
Ацэньвай! Плануй! Навучай!

Зберагай Час. Зніжай Нагрузку. Уплывай на Навучане.

Hashtag: #MarkPlanTeach Tweet: @TeacherToolkit Host: Ross Morrison 

McGill 



1.Што ў гэтай кнізе?

2.Навошта гэтая кніга?

3.Як мы павінны

паменшыць, а не 

павялічыць …





bit.ly/CPDpack

Пампуем рэсурсы:



1. падтрымаць вашу працу

2. данесці навукова абгрунтаваныя ідэі

3. навучыць вас натхнённай працы ў класе

Мэты:



Зваротная сувязь - рэгулярная і дыягнастычная, каб настаўнікі маглі бачыць, 

куды рухаюцца вучні

Планы, якія улічваюць, “навошта” вучні вучацца, і забяспечваюць якасны 

падыход да патрэбаў ўсіх вучняў

Інструкцыі павінны быць на мове вучняў, каб яны разумелі, што ад іх патрабуюць. 

Вучыце згодна зваротнай сувязі.

АЦЭНКА

ПЛАНАВАННЕ

НАВУЧАННЕ



No.9 
Жоўтыя зоны/ 

занальнае ацэньванне



Адзначаем зоны



@MissFilson

Subject leader for 
mathematics and 
SLE

https://twitter.com/missfilson


• Ацаніце эсэ.

• Выберыце зону.

1. Вылучыце зону маркіроўкі …
2. Выкарыстоўвайце 

маркіровачны код

3. Папрацуйце з зонай

4. Правядзіце дыягностыку 

Практыкванне Правільна / добра сказана / добра напісана

X Няправільна / няправільны пункт.

Sp Выпраўце арфаграфічную памылку

P / T Пунктуацыя / Час

^ Уставіць яшчэ адно слова

// Пачніце новы абзац

? Гэта не мае сэнсу

E.g. Прывядзіце прыклады.



DfE: агляд працоўнай нагрузкі па
ацэньванні вучняў

✓ Значна

✓ Кантралюема

✓ Матывацыйна



1. Good example (добры прыклад)

2. Bad example (дрэнны прыклад)

https://drive.google.com/open?id=1J4LEQdTHJgBGnze2cWL5CE00_O95T7uV
https://drive.google.com/open?id=1ekQSZoEzt4aR5bb0cR0wTeDIVKNfyPkf


No.
Фарміруем/Мадэлюем

Для зваротнай сувязі



Я раблю, мы робім, ты робіш



Змадэлюйце сваю працу

З часам … рабі/ не рабі

1. Адказвайце на пытанні

2. Паўтарыце заданне
3. Прыміце "я не магу гэтага 

зрабіць”

4. Мадэль "працуем ў 
цішыні"

5. Прапануйце кагнітыўную 
падтрымку… 



No.7b
5-Хвілінны План

Ацэнкі



5-Хвілінны План АцэнкіАгульная карціна? (Мэта ацэнкі 
для гэтай часткі працы?)

Асноўныя пункты 

ацэнкі : падзяліцца з 

вучнямі

Распаўсюджаныя Памылкі?

АКТЫЎНАЯ 
АЦЭНКА:

Перавучваць?

Ross McGill - @TeacherToolkit & Stephen Tierney @LeadingLearner

ПАДСУМОЎВАЮЧАЯ 
АЦЭНКА:

Раздрукуй свой шлях, каб засяродзіцца на ацэнцы вучня!

Каментарыі : Сістэма балаў:

Што павінна / не павінна

быць адзначана?
Ці патрабуецца

адказ/рэакцыя вучня на 

зваротную сувязь?

Ацэнка ад аднакласнікаў

/ самаацэнка ?

Каб

палепшыць

навучанне

вучняў

для вымярэння прагрэсу навучання

Што трэба змяніць у 

дзейнасці



13 парад для настаўнікаў пры ацэньванні работ вучняў
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1. Сама-ацэньванне

2. Вучнеўскі маркер

3. Крытэрыі поспеху розным колерам

4. Самаацэнка/ацэнка аднакласнікаў

5. Святлафор

6. «Жывое» ацэньванне

7. Па некалькі за раз!

8. Адкрыць на старонцы

9. Перайсці да кніг …
10. Ліст ацэнкі класа

11. Кантрольныя работы

12. Адзнака ў класе ... адзначыць знаёмага..

13. . ...і замяніць "адзнака"на "зваротная 
сувязь". 



Зваротная сувязь для ўсяго класса
Class: …………………………………..
Date: …………………………………..
Context: …………………………………..

19

Зорка: Мэта: Дзеянне: Чэлендж:

Пісьменнасць:



Памяньшайце працоўную нагрузку …(link)

https://drive.google.com/open?id=1iqyJkzhvHRmopmrLPYZ2ChOx3FnVT4-zduMtJUZXZJ0


PLANаванне
Навучанне-ацэнка



No.6
Кагнітыўнае планаванне

ўрока



3 спосабы планавання ўрока



Што?

Why?



“Стыкерны” метад. Схема. 

Занятак 1 Занятак 2 Занятак 6 Занятак

11

Занятак 

17
Занятак

22

Падвядзем 
вынікі 

заняткаў 
1 & 2

Выкарыстоўваючы структуру «5-хвілінны план урока» - у прыватнасці the Stickability метад - ад ‘што?’ 

да ‘чаму’? - для больш доўгатэрміновых падыходаў каб знізіць працоўную нагрузку, 

каб засяродзіцца на навучанні. Разгледзьце “стыкерны” метад. 

Падвядзем 
вынікі 

заняткаў 

6-8

Падвядзем

вынікі заняткаў

2, 6 & 11



Практыкаванне
Актыўная ацэнка

Мінулы месяц

Веды абмеркаваныя…

Мінулы тыдзень

Агульныя ідэі…..

Сёння

Растлумачце памылкі; апытанне ...

Апошні ўрок

Асноўныя пытанні. ..



● www.TeacherToolkit.co.uk/5MinPlan/series

● bit.ly/5MinBooklet
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140 краін; 1 мільёнаў загрузак - www.TeacherToolkit.co.uk/5MinPlan

працуе на iPad і тэлефонах; 

захоўвае і загружае ў PDF 

(студзень 2019)

www.5MinuteLessonPlan.co.uk

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


Навучанне
ацэнка-плаванванне



17 прынцыпаў эфектыўнага навучання

30

1. Пачніце ўрок з кароткага агляду

2. Давайце новы матэрыял маленькімі крокамі (прафесар Барак Розеншайн )
3. Абмяжуйце аб'ём матэрыялу, які студэнты атрымліваюць за адзін раз

4. Дайце выразныя і падрабязныя інструкцыі і тлумачэнні

5. Задавайце вялікую колькасць пытанняў і правярайце на разуменне

6. Забяспечце высокі ўзровень актыўнай практыкі для ўсіх навучэнцаў
7. Скіроўвайёе вучняў, каб яны пачалі практыкаваць
8. Думайце услых і давайце мадэлі дзеяння

9. Прывядзіце мадэлі адпрацаваных задач

10. Папрасіце вучняў растлумачыць, што яны даведаліся

11. Праверце адказы ўсіх вучняў
12. Забяспечце сістэматычную зваротную сувязь і выпраўленні

13. Выкарыстоўвайце больш часу для тлумачэнняў

14. Шмат прыкладаў

15. Пры неабходнасці перавучвайце матэрыял

16. Рыхтуйце вучняў да самастойнай практыкі
17. Кантралюйце вучняў, калі яны пачынаюць самастойную практыку. 



1. M = матэрыялы, якія спратрэбяцца
2. I = на сваіх месцах або можна пермяшчацца
3. N = узровень шуму, які дапускаецца
4. T = часна выкананне практыкавання 

M.I.N.T («МЯТА»)- што паведаміць 
перад пачаткам практыкавання



M.I.N.T.
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Прамыя інструкцыі d=0.70

1. Хэці = называе гэта ‘яснасць настаўніка’ d=0.75

2. Яснасць мовы = перадумова яснасці настаўніка напр. Практыкаванні пад 
кіраўніцтвам настаўніка

3. Пад кіраўніцтвам настаўніка = выразна перадаваць мэты ўрока

4. Дасягненьне = станоўчае ўздзеянне (esp. Disadvantaged students), Ko et al, 2014 

Idea 1 / Evidence summary - page 119



No.4
Пытанні



Пытанні Фермі

1. ... выкарыстоўваць ацэнку, здаровы сэнс і лікавыя развагі, каб 

вылічыць велічыні, якія было цяжка ці немагчыма вымераць.

2. Ён наўмысна задаваў пытанні з абмежаванай інфармацыяй.

3. Яго пытанні падкрэсліваюць працэс, а не адказ. 

Нарадзіўся ў Рыме (верасень 1901-лістапад 1954)

У 1926 годзе ён адкрыў статыстычныя законы,

вядомыя як статыстыка Фермі.



Прыклады пытанняў Фермі
Колькі настаўнікаў вы маглі б змясціць у гэтым пакоі?

Колькі вучняў акружыла б вашу школу, калі б яны трымаліся за рукі? 

Колькі ў Менску 10-гадовых дзяцей? 

Колькі гароху трэба, каб напоўніць ванну? 

Колькі сшыткаў можна скласці на кухонным стале? 

Колькі гадзін настаўнік спіць на працягу працоўнага тыдня? 

Колькі зефіру спатрэбіцца, каб пакрыць падлогу ў класе?

Як далёка пчала лётае кожны дзень? 

Колькі чалавек знаходзіцца ў паветры над Беларуссю ў любы момант часу?

Калі б мы ўсе стаялі адзін у аднаго на плячах, якой вышыні была б гэта вежа?



Дыягнастычныя пытанні
Добрае дыягнастычнае пытанне мае 4 адказы:

a. ‘Правільны правільны’ адказ

b. Правільны адказ

c. Амаль правільны адказ

d. Няправільны адказ.



Прыклады такіх пытанняў

Колькі бабоў ў адной бляшанцы?

1. 350

2. 75

3. 5,000

4. 300



Замры, Чакай, Атакуй, Адскоквай!



1. Высвятляй

2. Аспрэчвай здагадкі

3. Для пошука збірай погляды +

меркаванні 

4. Прагназуй, што настаўнікі павінны

паўтараць

Замры, Чакай, Атакуй, Адскоквай!



Як гэта магчыма?

+



No.3
выпадковы выклік



выпадковы 
выклік 
(правіла 
непады-
мання рукі)

http://www.youtube.com/watch?v=ioLDgaA5Fqw
http://www.youtube.com/watch?v=ioLDgaA5Fqw


No.2
Ніякай Адмовы

высокія чаканні ад вучняў



Настаўнікі 
дэманстру
юць 
тэхніку 
высокіх 
чаканняў

http://www.youtube.com/watch?v=R_DfdnuBV4k
http://www.youtube.com/watch?v=R_DfdnuBV4k


УСТАНЬЦЕ



1. Выпадковы
выклік

2.Ніякаи адмовы
3.Чакаице + 4. Fermi 



“Finished files are the 

result of years of 

scientific study 

combined with the 

experience of years.”



“Finished files are the 

result of years of 

scientific study 

combined with the 

experience of years.”



“Finished files are the 

result of years of 

scientific study 

combined with the 

experience of years.”



Эфект
празмернасці

Дзе навучанне перагружана, калі прадстаўлена дадатковая інфармацыя...



Эфект празмернасці:

Працоўная памяць перагружана

image by onderzoekonderwijs

https://onderzoekonderwijs.files.wordpress.com/2017/03/redundancy-1.png


• 



Bears enjoy eating honey.
(Мядзведзі любяць есці мёд)



Bears enjoy eating honey.
(Мядзведзі любяць есці мёд)



1. Успомніць
2.Невербальная камунікацыя



7 x ? = 28



Памяць ...

58

 практыцы для пабудовы добраНавучэнцы маюць патрэбу ў шырокай 
звязаных ланцужкоў ідэй …
Эпізадычныя - асабістыя падзеі

Семантычныя - навакольны свет

Credit: Psychologyandi

ПАМЯЦЬ

Кароткатэрміновая

працоўная

Доўгатэрміновая

Усвядомленая

Эпізадычная 

памяць
Семантычная 

памяць

Падсвядомая

Грунтоўная

памяць

Працэсуальная

памяць

http://www.psychologyandi.com/types-of-memory-in-psychology/


Памяць

1. Аўтабіяграфічная памяць = сувязі ў мозгу, а не "успамін" пра сябе

2. Падатлівая = няўстойлівая і ненадзейная

3. Успаміны = мы будуем і рэканструіруем, а не здабываем і ўспамінаем

4. Навучанне = патрабуе памяці; запамінанне і забыванне

5. Узгадкі пра кепскае становішча = чаго не будзе хапаць 

See Psychology and Wellbeing summary - by Dr. Tim O’Brien - page 111-112



No.1
Матрыца Пытанняў



Дыферэнцыраваная Матрыца Пытанняў

Is? / Does?

Ёсць

Has? / Did? / Was?

Было

Can?

Магчымасць

Should?

Думка

Would? / Could?

Імавернасць

Will?

Прадказанне

Might?

Уяўленне

Што?

Падзея

Дзе?

Месца

Калі?

Час

Які?

Выбар

Хто?

Чалавек

Чаму?

Прычына

Як?

Значэнне



Матрыца Гісторыі
Is? / Does?
Present

Has? / Did? / Was?
Past

Can?

Possibility

Should?

Opinion

Would? / Could?
Probability

Will?

Prediction

Might?

Imagination

What?
Event

Where?
Place

When?
Time

Which?
Choice

Who?
Person

Why?
Reason

How?
Meaning



Differentiated Question Matrix
Is? / Does?
Present

Has? / Did? / Was?
Past

Can?

Possibility

Should?

Opinion

Would? / Could?
Probability

Will?

Prediction

Might?

Imagination

What?
Event

Input here

Where?
Place

Input here

When?
Time

Input here

Which?
Choice

Input here

Who?
Person

Input here

Why?
Reason

Input here

How?
Meaning

Input here



History Matrix
Is? / Does?
Present

Has? / Did? / Was?
Past

Can?

Possibility

Should?

Opinion

Would? / Could?
Probability

Will?

Prediction

Might?

Imagination

What?
Event

Where?
Place

When?
Time

Which?
Choice

Who?
Person

Why?
Reason

How?
Meaning

What is this 
scene 

showing?

Where is this 
currently 

happening?

When has this 
happened in 

the UK?

What did the people 
living in this period 

have to eat?

How did this affect 
the size of the 
population?

Which of the types 
of food should 

families eat more?

How should we use 
this information?

Why should we care 
about the past?

Why would knowing 
about the past help 

us in the future?

When will this 
kind of famine 
happen again?

Who might solve 
problems like 

this?

Why might this 
happen again in 

the UK?





Takeaway



Напэўна, самая лепшая палітыка ў 

галіне выкладання і навучання ў 

свеце..



Зваротная сувязь  рэгулярная і дыягнастычная, каб настаўнікі маглі бачыць, што

Вучні робяць 

Плануй, каб зразумець “чаму” вучні вучацца

Каб гэта падыходзіла пад патрэбы ўсіх вучняў

Інструкцыі трэба даводзіць да вучняў 

з відавочным выкарыстаннем мовы

Каб вучні зразумелі, што ад іх патрабуюць,

Прыцягвайце. Вучыце згодна зваротнай сувязі.



1. Занальная ацэнка (ацэньваем толькі частку працы)

2. Мадэляванне

3. 5-хвілінны план

4. 5-хвілінны план: метад “stickability”

5. Чакаем: пытанні Фермі і дыягнастычныя пытанні

6. Тэхнікі непадымання рук і дэманстрацыі высокіх чаканняў

7. The Question Matrix - Матрыца пытанняў-задавайце лепшыя 

(запланаваныя) пытанні 



bit.ly/CPDpack

RESOURCE DOWNLOAD 







THANK YOU!

Email:

Support@TeacherToolkit.co.uk

mailto:Support@TEacherToolkit.co.uk
http://www.youtube.com/watch?v=fS0SyW980YI
http://www.youtube.com/watch?v=fS0SyW980YI



