое,	ці	 паспяхова	ён	 ідзе	да	 сваёй	мэты.	
Таму	 ў	 адпаведнасці	 з	 III	 стратэгіяй	 паспрабуйце	 даць	 вучню	 зваротную	 сувязь,	 каб	
падтрымаць	 яго	 ў	 імкненні	 развівацца.	 Дзякуючы	 гэтаму	 вучань	 будзе	 ўсведамляць	
свае	магчымасці,	лягчэй	рызыкаваць	і	больш	свядома	вучыцца.

	 Стратэгія	V	падтрымлівае	ўсе	астатнія.
	 Стратэгія	I,	якая	дазваляе	вучням	зразумець,	навошта	і	чаму	яны	вучацца,	уплывае	на	
тое,	ці	будуць	яны	браць	на	сябе	адказнасць	за	навучанне.	Вучань,	які	ведае	і	разумее,	
навошта	ён	чамусьці	вучыцца	і	што	стане	пацверджаннем	яго	поспеху,	мае	магчымасць	
кіраваць	сваім	навучаннем.	Калі	ён	не	ведае	мэты,	то	вымушаны	слухаць	настаўніка	ды	
ісці	(ці	не	ісці)	у	невядомым	кірунку.
	 Стратэгія	II	дазваляе	вучню	ўступіць	у	дыялог	з	настаўнікам,	даць	таму	інфармацыю	
пра	 тое,	 дзе	 ён	 знаходзіцца	 ў	 працэсе	 навучання	 і	 як	 ён	найлепш	вучыцца.	 Гэта	дае	
настаўніку	 магчымасць	 сачыць	 за	 вучнем	 і	 адаптаваць	 уласнае	 выкладанне	 да	 яго	
патрэб.
	 Стратэгія	III	дазваляе	вучню	ўсведамляць,	што	ён	ужо	добра	робіць,	а	над	чым	яшчэ	
трэба	папрацаваць.	Такая	інфармацыя	неабходна	для	правільнага	навучання.
	 Стратэгія	IV	дазваляе	вучням	бачыць	сябе	вачыма	іншых,	вучыцца	і	ацэньваць	адзін	
аднаго	ў	бяспечных	умовах.
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	 Калі	 вы	 хочаце	 ўцягнуць	 вучня	 ў	 вучэбны	 працэс,	 я	 рэкамендую	 вам	 даць	 яму	
максімальна	шырокі	выбар.	Зрабіўшы	самастойны,	свядомы	выбар,	вучань,	натуральна,	
бярэ	на	сябе	адказнасць	за	яго.	Калі	прапанова	вызначэння	і	выбару	мэтаў	урока	з	вучнямі	
здаецца	вам	занадта	радыкальнай,	вы	можаце	пачаць	з	тэхнікі	задавання	дамашняга	
задання	на	выбар.	Гэта	не	азначае,	што	вам	трэба	задаваць	дамашнія	заданні	на	кожным	
уроку,	але	калі	вы	лічыце,	што	гэта	вельмі	важна,	вы	павінны	прапанаваць	вучням	выбар		
з	некалькіх	варыянтаў.
	 Паверце,	 калі	 вы	 пачняце	 даваць	 выбар	 вучням,	 многія	 вашы	 праблемы	 будуць	
вырашаны.

Заданне на выбар
У	 IV–VI	 класах	 вучань	 заўсёды	 можа	 выбраць	 па	 меншай	 меры	 адну	 	
з	 дзвюх	 работ,	 але	 часам	 яму	 даводзіцца	 самому	 прыдумваць	 заданне	
паводле	ўласных	крытэрыяў,	якія	ён	таксама	запісвае	сам.

Міраслава Ракіцка,
грамадская пачатковая школа ім. Яна Паўла ІІ у Грабаўцы

Дамашняе заданне на выбар
Адна	 з	 маіх	 калег	 прапанавала	 даць	 кожнаму	 вучню	 свабодны	 выбар	
дамашняга	задання.	Новая	тэма	дамашняга	задання	будзе	размяшчацца	
на	 дошцы	 аб’яў	 у	 класе	штомесяц	 на	 працягу	 навучальнага	 года.	 Вучні	
будуць	мець	магчымасць	выбраць	адну	тэму,	каб	у	канцы	чвэрці	кожны		
з	іх	меў	па	адной	адзнацы	за	дамашняе	заданне.

Малгажата Ціхоцка, школьны комплекс у Казеліцах



104

Я	настойліва	рэкамендую	яшчэ	адзін	метад	працы:	даць	вучням	магчымасць	самастойна	
знайсці	рашэнне.	Часта	ў	нас,	настаўнікаў,	узнікае	спакуса	паскорыць	працэс	навучання	
і	даць	нашым	вучням	гатовыя	рашэнні,	навучыўшы	іх	найбольш	эфектыўным,	на	наш	
погляд,	 метадам	 працы.	 Такім	 чынам,	 мы	 пазбаўляем	 іх	 магчымасцей	 дасягнуць	
поспеху	самастойна	і	атрымаць	асалоду	ад	вырашанай	праблемы.
	 Аднак	 застаецца	 пытанне:	 як	 матываваць	 вучняў	 вучыцца,	 набываць	 веды		
і	 навыкі,	 пазначаныя	ў	школьнай	праграме?	Для	настаўніка	 вельмі	добрым	метадам	
тут	 з’яўляецца	 распрацоўка	 ключавых	 пытанняў	 да	 ўрока.	 Гэтыя	 пытанні	 звязаны		
з	мэтай	урока,	яны	заахвочваюць	вучняў	да	пошуку	адказаў,	уцягваюць	дзяцей	у	працэс	
навучання	і	пераконваюць	у	мэтазгоднасці	вывучэння	дадзенай	тэмы	(пра	такія	пытанні	
мы	размаўлялі	ў	раздзеле	3).
	 Я	прызнаю,	што	прыдумаць	гэтыя	пытанні	–	складаная	задача	для	настаўніка.	Для	
нас,	 настаўнікаў,	 наш	 прадмет	 цікавы	 і	 ўнікальны,	 таму	 нам	 здаецца,	 што	 не	 трэба	
спецыяльна	заахвочваць	кагосьці	да	яго	паглыбленага	вывучэння.

Я	 памятаю	 Філіпа,	 майго	 былога	 вучня.	 Тады	 мы	 вывучалі	 квадратныя	
ўраўненні,	 і	 я	 з	 нечаканым	 энтузіязмам	 так	 звярнулася	 да	 вучняў:	 “Вы	
бачыце,	як	гэта	прыгожа?”.	Філіп	паглядзеў	на	мяне	і	адказаў:	“У	вас	іншы	
густ,	чым	у	мяне”.

Нашы	 вучні	 звычайна	 не	 захапляюцца	 школьнымі	 прадметамі,	 таму	 так	 важна	
заахвочваць	іх	да	атрымання	новых	ведаў,	і	менавіта	тут	ключавыя	пытанні	могуць	нам	
вельмі	дапамагчы.
	 Магчыма,	 лепш	 называць	 іх	 “праваднікамі”,	 паколькі	 яны	 павінны	 “накіроўваць”	
ход	урока	ад	задавання	пытання	ў	яго	пачатку	да	атрымання	адказу	ў	канцы.	Па	маім	

досведзе	настаўніка	матэматыкі,	добра	працуюць	
ключавыя	пытанні,	якія	фармулююца	як	гіпотэза	
ці	маюць	сувязь	з	рэчаіснасцю.
	 Сувязь	зместу	ўрока	з	паўсядзённым	жыццём	
вучняў	вельмі	пазітыўна	ўплывае	на	іх	цікавасць	
да	 прадмета.	 Адступленне	 ад	 абстрактных	
ведаў	на	карысць	тых,	што	звязаны	з	практыкай,	
безумоўна,	дапаможа	вам	матываваць	вучняў	да	
працы.



105

33	 Больш	падрабязна	пра	досвед	настаўнікаў,	якія	працуюць	з	метадам	папкі,	можна	даведацца	на	сайце,	прысвечаным	
	 актыўнай	ацэнцы	www.ceo.org.pl/ok/news/artykuly-ok.

	 Вы	можаце	запрасіць	бацькоў	да	 супрацоўніцтва	ў	 гэтай	
стратэгіі,	папрасіўшы	іх	пытацца	ў	сваіх	дзяцей	пасля	вяртання	
са	 школы	 не	 “Якую	 вы	 атрымалі	 адзнаку?”,	 а	 “Што	 вы	
даведаліся	сёння	ў	школе?”.	Дзякуючы	гэтаму	вучань	адчуе	
большую	адказнасць	за	сваё	навучанне,	бо	зможа	падзяліцца	
з	бацькамі	тым,	чаго	дасягнуў	у	той	дзень	у	школе.
	 Самаацэнка	 –	 вельмі	 добры	 шлях,	 каб	 узяць	 на	 сябе	
адказнасць.	 Гэта	 вельмі	 складаны	 навык,	 рэдкі	 нават	
у	 дарослых,	 таму	 вы	 павінны	 практыкаваць	 яго	 разам	
са	 сваімі	 вучнямі.	 Як	 і	 пры	 ацэнцы	 аднагодкаў,	 вучань	
павінен	 ведаць	 крытэрыі	 поспеху	 ў	 самаацэнцы	 і	 тое,	 як	 павінна	 выглядаць	 добра	
выкананая	работа.	Я	мяркую,	што	вы	даяце	крытэрыі	поспеху	вучням	перад	выкананнем	
работы,	таму	застаецца	паказаць,	як	павінна	выглядаць	 ідэальная	работа.	Лепш	за	ўсё	
падрыхтаваць	 ананімны	прыклад	 і	 проста	 паказаць	 яго	 вучням.	Я	 б	 не	раіла	браць	 за	
прыклад	работу	аднаго	з	вучняў	у	класе,	паколькі	гэта	можа	выклікаць	расчараванне	ці	
жаданне	 спаборнічаць.	 Лепш	 паказаць	 работу	 вучня	 іншага	 класа	 альбо	 выпрацаваць	
шаблон	самастойна.	Настаўнік	не	павінен	ацэньваць	самаацэнку	(у	выглядзе	зваротнай	
сувязі	да	самаго	сябе)	балам.	Вучань	можа	і	павінен	спытаць	у	настаўніка	(асабліва,	калі	
вучыцца	самаацэнцы),	ці	 з’яўляецца	яго	самаацэнка	добрай,	 і	павінен	атрымаць	да	яе	
зваротную	сувязь	ад	настаўніка.
	 Часта	настаўнікі	выкарыстоўваюць	простыя	прыёмы	самаацэнкі,	напрыклад,	тэхніку	
святлафора.	Яна	прызначана	і	для	самаацэнкі,	і	для	атрымання	настаўнікам	інфармацыі,	
ці	можа	ён	пераходзіць	да	вывучэння	новага	матэрыялу.	 Гэта	дапамагае	ў	 ІІ	 стратэгіі		
і	паказвае	вучням,	што	настаўнік	падыходзіць	да	сваёй	працы	адказна	і	прафесійна.
	 Таксама	варта	выкарыстоўваць	performance	assessment	–		метад	ацэнкі,	які	можна	сустрэць	
у	 нас	 даволі	 рэдка.	 Калі	 казаць	 коратка,	 гэта	 	 ацэнка	 дасягненняў	 вучня.	Мы	 ўжывем	 яе,	
напрыклад,	у	метадзе	праектаў,	калі	вучні	прадстаўляюць	вынікі	сваёй	працы.
	 Performance	 assessment	 (ацэнка	 паспяховасці)	 таксама	
можа	быць	выкарыстана	пры	складанні	партфоліа33.	Калісьці	
я	 выкарыстоўвала	 гэтую	 тэхніку	 з	 гімназістамі.	 З	 самага	
пачатку	я	паведаміла	ім	пра	стварэнне	правіл	партфоліа,	таму	
пазней	 ім	 было	 лягчэй	 прытрымлівацца	 іх.	 Сярод	 мноства	
пераваг	гэтага	метаду	я	згадаю	толькі	адну,	звязаную	з	пятай	
стратэгіяй:	вучні	падыходзяць	да	навучання	больш	адказна.
	 Я	 рэкамендую	 спалучаць	 метад	 партфоліа	 з	 выбарам.	
Партфоліа	можна	весці	так,	каб	яно	паказвала	прагрэс	вучня.	
Потым	вучань	сам	падбірае	да	яго	дакументы,	каб	пераканаць	
настаўніка,	што	 ён	 дасягнуў	 поспеху	 і	 чамусьці	 навучыўся.	Шукаючы	 адпаведныя	доказы,	
вучань	заўважае,	якога	прагрэсу	ён	дасягнуў.	Яго	ўсведамленне	працэсу	навучання	ўзрастае,	
а	значыць	расце	і	адказнасць	за	навучанне.
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Мадыфікацыя тэхнікі святлафора
У	тэхніцы	святлафора	каляровыя	карткі	замяняюцца	каляровымі	крэйдамі,	
якія	 дзеці	 трымаюць	 у	 пенале,	 а	 на	 ўроках	 рытмікі	 каляровыя	 карткі	
замяняюцца	жэстамі.

Ганна Лазіньска, грамадская пачатковая школа і гімназія №4 ў Познані

Вы,	напэўна,	пагодзіцеся	са	мной	у	тым,	што	стратэгія	V	–	гэта	вяршыня	ўсяго	астатняга.	
Таму	 цяжка	 вызначыць	 крытэрыі	 поспеху.	 Цяжка	 ацаніць	 ступень	 дасведчанасці	
і	 адказнасці	 вучняў.	Падумайце,	што	мог	 бы	пабачыць	 чалавек,	 якога	 б	 вы	 запрасілі	
назіраць	за	вашым	урокам	з	пункту	гледжання	рэалізацыі	пятай	стратэгіі?
	 А	 цяпер	 давайце	 паглядзім,	 як	 бачаць	 гэтую	праблему	 настаўнікі,	 якія	 рэалізуюць		
V	стратэгію	у	сваіх	класах.

НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
	 вучні	ўдасканальваюць	сваю	работу;
	 вучні	выконваюць	дамашнія	заданні,	прапанаваныя	настаўнікам;
	 вучні	ахвотна	прымаюць	выклікі;
	 настаўнік	 рэкамендуе	 вучням	 самастойна	 падысці	 да	 вырашэння	

	 пытання;
	 вучні	могуць	самі	ацаніць	сваю	работу;
	 вучань	размаўляе	з	настаўнікам	пра	сваё	развіццё	і	патрэбы;
	 настаўнік	 імкнецца	 паказаць	 сувязь	 атрыманых	 ведаў	 з	 рэальным	

	 жыццём.
Вучні:
	 прысвячаюць	навучанню	больш	часу;
	 больш	сканцэнтраваны	на	мэтах	урока;
	 задаюць	пытанні	па	змесце	ўрока;
	 	актыўныя	на	ўроках.

Настаўнікі:
	 да	кожнага	дамашняга	задання	даюць	НаШтоБуЗУ;
	 перад	 выхадам	 вучня	 з	 класа	 правяраюць,	 ці	 запісаны	 ім	 змест	

	 дамашняга	задання.
Бацькі:
	 распісваюцца	 ў	 сшытках	 пад	 выкананым	 дамашнім	 заданнем	 свайго	

	 дзіцяці.
Бажэна Аршэўска, пачатковая школа №3 у Тыхах
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НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
Настаўнік выкарыстоўвае розныя формы падтрымкі дзейнасці вучняў  
у класе:
	 задае	ключавое	пытанне;
	 стварае	сітуацыю	“выкліку”	падчас	урока	і	для	дамашніх	заданняў,
	 задае	адкрытыя	пытанні;
	 выкарыстоўвае	мысленне	ўслых;
	 выкарыстоўвае	тэхніку	“Дзве	зоркі	і	адно	жаданне”.

Вучні актыўна ўдзельнічаюць у занятках:
	 спрабуюць	адказаць	на	ключавое	пытанне;
	 прымаюць	пэўны	“выклік”;
	 прымаюць	удзел	у	выбары	дамашняга	задання	і	заданняў	на	ўроку;
	 спрабуюць	самастойна	знайсці	рашэнне	задач	і	адказаць	на	пытанні.

Аляксандра Цупак, пачатковая школа №2 г. Свентахловіцы

НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
	 вучань	заўсёды	мае	права	выбраць	дамашняе	заданне;
	 вучань	запісвае	пытанні	на	стыкерах,	прымацаваных	да	кожнай	парты;	
	 імі	заўсёды	карыстаецца	настаўнік	у	далейшым	працэсе	навучання;
	 ахвотныя	 вучні	 адказваюць	 на	 пытанні	 на	 стыкерах	 і	 дэманструюць	

	 свае	веды	ў	класе;
	 банк	 правераных	 ключавых	 пытанняў	 па	 розных	 прадметах	

	 павялічваецца	мінімум	на	пяць	пытанняў	штомесяц;
	 у	 ІІ	 семестры	 адбываецца	 як	 мінімум	 адна	 добра	 падрыхтаваная	

	 трохбаковая	 сустрэча	 ў	 кожным	 класе	 групы	 “Карысныя	 сябры”	 	
	 (каманда	настаўнікаў,	якія	працуюць	разам	у	праграме	RUN).
	 па	меншай	меры	60%	урокаў	звязаны	з	прымяненнем	ведаў	у	рэальным	

	 жыцці;
	 80%	 вучняў	 могуць	 самастойна	 ацаніць	 уласную	 работу	 ці	 работу	

	 аднакласніка.
Міраслава Ракіцка,

грамадская пачатковая школа ім. Яна Паўла ІІ у Грабаўцы
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НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
1.	 Вучань	можа	аб’ектыўна	ацаніць	работу	сябра	ці	аднакласніка;
2.	 Уважліва	чытае	НаШтоБуЗу	да	работы;
3.	 Піша	работу	ў	адпаведнасці	з	НаШтоБуЗУ;
4.	 У	выніковай	рабоце	ён	не	дапускае	памылак,	апісаных	у	зваротнай	сувязі;
5.	 Можа	выпраўляць	уласныя	памылкі;
6.	 Можа	задаваць	пытанні	пра	далейшую	працу;
7.	 Верыць	у	свае	здольнасці;
8.	 Выконвае	дамашняе	заданне,	дадзенае	настаўнікам;
9.	 З	ахвотай	прымае	выклікі;
10.	Самастойна	падыходзіць	да	вырашэння	праблемы;
11.	Размаўляе	з	настаўнікам	пра	сваё	развіццё	і	патрэбы;
12.	Самастойна	 прапануе	 выконваць	 пэўныя	 заданні	 ў	 адпаведнасці	 	
	 з	яго	інтарэсамі	і	патрэбамі	(напрыклад,	арганізацыя	конкурсу,	плакаты		
	 і	дэкарацыі,	міні-прэзентацыя	для	малодшых	класаў).

Беата Корбак, гімназія №5 г. Кашаліна

НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
Настаўнік:
	 ацэньвае	вучня	за	кожны	яго	поспех;
	 ставіць	перад	вучнямі	дасягальныя	мэты;
	 працуе	з	бацькамі	вучня.

Вучні:
	 удзельнічаюць	у	вызначэнні	мэтаў	урока	і	НаШтоБуЗУ;
	 працуюць	у	адпаведнасці	з	указаннямі	настаўніка	альбо	ўласнымі	ідэямі;
	 вытрымліваюць	тэрміны	здачы	работы	або	яе	выпраўлення.

Анэта Мікалайчык,
гімназія ім. Польскіх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў Новых Скальмежыцах
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34	 Мос	С.	М.,	Брукхарт	С.	М.,	Навучальныя	мэты...

НаШтоБуЗУ да V стратэгіі:
Вучні:
	 не	 баяцца	 крытыкі	 з	 боку	 аднагодкаў,	 адстойваюць	 сваю	 пазіцыю,	 	

	 выказваюць	меркаванні;
	 далучаюцца	 да	 дыскусій	 з	 настаўнікам	 і	 аднагодкамі	 наконт	 	

	 прапанаваных	мэтаў	і	НаШтоБуЗУ	да	ўрока;
	 актыўна	ўдзельнічаюць	у	выкананні	дадатковых	заданняў,	 у	 тым	ліку	

	 пазаўрочных;
	 дзеляцца	сваімі	інтарэсамі,	захапленнямі	і	праблемамі;
	 вытрымліваюць	 тэрміны	 і	 ўзятыя	 на	 класным	 сходзе	 перад	 вучнямі	

	 і	настаўнікам	абавязкі.
Настаўнік:
	 ставіць	перад	вучнямі	амбіцыйныя,	але	дасягальныя	мэты;
	 не	крытыкуе	вучня	за	працу	на	ўроку	і	выкананыя	заданні;
	 хваліць	увесь	клас	за	матывацыю	і	актыўную	працу	на	занятках;
	 падтрымлівае	 кантакты	 з	 сям’ёй	 вучня,	 інфармуе	 яе	 і	 матывуе	 да	

	 далейшага	навучання.
Моніка Бурда, школьны комплекс у Казеліцах

Я	 скончу	 гэты	 раздзел	 цытатай:	 “Вучні,	 якія	 самі	 імкнуцца	 здабыць	 веды,	 больш	
матываваныя,	больш	вучацца	 і	 лепш	развіваюць	метакагнітыўныя	навыкі,	 чым	вучні,	
якія	проста	выконваюць	указанні	настаўнікаў.	 І	апошняе,	але	не	менш	важнае	–	яны,	
безумоўна,	могуць	распавесці,	чаму	яны	навучыліся”34.
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Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:

У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	
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Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:	
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Я	рэкамендую	наступныя	метады:	
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35	 Less	is	more	(англійская)	-	менш	-	гэта	больш.

РАЗДЗЕЛ 7. 

АА-НАЗІРАННЕ. УЗАЕМНАЕ НАЗІРАННЕ  
НАСТАЎНІКАЎ ЗА ЎРОКАМІ

Стратэгія	V	з	пункту	гледжання	вучня:
я	вучуся	лепш,	калі	нясу	адказнасць	за	
тое,	чаму	і	як	вучуся.

Пытанні, на якія я хачу адказаць у гэтым раздзеле:

 На чым грунтуецца АА-назіранне?
 Якія можна прывесці добрыя прыклады АА-назірання?

Я	 размаўляла	 з	 калегай-паланісткай	 на	 тэму	 даследаванняў	 пра	 тое,	
як	 доўга	 настаўнік	 чакае	 адказу	 вучня.	 Яна	 не	 магла	 паверыць,	 але	
даследаванні	паказалі,	што	настаўнік	чакае	ў	сярэднім...	0,9	секунды.	Каб	
праверыць	гэта,	мы	дамовіліся,	што	на	яе	ўроку	выкарыстаем	АА-назіранне.	
Калега	прапанавала,	акрамя	падліку	часу	чакання	адказу	вучня,	таксама	
прааналізаваць	і	пытанні,	якія	яна	задавала.	Я	падрыхтавала	секундамер,	
нататнік,	куды	запісвала	кожнае	пытанне,	зададзенае	настаўніцай	вучням,	
і	час,	які	яна	давала	вучням	на	абдумванне	адказу.	Я	заўважыла,	што	яна	
старалася	 “зрабіць	 як	мага	 больш”.	 Калега	 была	 занепакоена	 чаканнем	 	
і	амаль	адразу	пасля	кожнага	пытання	задавала	ўдакладняючыя	пытанні.	
Усяго	яна	задала	амаль	40	пытанняў!
	 Пасля	ўрока	мы	абмеркавалі	мае	назіранні.	Аказалася,	што	сярэдні	час	
чакання	адказу	быў	падобны	на	час,	указаны	ў	даследаваннях.	Настаўніца	
не	 заўважыла,	 што	 задавала	 дадатковыя	 пытанні,	 паколькі	 рабіла	 гэта	
інстынктыўна.	Мы	 таксама	 прааналізавалі	 тыпы	 пытанняў	 –	 пераважалі	
закрытыя	 пытанні	 –	 на	 праверку	 ведання	 матэрыялу.	 Мы	 прыйшлі	 да	
высновы,	 што	 над	 такімі	 пытаннямі	 не	 трэба	 доўга	 думаць,	 бо	 адказ	
звычайна	бывае	ў	выглядзе	аднаго	слова	–	і	альбо	вучань	ведае,	альбо	не	
ведае,	а	час	яму	не	надта	дапаможа.
	 Мая	калега	прыняла	рашэнне,	што	папрацуе	над	планаваннем	пытанняў	
да	ўрока	і	будзе	арыентавацца	на	пытанні	з	“верхняй	паловы”	таксаноміі	
Блума.	Яна	прыйшла	да	высновы,	што	ёй	трэба	прытрымлівацца	прынцыпу	
“Менш	–	гэта	больш”35.	Мы	дамовіліся,	што	яна	запросіць	мяне	на	адзін	
з	 наступных	 урокаў,	 каб	 паўтарыць	 АА-назіранне,	 а	 найперш	 падлік	
сярэдняга	часу	чакання	адказу	і	аналіз	якасці	пытанняў.
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Варта	 аб’яднаць	 працу	 над	 добрымі	
стратэгіямі	 навучання	 з	 супрацоўніцтвам		
з	іншым	настаўнікам.	Вы	можаце	запрасіць	
каго-небудзь	 з	 калег,	 каму	 давяраеце,	
назіраць	за	вашым	урокам.	Пры	гэтым	варта	
выкарыстоўваць	 метад,	 які	 мы	 назвалі	
“АА-назіранне”.	 У	 праграме	 “Школа,	 якая	
вучыцца”	мы	заклікаем	школы	прымяняць	
наступныя	 метады	 супрацоўніцтва	
настаўнікаў:

	 АА-назіранне	(назіранне	з	боку	калег);
	 відэазапіс	і	абмеркаванне	ўрокаў	(аналіз	урока	на	аснове	яго	відэазапісу);
	 назіранне	за	выбранымі	вучнямі	(назіранне	і	аналіз	працы	выбраных	вучняў);
	 аналіз	працы	вучняў	(сумесны	аналіз	вынікаў	працы	вучняў);
	 планаванне	 ўрока	 (Study	 Lesson:	 сумеснае	 планаванне	 ўрока,	 назіранне,	 аналіз,	

	 удасканаленне	плана-канспекта,	паўторнае	правядзенне	ўрока);
	 адукацыйная	прагулка.

	 Гэтыя	 практыкі	 звычайна	 не	
выкарыстоўваюцца	ў	польскай	адукацыі,	але	
яны	распаўсюджаны	ў	развітых	адукацыйных	
сістэмах.	Я	спадзяюся,	што	з	часам	мы	зможам	
падзяліцца	 з	 вамі	 польскімі	 прыкладамі	
вынікаў	прымянення	гэтых	практык.
	 На	 чым	 грунтуецца	 АА-назіранне?	
Працуючы	над	удасканаленнем	выкладання,	
вы	 вызначаеце	 пэўны	 аспект	 сваёй	 працы	
і	 дамаўляецеся	 з	 назіральнікам,	 што	 ён	

будзе	кантраляваць	толькі	 гэты	аспект.	Вы	разам	вызначаеце,	што	чакаеце	ўбачыць	на	
ўроку.	 Гэтыя	 паказчыкі	 павінны	 быць	 дакладна	 вызначаны	 перад	 урокам	 у	 выглядзе	
спісу,	каб	назіральнік	не	губляў	канцэнтрацыі.	Лепш	за	ўсё	скласці	ліст	назірання	і	загадзя	
абмеркаваць	яго	з	назіральнікам.
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	 Вы	таксама	вызначаеце,	на	якую	частку	ўрока	вы	запросіце	назіральніка.	Гэта	могуць	
быць,	 напрыклад,	 першыя	 15	 хвілін	 (напрыклад,	 калі	 вы	 працуеце	 над	 эфектыўным	
увядзеннем	вучняў	у	тэму	ўрока)	альбо	ўвесь	урок	(напрыклад,	калі	вам	трэба	назіраць	
за	працай	і	актыўнасцю	канкрэтнага	вучня	на	ўроку).
	 Наведваючы	 ваш	 урок,	 назіральнік	 звяртае	 ўвагу	
толькі	на	тое,	што	было	вызначана.	Ён	запісвае,	што	 ім	
было	заўважана,	разам	з	доказамі,	гэта	значыць	апісвае	
канкрэтны	 факт:	 напрыклад,	 калі	 вы	 даручылі	 вучням	
запоўніць	рабочы	ліст,	Ян	пачаў	азірацца,	напісаў	адзін	
сказ	і	адмовіўся	ад	далейшых	дзеянняў.
	 Назіральнік	запісвае	свае	каментарыі	 і	рыхтуецца	да	
размовы	з	вамі	пасля	ўрока.	Чым	хутчэй	пройдзе	ваша	
сустрэча,	 тым	 лепш.	 Назіральнік	 дае	 вам	 зваротную	
сувязь	толькі	па	вызначаных	аспектах.	Зваротная	сувязь	
можа	 мець	 розную	 форму.	 Яна	 можа	 тычыцца	 толькі	
ўбачаных	фактаў,	напрыклад,	 “Атрымаўшы	заданне,	Ян	
узяў	ліст,	напісаў	адзін	сказ	і	адклаў	паперу	ўбок,	нічога	
больш	 не	 рабіў	 да	 канца	 прызначанага	 часу”.	 Але	 гэта	 зваротная	 сувязь	 можа	 быць	
пашыраная	меркаваннямі	настаўніка,	напрыклад:	“Атрымаўшы	заданне,	Ян	узяў	ліст,	
напісаў	адзін	сказ	і	адклаў	паперу	ўбок,	нічога	больш	не	рабіў	да	канца	прызначанага	
часу.	Я	думаю,	што	ён	не	зразумеў	задання	ці	папросту	не	змог	яго	выканаць”.	Кожная	
з	гэтых	формаў	мае	свае	перавагі	і	недахопы.	Інфармацыя	пра	факты	абмяжоўваецца	
аб’ектыўнай	 інфармацыяй	 і	 не	 ўскладняецца	 часам	 няправільнымі	 меркаваннямі.		
З	 іншага	боку,	другая	форма	заахвочвае	да	абмеркавання	і	пошуку	прычын	убачаных	
фактаў,	 але	 часта	 інтэрпрэтацыя	 назіральніка	 памылковая.	 Памятаю	 сітуацыю,	 калі		
я	назірала	за	вучнем,	які	не	стаў	запаўняць	ліст,	круціўся	і	размаўляў	з	аднакласнікамі.		
Я	была	пераканана,	што	ён	не	ведае,	як	прыступіць	да	выканання	задання.	Пасля	ўрока	
я	даведалася	ад	настаўніка,	што	гэты	вучань	выпадкова	не	атрымаў	рабочы	ліст,	таму	
яму	не	было	чаго	запаўняць.
	 Часта	 ў	 назіральніка	 ўзнікае	 спакуса	 параіць	 нешта	настаўніку,	 які	 праводзіў	 урок.	
З	гэтым	трэба	быць	вельмі	асцярожным,	бо	гэтыя	парады	звычайна	не	дапамагаюць.	
Аўтару	ўрока	будзе	карысна	назіранне,	калі	ён	сам	прыйдзе	да	высновы,	што	ён	можа	
змяніць,	каб	зрабіць	урок	больш	эфектыўным.	Таксама	назіральнік	павінен	пазбягаць	
пытанняў	удакладняльнага	характару,	напрыклад,	“Чаму	вы	гэта	зрабілі?”.	Такія	пытанні	
ствараюць	атмасферу	кантролю	і	ацэнкі,	што	непрымальна	для	АА-назірання.
	 Вам	варта	разам	падумаць,	што	можна	палепшыць	у	наступны	раз.
	 У	ідэале	праз	некаторы	час	вы	зноў	запросіце	таго	ж	чалавека	на	назіранне	і	разам	
ацэніце,	ці	былі	ўнесены	карысныя	змены.
	 Таксама	добра	выкарыстоўваць	узаемнае	назіранне,	калі	вы,	у	сваю	чаргу,	назіраеце	
за	ўрокамі	свайго	калегі.
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Прыклад апісання АА-назірання.

Эва	 Кавальска,	 настаўніца	 матэматыкі,	 вырашыла	 рэалізаваць	 пятую	 стратэгію.	 Для	
пачатку	яна	абрала	тэхніку	простай	самаацэнкі	–	“Святлафор”.	Яна	вырашыла	папрасіць	
вучняў	падчас	урока	паказваць	карткі,	каб	яна	бачыла,	ці	разумеюць	яны	тэму	і	заданні.
Таксама	 яна	 дамовілася	 з	 Пятром	 Вазняком,	 настаўнікам	 фізікі,	 што	 ён	 прыйдзе	
на	 апошнія	 15	 хвілін	 яе	 другога	 ўрока	 ў	 пятніцу.	 Яна	 папрасіла	 яго	 назіраць	 падчас	
падвядзення	вынікаў	урока	за	выкарыстаннем	абранай	тэхнікі,	каб	пабачыць,	як	гэты	
прыём	уплывае	на	пачуццё	адказнасці	вучняў	за	навучанне.	Яна	папрасіла	яго	назіраць,	
як	рэагуюць	вучні,	і	як	яна	працягвае	працаваць	з	тэхнікай.	Фізік	не	выкладаў	у	гэтым	
класе,	 таму	 не	 ведаў	 імёнаў	 дзяцей.	 Настаўніца	 перадала	 яму	 план	 кабінета,	 тэму		
і	план-канспект	урока.
	 Пётр	прыйшоў	у	прызначаны	час,	вучні	былі	папярэджаны	пра	яго	візіт.	Ён	адзначыў	
рэакцыю	вучняў	пасля	выкарыстання	тэхнікі	“Святлафор”.	Адразу	на	перапынку	пасля	
ўрока	 ён	 падзяліўся	 сваімі	 назіраннямі	 з	 Эвай.	 З	 іх	 вынікала,	што	 не	 ўсе	 вучні	 лёгка	
вызначыліся	 з	 выбарам	 колеру	 –	 некаторыя	 з	 іх	 вагаліся,	 глядзелі	 на	 іншых,	 а	 адзін		
з	вучняў	–	Стась	–	спытаў,	ці	будуць	выстаўлены	адзнакі.	Назіральнік	таксама	заўважыў,	
што	некалькі	вучняў,	якія	паказалі	зялёны	колер,	рабілі	гэта,	хутчэй	за	ўсё,	дзеля	таго,	
каб	настаўнік	нічога	ў	іх	не	пытаўся.
	 Таксама	Пётр	заўважыў,	што	вучні	вызначаліся	з	дэманстрацыяй	колеру	карткі	аж	да	
таго	часу,	пакуль	не	празвінеў	званок	на	перапынак.	На	наступным	уроку	Ева	вырашыла	
яшчэ	 раз	 растлумачыць	 гэты	 прыём	 вучням	 і	 запэўніла,	 што	 для	 іх	 не	 будзе	 ніякіх	
дрэнных	 наступстваў,	 звязаных	 з	 выкарыстаннем	дадзенай	 тэхнікі.	 Яна	 падазравала,	
што	ваганні	вучняў	маглі	быць	звязаныя	са	страхам	выстаўлення	адзнак	альбо	бояззю	
крытыкі	 за	 дэманстрацыю	 чырвонага	 святла	 (карткі	 чырвонага	 колеру).	 Настаўніца	
пачала	 задавацца	 пытаннем,	 як	 удасканаліць	 гэтую	 тэхніку,	 каб	 інфармацыя,	 якая	
паступае	ад	вучняў,	была	праўдзівай.	Яна	зноў	запрасіла	Пятра	прыйсці	праз	два	тыдні	
на	дэманстрацыю	часткі	ўрока	ў	тым	самым	класе.

Звярніце	ўвагу,	гэты	прыклад	паказвае,	што:
	 можна	назіраць	толькі	частку	ўрока;
	 варта	падрыхтаваць	падрабязныя	рэкамендацыі	для	назіральніка;
	 трэба	аналізаваць	толькі	тое,	што	адносіцца	да	вобласці	назірання;
	 змест	размовы	пасля	назірання	застаецца	паміж	настаўнікам	і	назіральнікам.
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Вось	так	адна	з	настаўніц	апісала	вобласць	назірання	за	сваім	урокам:

Вобласць назірання на ўроку матэматыкі:
	 вучні	 ведаюць	мэту	 ўрока.	 Настаўнік	 вызначае	 і	 паведамляе	 вучням,	

	 навошта	яны	будуць	чамусьці	вучыцца;
	 вучні	 супрацоўнічаюць	 паміж	 сабой.	 Настаўнік	 абапіраецца	 на	

	 супрацоўніцтва	 вучняў	 як	 практыку	 ўзаемнага	 выкарыстання	 іх	 ведаў	 	
	 і	ўменняў;
	 выкарыстанне	 часу	 ўрока.	 Арганізацыйная	 дзейнасць	 зводзіцца	 да	

	 мінімуму;
	 настаўнік	 плануе	 ўрок	 так,	 каб	 эфектыўна	 выкарыстаць	 свой	 час,	

	 уключыць	у	працу	ўсіх	вучняў	і	дасягнуць	мэтаў	урока.
Моніка Кульпа,

гімназія ім. Караля Уладзіслава Ягайлы ў Непаломіцах

Некалькі	парадаў	іншага	вопытнага	настаўніка	для	АА-назірання:

Заўвагі да АА-назірання:
	 заўсёды	памятайце	пра	мэту	свайго	назірання	і	прытрымлівайцеся	яе	

	 межаў;
	 назіральніку	складана	ўтрымліваць	увагу	на	працы	і	паводзінах	вучняў	
	 гэта	 трэба	 практыкаваць,	 каб	 не	 канцэнтравацца	 толькі	 на	 дзеяннях	

	 настаўніка;
	 падчас	 АА-назірання	 атрымліваюць	 карысць	 як	 назіральнік,	 так	

	 і	 настаўнік,	 але	 больш	 важна	 тое,	 што	 можа	 дапамагчы	 развіццю	 	
	 настаўніка,	які	праводзіў	урок;
	 людзі,	 якія	 праводзяць	 АА-назіранне,	 лепш	 разумеюць	 працэс	

	 навучання	 вучняў,	 а	 паміж	назіральнікам	 і	 тым,	 хто	 праводзіць	 урок,	 	
	 наладжваюцца	партнёрскія	ўзаемаадносіны;
	 трэба	 быць	 асцярожным,	 каб	 АА-назіранні	 не	 сталі	 шоу,	 урокам-

	 спектаклем	для	іншых	настаўнікаў.
Малгажата Астроўска, школьны комплекс №2 у Вялікім Гадзешы
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Карысць	АА-назірання	па	меркаванні	метадыстаў	і	настаўнікаў

Рэфлексія на тэму АА-назірання.
Па-першае,	не	такі	страшны	чорт,	як	малююць.
Кожная	 размова	 пра	 ўрок	 мае	 сэнс,	 але	 размова	 пра	 яго	 канкрэтныя	
аспекты	мае	найбольшую	эфектыўнасць.	Колькі	настаўнікаў,	столькі	думак	
пра	ўрок	–	гэта	таксама	добрая	нагода	для	абмену	ідэямі	і	вопытам.

Інга Вайтысяк-Опас,
комплекс школ гміны Косцян – дзіцячы сад і пачатковая школа ў Ракоце

Умовы для добрага АА-назірання
Чарговае	 АА-назіранне	 пацвердзіла,	 што	 прасцей	 весці	 размову	 пра	
пэўны	аспект	дзейнасці	 (прадмет	назірання),	чым	увогуле	пра	ўрок.	Мы	
заўважылі,	 што	 само	 вызначэнне	 пэўнага	 аспекта	 ўрока	 для	 назірання	
спрыяе	 абмеркаванню	 таго,	 што	 можа	 адбыцца	 на	 ўроку	 з	 дадзеным	
класам.	Увогуле,	выснова	такая:	варта	размаўляць	да	і	пасля	ўрокаў,	а	не	
імкнуцца	схаваць	праблемы.

Эва Мазур, гімназія ў Ежманках

Спосаб вызначэння ступені рэалізацыі НаШтоБуЗУ да І стратэгіі
Пры	вызначэнні	 ступені	 рэалізацыі	НаШтоБуЗУ	было	важным	назіранне	
за	вучнямі	(усімі	вучнямі	–	і	так	званымі	слабымі,	і	моцнымі).	Аднак	такое	
назіранне	за	кожным	даволі	складанае.	Магчыма,	варта	было	б	зрабіць	
выбар	і	засяродзіць	увагу,	напрыклад,	на	трох	вучнях,	якія	прадстаўляюць	
тры	групы	(слабы,	сярэдні	 і	адораны	вучань).	У	 такім	выпадку	назіранні	
будуць	больш	дакладнымі	і	канкрэтнымі.

Івона Соха, пачатковая школа №5 г. Мальбарк
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Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:

У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	
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Мой	крытэрый	поспеху	для	стратэгіі:	

Я	рэкамендую	наступныя	метады:	
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РАЗДЗЕЛ 8. 

БАЧНАЕ НАВУЧАННЕ. ПРАЦЭС НАВУЧАННЯ, БАЧНЫ 
ДЛЯ НАСТАЎНІКА І ВУЧНЯЎ

Пытанні, на якія я паспрабую адказаць у гэтым раздзеле:

 што я маю на ўвазе пад бачным навучаннем?
 што я маю на ўвазе пад бачным выкладаннем?
 чаму актыўная ацэнка можа дапамагчы ў бачынм навучанні?
 якая сувязь бачнага навучання са стратэгіямі?
 чаму варта адчыняць дзверы свайго класа?

Мой	 сябар,	 настаўнік	 у	 сярэдняй	 школе,	 распавёў	 мне	 гісторыю	 з	 яго	
практыкі.
	 Аднойчы	 ён	 вырашыў	 трымацца	 стратэгіі	 актыўнай	 ацэнкі	 пры	
выкладанні	 ў	 выпускным	 класе	 –	 з	 падзелам	 на	 групы	 і	 самастойным	
атрыманнем	вучнямі	ведаў.	Урокі	былі	вельмі	цікавымі.
	 У	канцы	навучальнага	года	ён	спытаў	у	вучняў,	ці	шмат	чаму	іх	навучыў.	
На	яго	здзіўленне,	вучні	адказалі,	што	яны	ад	яго	нічога	не	даведаліся,	бо	
настаўнік	патрабаваў	здабываць	веды	самастойна,	а	не	даваў	іх	у	гатовым	
выглядзе.	 Аказалася,	 што	 вучні,	 прывыкшыя	 да	 “перадачы	 ведаў”,	
прызвычаіліся,	што	веды	перадае	ім	настаўнік,	пры	змене	метаду	наогул	
не	адалічувалі,	што	яны	вучацца.

Добрае	 навучанне,	 а	 таксама	 стратэгіі	 актыўнай	 ацэнкі	 і	 АА-назірання	 спалучаюцца	
з	 ідэяй	бачнага	навучання	 і	выкладання.	 Ідэя	бачнага	навучання	заключаецца	ў	тым,	
што	 вучань	 ведае,	 бачыць	 і	 разумее	 працэс	 уласнага	 навучання.	 Настаўнік	 адсочвае	
працэс	навучання	вучня	і	адаптуе	да	яго	сваё	выкладанне.	Настаўнікі	супрацоўнічаюць	
над	 паляпшэннем	 выкладання	 –	 яны	 паказваюць	 адзін	 аднаму	 сваю	 практыку,	
абмяркоўваюць	яе	і	разам	плануюць	працэс	развіцця.
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Бачнае	навучанне	мае	два	аспекты:
1.	 Працэс	навучання	бачны	як	для	вучня,	так	і	для	настаўніка,	і	абодва	бакі	працуюць		
	 над	тым,	каб	зрабіць	яго	найбольш	эфектыўным.
2.	 Навучальны	 працэс	 бачны	 ў	 школе.	 Настаўнікі	 разам	 яго	 плануюць,	 назіраюць		
	 і	аналізуюць.
	 Таксама	варта	прыцягнуць	бацькоў,	якія	могуць	дапамагчы	ў	навучанні	сваіх	дзяцей,	
каб	зрабіць	працэс	навучання	і	выкладання	бачным.
	 Мы	 звяртаем	 мала	 увагі	 на	 гэтую	 ідэю	 ў	 школе.	 Звычайна	 настаўнік	 правярае,	 ці	
навучыўся	вучань	таму,	што	планавалася,	і	таму	стварае	кантрольную	работу,	падобную	
да	экзамена.	Вучань	жа,	паглядзеўшы	на	вынік	кантрольнай	работы,	арыентуецца,	ці	
добра	ён	справіўся	з	заданнямі.	Так	жа	кепска	выглядае	і	працэс	супрацоўніцтва	паміж	
настаўнікамі,	якія	факусуюцца	на	выкладанні	і	навучанні.

Я	думаю,	што	зрух	праверкі	вынікаў	навучання	ў	бок	экзаменаў	не	з’яўляецца	добрай	
тэндэнцыяй.	Немагчыма	праверыць	 усе	веды	з	дапамогай	 экзамену;	 калі	 ён	 увогуле	
правярае	веды,	то	выбарачна.	Вынік	экзамену	часта	залежыць	ад	волі	лёсу.	Нарэшце,	
варта	 адзначыць,	 што	 экзамен	 ацэньваецца	 падагульняючай	 ацэнкай	 (балам)	 –	 гэта	
значыць,	што	 прадастаўленая	 інфармацыя	 не	 дапамагае	 вучню	 ў	 навучанні,	 а	 толькі	
паведамляе	яму	пра	ступень	засваення	ведаў,	уключаных	у	гэты	тэст.
	 Я	не	кажу,	што	такая	ацэнка	не	патрэбна,	наадварот	–	кожны	вучань	хоча	даведацца	
ў	настаўніка,	ці	не	змарнаваны	яго	вучэбныя	намаганні.	Аднак	калі	вучань	атрымлівае	
толькі	 канчатковую	 інфармацыю,	 то	 гэта,	 безумоўна,	 недастаткова	 і	 позна.	 Падчас	
канферэнцыі	 Арганізацыі	 эканамічнага	 супрацоўніцтва	 і	 развіцця	 (АЭСР)	 у	 Парыжы	
ў	 2005	 годзе	 я	 пачула	 вельмі	 дакладнае	 параўнанне:	 калі	 кухар	 каштуе	 суп	 падчас	
гатавання,	ён	ацэньвае	яго	актыўнай	ацэнкай,	а	калі	выказвае	меркаванне	ўжо	кліент,	
які	замовіў	суп,	гэта	толькі	выніковая	адзнака.
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Падчас	гатавання	вы	можаце	дадаваць	новыя	 інгрэдыенты,	мяняць	прыправу	 і	нават	
сам	від	стравы,	але	мы	нічога	не	зробім	з	прыгатаваным	супам,	а	можам	толькі	выказаць	
сваё	меркаванне	пра	яго	смак.
	 Для	 таго,	 каб	 інфармацыя	 дапамагла	 вучню	 вучыцца	 свядома,	 яна	 павінна	 яму	
прадастаўляцца	пастаянна.

Бачнае	 навучанне	 цесна	 звязана	 са	 I	 стратэгіяй.	 Дзякуючы	 ёй	 вучань	 ведае,	 чаму		
і	навошта	ён	будзе	вучыцца	і	па	чым	даведаецца,	што	навучыўся.	Ён	можа	сачыць	за	
сваім	навучаннем	ды	інфармаваць	настаўніка	пра	свае	патрэбы.	Дзякуючы	ІІ	стратэгіі		
ў	 дыялогу	 з	 настаўнікам	ён	можа	 вызначыць,	 як	 лепш	вучыцца,	што	дапамагае	 яму,		
а	што	перашкаджае.
	 III	 стратэгія	 пастаянна	 дае	 вучню	 інфармацыю	 пра	 тое,	 ці	 правільна	 ідзе	 яго	
навучанне.	 Асабліва	 калі	 гэта	 адбываецца	 цыклічна:	 вучань	 атрымлівае	 зваротную	
сувязь	ад	настаўніка,	паляпшае	работу,	настаўнік	зноў	дае	зваротную	сувязь	вучню	і	г.д.	
Абменьваючыся	лістамі	зваротнай	сувязі,	вучань	можа	данесці	 інфармацыю	пра	сваё	
навучанне	да	настаўніка,	таму	абмен	адбываецца	ў	абодвух	кірунках.
	 Дзякуючы	 IV	 стратэгіі	 навучанне	 бачна	 ўсім	 вучням	 у	 класе.	 Пакуль	 вучні	
супрацоўнічаюць	 і	 вучацца	 адзін	 у	 аднаго,	 яны	бачаць,	што	 яны	вучацца,	 і	 дзеляцца	
лепшымі	спосабамі	навучання	з	аднакласнікамі.
	 Апошняя	V	стратэгія	–	 гэта	фактычна	квінтэсенцыя	бачнага	навучання.	Толькі	 тады	
вучань	можа	ўзяць	адказнасць	за	сваё	навучанне,	калі	ўсведамляе,	што	ён	вучыцца.
	 У	бачным	навучанні	вялікую	ролю	адыгрывае	настаўнік.	Вучань	жа	сам	не	заўважыць,	
чаму	ён	вучыцца	і	ці	вучыцца	ўвогуле	(гл.	прыклад	у	пачатку	гэтага	раздзела).
	 У	сваёй	педагагічнай	дзейнасці	я	часта	чула	фразы:	“вучня	трэба	навучыць	вучыцца”,	
“вучні	 не	 ўмеюць	 вучыцца”.	 Я	 бачу	 тут	 дзве	 цяжкасці:	 адна	 –	 дзіця	 не	 ведае,	 што	
значыць	 вучыцца;	 яно	 проста	 думае	 і	 рашае	 задачы,	 выконвае	 заданні.	 Калі	 акрамя	
гэтага	настаўнік	не	сочыць	за	працэсам	і	спосабамі	навучання	вучняў,	не	аналізуе	з	імі	
гэтыя	 механізмы,	 а	 толькі	 правярае	 вынік	 навучання	 пры	 дапамозе	 экзамену,	 вучні	
арыентуюцца	 толькі	 на	 падрыхтоўку	 да	 яго.	 Гэта	 можна	 параўнаць	 з	 падрыхтоўкай	
спартсмена	па	скачках	на	лыжах	з	трампліна.	Калі	б	трэнер	толькі	 інфармаваў	свайго	
вучня	пра	даўжыню	скачка	(менавіта	ў	гэтым	і	заключаецца	спаборніцтва),	то	спартсмен	
не	дасягнуў	бы	ніякага	прагрэсу.	Трэнер	назірае	за	скачком,	дае	парады	па	размяшчэнні	
цела	падчас	спуску	з	трампліна	і	ўзлёту,	а	таксама	праводзіць	мноства	іншых	аналізаў,	
каб	потым	разам	са	спартсменам	спланаваць	адпаведны	трэніровачны	працэс.	Скачкі	
часта	запісваюць	на	відэа,	каб	потым	мець	магчымасць	аналізаваць	іх	разам.
	 Добры	 трэнер	 пастаянна	 ўдасканальваецца,	 мяняе	 метады,	 плануе	 спецыяльныя	
комплексы	 практыкаванняў,	 адаптаваныя	 да	 яго	 вучняў.	 Настаўніцкая	 праца,	 якую		
я	прапаную	ў	гэтай	кнізе,	мае	шмат	агульнага	з	працай	спартыўнага	трэнера.
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Некалькі парад, звязаных з бачным навучаннем

Для настаўніка:
	 вы	ведаеце,	чаму	хочаце	навучыць,	ставіце	перад	сабой	мэты	і	даносіце	іх	зразумелым	

	 для	вучняў	спосабам;
	 вы	распрацоўваеце	 –	 у	 адзіночку	 альбо	 з	 вучнямі	 –	 крытэрыі	 ацэнкі	 і	 інфармуеце	

	 вучняў	пра	іх;
	 вы	маеце	высокія	чаканні	ад	кожнага	з	вашых	вучняў,	не	выдзяляючы	нікога	з	іх;
	 вы	 задаяце	 вучням	 пытанні	 і	 заданні,	 якія	 развіваюць	 іх	 мысленне,	 ўцягваюць	 іх	

	 у	дзейнасць,	якая	вядзе	да	засваення	каштоўных	канцэпцый	і	навыкаў;
	 вы	назіраеце	за	працэсам	навучання	асобных	вучняў	і	адаптуеце	выкладанне	да	іх	

	 патрэб;
	 вы	забяспечваеце	вучням	актыўную	ацэнку	ў	выглядзе	поўнай	зваротнай	сувязі;
	 вы	арыентуецеся	на	поспех	сваіх	вучняў	і	ставіцеся	да	іх	памылак	як	да	нармальнай	

	 з’явы	ў	працэсе	навучання.



125

Для вучня:
	 ты	 ўсведамляеш	мэты,	метады	 і	 спосабы	свайго	навучання,	 а	 таксама	 тое,	 як	 ідзе	

	 навучанне	і	якіх	вынікаў	ты	чакаеш;
	 ты	дзейнічаеш	так,	каб	твой	працэс	навучання	быў	бачны	настаўніку,	 і	ён	мог	табе	

	 дапамагчы;
	 ты	збіраеш	доказы	свайго	поспеху,	каб	яны	паказалі	табе	шлях	да	перамогі;
	 ты	 выкарыстоўваеш	 свае	 памылкі	 як	 каштоўную	 падказку	 для	 праверкі	 сваіх	

	 меркаванняў;
	 ты	сам	з’яўляешся	аўтарам	працэсу	свайго	навучання	і	вырашаеш,	якім	чынам	яно	

	 павінна	адбывацца.

Цяпер	 мы	 зоймемся	 другім	 аспектам,	 або	
бачным	навучаннем.
	 Ва	 ўдасканальванні	 працы	 настаўніка	 вельмі	
эфектыўным	 метадам	 з’яўляецца	 метад	 АА-
назірання.	Настаўнік	 не	 павінен	быць	 адзінокім	
у	 сваёй	 працы.	 Бачнае	 навучанне	 –	 гэта	
дэманстрацыя	 сваёй	 педагагічнай	 дзейнасці	
іншаму	 спецыялісту.	 Гэта	 адчыненыя	 дзверы	
кабінета	перад	іншымі	настаўнікамі	не	толькі	для	
адкрытых	урокаў,	але	і	для	агульнага	планавання	
заняткаў,	 назірання	 за	 імі,	 абмену	 прафесійнай	
зваротнай	 сувяззю,	 абмеркавання	 поспеху	
вучняў,	сумеснага	аналізу	вучнёўскіх	работ.
Пры	 гэтым	 я	 рэкамендую	 не	 толькі	 запрашаць	
іншага	 настаўніка	 на	 свой	 урок,	 але	 і	 запісваць	
гэты	ўрок	на	відэа,	каб	потым	самому	пабачыць	(і	не	адзін	раз),	што	атрымалася,	а	што	
варта	было	б	памяняць.
	 Аднак	 самога	 назірання	 за	 ўрокам	 у	 бачным	 навучанні	 недастаткова.	 Найлепш	
працаваць	у	цыкле	з	чатырох	крокаў:
1.	 Плануем.	Настаўнікі	разам	плануюць	урок,	яго	мэты,	крытэрыі	поспеху,	заданні,	ход		
	 урока,	падсумаванне.	Таксама	варта	запланаваць,	на	што	мы	будзем	звяртаць	увагу,		
	 назіраючы	за	ўрокам	або	яго	фрагментам.
2.	 Запісваем.	Урок	або	яго	фрагмент	 запісваецца	на	відэа	ці	назіраецца	 з	дапамогай		
	 ліста	назірання.
3.	 Абмяркоўваем	 і	 плануем.	 Аўтар	 урока	 і	 яго		
	 назіральнік	 ці	 назіральнікі	 абмяркоўваюць		
	 урок,	разам	папраўляюць	ці	ўдасканальваюць		
	 яго	 сцэнарый	 і	 дамаўляюцца,	 калі	 яшчэ	 раз		
	 будуць	назіраць	за	ўрокам.
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4.	 Мы	 запісваем.	 Новы	 відэазапіс	 змененага		
	 ўрока	ці	назіранне	за	ім.

Такім	чынам	вы	можаце	працаваць	над	адным	
урокам,	пакуль	ён	не	будзе	цалкам	паспяховым.

Я	жадаю	вам	шмат	радасці	ў	вашай	педагагічнай	
працы,	 і	я	пераканана,	што	гэта	задавальненне		
ў	значнай	ступені	залежыць	ад	нас	саміх.

Аўтар

Месца для нататак і каментарыяў

Я	згодны	з:
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У	мяне	ёсць	сумневы	наконт:	
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РАЗДЗЕЛ 9. 

ТЭХНІКІ, ЯКІЯ СПРЫЯЮЦЬ 
УКАРАНЕННЮ СТРАТЭГІІ

Я	прадстаўляю	тут	метады,	сабраныя	з	розных	крыніц,	якія	дапамагаюць	рэалізаваць	
добрыя	стратэгіі	выкладання	і	навучання.
	 Перш	чым	выбраць	і	апрабаваць	любую	з	іх,	вызначыцеся,	якую	стратэгію	вы	будзеце	
ўводзіць,	чаго	хочаце	дасягнуць,	якія	ў	вас	крытэрыі	поспеху.	Выберыце	тэхніку,	якая	
вам	падыходзіць,	з	гэтага	набору,	а	затым	кантралюйце	яе	выкарыстанне	і	эфекты.	Калі	
тэхніка	не	апраўдвае	вашых	чаканняў,	замяніце	яе.	Але	памятайце,	што	выкарыстанне	
любой	тэхнікі	не	дасць	ніякага	эфекту,	калі	вы	будзеце	выкарыстоўваць	яе	эпізадычна.	
Вам	трэба	даць	больш	часу	сабе	і	вучням,	каб	яна	пачала	працаваць.
	 Кожная	 тэхніка,	 пра	 якую	 я	 буду	 гаварыць	 ніжэй,	 будзе	 суправаджацца	 нумарамі	
стратэгій,	якія	яна	павінна	дапамагчы	рэалізаваць.

ПЫТАННІ ВУЧНЯЎ

ТЭХНІКА: Пытанні студэнтаў

Апісанне: У	класе	ёсць	скрынка	для	пытанняў	вучняў.	Вучні	кідаюць	туды	напісаныя	на	
паперках	просьбы	і	пытанні,	звязаныя	з	тэмай	урока.	Напрыклад:
	 Я	хацеў	бы	ведаць,	калі...
	 Хто-небудзь	мог	бы	праверыць,	ці	добра	я	зрабіў	працу?
	 Я	не	разумею,	чаму...	Растлумачце,	калі	ласка.	Ці	можам	мы	яшчэ	раз	вярнуцца	да	

	 гэтага	на	ўроку?
	 Настаўнік	 аналізуе	 запіскі	 вучняў	 і	 плануе	 наступныя	 ўрокі	 разам	 з	 вучнямі.	 Іншы	
варыянт	 гэтай	тэхнікі	–	заахвочванне	вучняў	задаваць	пытанні	падчас	урока.	Пытанні	
можна	 накіроўваць	 да	 настаўніка	 ці	 да	 іншых	 вучняў.	 У	 ідэале	 яны	 распачынаюць	
дыскусію.	 Добра	 рабіць	 перапынкі	 на	 пытанні	 пасля	 невялікіх	 частак	 вывучанага	
матэрыялу.	 Гэта	дазваляе	 адразу	ж	 вызначаць,	што	 вучні	 не	 зразумелі.	 Вучні	могуць	
запісваць	свае	пытанні	 і	 задаваць	 іх	у	прызначаны	час,	але	таксама	могуць	задаваць	
іх	 адразу,	 калі	 гэта	 не	 перашкаджае	 правядзенню	 ўрока.	 Адказы	 на	 пытанні,	 якія	
выходзяць	за	межы	тэмы	ўрока,	можна	перанесці	на	наступны	ўрок,	але	ні	адно	пытанне	
не	павінна	заставацца	без	адказу.
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Іншая	форма	атрымання	водгукаў	вучняў–	карта выхаду.
У	канцы	ўрока	вучні	запісваюць	адказ	на	пытанне	настаўніка	
на	аркушы	паперы.	Калі	яны	выходзяць	з	класа,	то	аддаюць	
настаўніку	аркуш.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV і V.
	 Вучні	 маюць	 магчымасць	 паразважаць	 пра	 тое,	 чаму	
яны	 ўжо	 навучыліся,	 і	 пра	 тое,	 што	 яшчэ	 патрабуе	 працы		
з	іх	боку.	Просьбы	вучняў	улічваюцца	пры	планаванні	ўрокаў,	
яны	 адчуваюць,	 што	 ўплываюць	 на	 спосаб	 іх	 навучання.	
Настаўнік	ведае	пра	цяжкасці,	пра	якія	паведамляюць	вучні,	
і	таму	можа	ім	дапамагчы.
	 Вучні	 адчуваюць	 сябе	 ў	 бяспецы,	 паколькі	 ведаюць,	 што	 могуць	 задаць	 любое	
пытанне	і	заўсёды	атрымаюць	адказ.	Час,	выдзелены	на	задаванне	пытанняў,	вучыць	
разважаць	 і	 заахвочвае	 навучэнцаў	 браць	 на	 сябе	 адказнасць	 за	 сваё	 навучанне.	
Пытанні,	якія	задаюць	іншыя	вучні,	і	адказы	настаўніка	з’яўляюцца	карыснымі	для	ўсіх.	
Дзякуючы	пытанням	вучняў	настаўнік	пастаянна	кантралюе	навучальны	працэс	і	можа	
ўлічваць	праблемы	вучняў	пры	планаванні	мэтаў	наступных	урокаў.

ТЭХНІКА: Што я ўжо ведаю?

Апісанне:	пачынаючы	новую	тэму,	настаўнік	прапануе	вучням	
адказаць	у	парах	на	пытанне,	што	яны	ўжо	ведаюць	па	тэме.	
Затым	ён	збірае	інфармацыю	ад	пар	вучняў	і	пачынае	працу	
з	таго	пункта,	які	выходзіць	за	межы	наяўных	ведаў	вучняў.
	 Вы	таксама	можаце	папрасіць	вучняў	спытаць	аднакласнікаў	
пра	тое,	што	яны	ўжо	ведаюць	па	тэме,	альбо	даручыць	класу	
запісаць	гэта	ў	пачатку	ўрока	ў	сшытках	ці	на	лістках.
Падтрымлівае стратэгіі:I, II, IV і V.
	 Дзякуючы	 гэтаму	 прыёму	 настаўнік	 не	 паўтарае	 вучням	
інфармацыю,	 якую	 яны	 ўжо	 ведаюць,	 а	 пачынае	 тэму		
ў	патрэбным	месцы.	Ён	таксама	можа	абапірацца	на	тое,	што	
вучні	ўжо	ведаюць,	і	спасылацца	на	гэта	ў	сваім	выкладанні.	
У	выніку	новыя	веды	набываюцца	і	замацоўваюцца	разам	з	ужо	набытымі	ведамі,	што	
вельмі	карысна	для	працэсу	навучання.
	 Пры	 абмеркаванні	 інфармацыі,	 вядомай	 некаторым	 вучням,	 іншыя	 таксама	
вывучаюць	яе	і	такім	чынам	вучацца	адзін	у	аднаго.	Гэтая	тэхніка	можа	папярэднічаць	
вызначэнню	 мэтаў	 урока,	 а	 таксама	 падрыхтаваць	 вучняў	 да	 сумеснага	 вызначэння	
мэтаў	урока.
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ПЫТАННІ НАСТАЎНІКА

ТЭХНІКА: Час на адказ

Апісанне: настаўнік	абавязкова	чакае,	пакуль	вучань	адкажа.	Гэта	датычыцца	праблемных	
пытанняў,	а	не	праверкі	ведаў.	Вучням	спатрэбіцца	розны	час	для	разважанняў.	Настаўнікі,	
як	 правіла,	 пытаюцца	 ў	 нецярплівых	 вучняў,	 якія	 адразу	пасля	пытання	падымаюць	руку.		

У	 гэтай	сітуацыі	многія	вучні	 зусім	не	намагаюцца	знайсці	
адказы.	 Вылучэнне	 часу	 на	 разважанне	 дазваляе	 вучням	
зразумець	пытанне	і	падумаць	над	адказам.	Для	вымярэння	
часу	чакання	адказу	карысна	выкарыстоўваць	секундамер	
ці	 пясочны	 гадзіннік.	 Пясочны	 гадзіннік	 нават	 лепш,	 таму	
што	 вучні	 могуць	 бачыць,	 колькі	 часу	 ў	 іх	 засталося,	 але	
тады	настаўнік	павінен	мець	некалькі	пясочных	гадзіннікаў	
у	залежнасці	ад	адрэзку	часу,	які	яны	вымяраюць.

Чаканне адказу вучня можа быць арганізавана двума спосабамі:
	 настаўнік	задае	пытанне	і	дае	вучням	час	адказаць;
	 настаўнік	дае	вучням	час	на	абмеркаванне	адказаў	у	парах.

Карысна прытрымлівацца наступных правілаў:
	 30	секунд	маўчання	перад	кожным	наступным	адказам;
	 мазгавы	штурм	у	парах	на	працягу	2-3	хвілін;
	 запісванне	адказаў	перад	іх	агучваннем;
	 абмеркаванне	агучаных	адказаў	у	парах.

Прымяненне	 правіла	 “непадымання рукі”	 павінна	 быць	 карысным.	 Гэта	 азначае,	што	
вучні	падымаюць	рукі	толькі	тады,	калі	хочуць	пра	нешта	спытаць,	а	не	тады,	калі	хочуць	
агучыць	 адказ.	 Настаўнік	 выбірае	 вучняў,	 якія	 адкажуць.	 Лепш	 за	 ўсё,	 калі	 настаўнік	
выбірае	 вучня,	 а	 адказу	 папярэднічае	 размова	 ў	 парах.	 Для	 вызначэння	 вучня,	 які	
будзе	адказваць,	мы	рэкамендуем	палачкі	з	 імёнамі	вучняў,	якія	знаходзяцца	на	стале	
настаўніка.	 Іх	лёгка	зрабіць	з	кардону	альбо	палачак	для	марожанага.	Палачкі	павінны	
быць	аднолькавымі,	інакш	вучні	будуць	засяроджвацца	толькі	на	выбары	замест	таго,	каб	
думаць	пра	адказ.	У	некаторых	школах	Англіі,	калі	вучні	ўваходзяць	у	клас,	яны	кладуць	
на	стол	сваю	палачку-візітоўку	і	забіраюць	яе	пасля	заняткаў.	Вы	таксама	можаце	ўвесці	
аўтаматычны	выбар	вучня:	у	інтэрнэце	ёсць	сайты,	якія	дапамагаюць	у	гэтым.
	 Выбар	 вучня	 для	 адказу	 –	 складаная	 тэхніка	 для	 польскіх	 вучняў	 і	 настаўнікаў.	
Падняцце	рукі	для	адказу	глыбока	закладзена	ў	нашай	школе.	Паверце,	гэта	ў	асноўным	
простая	методыка	станоўча	паўплывае	на	падыход	вучняў	да	навучання.
	 Прапанаваны	парадак	задавання	пытанняў:
	 Настаўнік	гаворыць:
	 1.	 Зараз	я	задам	вам	пытанне.
	 2.	 Я	папрашу	вас	абмеркаваць	адказы	ў	парах.
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	 3.	 Для	гэтага	ў	вас	будзе	х	хвілін.
	 4.	 Калі	 ласка,	 дазвольце	 спачатку	 выказацца	 аднаму,	 потым	 другому,	 а	 потым		
	 	 абмяркуйце	ваша	агульнае	меркаванне	ці	разыходжанні	ў	думках.
	 5.	 Калі	ласка,	паважайце	прынцып	непадымання	рукі.	Па	заканчэнні	адведзенага	часу		
	 	 я	папрашу	абраныя	мною	пары	абгрунтаваць	свой	адказ.
Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
	 Выдзяленне	 вучням	 часу	 на	 адказ	 дае	 магчымасць	 апошнім	 зразумець	 пытанне	
і	 падумаць	 над	 адказам.	 Гэтыя	 правілы	 дазваляюць	 вучням	 бяспечна	 шукаць	
абгрунтаванне	 і	 будаваць	 лагічны	 вывад.	 Яны	 могуць	 абмеркаваць	 адказ,	 а	 потым	
праверыць	яго.
	 Калі	 настаўнік	 выкарыстоўвае	 парныя	 размовы,	 вучні	 дыскутуюць	 паміж	 сабой	
і	 вучацца	 адзін	 у	 аднаго.	Правіла	 “непадымання	рукі”	 прымушае	 ўсіх	 вучняў	шукаць	
адказы	і	актыўна	працаваць	на	ўроку.

ТЭХНІКА: Стратэгіі замены пытанняў (стратэгіі ЗП)

Апісанне:	 настаўнік	 спрабуе	 задаваць	 вучням	 пытанні,	
каб	 стымуляваць	мысленне.	 Задаванне	 гэтых	 пытанняў	
–	адзін	з	найбольш	эфектыўных	інструментаў	навучання.	
Настаўнік	 замест	 таго,	 каб	 задаваць	 пытанні,	 якія	
патрабуюць	фактычных	ведаў,	можа	перабудаваць	іх	так,	
каб	 яны	 патрабавалі	 больш	 разважанняў.	 Напрыклад,	
замест	 “Ці	 ёсць	 у	 Францыі	 дэмакратыя?”	 ён	 можа	
спытаць	“Што	такое	дэмакратычная	дзяржава?”.
	 Вось	пяць	стратэгій	(ад	прафесара	Яна	Патвароўскага)	для	замены	звычайных	пытанняў	
такімі	пытаннямі,	якія	патрабуюць	разважанняў	і	абгрунтавання	адказаў.	Пры	гэтым	мы	
зыходзім	з	таго,	што	вучні	ўжо	маюць	пэўныя	веды	па	тэме,	да	якой	задаецца	пытанне.

І стратэгія: замена пытання адказам на яго

Першапачатковае вузкае пытанне на веданне 
матэрыялу

Якія	фізічныя	практыкаванні	паляпшаюць	працу	
сэрца?

Што	трэба	для	росту	раслін?

Пытанне, змененае на адказ на яго

Выберыце	фізічныя	практыкаванні,	якія	
паляпшаюць	працу	сэрца,	і	абгрунтуйце	ваш	
выбар:	язда	на	веласіпедзе,	хадзьба,	гольф,	
плаванне,	скачкі	з	парашутам,	стральба	з	лука.

Падкрэсліце	інгрэдыенты,	неабходныя	для	росту	
раслін:	паветра,	вада,	святло,	цяпло,	глеба,	

Вучні	выбіраюць	правільныя	і	няправільныя	адказы	і	абгрунтоўваюць	свой	выбар
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Кожнае	са	змененых	пытанняў	патрабуе	ад	вучняў	абгрунтавання	адказаў.

Першапачатковае вузкае пытанне на веданне 
матэрыялу

Якія	фізічныя	практыкаванні	паляпшаюць	працу	
сэрца?

Як	можна	праверыць,	ці	дадзеная	лічба	дзеліцца	
на	4?

Пытанне ператвараецца ў сцвярджэнне, з якім 
вучні могуць пагадзіцца ці не пагадзіцца, але 
заўсёды павінны абгрунтоўваць сваё рашэнне.

“Усе	фізічныя	практыкаванні	паляпшаюць	працу	
сэрца”.	Ці	згодны	вы	з	гэтым	сцверджаннем?
Чаму	так?	Чаму	не?

“Цотныя	лікі	дзеляцца	на	4”.	Ці	згодны	вы	з	гэтым	
сцверджаннем?
Чаму	так?	Чаму	не?
раслін:	паветра,	вада,	святло,	цяпло,	глеба,	
малако.	Абгрунтуйце	свой	адказ.

ІІ стратэгія: ператварэнне пытання ў сцвярджэнне

ІІІ стратэгія: пытанне, якое паказвае супярэчнасць

Першапачатковае вузкае пытанне на веданне 
матэрыялу

Што	рабіць,	каб	схема	працавала?

Як	выправіць	гэты	сказ	з	пункту	гледжання	
граматыкі?

Пытанне, якое паказвае супярэчнасць

Чаму	гэтая	схема	працуе,	а	гэтая	не?

Чаму	гэты	сказ	граматычна	правільны,	а	гэты	не?

IV стратэгія: пытанне, ператворанае ў пачатак адказу

Першапачатковае вузкае пытанне на веданне 
матэрыялу

Што	такое	злучнік?

17	+	25	+	43	=?

Пытанне, ператворанае ў пачатак адказу

Чаму	мы	называем	злучнікамі	словы	“але”	і	“бо”?

17	+	25	+	43	=	85.	Якія	разлікі	вы	зрабілі,	каб	
атрымаць	гэты	вынік?

V стратэгія: пытанне, ператворанае ў іншы пункт гледжання

Першапачатковае пытанне

Якую	рызыку	нясе	курэнне?

Чаму	падчас	віктарыянскай	эпохі	было	
злачынствам	наймаць	маленькіх	дзяцей	для	
ачысткі	комінаў?

Пытанне, ператворанае ў іншы пункт гледжання

Ці	варта	людзям	пакінуць	вольны	выбар	–	курыць	
ці	не	курыць?

Як	віктарыянскія	прамыслоўцы	маглі	б	апраўдаць	
найм	дзяцей	на	працу?
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36	 Шмат	прыкладаў	ключавых	пытанняў	размешчана	на	сайце	www.ceo.org.pl/ok.

ПАДТРЫМЛІВАЕ СТРАТЭГІІ: II, IV і V.

Пераўтвораныя	 такім	 чынам	 пытанні	 больш	 цікавыя	
для	вучняў,	 яны	прымушаюць	задумацца	 і	 абгрунтаваць	
сваё	 меркаванне.	 Вучні	 тлумачаць	 свой	 адказ	 у	 класе		
і	абмяркоўваюць	яго,	пры	гэтым	вучацца	адзін	у	аднаго.

ТЭХНІКА: Заданні для добрага старту

Апісанне:	 вучні	 атрымліваюць	 заданні	 адразу	 пасля	 ўваходу	 ў	 клас.	 Гэта	можа	 быць	
заданне	 па	 тэме	 папярэдняга	 ўрока	 (тады	 настаўнік	 можа	 праверыць	 узровень	
авалодання	папярэдняй	 тэмай)	альбо	сённяшняга	 (гэта	можа	стымуляваць	вучняў	да	
вывучэння	 новай	 тэмы).	 Можа	 аказацца,	 што	 вучні	 будуць	 падыходзіць	 да	 задання	
творча,	а	таму	іх	рашэнне	здзівіць	настаўніка.	Калі	заданне	датычыцца	будучыні,	то	яго	
рашэнне	можа	праверыць	раней	пастаўленыя	мэты	ўрока.	Калі,	з	іншага	боку,	заданне	
звернута	 да	 пройдзеных	 тэм,	 то	 гэта	можа	 сведчыць	 пра	 неабходнасць	 вяртання	 да	
пэўнай	тэмы.
	 Такія	 заданні	 і	 іх	 рашэнні	 рыхтуюцца	 настаўнікам	 перад	 урокам,	 каб	 вучні	 маглі	
неадкладна	пачаць	працу.	Справа	ў	тым,	каб	вучні	не	гублялі	час	 і	энергію	ў	чаканні.	
Заданне	можна	выконваць	у	парах	альбо	ў	групах.
	 Пакуль	 вучні	 выконваюць	 заданне,	 настаўнік	 паспявае	 зрабіць	 нешта	 іншае	 –	 ён	
можа	падрыхтаваць	матэрыялы	да	ўрока,	запоўніць	журнал	альбо	заняцца	асобнымі	
вучнямі.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II і V.
Гэты	 прыём	 можа	 дапамагчы	 праверыць	 мэты	 ўрока,	 а	 таксама	 дазваляе	 вучням	
выконваць	пэўную	працу	ў	пачатку	заняткаў.	Калі	мы	спалучым	заданне для добрага 
старту з самаацэнкай,	мы	дапаможам	вучням	ацаніць	узровень	сваіх	ведаў.

Праблемныя пытанні

ТЭХНІКА: Ключавыя пытанні

Апісанне:	 настаўнік	 рыхтуе	 і	 задае	 вучням	 пытанне,	 якое	
прымушае	 задумацца,	 дае	 больш	 шырокае	 ўяўленне	 пра	
праблему	і	заклікае	шукаць	адказы36.
	 Ключавыя	пытанні	–	гэта	вельмі	добры	спосаб	актывізацыі	ўдзелу	вучняў	у	навучанні	
і	павышэнні	іх	матывацыі.	Лепш	за	ўсё,	калі	такое	пытанне	“накіроўвае	ўрок”	–	настаўнік	
вяртаецца	да	яго	падчас	заняткаў	 і	задумваецца	разам	з	вучнямі,	ці	можна	ўжо	даць	
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37	 Больш	падрабязна	пра	працу	з	ключавымі	пытаннямі	вы	можаце	прачытаць	на	сайце
	 www.campus.manchester.ac.uk/ceebl/ebl	(на	англійскай	мове).www.campus.manchester.ac.uk/ceebl/ebl	(на	англійскай	мове).

адказ	 на	 пытанне	 ці	 нечага	 яшчэ	 не	 хапае.	 У	 канцы	 ўрока	 (ці	 тэмы)	 вучань	 павінен	
атрымаць	адказ	на	ключавое	пытанне	альбо	тлумачэнне,	чаму	адказ	немагчымы37.
Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
	 Такі	маніторынг	урокаў	дае	інфармацыю	пра	тое,	дзе	знаходзяцца	вучні,	што	яны	ўжо	
даведаліся	і	над	чым	ім	трэба	яшчэ	папрацаваць.	Дзякуючы	выкарыстанню	ключавога	
пытання	вучні	адчуваюць,	што	яны	з’яўляюцца	аўтарамі	ўласнага	працэсу	навучання.

ТЭХНІКА: Глыбейшае значэнне паняццяў

Апісанне:	настаўнік	задае	пытанні,	каб	паглыбіць	разуменне	паняццяў.	Напрыклад:
	 Якое	значэнне	для	краіны	мае	дэмакратыя?
	 Што	азначае	дэмакратыя	для	грамадзян?
	 Што	на	самай	справе	азначае	тэрмін	“дэмакратыя”?

Паглыбленыя	пытанні	могуць	пачацца	так:
	 Чаму	так?
	 Што	будзе,	калі	мы	зменім...?
	 Якое	рашэнне	вы	прадугледжваеце?
	 Растлумачце...
	 Што	можа	ў	гэтым	дапамагчы?
	 Што	гэта	вам	нагадвае?

ТЭХНІКА: Адбіванне пытанняў

Апісанне:	 настаўнік	 задае	 вучням	 глыбокія	 пытанні,	 каб	 працягнуць	 дыскусію,	
паглыбіцца	ў	тэму	і	высветліць	неадназначнасці.
Напрыклад:
	 Ян,	што	ты	думаеш	пра	адказ	Эвы?
	 Сандра,	 як	 ты	 можаш	 развіць	 выказванне	

	 Войтэка	і	дапоўніць	яго	канкрэтыкай?
	 Моніка,	 ты	 можаш	 падагульніць	 усе	

	 выказванні?
Вучні	 часта	 спыняюцца	 на	 павярхоўным	
меркаванні,	 таму	 пажадана	 “разагрэць”	
дыскусію.	Пры	гэтым	узнікаюць	неадназначнасці	і	супярэчлівыя	меркаванні.
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ТЭХНІКА: Падаграванне дыскусіі

Апісанне:	настаўнік	заклікае	вучняў	задаваць	супярэчлівыя	
пытанні	альбо	сам	задае	пытанні,	якія:
	 аспрэчваюць	папулярныя	погляды;
	 ствараюць	рознагалоссі,	якія	варта	абмеркаваць	у	дыскусіі;
	 выяўляюць	неадназначнасці	і	заахвочваюць	да	размовы	і	тлумачэнняў.

ТЭХНІКА: Добрыя пытанні

Апісанне:	калі	вы	рыхтуеце	вучняў	да	тэсту,	вы	можаце	абмеркаваць	з	імі,	якія	пытанні	
добрыя,	 а	 якія	 не	 і	 чаму.	 Такая	 дыскусія	 можа	 пачацца	 з	 розніцы	 паміж	 адкрытымі		
і	закрытымі	пытаннямі,	якую	вучні	заўважаюць.	Вучні	могуць	таксама	вырашыць,	якія		
з	пытанняў	па	гэтай	тэме	добрыя,	а	потым	адказаць	на	іх	разам.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV і V.
	 Такія	пытанні	 стымулююць	мысленне	вучняў.	Калі	вучні	адказваюць	на	ўроку,	яны	
маюць	магчымасць	чуць	іншых	і	вучыцца	адзін	у	аднаго.	Гэта	таксама	часта	з’яўляецца	
пачаткам	натхняльнай	дыскусіі.
	 Вучні	лепш	памятаюць	тое,	што	было	распрацавана	ў	выніку	сутыкнення	поглядаў.	
Дазвольце	вучням	прыйсці	да	ўласнага	меркавання	ў	ходзе	дыскусіі.
	 Тэхніка	добрых	пытанняў	можа	выкарыстоўвацца	для	падрыхтоўкі	вучняў	да	тэсту.	
Яна	 ўцягвае	 іх	 у	 працэс	 навучання,	 паведамляе,	 што	 настаўнік	 адказвае	 за	 іх	 вынікі		
і	за	тое,	каб	вучні	сапраўды	вучыліся.	Ён	таксама	дае	 ім	парады,	чаго	чакаць	у	тэсце,	
і	 паказвае	 гэтым,	 чаму	 яшчэ	 трэба	 навучыцца.	 Такі	 маніторынг	 дазваляе	 вызначыць	
прагрэс	вучняў	і	паказаць,	што	патрабуе	далейшай	працы.	Працуючы	з	пытаннямі,	вучні	
адчуваюць,	што	з’яўляюцца	аўтарамі	свайго	працэсу	навучання.

ТЭХНІКА: Няправільныя адказы

Апісанне:	 вучні	 прывыклі,	 што	 цэніцца	 толькі	
правільны	адказ.	Мы	прапануем	вам	выкарыстоўваць	
няправільныя	адказы	пры	выкладанні.	Настаўнік	можа	
выкарыстоўваць	іх	для	паглыблення	адкрытай	дыскусіі	
ў	 класе	 замест	 таго,	 каб	 іх	 прапускаць	 альбо	 казаць:	
“Хм,	гэта	вельмі	цікава...”.	Вучні	павінны	ведаць,	што	рабіць	памылкі	–	гэта	нармальна.	
Давайце	пачнём	выкарыстоўваць	слова	“спроба”	замест	“памылка”.
Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
	 Калі	 вучні	 ведаюць,	 што	 могуць	 памыляцца,	 яны	 становяцца	 смялейшымі		
і	рызыкуюць,	яны	не	баяцца	пакарання	і	папрокаў.	Няправільныя	адказы	паказваюць	
вучням	свет	такім,	які	ён	ёсць,	рознакаляровым,	а	не	толькі	чорна-белым.
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Атрыманне інфармацыі ад вучняў – меркаванні вучняў

ТЭХНІКА: Выказванне думак

АПІСАННЕ:	 настаўнік	 просіць	 вучняў	 выказваць	 свае	 думкі	 ці	 меркаванні	 рознымі	
спосабамі,	 напрыклад:	 напісаць,	 намаляваць,	 разыграць	 сцэнку,	 скласці	ментальную	
мапу,	зрабіць	скульптуру	і	г.д.

ТЭХНІКА: Дрэва

Апісанне:	 тэхніка,	 якая	 часта	 выкарыстоўваецца	 на	майстар-класах.	 Перад	 трэнінгам	
трэнер	 рыхтуе	 малюнак	 дрэва	 з	 фігурамі	 (альбо	 жывёламі),	 якія	 сядзяць	 на	 галінах		
і	сваёй	постаццю	апісваюць	стан	альбо	становішча	вучня	ў	дадзены	момант,	напрыклад,	
“Я	толькі	пачынаю	ўздымацца”,	“Я	працую	і	вучуся	ў	іншых”.	У	самым	версе	дрэва	вы	
можаце	 размясціць	 слова	 “Перамога”	 ці	 іншы	 сінонім	 поспеху.	 Удзельнікі	 семінара	

адзначаюць	 сваю	 пазіцыю	 на	 малюнку	 кожны	
дзень	заняткаў,	тым	самым	ацэньваючы	ступень	
свайго	 развіцця	 і	 паведамляючы	 настаўніку	 пра	
гэта.	 Вы	 можаце	 знайсці	 гатовыя	 малюнкі	 такіх	
дрэў,	 але	 значна	 лепш,	 калі	 настаўнік	 малюе	
дрэва	сам,	адаптуючы	яго	да	класа	і	прадмета,	які	
ён	выкладае.
Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
	 Гэты	 прыём	 дазваляе	 настаўніку	 па-іншаму	
пазнаёміцца	з	мысленнем	вучняў	і	стварае	новыя	
магчымасці	 даведацца,	 дзе	 вучань	 знаходзіцца		
ў	 працэсе	 навучання.	 Настаўнік	 павінен	
навучыцца	 распазнаваць	 сігналы,	 якія	 яму	
пасылаюцца	 рознымі	 сродкамі.	 Тэхніка	 “Дрэва”	
таксама	дапамагае	вучням	у	самаацэнцы.

Тэхнікі самаацэнкі

Апісанне: мы	ведаем	розныя	метады	самаацэнкі,	пачынаючы	ад	святлафораў	і	вялікіх	
пальцаў	 і	 заканчваючы	 падвядзеннем	 вынікаў	 працы	 ў	 форме	 зваротнай	 сувязі	 для	
сябе.	 Настаўнік	 павінен	 пачаць	 з	 простых	 форм	 і	 адаптаваць	 іх	 да	 ўзросту	 вучняў.	
Самаацэнцы трэба вучыцца.	Школьнікі	могуць	гэта	рабіць	як	дома,	так	і	падчас	урокаў.	
Сябар	ці	 сяброўка	могуць	дапамагчы	 ім	 у	 гэтым,	 але	яны	 таксама	могуць	працаваць	
над	 самаацэнкай	 індывідуальна.	Важна,	 каб	яны	прытрымліваліся	раней	узгодненых	
крытэрыяў	ацэнкі,	гэта	значыць	НаШтоБуЗУ.
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38	 “Методнік”	з	каляровымі	карткамі	быў	выкладзены	ў	выдавецтве	Civitas.	Больш	інфармацыі	на	старонцы:
	 www.civitas.com.pl/pl/p/METODNIK/40.	

ТЭХНІКА: Святлафор

Апісанне: вучні	 робяць	 самаацэнку	 і	 дэманструюць	 узровень	 разумення	 вывучанага	
матэрыялу.	Кожны	вучань	мае	карткі	з	колерамі	і	вырашае,	якую	паказаць.
	 Значэнне	колераў:	чырвоны	–	“не	разумею”,	жоўты	–	“часткова	разумею”,	зялёны	–	
“мне	ўсё	зразумела”.	Тэхніка	святлафора	можа	быць	выкарыстана	ў	розных	варыянтах:
	 вучні	выстаўляюць	свае	карткі	на	парту	альбо	падымаюць	руку	з	адпаведнай	карткай.
	 вучні	падчас	выканання	задання	кладуць	на	парту	картку/кубак	адпаведнага	колеру;
	 вучні	ў	парах	выкарыстоўваюць	каляровыя	карткі	для	ацэнкі	ведаў	аднакласніка.

	 Тэхніка	 святлафора	 таксама	 можа	 быць	 выкарыстана	 пры	 самаацэнцы	 і	 ўзаемнай	
ацэнцы.	 Вучні	 павінны	 карыстацца	 карткамі	 з	 колерамі	 штодня,	 у	 ідэале	 ў	 якасці	
пастаяннай	часткі	 ўрока.	Настаўнік	можа	выкарыстоўваць	 гатовыя	карткі	 з	колерамі38	

альбо	 для	 сваіх	 вучняў	 зрабіць	 іх	 самастойна.	 У	 школах	 Англіі	 я	 бачыла,	 як	 вучні	
карысталіся	нататнікамі	з	колерамі.
	 Настаўнік	павінен	рэагаваць	на	колеры,	якія	паказваюць	вучні.	Калі	большасць	картак	
чырвонага	колеру,	трэба	зноў	вярнуцца	да	матэрыялу,	пра	які	ідзе	гаворка.	Калі	колеры	
розныя,	 ён	 даручае	 вучням	 з	 зялёнай	 карткай	 дапамагчы	 вучням	 з	 жоўтай	 карткай	
зразумець	 тое,	 чаго	 яны	не	 разумелі	 (аб’яднаць	 іх,	 каб	 яны	маглі	 працаваць	 разам),		
а	сам	тлумачыць	вучням	з	чырвонымі	карткамі	ўсё	з	самага	пачатку.
	 Карткі	 з	 колерамі	можна	выкарыстоўваць	 з	 карысцю	пры	
паўтарэнні	ці	падвядзенні	вынікаў	вывучэння	тэмы.	Настаўнік	
просіць	 вучняў	 выкарыстоўваць	 карткі,	 каб	 ацаніць	 ступень	
засваення	 імі	 пэўнага	 задання,	 каб	 вызначыць,	 над	 чым	
вучням	яшчэ	трэба	папрацаваць.

ТЭХНІКА: Вялікі палец

Апісанне:	 настаўнік	 сочыць	 за	 разуменнем	 вучнямі	 зместу	
ўрока.	 Ён	 просіць	 вучняў	 паказваць	 вялікімі	 пальцамі	
разуменне	тэмы:
	 вялікі	палец	уверх	–	“Я	зразумеў”;
	 вялікі	палец	па	гарызанталі	–	“Я	часткова	разумею”;
	 вялікі	палец	уніз	–	“Я	не	зразумеў”.
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ТЭХНІКА: Смайлікі

Апісанне:	гэта	тэхніка	аналагічная	тэхніцы	“Святлафор”.
Настаўнік	прапануе	вучням	намаляваць	ці	прыклеіць	налепку	з	адпаведным	смайлікам:
	 смайлік	з	усмешкай	–	“Я	ўсё	разумею”;
	 нейтральны	смайлік	–	“Я	разумею	некаторыя	рэчы,	але	не	ўсё”;
	 сумны	смайлік	–	“Я	не	разумею,	і	мне	даводзіцца	паўтараць	усё	з	самага	пачатку”.

Варыянтам	гэтай	тэхнікі	можа	быць	афарбоўка	квадратаў	у	адпаведны	колер:
	 зялёны	–	“Я	ўсё	разумею”;
	 жоўты	–	“Я	разумею	часткова”;
	 чырвоны	–	“Я	не	разумею”.

ТЭХНІКА: Скажы партнёру

Апісанне: настаўнік	 прапануе	 вучням	абагульніць	 тэму	 ў	 парах.	 Вучні	 адказваюць	на	
пытанні	адзін	аднаго:
	 Якім	тром	новым	рэчам	я	навучыўся?
	 Што	мне	было	лёгка?
	 Што	мне	было	цяжка?
	 Што	я	хацеў	бы	даведацца	па	гэтай	тэме	яшчэ?

Іншая	 версія	 –	 выкарыстоўваць	 для	 падвядзення	 вынікаў	 урока	 стыкеры.	 У	 канцы	
ўрока	 настаўнік	 прапануе	 вучням	 адказаць	 на	 наступныя	 пытанні	 у	 групах,	 парах	 ці	
індывідуальна	і	запісаць	свае	адказы	на	стыкеры:
	 Чаму	я	навучыўся?
	 Што	мне	было	лёгка?
	 Што	мне	было	цяжка?
	 Што	яшчэ	я	хацеў	бы	даведацца?

Вучні	прыклейваюць	стыкеры	з	адказамі	на	дошку.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV і V.
	 Самаацэнка	 дазваляе	 вучням	 усвядоміць	 працэс	 навучання.	 Яны	 становяцца	
адказнымі	за	сваё	навучанне.	Яны	могуць	аналізаваць	і	вызначаць,	што	дапамагае	і	што	
перашкаджае	іх	навучанню.	Яны	становяцца	канструктарамі	свайго	шляху	навучання.
	 Прадстаўленыя	тут	метады	–	гэта	хуткія	метады	самаацэнкі.	Яны	даюць	магчымасць	
настаўніку	паставіць	хуткі	дыягназ	–	вызначыць,	ці	гатовыя	вучні	працягваць	вывучэнне	
тэмы	 альбо	 распачынаць	 новую.	 Дзякуючы	 гэтай	 тэхніцы	 не	 застаецца	 ніводнага	
вучня	 без	 увагі.	 У	 той	 жа	 час	 пры	 працы	 ў	 парах	 адбываецца	 ўзаемнае	 навучанне,	
якое	звычайна	прыносіць	неацэнную	карысць	вучням.	Гэтыя	тэхнікі	даюць	настаўніку	
падказкі	пра	тое,	ці	ставіў	ён	перад	сабой	і	вучнямі	дасягальныя	мэты.
	 Важна	ўжываць	гэтыя	прыёмы	на	кожным	уроку,	каб	вучні	прызвычаіліся	да	іх	і	лічылі	
пастаянным	 элементам	 урока.	 Самаацэнка,	 якая	 выкарыстоўваецца	 пры	 паўтарэнні,	
робіць	вучняў	больш	дапытлівымі	і	актыўнымі	ў	падвядзенні	вынікаў	урока.
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ТЭХНІКА: абвг

Апісанне: у	кожнага	вучня	ёсць	чатыры	карткі	з	літарамі	
“А”,	 “Б”,	 “В”,	 “Г”.	 Настаўнік	 задае	 пытанне	 з	 чатырма	
варыянтамі	 адказаў.	 Вучні	 бяруць	 картку	 з	 адпаведнай	
літарай	 і	 паказваюць	 яе.	 Настаўнік	 заклікае	 іх	 не	
прытрымлівацца	 адказаў	 аднакласнікаў	 і	 рызыкаваць	
выказваць	сваё	меркаванне.	Пасля	дэманстрацыі	картак	
настаўнік	 прапануе	 вучням,	 якія	 абралі	 адзін	 і	 той	
жа	 адказ,	 разам	 падрыхтаваць	 абгрунтаванне	 свайго	
выбару.	Кожная	група	тлумачыць	сваё	рашэнне	астатнім.
	 У	 ідэале	 вучні	 павінны	 мець	 уласныя	 карткі	 “А”,	 “Б”,	 “В”,	 “Г”,	 якія	 пастаянна	
выкарыстоўваюцца	падчас	урока.
	 У	гэтай	тэхніцы	выкарыстоўваецца	метад	галасавання,	які	таксама	вельмі	эфектыўны.
Падтрымлівае стратэгіі: II, IV і V.
	 Тэхніка	“АБВГ”	прымушае	вучняў	думаць	і	прымаць	самастойныя	рашэнні,	а	таксама	
абгрунтоўваць	 іх.	 Дзеці	 вучацца	 адно	 ў	 аднаго,	 даведваюцца	 пра	 погляды	 іншых		
і	становяцца	больш	крытычнымі	да	ведаў,	якія	яны	засвойваюць.

ТЭХНІКА: Белыя дошкі

Апісанне:	 настаўнік	 раздае	 вучням	 белыя	 дошкі	 –	
пластыкавыя	 карткі,	 дзе	 яны	могуць	 пісаць	 маркерам,	
які	 сціраецца	 (white	 boаrd).	 Кожны	 вучань	 атрымлівае	
сваю	 картку.	 Вы	 можаце	 заказаць	 іх	 альбо	 зрабіць	
самастойна,	напрыклад,	з		пластыкавых	папак.	Настаўнік	
задае	пытанне,	а	потым	просіць	вучняў	напісаць	адказ	
на	 белай	 дошцы	 і	 падняць	 яго.	 Дошкі	 таксама	 можна	
выкарыстоўваць	пры	працы	ў	групах.
Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
	 Такім	 чынам	 настаўнік	 атрымлівае	 неадкладны	 дыягназ	 узроўню	 разумення	
матэрыялу	і	ведаў	усяго	класа.	Кожны	вучань	павінен	нешта	напісаць	на	сваёй	дошцы,	
таму	 ён	 вымушаны	шукаць	 адказ	на	пытанне,	што	павялічвае	 ступень	 удзелу	 вучняў		
у	навучанні.	Гэты	прыём	часта	і	рэгулярна	выкарыстоўваецца	ў	школах,	якія	працуюць		
з	актыўнай	ацэнкай.
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Рэфлексія

Апісанне:	 рэфлексія	 адрозніваецца	 ад	 самаацэнкі.	 Самаацэнка	 вызначае,	 чаму	 мы	
навучыліся,	 а	 рэфлексія	 –	 нешта	 большае	 за	 самаацэнку	 –	 займаецца	 працэсам	
атрымання	 ведаў	 ці	 тым,	 як мы вучымся.	 Настаўнік,	 які	 бярэ	 на	 сябе	 цяжкую	
педагагічную	задачу	навучыць	дзяцей	рэфлексіі,	можа	спытаць	іх:
	 Што	павінна	адбыцца,	каб	ты	чамусьці	навучыўся?
	 Што	дапамагае	табе	эфектыўна	думаць?
	 Што	для	цябе	з’яўляецца	складаным	у	навучанні?
	 На	якую	дапамогу	ты	разлічваеш?
	 Чым	ты	задаволены?
	 Што	новага	ты	даведаўся	пра…?
	 Што	ты	збіраешся	змяніць	у	сваім	навучанні	ў	будучыні?

Скарочаным	 варыянтам	 рэфлексіі	 з’яўляецца	 тэхніка	 “Добра,	 але	 ў	 наступны	 раз…”	
(глядзіце	ніжэй).

Тэхніка: Добра, але ў наступны раз...

Апісанне:	 вучні	 аналізуюць	 сваю	працу	 і	 робяць	 рэфлексію,	 звяртаючы	 ўвагу	 на	 тое,	
што,	на	 іх	думку,	было	добра	 і	што	можна	зрабіць	 інакш	у	наступны	раз.	 Затым	яны	
бяруць	на	сябе	абавязкі	па	далейшай	працы,	гэта	значыць,	заканчваюць	сказ:	“Добра,	
што...,	але	ў	наступны	раз	...”.	Гэты	прыём	можна	выкарыстоўваць	у	канцы	ўрока,	пасля	
вывучэння	новай	тэмы	ці	падчас	выканання	дамашняга	задання.	Першая	частка	сказа	
не	павінна	тычыцца	вельмі	сур’ёзнага	пытання	–	гэта	можа	быць	усё,	чым	задаволены	
вучань,	напрыклад:
	 добра,	што	я	падняў	руку;
	 добра,	што	я	крыху	пачакаў	і	перадумаў;
	 добра,	што	я	склаў	гэты	план.

	 Калі	вучні	скончаць	пісаць,	настаўнік	просіць	усіх	перагледзець	іх	паводзіны	на	ўроку	
і	на	гэты	раз	дапоўніць	сказы,	якія	пачынаюцца	словамі	“У	наступны	раз...”,	напрыклад:
	 у	наступны	раз	я	змагу	адказаць	раней;
	 у	наступны	раз	я	магу	выбраць	больш	лёгкую	тэму;
	 у	наступны	раз	я	змагу	не	спяшацца.

Падтрымлівае стратэгіі: II і V.
Вучні	 ведаюць,	 што	 дапамагае	 ім	 вучыцца,	 а	 што	
перашкаджае,	хаця	ў	школе	пра	гэта	згадваюць	рэдка.	
Як	 правіла,	 вучні	 павінны	 вучыцца	 эфектыўна,	 але	
абмеркаванне	 таго,	 як	 гэта	 зрабіць,	 не	 вядзецца.	
Часам	 настаўнік	 спрабуе	 арганізаваць	 для	 вучняў	
заняткі	на	тэму:	“Як	вучыцца?”,	на	якіх	ён	прадстаўляе	
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тэорыю,	 запрашае	 спецыялістаў.	 Аднак	 найвялікшым	 спецыялістам	 па	 ўласным	
навучанні	 з’яўляецца	 сам	вучань.	Роля	настаўніка	 заключаецца	 ў	 тым,	 каб	выклікаць		
і	стымуляваць	рэфлексію	і	дыскусіі	на	гэтую	тэму.
	 Для	навучальнага	працэсу	вельмі	карысна	аналізаваць	і	ацэньваць	уласныя	паводзіны	
адкрыта	і	канструктыўна.

Тэхніка: Падсумоўваючыя сказы

Апісанне:	 настаўнік	 прапануе	 вучням	 дапоўніць	 сказы,	 якія	 пачынаюцца	 наступнымі	
фразамі:
	 Я	даведаўся,	што...
	 Я	задумаўся	над	тым,	што...
	 Мяне	здзівіла,	што...
	 Мяне	прымусіў	задумацца	той	факт,	што...

Варта	напісаць	сказы	на	дошцы	і	дазволіць	вучням	
вырашыць,	які	з	іх	скончыць.	Пасля	дапісвання	сказаў:
	 можна	 чытаць	 запіскі	 вучняў	 у	 невялікіх	 групах	 альбо	 ў	 класе	 –	 так	 вучні	 могуць	

	 даведацца	высновы	аднакласнікаў	з	урокаў;
	 настаўнік	 збірае	 ў	 вучняў	 запіскі,	 аналізуе	 іх	 і	 на	 наступным	 уроку	 прадстаўляе	

	 высновы	
	 так	 ён	 пастаянна	 кантралюе	 працэс	 навучання	 вучняў	 і	 дзякуючы	 прадстаўленым	

	 высновам	спасылаецца	на	папярэдні	матэрыял.	Высновы	вучняў	могуць	даць	важную		
	 зваротную	сувязь	для	настаўнікаў.
	 Настаўнікі	добра	ведаюць	гэтую	тэхніку,	але	навінкай	тут	з’яўляецца	праца	з	ёй	на	
кожным	 уроку	 альбо	 ў	 канцы	 раздзела.	 Сістэматычнасць служыць таму, што вучні 
прывыкаюць самастойна рабіць рэфлексію пра тое, чаму яны навучыліся.
	 Іншы	варыянт	–	тэхніка	“Хвіліннае	падсумаванне”	(гл.	ніжэй).

ТЭХНІКА: Хвіліннае падсумаванне

Апісанне:	 вучні	 на	 працягу	 хвіліны	 запісваюць	 найбольш	 важныя	 рэчы,	 якім	 яны	
навучыліся	 –	 карысныя,	 значныя,	дзіўныя,	 запамінальныя	 і	 г.	 д.	 Гэтую	 тэхніку	можна	
выкарыстоўваць	як	падчас	урока,	 так	для	яго	падсумавання.	Карткі	з	запісамі	могуць	
заставацца	ў	сшытку	вучня	альбо	збірацца	і	аналізавацца	іншымі	вучнямі	і	настаўнікам.
Падтрымлівае стратэгіі: І, II і V.
	 Паслядоўнае	 выкарыстанне	 тэхнікі	 падсумоўчых	 сказаў	 дапамагае	 вучням	 развіць	
здольнасць	 самастойна	 рабіць	 высновы	 з	 вывучанага	 матэрыялу,	 што	 дазваляе	 ім	
вызначаць	 сэнс	 таго,	 што	 яны	 робяць,	 падштурхоўвае	 да	 самарэфлексіі	 і	 ўмацоўвае	
звычку	да	свядомага	падыходу	да	працэсу	навучання.
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	 Гэтая	 тэхніка	 вучыць	 фармуляваць	 высновы	 і	 дапамагае	 выпрацаваць	 звычку	
вучыцца	на	вопыце.	Такая	рэфлексія	патрэбна	вучням,	але	таксама	дае	вельмі	важную	
інфармацыю	настаўніку.	І	вучні,	і	настаўнік	высвятляюць,	ці	былі	дасягнуты	мэты	ўрока,	
каб	вызначыць,	скончылі	яны	тэму	ці	варта	над	ёй	яшчэ	папрацаваць.
	 Карткі	 з	 падсумаваннем	можна	 выкарыстоўваць	 для	 планавання	 наступных	мэтаў		
і	крытэрыяў	ацэнкі.

Тэхніка: Цяжкія моманты

АПІСАННЕ:	 тэхніка	 выкарыстоўваецца	 на	 ўроку	 са	 спасылкай	 на	 папярэднюю	 тэму.	
Вучні	запісваюць	адзін-два	незразумелыя	моманты	з	мінулага	ўрока.	Настаўнік	збірае	
запіскі	вучняў	і	тлумачыць	незразумелыя	моманты	разам	з	вучнямі.	Тлумачэнне	можа	
адбывацца	таксама	ў	групах	без	удзелу	настаўніка.
Падтрымлівае стратэгіі:  II, ІV і V.

	 Тэхніка	 падтрымлівае	 прынцып	 “Не	 ісці	 да	 наступнага	
матэрыялу,	 калі	 застаюцца	 нейкія	 няяснасці”.	 Дзякуючы	 гэтай	
тэхніцы	 настаўнік	 можа	 вызначыць	 незразумелыя	 моманты		
і	растлумачыць	іх.	Гэта	дазваляе	вучням	падвесці	вынікі	працы,	
ацаніць	 свой	 уклад,	 паслухаць	 меркаванне	 іншых	 вучняў,	
пастаянна	 быць	 у	 курсе	 таго,	 што	 адбываецца.	 Калі	 дадзеная	
тэхніка	 выкарыстоўваецца	 сістэматычна,	 гэта	 дае	 вучням	

гарантыю,	што	незразумелыя	моманты	абавязкова	будуць	растлумачаны,	 таму	варта	
пра	іх	паведамляць.

Дыялог

Тэхніка: дыялог

Апісанне:	і	дыялог	паміж	настаўнікам	і	вучнямі,	і	размова	ў	групе	вучняў	павінны	быць	
спланаваны	 і	 арыентаваны	 на	 разуменне	 тэмы.	
Кожны	 з	 вучняў	 мае	 магчымасць	 падзяліцца	
сваімі	думкамі.	Карысна	абмяркоўваць	з	вучнямі,	
што	для	іх	азначае	добры	дыялог	і	як	яго	весці.
	 Выкарыстанне	 булавы прамоўцы	 можа	
быць	карысным	у	дыскусіі.	Настаўнік	прыносіць	
зробленую	 ім	 булаву	 ў	 клас	 і	 паведамляе,	 што	

размаўляць	можа	толькі	той,	хто	яе	трымае.	Булава	арганізуе	дыскусію	і	дае	магчымасць	
выказацца	кожнаму	па	чарзе.
	 Іншым	метадам	арганізацыі	дыскусіі	з’яўляецца	“спачатку паўтары, потым скажы”.	
Вучань,	 які	 хоча	 выступіць,	 павінен	 спачатку	 паўтарыць	 тое,	 што	 сказаў	 папярэдні	
чалавек.	Гэта	прымушае	вучняў	слухаць,	што	кажуць	іх	аднакласнікі.
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Падтрымлівае стратэгіі: II І ІV.
	 Дыялог	 –	 гэта	 ключ	 да	 добрага	 навучання.	 Вучні	 аналізуюць	 праблему	 і	 вучацца	
адзін	 у	 аднаго,	 выказваючы	 свае	 меркаванні	 альбо	 абмяркоўваючы	 іх,	 адначасова	
авалодваючы	мастацтвам	аргументацыі	і	размовы.	Мудры	дыялог	–	гэта	навык,	якім	не	
валодаюць	многія	дарослыя.	Вызначэнне	правіл	добрага	дыялогу	можа	стаць	крокам	
на	шляху	да	дыялогу.	На	гэта	варта	выдаткаваць	час,	і	гэта	акупіцца	ў	будучыні.

Тэхніка: кола без прымусу

Апісанне: настаўнік	просіць	кожнага	вучня	па	чарзе	выказацца	
альбо,	калі	хтосьці	гэтага	не	хоча,	сказаць	“я	пас”.	Гэтая	тэхніка	
можа	 быць	 выкарыстана	 для	 ўсяго	 класа	 ці	 да	 яго	 часткі.	
Гэта	 асабліва	 карысна,	 калі	 вы	 чакаеце,	 што	 адказы	 вучняў	
будуць	адрознівацца,	 таму	што	 гэта	дае	вучням	магчымасць	
даведацца	пра	розныя	меркаванні.
	 Не	хвалюйцеся,	што	многія	вучні	скарыстаюцца	магчымасцю	
прамаўчаць.	Праз	некаторы	час	кожны	захоча	падзяліцца	сваім	
меркаваннем.	 Няма	 прымусу	 –	 няма	 напружання,	 звязанага		
з	ацэньваннем.
Падтрымлівае стратэгіі: II, ІV І V.
	 Гэтая	тэхніка	дазваляе	кожнаму	вучню	праявіць	сябе	і	стварае	сітуацыі,	у	якіх	ён	можа	
сам	нешта	вырашаць,	а	таксама	абуджае	і	ўзмацняе	цікавасць	да	навукі.	Вучні,	чакаючы	
сваёй	 чаргі,	 звычайна	 ўважліва	 слухаюць	 адказы	 аднакласнікаў	 і	 дзякуючы	 гэтаму	
вучацца.
	 З	практыкі	вядома,	што	вучні	вельмі	хутка	адмаўляюцца	ад	пропуску	сваёй	чаргі,	бо	
хочуць	выказацца	і	пачуць	сваё	меркаванне.

Тэхніка: каментарый без адзнак

Апісанне:	настаўнік	ацэньвае	работу	вучняў	толькі	ў	выглядзе	
каментарыя,	 не	 ставіць	 адзнак.	 Каментарый	 настаўніка	
дапамагае	вучню	вучыцца,	гэта	не	ўзнагарода	і	не	пакаранне.	
Вучняў	 папярэджваюць,	 што	 ацэнка	 будзе	 без	 адзнакі.		
У	ідэале	каментарый	павінен	быць	у	выглядзе	ліста	настаўніка	
да	 канкрэтнага	 вучня.	 Яго	 можна	 ўключыць	 у	 сшытак	 ці	
дзённік	вучня,	а	можна	адправіць	праз	электронную	пошту	
ці	сацыяльныя	сеткі.
Каментарый	настаўніка	ўключае:
	 інфармацыю	пра	тое,	якога	прагрэсу	вучань	дасягнуў;
	 канкрэтныя	парады,	што	і	як	трэба	ўдасканальваць.
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	 Такі	 спосаб	 ацэнкі	 вучнёўскіх	 работ	 павінен	 быць	 пастаяннай	 часткай	 практыкі	
настаўніка.	У	выніку	вучні	прывыкнуць	і	заўважаць	яго	карысць.
	 Ацэнка	без	адзнак	можа	быць	выкарыстана	на	працягу	ўсяго	працэсу	навучання,	але	
таксама	і	пры	падвядзенні	вынікаў.
	 Настаўнік	робіць	так	званую	“стоп-картку”	і	ацэньвае,	чаго	ён	ужо	дасягнуў	з	вучнямі	
і	якія	цяжкасці	ўзніклі.	Задае	пытанні,	каб	даведацца,	наколькі	добра	вучні	разумеюць	
матэрыял,	які	выкладаецца.	Можа	спытаць	вучняў,	што	можна	змяніць,	каб	вынікі	працы	
былі	 лепшымі,	 –	 гэта	 значыць,	 атрымлівае	 зваротную	 інфармацыю	 ад	 вучняў.	 Гэтыя	
веды	могуць	быць	выкарыстаны	настаўнікам	для	ўнясення	змен	у	працэс	навучання.
	 У	такой	ацэнцы	можа	дапамагчы	як	самаацэнка,	так	і	ўзаемная	ацэнка.	Неабходна	
загадзя	распрацаваць	крытэрыі	ацэнкі.	Настаўнік	паказвае	пункты	наштобузу,	а	вучні	
ацэньваюць	свайго	аднакласніка	альбо	сябе.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, III, IV І V.
	 Вучань	атрымлівае	карысную	інфармацыю	пра	сваю	працу.	Пажадана	звярнуцца	да	
папярэдняй	работы	вучня,	 каб	вы	маглі	 бачыць	яго	прагрэс.	 Гэта	матывуе	 і	 дазваляе	
вучню	стаць	аўтарам	уласнага	навучання.
	 Ацэнка	дазваляе	настаўніку	адсочваць	і	своечасова	рэагаваць	на	цяжкасці	вучняў	падчас	
навучання.	 Такая	 ацэнка	 дазваляе	 спыніцца	 ў	 незразумелых	 месцах	 і	 нават	 вярнуцца	 да	
папярэдняга	зместу.	Гэта	таксама	вельмі	добры	спосаб	увесці	самаацэнку	і	ўзаемную	ацэнку.

Тэхніка: ключавыя паняцці

Апісанне:	 кожная	 тэма	 мае	 важныя	 ключавыя	 паняцці.	 Вы	 можаце	 працаваць	 з	 імі	
двума	спосабамі:
	 у	 пачатку	 ўрока	 даць	 вучням	 незнаёмыя	 ключавыя	 паняцці	 па	 дадзенай	 тэме,	

	 а	падчас	абмеркавання	пэўнага	задання	растлумачыць	 іх.	Лепш	за	ўсё,	аднак,	калі		
	 самі	вучні	прыходзяць	да	разумення	ключавага	паняцця;
	 пры	падвядзенні	вынікаў	урока	папрасіць	вучняў	выкарыстаць	усе	ключавыя	словы	

	 ў	адным	абзацы	падсумавання.
Наступны	ўрок	настаўнік	можа	пачаць	з	азнаямлення	класа	з	кароткім	падсумаваннем	
некалькіх	вучняў.	Так	ён	будуе	мост	паміж	тэмамі.

Падтрымлівае стратэгіі: I, II, І IV.
	 Засяроджваючыся	 на	 ключавых	 паняццях,	мы	даем	
вучням	 інфармацыю	 пра	 тое,	 што	 найбольш	 важна		
ў	дадзенай	тэме.	Даючы	магчымасць	вучням	стварыць	
вызначэнне	 ключавых	 тэрмінаў,	 мы	 атрымліваем	
паведамленне	 пра	 тое,	 што	 зразумела	 вучням		
і	з	чым	у	іх	праблемы.	Мы	таксама	дапамагаем	ім	лепш	
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удзельнічаць	у	сваім	навучанні.	Карыснай	можа	быць	і	розніца	ў	разуменні	некаторых	
паняццяў	у	залежнасці	ад	кантэксту.	Гэтая	тэхніка	дапамагае	ствараць	разам	з	вучнямі	
крытэрыі	ацэнкі	(наштобузу).

Супрацоўніцтва

Апісанне: праца	ў	парах,	у	групах,	ацэнка	аднакласнікаў,	дыскусія	–	усё	гэта	патрабуе	
супрацоўніцтва	вучняў.	На	самай	справе	актыўная	ацэнка	з’яўляецца	сумеснай.	Каб	гэта	
супрацоўніцтва	было	плённым,	яго	прынцыпы	павінны	быць	абмеркаваны	з	вучнямі.	
Гэта	патрабуе	часу	на	ўроку	і	перыядычнага	вяртання	да	гэтых	правілаў.
	Супрацоўніцтву	трэба	вучыцца,	людзі	не	нараджаюцца	з	гэтым	навыкам.
Падтрымлівае стратэгіі: II І IV.
	Можа	 быць	 карысна	 распрацаваць	 і	 размясціць	 прынцыпы	 добрага	 супрацоўніцтва	
і	 нагадваць	 вучням	пра	 іх	 кожны	раз,	 калі	 яны	пачынаюць	працаваць	 разам.	Проста	
думаць	пра	прынцыпы	добрага	супрацоўніцтва	ўжо	карысна.	Гэта	добра	працуе,	калі	
размясціць	выпрацаваныя	правілы	ў	кабінеце.

Тэхніка: метад партфеля

Апісанне: настаўнік	 і	 вучні	 плануюць	 аддзяленні	
ў	 партфелі,	 які	 будзе	 суправаджаць	 вучня	 на	 працягу	
ўсяго	 навучальнага	 года	 (партфоліа	 вучняў).	 Падчас	
навучання	 вучань	 паступова	 ўзбагачае	 свой	 партфель.	
Выбар	 аддзяленняў	 для	 партфеля	 залежыць	 ад	
патрабаванняў	 прадмета,	 вучня	 і	 настаўніка.	 Гэты	
метад	 патрабуе	 ўважлівага	 планавання	 і	 паслядоўнасці	 ў	 рэалізацыі	 плана.		
У	 партфелі	 павінны	 быць	 мэты,	 пастаўленыя	 вучню,	 і	 высновы	 з	 яго	 самаацэнкі.	
Вы	можаце	вярнуцца	да	 іх	 у	 любы	час	 і	 праверыць.	Памятаеце,	што	 змест	партфеля	
залежыць	ад	саміх	зацікаўленых	бакоў,	 таму	ён	можа	ўтрымліваць	любую	колькасць	
аддзяленняў,	 але	 лепш,	 калі	 не	 вельмі	 многа.	 Партфель	 –	 гэта	 вялікая	 дапамога		
ў	паўтарэнні	матэрыялу,	ён	вучыць	сістэматычнай	працы	і	можа	стаць	гонарам	вучня.
	 Лепш	за	ўсё	стварыць	сістэму	ацэнкі	партфеля	разам	з	вучнямі.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, ІІІ І V.
	 Дзякуючы	працы	з	партфелем	настаўнік	можа	адсочваць	поспехі	вучня	і	кантраляваць	
самаацэнку	вучня.	Партфель	дапамагае	вучню	ўзяць	на	сябе	адказнасць	за	навучанне		
і	дазваляе	азірнуцца	назад	і	паспяхова	спланаваць	навучанне.	Партфель	вельмі	карысны	
для	планавання	мэтаў,	паўтарэння	і	самаацэнкі.
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Дапамога ў навучанні – графічныя дапаможнікі для 
самаацэнкі вучняў

Тэхніка: трохкутнік

Апісанне: вучні	малююць	роўнабаковы	трохкутнік	з	чатырма	меншымі	роўнабаковымі	
трохкутнікамі	 ўсярэдзіне.	 У	 кожным	 з	 іх	 яны	 запісваюць	 свае	 жаданні,	 звязаныя		
з	вывучэннем	дадзенай	тэмы:

	 што	я	хачу	ўбачыць?
	 пра	што	я	хацеў	бы	спытаць?
	 што	я	хацеў	бы	пачуць	пра	гэта?
	 чым	я	хацеў	бы	займацца?

Тэмы	 могуць	 быць	 зменены	 ў	 адпаведнасці	 з	 узростам	
вучняў	 і	 прадметам.	 Гэтая	 тэхніка	 змяняе	 традыцыйны	
падыход	 да	 навучання	 і	 патрабуе	 ад	 вучня	 крэатыўнасці		
і	рэфлексіі.	Так	мы	дапамагаем	вучням	думаць	пра	тое,	што	
яны	хацелі	б	даведацца	па	гэтай	тэме.

Тэхніка: лесвіца

Апісанне:	 варыянтам	 гэтай	 тэхнікі	можа	быць	малюнак	 лесвіцы,	 на	 прыступках	 якой	
вучань	запісвае	этапы	рашэння	пэўнага	задання.	Яна	вельмі	карысная	пры	вывучэнні	
новай	тэмы	і	планаванні	далейшай	працы.

Тэхніка: кругавая дыяграма

Апісанне: у	вучняў	ёсць	каляровая	дыяграма,	падзеленая	на	3	часткі:
“+”	–	“што	мне	падабаецца”;
“-“	–	“што	мне	не	падабаецца”	або	“што	я	не	разумею”;
“і”	–	“што	мяне	зацікавіла”	або	“”што	я	хацеў	бы	лепш	ведаць.
	 Тэхніка	самаацэнкі	можа	быць	таксама	выкарыстана	і	для	ацэнкі	
таго,	 што	 дапамагае,	 а	 што	 перашкаджае	 вучыцца.	 Кругавую	
дыяграму	 вучні	 могуць	 запаўняць	 індывідуальна,	 але	 таксама	
можна	намаляваць	яе	на	дошцы	і	запаўняць	разам	з	усім	класам.

Тэхніка: два колы

Апісанне: вучні	 малююць	 два	 колы,	 якія	 часткова	 накладаюцца	 адно	 на	 другое.	
У	адным	коле	яны	змяшчаюць	мэты	аднаго	задання,	у	другім	–	мэты	другога	задання,	
а	ў	агульнай	частцы	–	агульныя	мэты.	Гэтая	тэхніка	карысная	для	параўнання	–	знайсці	
падабенства	 і	 адрозненне.	 Гэта	 таксама	 дапамагае	 аналізаваць	 ключавыя	 паняцці.
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Тэхніка: вхн

Апісанне: у	 пачатку	 ўрока	 вучні	 малююць	 табліцу	
з	трох	калонак:
	 што	мы	ведаем?
	 што	мы	хацелі	б	ведаць?
	 чаму	мы	навучыліся?

	 Першы	слупок	табліцы	запаўняецца	ў	пачатку	вывучэння	тэмы,	другі	–	на	працягу	яе	
вывучэння,	трэці	–	напрыканцы	для	падсумавання.
	 Вучні	запаўняюць	слупкі	індывідуальна,	у	групах	альбо	ўсім	класам	(мазгавы	штурм).	
Яны	могуць	выкарыстоўваць	першы	і	другі	слупкі	для	планавання	мэтаў	урока,	а	трэці	
для	самаацэнкі.
	 Іншым	варыянтам	гэтай	тэхнікі	можа	стаць	малюнак	жабы,	якая	спрабуе	перабрацца	
па	камянях	на	другі	бок	ракі.	Вучні	запісваюць	у	чарговыя	“камяні”	крокі,	якія	прывядуць	
іх	да	вывучэння	тэмы.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV І V.
	 Усе	 графічныя	 дапаможнікі	 могуць	 выкарыстоўвацца	 вучнямі	 і	 настаўнікамі	 на	
кожным	этапе	навучання:
	 планаванне	ўрока	і	яго	мэтаў;
	 упарадкаванне	ведаў	пры	вывучэнні	тэмы;
	 абагульненне	ведаў	і	іх	паўтарэнне.

	 Настаўнік,	 які	 рэкамендуе	 вучням	штодня	 выкарыстоўваць	 адзін	 з	 гэтых	 прыёмаў,	
прывучае	 іх	 да	 таго,	 што	 яны	 могуць	 быць	 свядомымі	 аўтарамі	 свайго	 працэсу	
навучання.	Калі	тэхніка	выкарыстоўваецца	ва	ўсім	класе	альбо	абмяркоўваецца	разам,	
вучні	могуць	вучыцца	на	поглядах	і	меркаваннях	адзін	аднаго.

Тэхніка: тэст-паўтарэнне

Апісанне: пры	падрыхтоўцы	вучняў	да	праверачнай	работы	настаўнік	
задае	ім	шмат	пытанняў,	звязаных	з	раней	вывучаным	матэрыялам,	
а	вучні	адказваюць	на	іх	пісьмова.	Настаўнік	дае	правільныя	адказы,	
а	вучні	самі	правяраюць	правільнасць	сваіх	адказаў.	Каб	пазбегнуць	
бяздзейнасці,	трэба	падтрымліваць	хуткі	тэмп	працы.
	 Тэст-паўтарэнне	можна	выкарыстоўваць	пастаянна,	каб	прыгадаць	
ужо	вядомы	матэрыял	і	высветліць	любыя	непаразуменні	і	сумневы.	
Таксама	тэст-паўтарэнне	карысны	пры	вывучэнні	новай	тэмы.
	 Для	гэтага	настаўнік	запісвае	заданне	на	дошцы	і,	пакуль	вучні	робяць	яго	ў	сшытках,	
дае	 правільны	 адказ	 на	 дошцы.	 Настаўнік	 пазбягае	 тлумачэння,	 бо	 хоча,	 каб	 вучні	
самастойна	праверылі	правільнасць	свайго	рашэння.	Многім	вучням	падабаецца	гэты	
прыём,	бо	яны	бачаць,	колькі	ўжо	даведаліся,	і	лепш	разумеюць	пытанні,	з	якімі	яны	
маюць	праблемы,	а	няправільны	адказ	не	мае	непрыемных	наступстваў.
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Іншая	форма	паўтарэння	–	снежны ком.	Вучні	працуюць	у	групах.	Кожная	група	мае	10	
секунд,	каб	запісаць	важнае	паняцце,	звязанае	з	тэмай,	а	потым	павінна	дадаць	нешта	
новае.	 Заданне	 заканчваецца,	 калі	 кожнай	 групе	 няма	 чаго	 дадаць,	 а	 ўсе	 найбольш	
важныя	паняцці	знаходзяцца	на	аркушы.
Падтрымлівае стратэгіі: II, IV І V.
	 Тэст-паўтарэнне	 прыцягвае	 ўсіх	 вучняў	 да	 паўтарэння	 матэрыялу	 і	 выпраўлення	
памылак.	 Гэта	 дае	 вучням	 магчымасць	 праверыць,	 наколькі	 яны	 засвоілі	 пэўны	
навык	 альбо	 пэўны	матэрыял,	 і	 дае	 магчымасць	 выпраўлення	 памылак.	 Кожны	мае	
магчымасць	убачыць,	на	колькі	пытанняў	можа	правільна	адказаць,	а	настаўнік	можа	
зразумець,	наколькі	гэты	клас	засвоіў	новы	матэрыял.

Тэхніка: галасаванне

Апісанне:	настаўнік	задае	вучням	закрытыя	пытанні	і	загадвае	
прагаласаваць	 за	 прапанаваныя	 адказы.	 Такая	 праверка	
мыслення	 вучняў	 не	 запавольвае	 тэмп	 урока.	 Пытанні,	 якія	
патрабуюць	 разгорнутых	 адказаў,	 часта	 запавольваюць	 тэмп	
урока,	што	звычайна	не	прыносіць	карысці.
	 Як	паказваюць	прыклады	ніжэй,	пытанні,	якія	прадугледжваюць	разгорнутыя	адказы,	
можна	лёгка	ператварыць	у	пытанні	для	галасавання:
–	у	каго-небудзь	ёсць	пытанне?	–	колькі	вучняў	маюць	пытанні?
–	мы	можам	рухацца	далей?	–	колькі	вучняў	гатовыя	перайсці	да	новай	тэмы?
–	ці	згодны	вы	з	тым,	што	сказала	кася?	–	колькі	вучняў	згодныя	з	касяй?
Выкарыстанне	гэтага	метаду	падтрымлівае	высокі	ўзровень	актыўнасці	вучняў,	паколькі:
–	пазбягае	каментарыяў	вучняў,	якія	запавольваюць	ход	урока;
–	усе	ахвотна	далучаюцца	да	працы,	бо	адказаць	на	такія	пытанні	лёгка.
Галасаванне	таксама	можа	быць	выкарыстана	ў	больш	складаных	сітуацыях,	напрыклад:
–	ступень	згоды:	той,	хто	згаджаецца,	высока	падымае	руку.	Калі	вы	часткова	згодныя,	
падыміце	руку	напалову.	Хто	не	згодны,	паварочвае	вялікі	палец	уніз.
–	гатоўнасць	адказаць:	той,	хто	мае	ідэю,	але	не	хоча	адказваць,	падымае	адзін	палец.		
Хто	гатовы	адказаць	перад	класам,	але	не	ўпэўнены,	падымае	два	пальцы.	Хто	цалкам	
упэўнены	 і	 хоча	 адказаць,	 падымае	 тры	 пальцы.	 Вучні,	 якія	 нічога	 не	 разумеюць,	
падымаюць	кулакі.	Настаўнік	пытаецца	толькі	ў	вучняў,	якія	паднялі	два-тры	пальцы.
Падтрымлівае стратэгіі: ii, iv і v.
Дзякуючы	галасаванню	вы	можаце	хутка	і	лёгка	праверыць	разуменне	тэмы.
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Дамашняе заданне

Тэхніка: дамашняе заданне на выбар

Апісанне:	 гэтая	 тэхніка	 прадугледжвае	 задаванне	
вучням	дамашніх	заданняў	у	некалькіх	варыянтах.	
Вучань	 выбірае	 той	 варыянт,	 які	 адпавядае	 яго	
жаданню	і	магчымасцям.
	 Гэтыя	тыпы	заданняў	улічваюць	індывідуальныя	
патрэбы	 вучняў	 і	 даюць	 ім	 магчымасць	
практыкаваць	самастойнасць.	Выбар	хатняга	задання	падахвочвае	таленавітых	альбо	
зацікаўленых	вучняў	больш	працаваць,	што	ў	астатнім	надзвычай	рэдка.
	 Што	яшчэ	больш	важна,	свабода	выбару	дамашняга	задання	–	гэта	магчымасць	для	
вучняў	праявіць	сябе	ў	прыняцці	адказных	рашэнняў.
	 Гэтая	тэхніка	дазваляе	вучням	самастойна	выбіраць,	над	чым	і	колькі	працаваць	дома.	
Розныя	 варыянты	дамашніх	 заданняў	могуць	 улічваць	 час,	 адведзены	на	 выкананне	
задання,	колькасць	матэрыялу	і	намаганні,	неабходныя	для	іх	выканання.
	 Вы таксама можаце дазволіць вучням самастойна фармуляваць дамашнія заданні.	
Амаль	кожны	вучань	ведае,	над	чым	хацеў	бы	альбо	над	чым	павінен	папрацаваць,	таму	
дазвольце	ім	прыняць	такое	рашэнне.	Вучням	таксама	можна	даручыць	задаць	адзін	
аднаму	дамашняе	заданне	ў	парах,	потым	абмяняцца	заданнямі	і	разам	іх	праверыць.

Тэхніка: дамашняе заданне на дошцы

Апісанне:	увайшоўшы	ў	клас,	вучні	запісваюць	на	адной	палове	дошкі	задачы,	з	якімі	
яны	не	справіліся	ў	дамашнім	заданні.	Вучні,	якія	цалкам	зрабілі	заданне,	паказваюць	
аднакласнікам	адказы	і	тлумачаць	ім	спосаб	рашэння.	Настаўнік	дапамагае	толькі	тады,	
калі	 бачыць,	 што	 ніхто	 з	 класа	 не	 справіўся	 з	 заданнем,	 –	 ён	 задае	 ўдакладняючыя	
пытанні	альбо	паказвае	пачатак	правільнага	рашэння.
Падтрымлівае стратэгіі: II, IV І V.
	 Праблема	 дамашняга	 задання	 пастаянна	 абмяркоўваецца	 педагогамі.	 Адны	
падтрымліваюць	 самастойную	 работу	 вучня	 дома,	 а	 іншыя	 лічаць,	 што	 ўся	 работа	
павінна	выконвацца	ў	школе.	Нягледзячы	на	гэтыя	адрозненні,	карысна	распрацаваць	
стратэгію	дамашняга	задання	ў	школе,	каб	вучні	не	былі	перагружаныя	заданнямі	па	
адным	прадмеце	(за	кошт	іншых).
	 Аднак	 самы	 галоўны	 прынцып,	 звязаны	 з	 дамашнімі	 заданнямі,	 такі:	 задавайце	
толькі	 прадуманыя	 заданні,	 якія	 дапамогуць	 вучню	 ў	 навучанні	 і	 неабходныя	 для	
засваення	матэрыялу.	Другая	важная	ўмова	–	праверка	дамашняга	задання.	Настаўнік	
не	 заўсёды	 павінен	 гэта	 рабіць,	 гэта	можа	 быць	 ўзаемная	 ацэнка	 альбо	 самаацэнка		
(у	адпаведнасці	з	рэкамендацыямі),	але	вы	не	можаце	пакінуць	заданне	без	праверкі.	
Адсутнасць	праверкі	дамашняга	задання	–	распаўсюджаная	памылка	настаўнікаў.



150

Даючы	вучням	свабоду	выбару	дамашняга	задання,	вы	стымулюеце	іх	задумацца	над	
тым,	што	для	іх	найбольш	карысна,	дапамагаеце	ацаніць	уласныя	здольнасці	і	развіваеце	
ўменне	рацыянальна	распараджацца	часам.	Магчымасць	выбару	дамашняга	задання	
дапамагае	больш	хуткім	і	зацікаўленым	вучням	выконваць	большы	аб’ём	працы,	чым	
заданне,	 прапанаванае	настаўнікам.	 Яшчэ	больш	важна	 тое,	што	 сам	 выбар	робіцца	
элементам	дамашняга	задання,	а	гэта	вучыць	несці	адказнасць	за	свае	рашэнні.	Калі	
вучні	прыдумваюць	дамашнія	заданні	адзін	аднаму,	а	потым	разам	іх	правяраюць,	яны	
адначасова	вучацца	адзін	у	аднаго.

Розныя метады, якія дапамагаюць вучням вучыцца

Тэхніка: упарадкаванне

Апісанне: настаўнік	 даручае	 вучням	 падзяліць	
дадзеныя	прадметы,	паняцці	на	пэўныя	катэгорыі.	Вучні	
вырашаюць,	што	куды	аднесці.	Вось	некалькі	прыкладаў	
заданняў,	заснаваных	на	ўпарадкаванні:
	 падзяліце	 пералічаныя	 прадукты	 на	 дзве	 групы	

	 ў	залежнасці	ад	іх	каларыйнасці;
	 знайдзіце	 сінонімы	 з	 пералічаных	 слоў	 і	 аб’яднайце	

	 іх	у	рады;
	 адзначце,	якія	жывёлы	на	малюнку	драпежныя;
	 назавіце	метафары,	якія	ёсць	у	гэтым	апавяданні;
	 збярыце	разам	блокі,	якія	не	маюць	жоўтага	і	чырвонага	колераў;
	 знайдзіце	і	падкрэсліце	простыя	лічэбнікі	сярод	дадзеных	лічэбнікаў.

	 Гэты	прыём	можна	пашырыць,	каб	дазволіць	вучням	выявіць	правілы,	паводле	якіх	
можна	класіфікаваць	дадзеныя	прадметы.	Гэта	патрабуе	ад	іх	больш	разважанняў,	бо	
яны	 спачатку	 павінны	 самі	 стварыць	 катэгорыі,	 гэта	 значыць,	 вызначыць	 крытэрыі,		
у	адпаведнасці	з	якімі	элементы	адной	і	той	жа	катэгорыі	можна	адрозніць	ад	іншых.
	 Гэты	прыём	можна	выкарыстоўваць	у	любой	галіне	ведаў.	Вось	некалькі	прыкладаў.

Згрупаваць у катэгорыі:
1.	 Бітвы	 напалеонаўскай	 кампаніі	 1812	 г.	 (напрыклад,	 выйграныя	 і	 прайграныя		
	 французамі);
2.	 Прадметы,	якія	ляжаць	на	лаўцы	(напрыклад,	папяровыя	і	пластыкавыя);
3.	 Словы	з	чаргаваннем	зычных	у	корані	(напрыклад,	снег	–	на	снезе);
4.	 Рэкі	ў	польшчы	(напрыклад,	горныя	і	раўнінныя).
	 Калі	вучні	выконваюць	заданне	на	ўпарадкаванне	ў	групах,	яны	таксама	карыстаюцца	
вопытам	і	ведамі	адзін	аднаго.
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Тэхніка: адрозненне і падабенства

Апісанне: настаўнік	даручае	вучням	знайсці	адрозненне	ці	
падабенства	паміж	прадметамі.	Гэтая	методыка	развівае	
ўважлівасць,	дазваляе	паглыбіцца	ў	сутнасць	таго,	што	вы	
вывучаеце,	і	заснавана	на	існуючых	ведах.
	 Яна	 можа	 быць	 выкарыстана	 як	 для	 пабудовы	
азначэння	паняцця,	так	і	для	азнаямлення	і	абагульнення	
тэмы.	Вучні,	якія	пры	гэтым	працуюць	у	групах,	адначасова	
карыстаюцца	досведам	і	ведамі	адзін	аднаго.

Тэхніка: прагнозы

Апісанне:	 настаўнік	 прапануе	 вучням	 паспрабаваць	
прагназаваць,	напрыклад,	прыблізны	вынік	матэматычнай	
задачы,	 ход	 хімічнага	 эксперыменту,	 змест	 наступнага	
раздзела	рамана,	канцоўку	фільма	і	г.д.
	 Можна	таксама	папрасіць	вучняў,	каб	яны	задумаліся	
над	некалькімі	магчымымі	варыянтамі	і	ацанілі,	якія,	па	іх	
меркаванні,	найбольш	праўдападобныя,	а	якія	найбольш	
ім	 падабаюцца.	 Гэтае	 заданне	 можа,	 напрыклад,	
пачынацца	з	такіх	слоў:	“падумай,	што	будзе,	калі...”.
	 Гульня	ў	“што	было	б,	калі”	актывізуе	творчае	мысленне	
вучняў,	але	таксама	дапамагае	ім	выйсці	за	рамкі	і	высветліць	прычыны	з’яў.
	 Напрыклад,	прагназаванне	дазволіць	вучням	ацаніць	вышыню	ці	адлегласць	альбо	
наступствы	нейкай	з’явы	ці	падзеі,	што	вельмі	карысна	ў	паўсядзённым	жыцці.
	 Прагназаванне	–	гэта	таксама	здольнасць	адхіліць	альбо	прыняць	вынік	матэматычнай	
задачы.	 Адсутнасць	 гэтага	 навыку	 часам	 прыводзіць	 да	 недарэчных	 памылак	 на	
экзаменах.	 Напрыклад,	 вучні	 даюць	 адказы	 “54,47	 жанчыны”	 альбо	 “верагоднасць	
роўная	3,2”.	Абедзве	 гэтыя	памылкі	 з’яўляюцца	вынікам	адсутнасці	разважанняў	над	
магчымымі	адказамі	і	тым,	што	на	самай	справе	азначае	вынік.
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Тэхніка: прычыны

Апісанне:	 вучні	 спрабуюць	 растлумачыць	 дадзеную	 з’яву	 ці	 падзею.	 Вось	 некалькі	
прыкладаў	пытанняў	да	вучняў:
	 якія	фактары	прымушаюць	ваду	закіпаць?
	 якія	фактары	прывялі	да	пачатку	другой	сусветнай	вайны?
	 што	можа	быць	прычынай	утварэння	натоўпу	на	вуліцах	і	дарогах?
	 што	можа	быць	прычынай	папулярнасці	кніг	уільяма	уортана	сярод	польскай	моладзі?
	 у	чым	прычына,	што	графік	нашай	функцыі	ляжыць	над	воссю	х?

	 Тут	 варта	 падкрэсліць	 розніцу	 паміж	 пытаннем	 са	 словам	 “чаму”	 і	 пытаннем	 пра	
прычыны.	 Пытанне	 з	 “чаму”	 можа	 схіляць	 да	 пошуку	 простага	 адказу.	 У	 той	 жа	 час	
пытанне	пра	фактары,	якія	могуць	паўплываць	на	нейкую	з’яву	ці	падзею,	з’яўляецца	

адкрытым	і	схіляе	да	пошуку	розных	прычын	і	іх	крытычнай	праверкі.
	 Мы	 можам	 дасягнуць	 вельмі	 добрых	 вынікаў,	 спалучаючы	
тэхнікі	 “прычыны”	 і	 “падабенствы і адрозненні”.	 Калі	 вучні	
знойдуць	падабенства	 і	адрозненне,	 то	наступным	адрасаваным	 ім	
пытаннем	можа	стаць	пытанне	пра	прычыны	названых	адрозненняў		
і	падабенстваў.

Тэхніка: x і y

Апісанне:	 настаўнік	 пытаецца	 ў	 вучняў,	 чаму	 “х”	 з’яўляецца	
прыкладам	“y”	і	просіць	абгрунтаваць	адказ,	напрыклад:
	 чаму	яблык	–	гэта	садавіна?
	 чаму	ліса	–	сысун	(млекакормячае)?

Тэхніка: сетка / ментальная мапа

Апісанне: тэхніка,	падобная	да	ментальнай	мапы,	карысная	для	
класіфікацыі	паняццяў.
	 У	цэнтральным	квадраце	схемы	вучань	(альбо	група	вучняў)	
размяшчае	 найбольш	 важнае	 паняцце,	 а	 ў	 квадратах	 збоку	
(яны,	 як	 шчупальцы,	 адыходзяць	 ад	 цэнтральнага	 квадрата)	 –	
падпарадкаваныя	паняцці.
	 Сетку	можна	стварыць	як	у	пачатку	ўрока	ці	вывучэння	тэмы,	
так	 і	 напрыканцы.	 Дзякуючы	 гэтаму	 вучні	 могуць	 ствараць	
класіфікацыю,	 абагульняць	 атрыманыя	 веды	 і	 вызначаць	 сувязі	
паміж	паняццямі.
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Тэхніка: рыба

Графічнае	адлюстраванне	сувязей	паміж	паняццямі.	Найбольш	карысная	пры	разглядзе	
прычын	і	наступстваў.

Тэхніка: серыя малюнкаў

Настаўнік	рыхтуе	серыю	малюнкаў.	Ён	просіць	вучняў	размясціць	
іх	 у	 парадку,	 які	 ілюструе	 працэс,	 які	 абмяркоўваецца.	
Тэхніка	 вучыць	 прычынна-выніковай	 арыентацыі.	 Яе	 можна	
выкарыстоўваць	па	любой	тэме,	напрыклад,	пры	абмеркаванні	
гістарычных	падзей	і	пры	ўвядзенні	схемы	рашэнняў.

Тэхніка: запамінанне

Калі	 настаўнік	 хоча,	 каб	 вучні	 запомнілі	 дадзены	
малюнак,	 схему	 ці	 дыяграму,	 ён	 можа	 прапанаваць	
вучням	 працаваць	 у	 групах.	 Удзельнікі	 групы	
падыходзяць	да	настаўніка,	які	дазваляе	 ім	паглядзець	
на	 малюнак	 на	 працягу	 10	 секунд.	 Яны	 вяртаюцца		
ў	 групу,	 расказваюць,	 што	 яны	 бачылі,	 і	 падказваюць	
наступнаму	чалавеку	–	на	што	звярнуць	увагу,	гледзячы	
на	малюнак.	Вучні	па	чарзе	падыходзяць	да	настаўніка,	
каб	запомніць	малюнак	і	расказаць	групе	пра	ўбачанае.	

Практыкаванне	заканчваецца,	калі	група	альбо	змясціла	на	малюнку	ўсе	дэталі,	альбо	
вырашыла,	што	можа	падрабязна	апісаць	тое,	што	ўбачыла	на	карціне.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV І V.
	 З	 дапамогай	 гэтых	 метадаў	 вучні	 практыкуюць	 крытычнае	 мысленне,	 а	 настаўнік	
можа	сачыць	за	іх	развагамі.
	 Пошук	 адрозненняў	 і	 падабенстваў	 развівае	 пільнасць	 і	 дазваляе	 ўбачыць	 тэму		
з	розных	бакоў.	Тэхніка	пошуку	прычын	вучыць	прычынна-выніковым	развагам	і	стварае	
звычку	 разважаць	 пра	 сувязь	 прычын	 і	 наступстваў.	 Вучні	 вучацца	 адзін	 у	 аднаго,	
адказваючы	і	слухаючы	іншых.

ПРАБЛЕМА

НАСТУПСТВO 1

ПРЫЧЫНА 2

НАСТУПСТВO 2
НАСТУПСТВO 3

НАСТУПСТВO 1
НАСТУПСТВO 2

ПРЫЧЫНА 1
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Творчае падсумаванне

Апісанне:	розныя	формы	справаздач-падсумаванняў
	 Аднахвілінныя лекцыі:	60-секундная	прамова	пра	тое,	што	вучань	вывучыў.	Кожны	
ўрок	можа	пачынацца	з	таго,	што	пяць	вучняў	выступаюць	з	такімі	прамовамі.
 Плакат альбо мадэль:	 прадстаўленне	 матэрыялу,	 прачытанага	 ў	 падручніку,	
у	выглядзе	плаката	альбо	мадэлі.	Знайдзіце	час,	каб	разам	праглядзець	і	абмеркаваць	
працу	вучняў.
 Сцэнка:	 прадстаўленне	 пэўнага	 матэрыялу	 альбо	 важнай	 тэмы	 ў	 выглядзе	 сцэнкі	
з	 удзелам	 усяго	 класа.	 Гэты	 прыём	 таксама	 можна	 выкарыстоўваць	 для	 адпрацоўкі	
навыкаў	пісьма,	даручыўшы	вучням	напісаць	сцэнку	на	тэму,	звязаную	са	школай.
	 Прэзентацыя гістарычных асоб альбо літаратурных персанажаў: вучні	
прадстаўляюць	выбраных	персанажаў,	выкарыстоўваючы	характэрныя	цытаты,	словы	
альбо	рэквізіт.	Іншыя	здагадваюцца,	што	гэта	за	асоба.
 Пастаноўка: інсцэніроўка	 розных	 аспектаў	 адной	 і	 той	жа	 з’явы,	 напрыклад,	 рост	
і	гібель	раслін.
 Пантаміма або лялькі:	 заданне	 заключаецца	 ў	 тым,	 каб	 вучні	 паказалі,	 не	
выкарыстоўваючы	слоў,	напрыклад,	пэўны	закон	фізікі	альбо	высновы	з	праведзеных	
эксперыментаў.
 Кампакт-дыск:	вучні	прыдумваюць	назвы	музычных	твораў	для	кампакт-дыска,	які	
адлюстроўвае	асаблівасці	пэўнай	эпохі.	Яны	таксама	распрацоўваюць	вокладку.
 Дэкламацыя:	 вучань	 чытае	 выніковы	 тэкст	 з	 выкарыстаннем	 прыёмаў,	 уласцівых	
сцэнічнаму	мастацтву.
 Вялікая карціна:	вучні	ў	групах	ці	цэлым	класам	распрацоўваюць	насценны	жывапіс,	
які	дасць	магчымасць	прымяніць	вывучаны	матэрыял.
 Занятак для ўсяго класа: асобныя	 пары	 вучняў	 рыхтуюць	 заданні,	 якія	 тычацца	
абмеркаванай	тэмы,	а	потым	увесь	клас	удзельнічае	ў	 іх	выкананні.	Напрыклад,	 гэта	
можа	быць	5-хвілінная	віктарына.
 Мадэль:	 задача	 вучняў	 –	 прадставіць	 пэўную	 інфармацыю,	 напрыклад,	
выкарыстоўваючы	толькі	геаметрычныя	фігуры.
	 Калаж: прадстаўленне	 атрыманых	 ведаў	 у	 выглядзе	 калажу.	 Для	 яго	 стварэння	
можна	выкарыстоўваць	выразаныя	з	газет	словы,	фотаздымкі,	уласныя	малюнкі	і	нават	
дробныя	прадметы,	якія	можна	прыклеіць	на	калаж.



155

Апавяданне: прадстаўленне	 пэўнага	 пытання,	 напрыклад,	
існавання	ў	прыродзе	вадароду,	у	выглядзе	цікавай	гісторыі.
Рэзюмэ:	 вучні	 імкнуцца	 падаць	 матэрыял	 у	 максімальна	
скарочаным	 выглядзе.	 Настаўнік	 уводзіць	 абавязковыя	
абмежаванні,	напрыклад:
	 максімальная	колькасць	слоў;
	 выкарыстанне	ментальнай	мапы	альбо	схемы;
	 прывядзенне	пэўнай	колькасці	аргументаў;
	 прымяненне	ведаў	з	папярэдняга	ўрока.

Рэзюме	 заахвочвае	 да	 роздуму	 –	 трэба	 падумаць	 пра	 ўсё	 і	 падзяліць	 інфармацыю	
на	важную	і	менш	важную;	на	тую,	якую	трэба	запісаць	у	сшытак,	 і	 тую,	якую	можна	
апусціць.
	 Гэтую	 тэхніку	 можна	 выкарыстоўваць	 на	 ўсіх	 прадметах	 як	 для	 вывучэння,	 так		
і	для	падвядзення	вынікаў.	Акрамя	таго,	вучань	практыкуецца	ў	стварэнні	канспектаў		
і	нататак.
	 Цікавым	 дадатковым	 практыкаваннем	 можа	 стаць	 “адрыванне	 хвастоў”		
у	 пісьмовай	 рабоце	 вучня.	 Напрыклад,	 вучні	 могуць	 абменьвацца	 сваімі	 работамі,		
а	потым	выкрэсліваць	з	іх	непатрэбныя	словы.	Такое	рэдагаванне	тэксту	вучыць	дзяцей	
выказвацца	дакладна.
Падтрымлівае стратэгіі: I, II, IV І V.
	 Гэтыя	метады	дазваляюць	вучням	абагульніць	 і	 запомніць	 змест	 у	цікавай	форме.	
Настаўнік	 лепш	 пазнае	 магчымасці	 сваіх	 вучняў.	 Калі	 тэхнікі	 выкарыстоўваюцца	
ў	 групавой	 працы,	 вучні	 вучацца	 адзін	 у	 аднаго.	 Тэхнікі	 вучаць	 думаць	 агульнымі	
катэгорыямі.

Тэхніка: як я вучуся?

Апісанне:	 настаўнік	 пытаецца	 ў	 вучняў,	 як	 яны	 прыйшлі	 да	
вырашэння	 праблемы	 альбо	 што	 дапамагло	 ім	 вывучыць	
праблему.	 Разам	 яны	 сканцэнтраваны	 на	 працэсе,	 а	 не	 на	
выніку.	Тут	могуць	быць	карыснымі	карткі,	запоўненыя:
	 індывідуальна;
	 у	групах;
	 у	парах.

	 Дзякуючы	 карткам	 вучні	 ўсведамляюць,	 якая	 менавіта	
дзейнасць	прывяла	да	таго,	што	яны	чамусьці	навучацца.
	 Вучням	не	хапае	слоў,	каб	апісаць	уласны	працэс	мыслення.	Ім	варта	нагадаць	такія	
паняцці,	як	пісьмо,	слуханне,	абмеркаванне,	чытанне,	лічэнне,	праца	з	калькулятарам,	
назіранне,	 маляванне,	 эксперымент,	 выкарыстанне	 дыяграм,	 задаванне	 пытанняў,	
пошук	 у	 крыніцах,	 абмен	 ідэямі	 з	 іншымі,	 падтрымка	 аднакласніка,	 праца	 ў	 групах,	
індывідуальная	праца,	вымярэнне	і	г.д.
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	 Таксама	 можна	 нагадаць	 такія	 паняцці,	 звязаныя	 з	 мысленнем,	 як	 класіфікацыя,	
параўнанне,	 размяшчэнне	 ў	 лагічнай	 паслядоўнасці,	 выкарыстанне	 шаблонаў,	
аб’яднанне	 паняццяў,	 абмеркаванне,	 прагназаванне,	 падсумаванне,	 паўтарэнне,	
уяўленне,	задаванне	пытанняў,	абмен	меркаваннямі,	стварэнне	мадэлі	і	г.д.
Падтрымлівае стратэгіі: II І IV.
	 Калі	вучань	ведае,	якім	чынам	ён	навучыўся,	і	ведае,	як	шукаць	правільнае	рашэнне,	
ён	 можа	 паспяхова	 прымяніць	 гэта	 ў	 будучыні.	 Настаўнік,	 які	 ведае,	 як	 думаюць		
і	працуюць	яго	вучні,	можа	адаптаваць	сваё	выкладанне	да	іх	патрэб	і	даваць	дзецям	
такія	заданні,	якія	адпавядаюць	іх	магчымасцям.

Тэхніка: узорная работа

Апісанне: перад	 тым,	 як	 даручыць	 вучням	 выканаць	 заданне,	 настаўнік	 паказвае	 ім	
прыклад	 ідэальна	 выкананай	 работы.	 Гэта	 можа	 быць	 работа	 вучня	 з	 іншага	 класа,	
паралелі	альбо	работа	настаўніка,	якую	ён	выканаў	самастойна.
	 Вучні	 сумесна	 ацэньваюць	 працу	 з	 выкарыстаннем	 ужо	 вызначаных	 крытэрыяў	
(наштобузу).	 Гэта	 дапаможа	 ім	 лепш	 зразумець	 заданне	 і	 ацаніць	 уласную	 работу	
пазней.	Настаўнік	задае	пытанне:	“чаму	гэта	работа	добрая?”.
Настаўнік	можа	спытаць:
	 ці	можаш	сказаць	мне,	чаму	гэта	работа	добрая?
	 што	думаеш	пра	каментарый	да	работы?
	 ці	ведаеш,	як	вучань	павінен	удасканаліць	гэту	работу?
	 што	вучань	можа	зрабіць	у	наступны	раз?
	 па	чым	ты	ведаеш,	што	выканаў	сваю	работу	добра?

Варыянт	гэтай	тэхнікі	–	разважанне	над	пытаннем	“чаму мая работа добрая?”.
Апісанне:	настаўнік	просіць	вучняў	пазначыць,	якая	частка	дамашняга	задання	лепшая,	
і	растлумачыць,	чаму	яны	так	лічаць.	Тлумачэнне	павінна	адпавядаць	прынятым	раней	
крытэрыям	поспеху	(наштобузу)	і	вызначаным	мэтам.
	 І	 вучні,	 і	 настаўнікі	 больш	 схільныя	 да	 пошуку	 памылак,	 а	 не	 поспехаў.	 Мы	
перакананыя,	што	чалавек	вучыцца,	калі	яму	паказваюць	яго	памылкі.	Гэта	так	толькі	
часткова.	 Каб	 прыняць	 крытыку,	 трэба	 спачатку	 падрыхтаваць	 да	 яе	 вучня,	 станоўча	
ацаніўшы	элементы	яго	работы.	Часам	добрай	ацэнкі	настаўніка	недастаткова.	Вучань	
падазрае,	 што	 яго	 хваляць	 авансам,	 ён	 не	 верыць	 ацэнцы.	 Таму	 станоўчая	 ацэнка	
павінна	быць	як	мага	больш	фактычнай	і	канкрэтнай.	Аднак	самае	галоўнае	–	гэта	тое,	
каб	вучань	сам	мог	ацаніць	сваю	працу.
Падтрымлівае стратэгіі: i, iii, iv і v.
Як	 правіла,	 вучні	 не	 ведаюць,	 як	 павінна	 выглядаць	 добра	 выкананае	 заданне.	
Нават	 калі	 настаўнік	 прывядзе	 дакладныя	 крытэрыі	 поспеху,	 у	 іх	 могуць	 узнікнуць	
сумневы.	Настаўнік,	 які	 клапоціцца	пра	належнае	выкананне	 задання	вучнямі,	можа	
прааналізаваць	узорную	работу	разам	з	імі,	што	значна	павялічвае	шанцы	на	правільнае	
выкананне	задання.



157

	 Такім	чынам	вучні	даведаюцца,	якія	патрабаванні	мае	настаўнік	і	што	яны	павінны	
зрабіць,	каб	адпавядаць	ім.	Адсюль	толькі	крок	да	разумення	і	вызначэння	наштобузу.	
У	будучыні	гэта	дапаможа	вучням	праводзіць	самаацэнку	і	ўзаемную	ацэнку.
	 Выкарыстоўваючы	 тэхніку	 “чаму	 мая	 работа?”,	 Мы	 знаёмім	 вучня	 з	 прынцыпамі	
самаацэнкі.	Неабходна	ўказаць	канкрэтныя	крытэрыі	ацэнкі	дамашняга	задання.	Тады,	
ацэньваючы	сваю	работу,	вучань	кіруецца	дакладна	вызначанымі	пунктамі	наштобузу.
	 Такім	чынам	мы	фарміруем	самаацэнку	вучняў,	што	вельмі	важна	для	навучання.

Тэхніка: мэты

Апісанне:	 у	 рамках	 актыўнай	 ацэнкі	 мы	 надаем	 вялікае	
значэнне	вызначэнню	навучальных	мэтаў.	Настаўнік	рыхтуе	
іх	перад	урокам	сам,	 таксама	ён	можа	зрабіць	 гэта	разам		
з	вучнямі.
	 Прыкладная	 інструкцыя	па	 вызначэнні	мэтаў	 урока	для	
настаўніка:
	 прадстаўце	вучням	запланаваныя	мэты	ўрока;
	 пагаварыце	з	вучнямі	пра	тое,	што	і	навошта	яны	будуць	вучыць;
	 параўнайце	кароткатэрміновыя	мэты	з	доўгатэрміновымі.	Якія	паміж	імі	суадносіны	

	 (напрыклад,	аналіз	твора	пэўнага	пісьменніка	і	аналіз	літаратурнай	эпохі)?
	 пераканайцеся,	што	мэты	ясныя	і	зразумелыя	вучням;
	 прымайце	і	запісвайце	мэты	разам.

	 На	працягу	ўрока	настаўнік	вяртаецца	да	мэтаў	і	разам	з	вучнямі	вызначае,	як	далёка	
яны	 прайшлі	 ў	 іх	 дасягненні.	 У	 канцы	 ўрока,	 падводзячы	 вынікі,	 вучні	 вызначаюць,	
наколькі	 яны	дасягнулі	 пастаўленых	мэтаў,	 і	 вызначаюць	наступныя	мэты	для	 новых	
заняткаў.
	 Ставячы	перад	вучнямі	мэты,	настаўнік	улічвае	прапановы	вучняў,	але	толькі	настаўнік	
вырашае,	 якую	 з	 іх	 прыняць	 да	 ўвагі,	 бо	 ён	 адказвае	 за	 правядзенне	 ўрока.	 Гэтая	
тэхніка	заключаецца	не	ў	дасягненні	нейкай	абсалютнай	згоды,	а	ў	тым,	каб	паказаць	
павагу	 да	 класа,	 слухаючы	 прапановы	 вучняў,	 што	 павінна	 стымуляваць	 апошніх	 да	
супрацоўніцтва.
Падтрымлівае стратэгіі: I, IV І V.
	 Гэты	 метад	 заахвочвае	 навучэнцаў	 да	 супрацоўніцтва	 і	 адначасова	 павышае		
іх	адказнасць	за	навучальны	працэс.
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Тэхніка: партнёры для размовы

Апісанне:	настаўнік	дзеліць	вучняў	на	пары,	якія	будуць	супрацоўнічаць	паміж	сабой	
на	 працягу	 пэўнага	 часу	 –	 абмяркоўваць,	 шукаць	 адказы	 на	 пытанні,	 ацэньваць	
аднакласнікаў,	даваць	парады	і	г.	д.	Вучняў	трэба	навучыць	размаўляць	у	парах.
	 У	ідэале	настаўнік	павінен	падзяліць	час,	прысвечаны	размове,	папалам	і	папрасіць	
у	першай	частцы	аднаго	вучня	выказацца,	а	другога	ўважліва	слухаць,	і	у	другой	частцы	
наадварот.	Настаўнік	сігналізуе	пра	момант	абмену	ролямі.	Кожны	вучань	павінен	мець	
аднолькавую	колькасць	часу,	каб	выказаць	і	абгрунтаваць	сваё	меркаванне.

	 Партнёры	 працуюць	 разам	 у	 зададзены	 час,	 пасля	
чаго	настаўнік	мяняе	пары.	Вучню	важна	ведаць,	што	
яму	быў	прызначаны	партнёр	толькі	на	пэўны	перыяд	
часу,	 што	 яму	 не	 наканавана	 цэлы	 год	 размаўляць	
з	 адным	 аднакласнікам.	 Змяняючы	 партнёраў	 па	
размове,	 кожны	 вучань	 можа	 даведацца	 пункт	
гледжання	 розных	 вучняў	 і	 вучыцца	 супрацоўнічаць.	
Змена	 суразмоўцаў	 не	 дазваляе	 размаўляць	 паміж	

сабой,	напрыклад,	толькі	сябрам,	а	таму	зніжае	магчымасць	займацца	чымсьці	іншым,	
чым	тэма	ўрока.
	 Гэтая	тэхніка	можа	быць	выкарыстана	для	розных	мэтаў	і	ў	многіх	сітуацыях:
	 падчас	 урока,	 каб	 стымуляваць	 вучняў	 абменьвацца	меркаваннямі	 па	 зададзенай	

	 тэме;
	 падчас	 урока,	 каб	 заахвочваць	 вучняў	 дзяліцца	 інфармацыяй	 пра	 тое,	 што	 яны	

	 зразумелі;
	 падчас	лекцыі	настаўніка,	каб	вучням	лепш	зразумець	матэрыял;
	 пасля	пытання,	на	якое	можна	адказаць	па-рознаму;
	 падчас	 дыскусіі,	 каб	 даць	 большай	 колькасці	 вучняў	 магчымасць	 выказаць	 сваё	

	 меркаванне	ці	сумневы;
	 падчас	узаемнай	ацэнкі	работы	іншага	вучня.

Падтрымлівае стратэгіі: i і iv.
	 Заахвочванне	вучняў	да	размовы	пра	свае	ідэі	–	выдатная	мабілізацыя	да	актыўнасці.	
Найбольш	плённы	абмен	думкамі	і	назіраннямі	ў	парах,	паколькі	ў	такім	выпадку	ніхто	
	 ні	слухач,	ні	прамоўца	–	не	застаецца	ўбаку.

	 Вучні	павінны	навучыцца	супрацоўнічаць	у	гэтай	тэхніцы.	Гэты	працэс	можа	заняць	
шмат	часу,	але	нясе	вялікую	карысць.	Гэтая	тэхніка	дапамагае	практыкаваць	выказванне	
ўласных	поглядаў,	вучыць	слухаць	і	станоўча	ўплывае	на	атмасферу	ў	класе.
	 Змяняючыся	ў	парах,	вучні	могуць	выказаць	свае	разважанні	 і	думкі,	якія	да	гэтага	
былі	неўпарадкаванымі	альбо	недастаткова	зразумелымі.	Гэта	дазваляе	ім	усвядоміць	
і	 зразумець	 тое,	 чаму	 яны	 навучыліся.	 Гэта	 таксама	 задавальняе	 патрэбу	 ў	 кантакце	
з	 аднагодкамі	 і	 ў	 свабодным	 выказванні	 меркаванняў.	 Гэта	 дае	 вучням	 магчымасць	
вучыцца	адзін	у	аднаго	ў	бяспечнай	атмасферы.
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Тэхніка: выклік

Апісанне:	 настаўнік	 прадстаўляе	 задачы,	 якія	 трэба	 выканаць,	
як	 выклік	 альбо	 магчымасць	 праявіць	 сябе,	 а	 не	 як	 абавязак	
ці	 цяжар.	 Гэты	 від	 дзейнасці	 павінен	 стварыць	 унікальную		
і	 эмацыйную	 сітуацыю,	 якая	 запатрабуе	 ад	 вучня	 мужнасці		
і	намаганняў	для	пераадолення	перашкод	і	дасягнення	поспеху.	
Дзякуючы	такому	падыходу	настаўнік	можа	выклікаць	у	вучняў	
энтузіязм	і	жаданне	больш	актыўна	ўдзельнічаць	у	працы.
	 Вучні	не	павінны	быць	здзіўлены	выклікам.	Настаўнік	павінен	
выбраць	адпаведны	ўзровень	і	момант,	каб	вучні	былі	гатовыя	
яго	прыняць.	Вы	не	можаце	кінуць	выклік	вучням	супраць	іх	волі,	
таму	што	тады	гэта	будзе	для	іх	хутчэй	цяжарам	і	баластам.	Выклік	павінен	мабілізаваць	
намаганні	і	вызваляць	новую	энергію,	а	не	перагружаць.	Як	правіла,	вучні	задаволеныя,	
калі	 мы	 ставім	 перад	 імі	 амбіцыйную	 задачу.	 Важна,	 каб	 яны	 маглі	 разлічваць	 на	
дапамогу	 настаўніка	 і	 не	 баяцца	 магчымай	 няўдачы.	 Таксама	 карысным	 будзе	 даць	
заданні на выбар,	каб	вучань	мог	вырашыць,	які	ўзровень	будзе	для	яго	выклікам.
	 Добры	 настаўнік	 верыць	 у	 сваіх	 вучняў	 і	 іх	 здольнасці	 і	 чакае	 ад	 працы	 дзяцей	
добрых	 вынікаў.	 Ён	 не	 думае,	 што	 ім	 не	 хапае	 волі	 вучыцца,	 але	 чакае,	 што	 кожны		
з	іх	зробіць	усё	магчымае.	Нават	калі	хтосьці	прапускае	заданне,	настаўнік	лічыць,	што		
ў	яго	былі	важныя	прычыны,	і	разлічвае,	што	ў	наступны	раз	вучань	зробіць	гэта	як	мага	
лепш.	Вучань	павінен	 гэта	ведаць,	 але	не	павінен	адчуваць,	што	настаўнік	дазволіць	
яму	рэгулярна	не	выконваць	заданні.	Дзякуючы	такому	падыходу	дзейнічае	прынцып	
самаздзяйснення	 прагнозу	 –	 вучні	 бяруцца	 за	 больш	 складаныя	 задачы	 і	 дасягаюць	
лепшых	 вынікаў.	 Яны	 пачынаюць	 рэагаваць	 на	 станоўчыя	 чаканні	 ад	 іх.	 Калі	 мы	 не	
верым	 у	 здольнасці	 вучняў	 і	 палохаем	 іх	 няўдачай	 на	 экзаменах,	 іх	 матывацыя	 да	
навучання	змяншаецца,	а	за	гэтым	зніжаецца	і	эфектыўнасць	працы.
Падтрымлівае стратэгіі: I, III І V.
	 Мэты	 для	 навучэнцаў	 павінны	 стымуляваць	 іх	 навучанне	 і	 намаганні	 і	 ўключаць	
кожнага	чалавека	асабіста.	Таму	выгадна	планаваць	амбіцыйныя	мэты	разам	з	вучнямі,	
каб	яны	маглі	ганарыцца	прынятымі	задачамі.	Матывацыйная	зваротная	сувязь	павінна	
суправаджацца	верай	у	здольнасці	навучэнца,	 і	гэта	дапаможа	ім	вучыцца	і	браць	на	
сябе	адказнасць.

Тэхніка: удасканаленне і развіццё

Апісанне:	 настаўнік	 прысвячае	 частку	 ўрока	 выпраўленню	 вучнямі	 ўласных	 работ.	
Вучні	 атрымліваюць	 зваротную	 сувязь	 ад	 настаўніка	 і	 выконваюць	 указанні,	 якія	 ён	
дае.	Дапрацоўка	і	паляпшэнне	работы	адбываюцца	ў	прысутнасці	настаўніка	і	пры	яго	
падтрымцы.	Карэктары	тут	таксама	будуць	карыснымі.
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Было	б	добра,	каб	настаўнік	паказаў	вучням,	што	зваротная	
сувязь	 павінна	 выкарыстоўвацца	 як	 дапаможнік	 па	
далейшым	развіцці	(чацвёрты	элемент	зваротнай	сувязі).	
Каб	быць	зручным	для	чытання,	гэты	дапаможнік	павінен	
змяшчаць	 канкрэтныя	 і	 зразумелыя	 рэкамендацыі	 для	
вучня.

	 Гэты	метад	таксама	можна	выкарыстоўваць	пры	ўзаемнай	ацэнцы,	але	спачатку	варта	
вызначыць	з	вучнямі,	чым	яна	адрозніваецца	ад	іншых	тыпаў	падказак	(рэкамендацыі	
па	ўдасканаленні,	напамін	і	г.д.).
	 Настаўнік	 спрабуе	 даць	 вучням	 магчымасць	 працягваць	 працу	 з	 выкарыстаннем	
каментарыяў,	 каб	 даць	 ім	 шанец	 прымяніць	 парады,	 якія	 змяшчаюцца	 ў	 зваротнай	
сувязі.	Ён	можа,	напрыклад:
	 выдзеліць	 час	 (на	 ўроку	 ці	 па-за	 ім)	 для	 індывідуальнай	 размовы	 з	 вучнем	 пра	

	 зваротную	сувязь,	прадстаўленую	яму;
	 правесці	пісьмовы	дыялог	з	вучнем	па	дадзенай	яму	зваротнай	сувязі.

Падтрымлівае стратэгіі: III І V.
	 Палепшыць	працу	можна	і	дома,	але	тады	настаўнік	не	можа	рэгулярна	дапамагаць	
вучню,	у	такім	выпадку	няма	ўпэўненасці,	што	вучань	зробіць	гэта	самастойна.	У	класе	
ж	вучань	можа	скарыстацца	падтрымкай	настаўніка	і	іншых	вучняў.
	 Самае	складанае	–	гэта	апошні	элемент	зваротнай	сувязі,	у	якім	трэба	даць	вучню	
падказкі	для	далейшага	развіцця,	каб	падштурхнуць	яго	рухацца	наперад.	Гэты	элемент	
трэба	ўводзіць	паступова	і	па	магчымасці	індывідуальна.

Тэхніка: узаемная ацэнка

Апісанне:	існуюць	розныя	формы	ўзаемнай	ацэнкі.
Рыхтуючы	вучняў	да	ацэнкі	адзін	аднаго,	настаўнік	павінен	
пазнаёміць	іх	з	яе	прынцыпамі:
	 узаемная	ацэнка	тычыцца	работы	вучня,	а	не	яго	асобы;
	 узаемная	 ацэнка	 адносіцца	 толькі	 да	 вызначаных	

	 крытэрыяў	поспеху;
	 узаемная	ацэнка	мае	форму	зваротнай	сувязі,	а	не	бала.

	 Вучні,	 якія	 ацэньваюць	 аднагодкаў,	 павінны	 вучыцца.
Пачынаць	варта	 з	больш	простых	формаў,	 такіх,	 як	 тэхніка	
“дзве	зоркі,	адно	жаданне”.
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Тэхніка: дзве зоркі і адно жаданне

Апісанне: вучні	 робяць	 экспертную	 ацэнку,	 даючы	 рабоце	 аднакласніка	 дзве	 зоркі	
і	адно	пажаданне.
	 дзве	зоркі	–	гэта	два	добрыя	бакі	работы.
	 пажаданне	–	гэта	тое,	што	можна	зрабіць	лепш,	інакш.

	 Гэта	 тэхніка	 з’яўляецца	 ўводзінамі	 ў	 больш	 шырокую	 ўзаемную	 ацэнку.	 Замест	
таго,	 каб	 пісаць	 зваротную	 сувязь	 з	 чатырма	 элементамі,	 вучні	 засяроджваюцца	 на	
пошуку	двух	 станоўчых	момантаў	 і	 адной	рэчы,	 якую	 трэба	 змяніць	 у	рабоце	 свайго	
аднакласніка.	Гэта	вучыць	засяроджвацца	на	станоўчых	момантах,	а	таксама	з’яўляецца	
формай	узаемнага	навучання.

Зваротная сувязь ад калегі
Узаемная	ацэнка	ў	выглядзе	зваротнай	сувязі	павінна	ўтрымліваць	чатыры	элементы:
	 што	вучань	зрабіў	добра;
	 што	трэба	палепшыць;
	 як	гэта	палепшыць;
	 у	якім	напрамку	трэба	развівацца	далей.

Даць	зваротную	сувязь	няпроста,	таму	трэба	паступова	рыхтавацца	як	да	яе	напісання		
і	перадачы,	так	і	да	выкарыстання.

Можа	быць	карысным	распрацаваць	вучнёўскую схему ацэньвання.
Апісанне: вучні	 індывідуальна	 альбо	 ў	 групах	 ствараюць	 схему	 ацэнкі.	 Затым	 яны	
выкарыстоўваюць	 яе	 для	 самаацэнкі	 ці	 ўзаемнай	 ацэнкі.	 Перш	 чым	 ствараць	 схему	
ацэнкі,	 карысна	паразмаўляць	 з	 вучнямі	пра	мэты	яе	распрацоўкі,	 адрозненні	 паміж	
зваротнай	сувяззю	і	меркаваннем,	правілы	ўзаемных	зносін,	стандарты	ацэнкі	і	г.	д.
Праверанай	формай	схемы	ацэнкі	з’яўляецца	табліца	з	наступнымі	слупкамі:

У	першай	калонцы	вучні	запісваюць,	што	трэба	ацаніць,	а	ў	астатніх	слупках	спасылаюцца	
на	асобныя	пункты	крытэрыяў	поспеху	(наштобузу).

Тэхніка: узаемная ацэнка з кантрольным лістом

Апісанне:	 вучні	 ацэньваюць	 работу	 аднагодкаў,	 выкарыстоўваючы	 дакладны	
кантрольны	 ліст,	 падрыхтаваны	 загадзя	 ў	 класе.	 Такі	 ліст	 павінен	 мець	 канкрэтныя	
пункты,	 напрыклад:	 “ці	 быў	 дадзены	 загаловак?”,	 “ці	 ёсць	 у	 тэксце	 мінімум	 пяць	

Крытэрыі поспеху (асобныя 
пункты)

Дрэнна і як трэба гэта 
выправіць?

Добра і чаму?
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абзацаў?”	І	г.	д.	Кантрольны	ліст	не	павінен	утрымліваць	асабістыя	каментарыі	таго,	хто	
яго	запаўняе.	Ліст	можна	выкарыстоўваць	для	некалькіх	работ,	а	таксама	вы	можаце	
ствараць	асобныя	лісты	для	кожнай	работы.
	 Ацэненая	 работа	 з	 каментарыямі	 вяртаецца	 аўтару,	 які	 выпраўляе	 яе,	 а	 затым	
перадае	настаўніку	на	ацэнку.
Падтрымлівае стратэгіі: III, IV І V.
	 Калі	ў	настаўнікаў	узнікаюць	цяжкасці	з	ацэнкай,	то	вучні	тым	больш	маюць	іх	пры	
ўзаемнай	ацэнцы.	Калі	мы	дамовімся	з	вучнямі	пра	мэту,	правілы	і	метады	ацэнкі,	яны	
стануць	адказнымі	ацэншчыкамі,	якія	дапамагаюць	адзін	аднаму	вучыцца.
	 Варта	ведаць	пра	перавагі	ўзаемнай	ацэнкі	як	для	вучняў,	так	і	для	настаўнікаў.	Трэба	
пачынаць	увядзенне	ўзаемнай	ацэнкі	з	невялікіх	работ	(напрыклад,	тэстаў),	а	таксама		
з	частак	ўрока	і	паступова	ўключаць	ў	яе	новыя	элементы	зваротнай	сувязі.

Тэхніка: бутэрброд са зваротнай сувяззю

Апісанне:	зваротная	сувязь	можа	быць	дадзена	ў	выглядзе	
“бутэброда”,	які	складаецца	з	трох	слаёў:
	 каментарый	да	станоўчых	бакоў	работы;
	 канструктыўная	 крытыка	 з	 тлумачэннем,	што	 і	 як	 трэба	

	 выправіць;
	 каментарый	да	станоўчых	бакоў	работы.

	 Вельмі	 важна	паказаць	 вучням	дасягнуты	прагрэс.	Настаўнік	 павінен	мець	 гэта	 на	
ўвазе	ў	зваротнай	сувязі.	Гэта	можна	зрабіць,	напрыклад,	такім	чынам:
	 спасылкай	на	папярэднія	работы	вучня;
	 спасылкай	на	зваротную	сувязь	да	папярэдніх	работ	вучня,	змешчаных	у	яго	сшытку;
	 спасылаючыся	на	моцныя	бакі	вучня	і	яго	папярэднія	дасягненні;
	 паказваючы	вучню	месцы,	дзе	ён	дасягнуў	поспеху;
	 спасылаючыся	на	мэты,	якія	вучань	паставіў	перад	сабой	і	якіх	яму	ўдалося	дасягнуць.

Параўноўваючы	папярэднія	работы	вучня,	настаўнік	можа	прымяніць	тэхніку	“плюс,	

плюс, мінус, роўна: + - =”

Апісанне:	настаўнік	каментуе	работу	вучня,	выкарыстоўваючы	адзін	з	трох	знакаў:	“+”,	“-“,	
“=”,	параўноўваючы	яе	з	папярэдняй	работай	вучня.	Калі	работа	лепшая	за	папярэднюю	
(вучань	дасягнуў	поспеху)	–	ён	атрымлівае	“плюс”,	калі	на	адным	узроўні,	то	знак	“роўна”,	
а	 калі	 горшая	 за	папярэднюю,	 то	 “мінус”.	 Замест	 гэтых	 знакаў	 у	працы	з	малодшымі	
школьнікамі	могуць	выкарыстоўвацца	стрэлкі.	Настаўнік	павінен	вызначыцца	з	адным	
тыпам	знакаў,	каб	навучэнцы	маглі	запомніць	іх	значэнне,	прывыкнуць	да	іх	і	дзякуючы	
гэтаму	ўдасканальвацца.
Падтрымлівае стратэгію: iii.
	 Форма	бутэрброда	вельмі	добра	ўспрымаецца	тым,	хто	атрымлівае	зваротную	сувязь.	
Мы	пачынаем	і	заканчваем	станоўчымі	бакамі.	Аднак	яны	не	могуць	быць	пададзены		
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ў	агульнай	форме	(напрыклад,	“добрая	работа”).	Настаўнік	павінен	абгрунтаваць	любую	
пахвалу,	бо	толькі	тады	вучань	паверыць	яму,	і	гэта	стане	для	яго	падмацаваннем.	Вучні	
хутка	 разумеюць	 фальш	 агульнай	 пахвалы.	 Добра,	 калі	 настаўнік	 не	 хваліць	 вучня,		
а	цэніць	яго.	Тое	ж	тычыцца	і	“сярэдзіны	бутэрброда”	–	яна	павінна	быць	поўная	дэталяў	
і	падказак,	як	палепшыць	работу.
	 Настаўнік	не	можа	разлічваць,	што	вучань	сам	высветліць,	што	і	як	трэба	выправіць;	
вучань	вучыцца,	выконваючы	ўказанні	настаўніка.
	 Наступныя	фразы	могуць	быць	карыснымі:
	 мне	падабаецца...,	таму	што...
	 падумай,	ці	не	было	б	лепш...
	 у	наступны	раз	паспрабуй...

	 Толькі	 з	настаўніцкай	падтрымкай	вучань	можа	дасягнуць	поспеху.	Паказ	прагрэсу	
вучня	 патрабуе	 ад	 настаўніка	 сачэння	 за	 тым,	 дзе	 знаходзіцца	 вучань	 у	 канкрэтны	
момант	 навучання.	 Настаўнік	 павінен	 ведаць	 і	 памятаць,	 з	 чым	 у	 вучня	 праблемы,		
у	чым	ён	паспяховы	(моцныя	бакі)	і	чаму	ён	ужо	навучыўся.
	 Палёгкай	 для	 настаўніка	 з’яўляецца	 выкарыстанне	 зборніка	 вучнёўскіх	 работ	 ці	
партфоліа,	у	якім	вучань	захоўвае	ўсе	свае	заданні	з	каментарыямі	настаўніка.

Тэхніка: мысленне ўслых

Апісанне: настаўнік	разважае	ўголас	пры	рашэнні	задачы.	
Вучні	 часта	 не	 разумеюць,	 што	 значыць	 думаць	 пра	
задачу.	Назіраючы	за	самымі	хуткімі	аднакласнікамі,	яны	
прыходзяць	 да	 памылковага	 меркавання,	 што	 адказы	
атрымліваюцца	 хутка,	 лёгка	 і	 без	 памылак.	 Таму,	 калі	
штосьці	не	атрымліваецца,	яны	хутка	губляюць	веру	ў	сябе.	
Яны	 становяцца	 пасіўнымі,	 не	могуць	 думаць,	 імкнуцца	
ўсё	 запомніць.	 Слухаючы	 разважанні	 настаўніка,	 калі	
ён	 уголас	 каментуе	 рашэнне	 праблемы	 альбо	 заданняў,	
вучні	 пераконваюцца,	што	 пошук	 правільнага	 адказу,	 як	
правіла,	павольны	і	складаны	працэс,	рэдка	хуткі	і	просты.
	 Мысленне	 ўслых	 паказвае	 вучням	 працэс	 дасягнення	
правільнага	рашэння	шляхам	паслядоўных	 спроб,	памылак,	 карэкціроўкі	 сваіх	думак	
і	 іншых	 этапаў,	 якія	 мы	 павінны	 прайсці	 ў	 сваім	 мысленні.	 Гэтая	 тэхніка	 заахвочвае	
вучняў,	 якія	не	хочуць	прызнаваць,	што	яны	нешта	не	разумеюць.	Больш	за	 тое,	яна	
вучыць	вырашаць	рэальныя	праблемы,	якія	ўзнікаюць	у	жыцці.
Падтрымлівае стратэгіі: III І IV.
	 Дэманстрацыя	 вучням	 працэсу	 пошуку	 рашэння	 ўплывае	 на	 іх	 мысленне,	 дадае	
смеласці	і	падштурхоўвае	да	рызыкі.
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Тэхніка: падтрымка

Апісанне:	кожны	вучань	мае	патрэбу	ў	падтрымцы,	без	якой	цяжка	
вучыцца.	Але	падтрымку	трэба	адрозніваць	ад	пахвалы.
	 Пахвала	 звычайна	 расплывістая	 і	 тычыцца	 асобы.	
Падтрымліваючы	 вучня,	 мы	 гаворым	 пра	 пэўную	 работу.	 Вучню	
цяжка	 паверыць	 у	 агульныя	 фразы,	 ён	 адчувае	 фальш,	 таму	 ён	
павінен	 ведаць,	 што	 настаўнік	 цэніць	 і	 	 чаму.	 Настаўнікі	 часта	
думаюць,	 што	 лепшы	 спосаб	 падтрымкі	 –	 гэта	 выстаўленне	
высокай	адзнакі,	аднак	пры	гэтым	акцэнт	робіцца	на	ўзнагародзе,	
а	 не	 на	 дасканалай	 рабоце.	 У	 ідэале	 настаўнік	 ацэньвае	 работу	
вучня,	 выкарыстоўваючы	 займеннік	 “я”,	 напрыклад,	 “мне	 вельмі	
падабаецца,	як	ты	сфармуляваў	свой	адказ,	кастусь”.	Вучань	павінен	
адчуваць	сапраўднасць	нашай	падтрымкі.
	 Вось	некалькі	карысных	фраз:
	 дзякуй…
	 я	цаню...
	 мне	падабаецца,	як	ты	гэта	сказаў.
	 мне	вельмі	падабаецца,	што	ты	вырашыў	рызыкнуць.
	 дзякуй,	што	паспрабаваў.
	 мне	прыемна...

	 У	ідэале	настаўнік	павінен	ацаніць	і	падтрымаць	кожнага	вучня	(зразумела,	кожнага	
за	 нешта	 іншае);	 у	 кожным	 з	 іх	 можна	 нешта	 знайсці,	 хаця	 звычайна	 гэта	 патрабуе	
ўважлівага	назірання.
	 Мы	таксама	павінны	памятаць	пра	падтрымку	вучня	ў	цяжкіх	сітуацыях,	напрыклад,	
калі	ён	губляе	веру	ў	свае	здольнасці.	У	такім	выпадку	настаўнік	можа	дапамагчы	вучню,	
выказаўшы	разуменне	і	суперажыванне.
	 Вось	некалькі	прыкладаў:
	 я	таксама	рабіў	такую	памылку.
	 шмат	хто	адчувае	тое	ж	самае,	што	і	ты.
	 мяркую,	што	вы	перажываеце	за	гэта	заданне.
	 я	разумею,	навошта	ты	гэта	зрабіў.
	 здаецца,	я	ведаю,	як	ты	сябе	адчуваеш.
	 я	адчуваю,	што	табе	сумна.
	 я	веру,	што	ў	цябе	атрымаецца	ў	наступны	раз.

	 Дзякуючы	 гэтым	 словам	 вучань	 ведае,	што	 настаўнік	 разумее	 яго	 цяжкасці	 і	 хоча	
дапамагчы	яму.
	 Недахопам	такой	падтрымкі	можа	быць	тое,	што	гэта	адбываецца	ў	некаторых	вучняў	
часта,	а	ў	іншых	рэдка.	Адным	з	выхадаў	з	гэтай	сітуацыі	можа	стаць	станоўчая	ацэнка	
працы	ўсіх	вучняў	пэўнай	групы.
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Вось	прыклады	такой	падтрымкі:
	 мы	можам	павіншаваць	сябе	з	тым,	як	нам	удалося	правесці	сённяшні	ўрок!
	 вы	зрабілі	вялікі	крок	наперад!	Працаваць	з	вамі	–	адно	задавальненне.
	 вы	так	добра	працуеце	разам!	Я	сказаў	сёння	дырэктару,	што	вы	неверагодныя.
	 вы	працуеце	сёння	настолькі	добра,	што	я	маю	для	вас	прыемны	сюрпрыз.
	 якая	 цудоўная	 група!	 Нягледзячы	 на	 тое,	 што	 матэрыял	 складаны,	 у	 вас	 усё	

	 атрымліваецца.	Я	захапляюся	вашай	настойлівасцю.
	 мы	зрабілі	вельмі	хутка!	Вы	выдатная	і	зладжаная	каманда!

	 Пахвала	і	ўзнагароды	ў	адрас	групы,	якая	іх	шчыра	зарабіла,	не	выклікаюць	рэўнасці.	
Ніхто	не	адчувае	сябе	пакрыўджаным,	наадварот	–	сувязь	паміж	вучнямі	ўмацоўваецца.
Падтрымлівае стратэгію: iii.
Удзячнасць	і	падтрымка	з’яўляюцца	неабходнымі	элементамі	поўнай	зваротнай	сувязі,	
якая	дапамагае	вучню	вучыцца	і	расці.
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З кагнітыўнай псіхалогіі і тэорыі канструктывізму відавочна, што вучань вучыцца,  
а не настаўнік улівае яму веды ў галаву. Калі вучань не хоча вучыцца, не матываваны, то, 
нягледзячы на вялікія намаганні настаўніка, нічога з гэтага не атрымаецца. Адсутнасць 
матывацыі – адна з самых вялікіх праблем, з якой сёння сутыкаецца школа. І гэта не 
зменіцца, калі вучні не возьмуць на сябе адказнасць за сваё навучанне. Аднак каб вучань 
стаў аўтарам уласнага працэсу навучання, ён павінен быць да гэтага гатовы.

урывак	з	кнігі

Данута Стэрна	 –	 матэматык	 (алгебраічная	 геаметрыя),	
былы	 навукова-дыдактычны	 супрацоўнік	 Варшаўскага	
політэхнічнага	ўніверсітэта,	былая	настаўніца	матэматыкі		
ў	 варшаўскіх	 гімназіях	 і	 ліцэях,	 эксперт	 Цэнтра	
грамадзянскай	 адукацыі,	 які	 з	 2000	 года	 дзякуючы	
праграме	“Школа,	якая	вучыцца”	дапамагае	дырэктарам	
школ	 і	 настаўнікам	 працаваць	 больш	 эфектыўна,		
а	вучням	–	эфектыўней	вучыцца.	У	2006	г.	яна	апублікавала	
кнігу	“Актыўная	ацэнка	на	практыцы”.

Сама	 яна	 не	 мае	 добрых	 школьных	 успамінаў,	 таму	 гадамі	 працуе	 над	 тым,	 каб	
дапамагчы	новым	пакаленням	атрымаць	лепшыя.	Педагагічны	вопыт	дапамагае	ёй,		
у	 сваю	 чаргу,	 дапамагаць	 настаўнікам	 атрымліваць	 задавальненне	 і	 натхненне	 ад	
працы	з	вучнямі.

Яшчэ	 працуючы	 ў	 школе,	 яна	 даведалася	 пра	 актыўную	 ацэнку	 (АА),	 якая	 змяніла	
яе	 спосаб	 выкладання.	 У	 сваёй	 новай	 кнізе	 “Вучу	 (ся)	 у	школе”,	 яна	 зноў	 запрашае	
настаўнікаў	далучыцца	да	захапляльнага	падарожжа	з	актыўнай	ацэнкай.	На	гэты	раз		
у	кнізе	апісана	пяць	вучэбных	стратэгій,	якія	наглядна	паказваюць,	чаму	варта	ўжываць	
АА.	Гэта	практычная	дапамога	ў	паўсядзённай	працы	ў	школе,	узбагачаная	мноствам	
прыкладаў	добрай	практыкі	польскіх	настаўнікаў.




