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Праверце падшыпнікі ў 
сваёй праграме, перад 
тым, як выстаўляць 
ацэнку

Тлумачце дакладна, 
што студэнтам трэба 
вучыць, 

Зразумела фармулюйце 
вынікі навучання і 
ключавыя словы

Пытайцеся «Дык 
чаму?» пры усіх 
відах навучання

Дэманструйце і 
тлумачце стратэгіі 
навучання

Інтэгруйце 
вобразныя стратэгіі 
ў навучанне

Прытрымлівайцеся 
духу, а не літары, 
планаў урокаў

Плануйце ўрокі 
гнутка

Карыстайцеся ўсім, 
што проста і навукова-
абгрунтавана

Плануйце 
трымаць вучняў у 
зоне барацьбы

Выкрыстоўвайце 
матрыцу пытанняў і 
задавайце пытанні

Узлёт дапамагае вучням 
больш мэтанакіравана 
вучыцца

Трымайся сямі якасцяў 
эфектыўнага настаўніка

Плануйце 
разнастайнасць, каб 
забяспечыць якасць

Не панікуйце, будзьце 
арганізаваныя, мяняючы  
класы

Збірайце  ідэі і рэсурсы, 
каб выцягнуць, калі 
трэба, з капелюша

Назірайце, вучыцеся ў 
калег і  думайце пра 
сваю практыку

Пры сутыкненні з  
складанымі паводзінамі 
будзьце гнуткімі

Заахвочвайце вучняў 
працаваць разам, 
падбірайце для гэтага 
метады

Усім нам патрэбна 
праверка час ад часу

Стварыце сістэму 
коучінга, каб 
удасканаліць  
настаўнікаў

Натхняйце, актывізуйце 
мысленне словамі 
пазітыву "яшчэ не"

Хутчэйшы прагрэс 
вучня і меншая 
нагрузка на 
настаўніка

Хутка, проста і 
лёгка для вучня і 
для настаўніка

Культура, дзе 
шануецца праца 
для прагрэса

Выкарыстоўвайце ЗС, 
каб устанавіць, што 
яшчэ не атрымалася

Вучні шукаюць, 
выяўляюць уласныя 
прабелы і зноў вучацца

Заўсёды думайце пра 
кантэкст, калі выступаеце 
пасярэднікам

Ацэньвайце так, каб 
вучні працавалі над 
ацэнкай больш, чым вы

Выбірайце, якую 
работу ацэньваць, і 
давайце вусную 
зваротную сувязь
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Зрабіце "тэхагляд" перад тым, як 
выстаўляць ацэнкі. Падумайце, дзе вы 
знаходзіцеся ў вучэбнай праграме, якая 
была адпраўная кропка, прагрэс і 
асаблівасці кожнага вучня, а таксама 
мэты ацэнкі і выстаўлення адзнакі за гэта 
канкрэтнае заданне.

1      Тэхагляд

Пераканайцеся, што вы выкарыстоўваеце 
такі код, які працуе як для вас, так і для 
вашых вучняў і адпавяде школьнай 
палітыцы,  дапамагае вучням развівацца і 
эканоміць ваш час.

4     Код для ацэнкі

Выкарыстоўвайце ацэнку і адзнаку, каб 
вызначыць прабелы ў вучобе, а потым 
вярніцеся і паўтарайце ўсё, што вучні не 
зразумелі.

6

Мадэруйце працу вучня, яе ацэнку 
асобным настаўнікам, аддзелам ці ўсёй 
школай, каб уплываць на планаванне 
вучэбных праграм і кантроль, але ніколі 
не рабіце гэтага без уліку кантэксту.

8

Зрабіце ацэнку разумнейшай і 
пераканайцеся, што вашы вучні працуюць 
лепш, калі вы ўводзіце  самаацэнку і 
ўзаемаацэнку.  Патрацце напачатку крыху 
часу, каб ім  паказаць, як гэта рабіць.

9

Не давайце шырокіх пісьмовых камента-
роў да кожнай працы вучня. Выбірайце 
заданні,  якія вы вырашылі адзначыць 
каментаром, выкарыстоўвайце вусную 
зваротную сувязь, каб даць сваім вучням 
якасць, а не колькасць.

10

Выяўляйце прабелы

Мадэрацыя Разумная ацэнка Якасць перадусім

Выкарыстоўвайце магутныя словы, "яшчэ 
не" пры вашай ацэнцы, каб матываваць 
вучняў да паляпшэння навучання і развіцця 
мыслення.

2      Яшчэ не

Стварыце культуру жывога ацэньвання 
(live marking) ў класе, каб дапамагчы 
вучням хутчэй развівацца і скараціць 
нагрузку па-за часам урока.

3      Жывая ацэнка

Стварайце такую культуру ў класе, дзе 
кожны кавалак працы вучня -  гэта твор 
ці  гатовы артыкул, а для паляпшэння 
навучання выкарыстоўваюцца памылкі.

5     Перапланіроўка

Прасіце вучняў вызначаць прабелы ва 
ўласным навучанні і зразумець, як яны 
могуць знайсці і выправіць памылкі і 
рашыць праблемы.

7    Знайсці і выправіць

Мы разглядзелі ідэі, як 
скараціць рабочую нагрузку і 
палепшыць вынікі ацэначнай 
дзейнасці настаўніка. Калі вы 
знойдзеце сакрэт, які 
дапаможа змагацца з 
нагрузкай настаўніка і 
заменіць  дыялог пры 
ацэнцы, падзяліцеся ім 
шырока і гучна.



@TEACHERTOOLKIT
ROSS MORRISON McGILLMARK.PLAN.TEACH.

Ацэнка.Планаванне.Навучанне
падсумаванне 2 часткі

SECTION

Designed by
Oliver Caviglioli #MarkPlanTeach www.TeacherToolkit.co.uk

Фармулюйце дакладна і ясна веды і 
навыкі, якім вы хочаце навучыць вучняў, 
а не тое, што вы хочаце, каб яны зрабілі. 
Важна перамясціць фокус ад дзейнасці.

1   Яснасць навучання

Плануйце свае ўрокі гнутка. Падумайце, 
што навучанне павінна затрымаць  ў 
галовах вашых вучняў, якія ключавыя 
пазіцыі. 

4    Гнуткасць

На ўроках, якія пачынаюцца са "узлёту", 
вучні больш мэтанакіравана вучацца з 
самага пачатку. Узлёты, якія не патрабу-
юць вялікай  падрыхтоўкі, могуць аказаць 
найлепшы ўплыў на ўсё навучанне. 

6

Накоплівайце рэсурсы і стратэгіі, якія 
вы можаце "выцягнуць з капелюша", 
калі раптам урок не пойдзе па плане, 
альбо вам трэба запоўніць пяць 
хвілін.

8

Памятайце, што, маючы справу з 
няпростымі паводзінамі, вам можа 
спатрэбіцца змяніць план заняткаў на 
месцы. Веданне індывідуальных 
асаблівасцяў  вучняў  дапаможа вам.

9

Усім нам час ад часу  патрэбныя праверкі 
таго, што мы робім.  Але знешняя 
справаздачнасць уплывае на псіхічнае 
здароўе і дабрабыт нашых настаўнікаў і 
вучняў. 

10

Узлёт

Запас Змена плана Праверкі

Прымяйце Чаму?-тэст пры ўсіх відах 
навучаль-най дзейнасці, у тым ліку пры 
дамашніх  заданнях, так як ваш план 
распрацаваны для паляпшэння навучання, а 
не толькі, каб заняць вучня.

2    Чаму?-тэст

Уключайце вобразныя стратэгіі ў свае 
ўрокі, такія як сторытэлінг, каб 
заангажаваць у працэс вашых вучняў, 
але плануйце, як гэтыя стратэгіі 
ўплываюць на навучанне.

3    Вобразныя стратэгіі

Плануйце так, каб вучні былі ў зоне 
выкліку, каб яны змагаліся, але не не 
адчувалі сябе ў стане стрэсу і трывогі. 
Ужывайце метады ацэнкі, якія 
дапамогуць дасягнуць гэтага.

5     Выклікі

Заўсёды трэба планаваць 
дыферэнцыяцыю ў выбары метадаў, якія 
б адпавядалі патрэбам розных вучняў. 
Планы рассадкі вучняў тут дапамогуць.

7    Дыферэнцыяцыя

Планаванне наўмысна 
размяшчаецца ў 
сярэдзіне цыкла 
Mark.Plan.Teach, таму 
што я лічу, што гэта 
вяршыня ўсяго, што 
добры настаўнік павінен 
умець рабіць.
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Дакладна фармулюйце чаканыя вынікі 
навучання і ключавыя словы вашага ўрока 
шляхам спалучэння прамых указанняў і 
тэорыі падштурхоўвання.

1     Будзь дакладным

Праводзьце простую, навукова-
абгрунтаваную палітыку выкладання і 
навучання для дасягнення калектыўнай 
эфектыўнасці настаўнікаў, зніжэння 
нагрузкі і мксімальнага прагрэсу вучняў.

4   Простая T&Lпалітыка

Трымайцеся сямі якасцяў эфектыўнага 
настаўніка, каб палепшыць вынікі вашага 
навучання, каб вы маглі змяніць жыццё і 
прынесці карысць мясцовай супольнасці.

6

Удасканальвайце выкладанне, назіраючы 
за калегамі і разважаючы над уласнай 
практыкай. Кіраўнікі школ павінны 
вылучаць час для гэтых важных справаў.

8

Укараняйце стратэгіі супрацоўніцтва ў 
класе, такія, як,  "спіна да спіны", каб 
павялічыць заангажаванасць вучняў на 
ўроках і зрабіць іх больш інклюзіўнымі.

9

Усталёўвайце ў вашай школе сістэму 
коучынга для падтрымкі прафесійнага 
развіцця ўсіх супрацоўнікаў, паляпшэння 
выкладання і навучання ў кожным класе.

10

  Сем рысаў

Рэфлексія Супрацоўніцтва Сістэма коўчынга

Выкарыстоўвайце стратэгіі мадэлявання, 
такія як узаемнае навучанне, думай-
абмяркоўвай у парах-дзяліся, я - / мы - / вы -
робім, каб дапамагчы вучням развіваць свае 
навыкі ў галіне пісьменнасці і матэматыкі.

2              Мадэлюй

Набярыцеся смеласці плысці па цячэнні 
навучання, а не прытрымлівацца планаў 
урокаў, напісаных на паперы. Гэта павінна 
быць падмацавана  школьнай культурай, 
якая дапускае магчымасць памылкі.

3      Плыві па плыні

Выкарыстоўвайце матрыцу пытанняў для 
таго, каб спланаваць пытанні, якія вы 
хочаце задаць сваім вучням, і тое, як вы 
будзеце іх фармуляваць, каб дакладна 
пераканацца, што навучанне адбылося.

5    Задавай пытанні

Калі вы прыходзіце ў новы клас або школу, 
не панікуйце! Не спяшайцеся, будзьце 
арганізаванымі,  гнуткімі, і вы ўбудуецеся ў 
новае асяроддзе ў самыя кароткія тэрміны

7      Калі раптам змены

Навучанне - гэта не 
строгае выкананне 
напісанага плана ўрока. 
Навучанне - гэта калі ў 
вас ёсць дакладны 
план, але вы гатовыя 
адступіць ад яго, каб 
вучні мелі прагрэс.

ROSS MORRISON McGILL
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Рэсурсны пакет

1

Імя: ___________________________________

Вам трэба нешта растлумачыць?

Contact Ross: Support@TeacherToolkit.co.uk

www.TeacherToolkit.co.uk/Blog

Follow @TeacherToolkit for more resources on

mailto:Support@TeacherToolkit.co.uk
http://www.teachertoolkit.co.uk/Blog


Тэрміналогія

2

1. Кагнітыўны дысананс = псіхічны дыскамфорт, які адчувае чалавек.

2. Рабочая памяць = кароткатэрміновая; непасрэдная ўсвядомленая

перцэптуальная/моўная апрацоўка.

3. Устойлівасць («гнуткасць») работы настаўніка = акцэнт на засваенні

матэрыялу; засяроджванне на навучанні, а не на рабоце(дзеянні).

4. Фаналагічны цыкл = рабочая памяць; вусная інфармацыя з рэпетыцыйным

механізмам

Шэсць стратэгій эфектыўнага навучання (from The Learning Scientists)

1. Прамежкавая практыка = наўмысныя / запланаваныя тэрміны для разгляду

ўрокаў

2. Практыка пошуку = давядзенне інфармацыі да розуму

3. Распрацоўка = растлумачыць і апісаць ідэі з вялікай колькасцю дэталяў

4. Падвойнае кадаванне = спалучаць словы і відэа

5. Перапляценне = пераключэнне паміж ідэямі падчас вывучэння

6. Канкрэтныя прыклады = выкарыстоўваць канкрэтныя прыклады для разумення

абстрактных ідэй



● Адзначце прыклад эсэ.

● Вызначце зону.

1. Вылучыце зону ацэньвання

2. Выкарыстоўвайце код 
ацэньвання

3. Пазначце новы праект зоны 
для выканання задання

4. Дыягнастуйце 

Yellow Box/
Жоўтае поле

Правільна / добра напісана

X Няправільна

Sp Выпраўце арфаграфічную памылку

P / T Знакі прыпынку / ужыванне часу

^ Устаўце іншае слова

// Пачніце новы абзац

? У гэтым няма сэнсу

E.g. Прывядзіце прыклады.

3

Жоўтае поле паказвае вобласць, якую вы павінны

выкарыстоўваць, каб удасканаліць працу, якую ацанілі.

Памер поля будзе вызначаць, колькі паляпшэнняў трэба

зрабіць.

Паляпшэннямі могуць быць:

- завяршыць або палепшыць першапачатковы набор задач

- палепшыць узровень для дасягнення пастаўленай мэты

- пашыранае заданне, каб дасягнуць больш, чым пастаўленая мэта

- паўтарыць працэс альбо прымяніць яго ў іншай сітуацыі
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Зваротная сувязь усяго класа
Клас: …………………………………..
Дата: …………………………………..
Кантэкст: …………………………………..

6

Зорка: Мэта: Дзеянне: Выклік:

Пісьменнасць:



The 5 Minute Marking PlanВялікая карцінка?
(Мэта ацэнкі гэтага кавалка работы?)

Ключавыя

моманты

Распаўсюджаныя

памылкі?

Фарміруючая ацэнка: Перавучыць?

Ross McGill - @TeacherToolkit & Stephen Tierney @LeadingLearner

Выніковая ацэнка:

…друкуйце і пішыце свой спосаб засяроджвання на ацэнцы студэнтаў!

Сістэма 
каментавання:

Сістэма ацэнкі:

Што павінна / не 

павінна быць

адзначана?

Рэакцыя навучэнцаў на 

зваротную сувязь?

Узаемаацэнка / 

самаацэнка

магчымасцей?

палепшыць навучанне студэнтаў

для вымярэння (прагрэсу) навучання студэнтаў

Што трэба змяніць у 

дзейнасці?
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14 парадаў па ацэнцы для настаўнікаў
1. Самаацэнка

2. Узаемаацэнка

3. Каляровыя крытэрыі поспеху

4. Рэфлексія

5. Святлафор

6. Ацэнка Live (ужывую)
7. Праз некалькі хвілін!

8. Адкрыйце старонку

9. Вазьміце кнігі ...
10. Ацэначны ліст класа

11. Тэставыя работы 

12. Адзначыць у класе ....

13. Запішыце знаёмага сябра

14. Замяніце «ацэнка» на "зваротная сувязь"
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140 countries; 1 million downloads - www.TeacherToolkit.co.uk/5MinPlan

www.5MinuteLessonPlan.co.uk

The digital 5 minute 

lesson plan now works 

on iPads and phones; 

saves and downloads 

to PDF (January 2019)

https://www.teachertoolkit.co.uk/5minplan/
https://www.teachertoolkit.co.uk/5minplan/
http://www.teachertoolkit.co.uk/5MinPlan
http://www.5minutelessonplan.co.uk


Stickability Moments (Навучальны план)

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 6 Lesson 11 Lesson 17 Lesson 22

Нагадаць 

Lesson 1 & 2

Выкарыстанне асноўнай формы 5-хвіліннага плана ўрока - асабліва метадалогія «прыліпання» 
ад "што?" да "чаму"? - для доўгатэрміновых падыходаў да планавання, каб знізіць нагрузку і  

засяродзіцца на вучобе.

Нагадаць 

Lesson 6-8
Нагадаць 

Lesson 2, 6 & 11

11



17 Principles of Effective Instruction
17Прынцыпаў эфектыўнага навучання

12

1. Пачніце ўрок з кароткага агляду.

2. Прэзентуйце новы матэрыял у выглядзе невялікіх крокаў.

3. Абмяжуйце колькасць матэрыялаў, якія атрымліваюць навучэнцы за адзін раз.

4. Давайце дакладныя і падрабязныя інструкцыі і тлумачэнні.

5. Задавайце вялікую колькасць пытанняў і правярайце, наколькі добра вы разумееце адзін 
аднаго.

6. Забяспечце высокі ўзровень актыўнай практыкі для ўсіх навучэнцаў.

7. Дапамажыце навучэнцам пачаць практыкавацца.

8. Падумайце ўслых і змадэлюйце крокі.

9. Дайце мадэлі прапрацоўкі праблем.

10. Папрасіце навучэнцаў патлумачыць, чаму яны сёння навучыліся.

11. Праверце адказы ўсіх навучэнцаў.

12. Забяспечце сістэматычную зваротную сувязь і ўносьце карэктывы.

13. Вылучыце больш часу на тлумачэнні.

14. Прывядзіце шмат прыкладаў.

15. Пры неабходнасці растлумачце матэрыял яшчэ раз.

16. Падрыхтуйце вучняў да самастойнай практыкі. 

17. Назірайце за навучэнцамі, калі яны пачынаюць самастойную практыку.



Retrieval Practice
Практыка пошуку
Фарміруючая ацэнка ў класе ...

Мінулымесяц
Веды, якія былі ахоплены…

Мінулы тыдзень
Агульныя тэмы ...

Сёння
Удакладненне памылковых уяўленняў; 
тэст ...

Мінулы ўрок
Ключавыя пытанні…

13



Прыклады пытанняў:

Веды
З’яўленне

● Што такое структура?
● Якімі тыпамі мастоў вы можаце карыстацца?
● Для чаго патрэбен мост?
● Як называецца кожны фрагмент каркаснай канструкцыі?
● Калі быў пабудаваны мост Залатыя Вароты?
● Хто спраектаваў Эмпайр Стэйт Білдынг?
● Дзе знаходзіцца самая высокая вежа ў свеце?

Разуменне
Развіццё

● Растлумачце, што азначае тэрмін "трыангуляцыя".
● Вызначыце структуры, якія з'яўляюцца добрым прыкладам кантылевера.
● Апішыце 2 спосабы ўзмацнення каркаснай структуры.
● Апішыце, як працуе ключавы камень у структуры.
● Вызначыце дзве сілы, якія дзейнічаюць на паліцу пры яе выгібе?
● Апішыце, што такое статычная сіла? 

Аналіз
Укараненне

● Як вы думаеце, чаму ў большасці будынкаў спалучаюцца розныя 
матэрыялы?

● Якія ёсць доказы таго, што піраміда мае стабільную форму?
● Чаму, на вашу думку, важна, каб будынкі вытрымлівалі геалагічныя зрухі?
● Чаму ў вялікіх будынках ёсць падмурак? 

Сінтэз
Укараненне

● Як можна змяніць канструкцыю высокай вежы, каб зрабіць яе мацнейшай і стабільнейшай?
● Як бы вы змянілі базавую канструкцыю бэлечнага маста, каб зрабіць яго больш эстэтычна

прывабным?
● Што б вы палепшылі ў дызайне маста, каб зрабіць яго больш трывалым?
● Як бы вы змянілі дызайн Эмпайр Стэйт Білдынг, каб ён здаваўся больш футурыстычным?

Ацэнка
Укараненне

● Як вы ацэньваеце праект будаўніцтва?
● Наколькі эфектыўнай была ваша канструкцыя для самай высокай вежы?
● Як вы думаеце, наколькі добра вы працавалі ў групе і чаму?
● Ці функцыянавала ваша група як адзінае цэлае?
● Наколькі добра вы працавалі падчас гэтага праекта?
● Наколькі дакладнымі былі вашы вымярэнні? 14



Прыклады пытанняў:

Веды
З’яўленне

Разуменне
Развіццё

Аналіз
Укараненне

Сінтэз
Укараненне

Ацэнка
Укараненне
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Question Matrix Example
Прыклад матрыцы пытанняў

Is? / Does?

Цяперашні 

час

Has? / Did? / 

Was?

Мінулае

Can?

Магчымасць

Should?

Меркаванне

Would? / 

Could?

Верагоднасць

Will?

Прагноз

Might?

Уяўленне

Што?

Падзея

Дзе?

Месца

Калі?

Час

Які?

Выбар

Хто?

Асоба

Чаму?

Прычына

Як?

Значэнне 16



Question Matrix
Is? / Does?

Цяперашні 

час

Has? / Did? / 

Was?

Мінулае

Can?

Магчымасць

Should?

Меркаванне

Would? / 

Could?

Верагоднасць

Will?

Прагноз

Might?

Уяўленне

Што?

Падзея

Дзе?

Месца

Калі?

Час

Які?

Выбар

Хто?

Асоба

Чаму?

Прычына

Як?

Значэнне 17



Падвойнае
Кадаванне

Source: 
Shutterstock18

https://www.shutterstock.com/image-vector/infographic-main-bike-parts-names-407033710?src=bXbZi065xxbPRhazBNVwjA-1-11


Structuring Feedback
Пахвала Пахвала: звязаць папярэдняе дзеянне з пацвярджэннем намаганняў

настаўніка.

Планаваная «люстраная пахвальная фраза» ... Your answer here.

Вымярэнне Вымярэнне: пачніце з пытання, якое звужае фокус.

Якое запланаванае пытанне вы задасце? Your answer here.

Вызначэнне Вызначэнне: пытанне і этап дзеянняў: 4 узроўні магчымай падтрымкі.

На чым засяроджаны настаўнік? Your answer here.

План План: рухаемся наперад і ўсталёўваем графік: упісваемся ў будучыя

ўрокі. Штотыдзень?

Якія існуюць бар'еры? Як гэта адбудзецца? Your answer here.

Замыканне Замыканне: Пераканайцеся, што яны сапраўды ведаюць, што рабіць

далей.

Часовыя рамкі? Абавязацельствы? Your answer here.

Структураванне зваротнай сувязі
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Reflections
1. Чаму ты настаўнік?

2. Што робіць цябе добрым настаўнікам?

3. Што пра цябе гавораць твае вучні?

4. Які ўплыў ты аказваеш на калегаў?

5. Якая мэта адукацыі: Прадастаўляць і выкладаць кантэнт або падтрымліваць навучанне і

ацэнку?

6. Хто прымушае цябе глядзець на рэчы па-іншаму?

7. Хто стымулюе тваё мысленне?

8. Хто твая рэзанансная група?

9. Хто далёкі ад тваёй сітуацыі, але разумее яе?

10. Хто дае табе асобны пункт гледжання і каштоўныя свежыя погляды?

http://teachertoolkit.co.uk/the-team/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US
http://www.teachertoolkit.co.uk



