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«У до ме пра рва ла дзве 

тру бы: з ха лод най ва дой 

і га ра чай. З ха лод най 

у ква тэ ру вы лі ва ец ца 

70 літ раў ле дзя ной ва ды 

ў хві лі ну, а з га ра чай — 

12 літ раў у се кун ду. 

Па то нуць жы ха ры гэ тай 

ква тэ ры ў ле дзя ной ва дзе 

ці «зва рац ца»?

Як вы ду ма е це, ка лі б та кое пы-

тан не за да лі школь ні кам на ўро ку 

па ма тэ ма ты цы, ці па да ла ся б тэ ма 

«Адзін кі вы мя рэн ня» ім та кой ужо 

сум най? Умен не пе да го га фар-

му ля ваць пы тан ні, якія чап ля юць 

вуч няў на кру чок і ўтрым лі ва юць 

іх ува гу ўвесь урок, мож на па раў-

наць з са праўд ным мас тац твам. 

За кі даць пы тан ня мі пра сцей, ку ды 

больш скла да на тра піць у цэль...

У СУ СВЕТ НЫМ 
ТРЭН ДЗЕ

Гэ тым ле там у Ака дэ міі пас ля-

дып лом най аду ка цыі прай шоў ужо 

дру гі фес ты валь ак тыў най ацэн-

кі, які са браў ка ля ста пе да го гаў з 

усёй Бе ла ру сі — ідэй ных пры хіль-

ні каў гэ тай тэх на ло гіі на ву чан ня. 

Ці ка ва, што на дыс тан цый ны курс 

«Стра тэ гіі ак тыў най ацэн кі», які 

вось ужо шэсць га доў пра во дзіць 

Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы, 

за явак заў сё ды па сту пае больш, 

чым мо гуць за да во ліць ар га ні за-

та ры. Не ка то рыя вы пуск ні кі кур-

са пры зна юц ца, што ім уда ло ся 

тра піць на ву чо бу толь кі з трэ цяй 

спро бы. Але, пад на браў шы ся до-

све ду, мно гія паз ней ужо са мі 

ста но вяц ца мен та ра мі на кур се. 

Да ру ху пе да го гаў, якія па жа да-

лі пе ра гле дзець свае ме та ды на-

ву чан ня, да лу ча юц ца ўсё но выя 

эн ту зі яс ты. Ад бы ва ец ца са праўд-

ная лан цу го вая рэ ак цыя. Сё ле та, 

на прык лад, па свед чан ні аб за кан-

чэн ні кур са атры ма лі 72 пе да го гі, 

якія на пра ця гу шас ці ме ся цаў крок 

за кро кам спа сці га лі но вую фі ла-

со фію і ўво дзі лі ў сваю прак ты ку 

эле мен ты ак тыў най ацэн кі.

— У Еў ро пе гэ та тэх на ло гія 

вя до мая пад наз вай Formatіve 

Assessment (ды на міч нае ці фар-

мі ру ю чае ацэнь ван не). Ка лі ў 

2009 го дзе ў Бе ла русь пры еха лі 

на стаў ні кі з Вар ша вы, каб па дзя-

ліц ца сва ім до све дам, мы зра-

зу ме лі, што іс нуе цэ лая сіс тэ ма, 

эле мен тамі якой мы ра ней ка рыс-

та лі ся, але ра бі лі гэ та не сіс тэм на, 

а эпі за дыч на, — ка жа пра фе сар 

ка фед ры пе да го гі кі і ме недж-

мен ту аду ка цыі Ака дэ міі пас ля-

дып лом най аду ка цыі, кан ды дат 

пе да га гіч ных на вук, да цэнт Мі-

ка лай ЗА ПРУД СКІ. — У нас сфар-

мі ра ва ла ся свая гру па трэ не раў і 

паў ста ла пы тан не, як на зваць гэ ту 

сіс тэ му. Вы ра шы лі, што ў Бе ла ру-

сі бу дзе ак тыў ная ацэн ка (АА). 

Та ва рыст вам бе ла рус кай шко лы 

быў ство ра ны ад мыс ло вы сайт 

www.aacenka.by, дзе ар га ні за ва-

ны дыс тан цый ныя кур сы. У кра і не 

тры га ды пра ца ва лі 13 іна ва цый-

ных пля цо вак па ўка ра нен ні ак тыў-

най ацэн кі ў аду ка цый ны пра цэс. 

Ка ар ды на цыя іх дзей нас ці ажыц-

цяў ля ла ся цэнт рам пра фе сій на га 

раз віц ця і іна ва цый най аду ка цыі 

Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка-

цыі. Мно гі мі на стаў ні ка мі быў аба-

ро не ны во пыт пры мя нен ня АА, на 

пад ста ве яко га яны атры ма лі ка-

тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст». 

Пра во дзіц ца мност ва се мі на раў, 

трэ нін гаў, уро каў для да рос лых, 

май стар-кла саў у Ака дэ міі пас ля-

дып лом най аду ка цыі і рэ гі я наль-

ных ін сты ту тах раз віц ця аду ка цыі. 

Што мы ма ем сён ня, праз дзе вяць 

га доў? Ка лі на стаў ні кі ўме ла пры-

мя ня юць ак тыў ную ацэн ку, то ў іх 

вуч няў па вы ша юц ца ма ты ва цыя, 

ад каз насць за на ву чан не і, ад па-

вед на, якасць аду ка цыі.

Эфек тыў насць та ко га ацэнь-

ван ня па цвяр джа ец ца не толь кі во-

пы там на стаў ні каў, але і на ву кай. 

Ёсць вель мі грун тоў ныя да сле да-

ван ні аў стра лій ска га пра фе са ра 

Джо на Хэ ці, ву чо ных з Ад кры та га 

ўні вер сі тэ та Вя лі ка бры та ніі, якія 

да каз ва юць, што FА — ма дэль на-

ву чан ня, якая дае вя лі кі аду ка цый-

ны эфект. Яна пры зна ная са мым 

эфек тыў ным срод кам на ву чан ня.

«Але, на жаль, пры сут ні чае 

і пра фа на цыя, ёсць пры кла ды 

няўме ла га пры мя нен ня ак тыў най 

ацэн кі, вуль га ры за цыі ідэі, не рэ-

флек сіў на га вы ка ры стан ня знеш-

не пры ваб ных срод каў тэх на ло гіі 

АА, — кан ста туе Мі ка лай За пруд-

скі. — Та му я лі чу, што толь кі 

пра фе сі я на лізм аба ро ніць ак-

тыў ную ацэн ку...»

ТАН ЦУ ЕМ 
ВА КОЛ АД ЗНАК

Ці мож на на ву чыць та го, ка му 

не ці ка ва? Ці мо жа ніз кі бал ма ты-

ва ваць да на ву чан ня? Гэ тыя пы-

тан ні нель га на зваць ры та рыч ны-

мі. Ву чыц ца — азна чае для мно гіх 

атрым лі ваць ад зна кі. Аца ніць пра-

цу вуч ня — зна чыць аба вяз ко ва 

па ста віць яму ад зна ку.

Ак тыў ная ж ацэн ка прын цы по ва 

па збя гае кан ку рэн цыі. На стаў ні кі, 

якія яе вы ка рыс тоў ва юць, пе ра-

ка на ныя, што кож ны ву чань мо жа 

да сяг нуць мно га га, і ро бяць ак цэнт 

на яго пос пе хах без па раў на ння з 

ін шы мі вуч ня мі.

Усё на ву чан не ў ме жах ак тыў-

най ацэн кі пра ні за на зва рот най 

су вяз зю: ад на стаў ні ка да вуч ня, 

ад на стаў ні ка да баць коў, ад вуч-

ня да дру го га вуч ня, ад вуч ня да 

баць коў. Ме на ві та ка мен та рый ад 

на стаў ні ка (вус ны і пісь мо вы), а не 

ад зна ка ў ба лах, з'яў ля ец ца фун-

да мен там ак тыў най ацэн кі. Для 

пе да го гаў гэ та маг чы масць вяр-

нуць у аду ка цый ны пра цэс най-

больш сла бых вуч няў, бо дзе цям 

не ці ка ва, ка лі ў кла се ад бы ва ец ца 

раз бор толь кі най больш ты по вых 

па мы лак. Кож ны хо ча чуць най-

перш пра ся бе — пра свае пос пе хі 

і ня ўда чы.

— Ча му дзе ці час та ба яц ца ад-

каз ваць на ўро ку? Та му што ба-

яц ца не га тыў най рэ ак цыі на сваю 

па мыл ку, — раз ва жае на стаў нік 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 

Мі ха ліш каў скай ся рэд няй шко-

лы На тал ля ЯР МАК. — Я лі чу, 

што лю бая дум ка мае пра ва на іс-

на ван не, га лоў нае — яе ар гу мен-

та ваць. І вуч ні зу сім не па він ны 

ду маць гэ так са ма, як іх на стаў нік. 

Так, у мя не боль шы жыц цё вы во-

пыт, і я ма гу на кі ра ваць іх по шу кі 

ў пэў ным на прам ку, але ўсе ма-

юць пра ва на ўлас нае мер ка ван не. 

Пры та кім па ды хо дзе дзе ці смя лей 

па чы на юць вы каз вац ца, дзя ліц ца 

ідэ я мі, агуч ваць гі по тэ зы...

Ва ўсіх па він на быць упэў не-

насць, што лю бую іх дум ку адэ-

кват на ус пры муць як на стаў нік, 

так і ад на клас ні кі. Я пе ра ка на ла ся, 

што ак тыў ная ацэн ка да па ма гае 

вуч ню рас ці, га лоў най ста но віц ца 

не ад зна ка, а ацэн ка яго дзей нас-

ці. Зна чэн не мае не тое, коль кі ба-

лаў ты атры маў на ўро ку, а тое, 

ча му на ву чыў ся. Мы ж ву чым ся не 

дзе ля ад знак? Ва ўся ля кім ра зе, 

так па він на быць! Ак тыў ная ацэн ка 

ле чыць страх пе рад вы стаў лен нем 

ад зна кі...

На мес нік ды рэк та ра ся рэд няй 

шко лы № 5 г. Смар го ні на стаў нік 

гіс то рыі і гра ма да знаў ства Ла-

ры са ВА ЛЫ НЕЦ па пя рэдж вае аб 

па мыл ках пры за бес пя чэн ні зва-

рот най су вя зі: «Нель га вы ка рыс-

тоў ваць агуль ныя фра зы на кшталт 

«Цу доў на», «Ты ма лай ца!» Зва-

рот ная су вязь па він на быць мак сі-

маль на кан крэт най і ад ра са вац ца 

не 6 «А» кла су, а Пе цю, Ва сю, Але-

не і гэ так да лей. Трэ ба па каз ваць 

вуч ню, што ў яго атрым лі ва ец ца, 

а над чым яшчэ трэ ба пра ца ваць ці 

што трэ ба да пра ца ваць, даць яму 

пад каз ку, дзе знай сці па трэб ны 

ма тэ ры ял (кан крэт ную ста рон ку 

па ра гра фа, спа сыл ку на ін тэр нэт-

рэ сурс і гэ так да лей). І па чы наць 

трэ ба са ста ноў ча га: кры ты ка не 

па він на быць крыўд най. Без умоў-

на, за бяс пе чыць зва рот ную су вязь 

скла да на фі зіч на, да та го ж ра біць 

гэ та трэ ба не час ад ча су, а сіс тэ-

ма тыч на. За тое ў ад роз нен не ад 

ад зна кі ў ба лах ак тыў ная ацэн-

ка — больш ін фар ма тыў ная, 

яна пад каз вае вуч ню, у якім на-

прам ку яму ру хац ца да лей, да-

зва ляе эфек тыў на ма ты ва ваць 

вы ха ван цаў, пры му шае іх браць 

на ся бе ад каз насць за сваё на ву-

чан не... Пры зна ю ся, што для мя-

не са мае скла да нае ў ак тыў най 

ацэн цы — склас ці ці ка вае клю ча-

вое пы тан не і за бяс пе чыць зва рот-

ную су вязь».

ІНТ РЫ ГА 
НА ЎРО КУ

— Дзя ку ю чы ак тыў най ацэн-

цы ты ро біш ся больш ці ка вым для 

сва іх вуч няў, — за пэў ні вае на стаў-

ні ца бія ло гіі Ушац кай ся рэд няй 

шко лы Воль га ЖЫТ КАЯ. — 

А ма ты ва ваць іх да па ма гае якас на 

скла дзе нае клю ча вое пы тан не. На 

яго нель га ад на знач на ад ка заць 

«так» ці «не», яно па він на быць 

ад кры т ае. Гэ та кру чок, які не ад-

пус кае ўва гу дзі ця ці 45 хві лін.

Пы тан не па він на звя заць ма-

тэ ры ял, што бу дзе вы ву чац ца, з 

жыц цём. Каб вуч ні ра зу ме лі, як і 

дзе ім мо гуць спат рэ біц ца тыя ці 

ін шыя ве ды. Яно мо жа ахоп лі ваць 

адзін урок ці ўвесь раз дзел.

Вось не каль кі пры кла даў клю-

ча вых пы тан няў:

«Ча ла век і свет». 1 клас.

«Што больш страш на для дзі кіх 

жы вёл: хо лад ці го лад?»

Рус кая мо ва. 3 клас. Тэ ма 

«Утва рэн не слоў з да па мо гай 

су фік саў».

«Як пе ра ўтва рыць звы чай на га 

ка та ў ма лень ка га ці вя ліз на га?»

Бія ло гія. 10 клас. Тэ ма «Мо на-

гіб рыд нае скры жоў ван не».

«Вы ге не тык-се лек цы я нер. Да 

вас звяр нуў ся ваш ся бар — са ба-

ка вод-за вод чык. Яму пра па на ва лі 

шча ню ка хас кі за 400 руб лёў, за-

пэў ні ва ю чы, што той чыс та кроў ны. 

Які спо саб пра вер кі чыс та кроў нас-

ці са ба кі вы мо жа це пра па на ваць 

свай му сяб ру як ге не тык?»

Фі зі ка. 9 клас. Тэ ма ўро ку 

«Рух па інер цыі. Пер шы за кон 

Нью то на».

«Як вы лі чы це, ці маг чы ма зра-

біць так, каб це ла ру ха ла ся бяс-

кон ца?»

— Мож на ў якас ці клю ча во га 

пы тан ня ска рыс тац ца дзвю ма су-

праць лег лы мі дум ка мі, — пра па-

нуе Мі ка лай За пруд скі. — «Арыс-

то цель ка заў: «Каб це ла ру ха ла ся, 

трэ ба яго штур хаць...» А Нью тан 

сцвяр джаў, што для та го, каб це-

ла ру ха ла ся, трэ ба яму не пе ра-

шка джаць. Хто з іх меў ра цыю?» 

Вы дат на, ка лі клю ча выя пы тан ні 

пра ва ку юць дыс ку сію, ства ра юць 

праб лем ную сі ту а цыю.

Клю ча вым пы тан нем мо жа 

быць за да ча, за гад ка, гі по тэ за, 

лю бы прад мет (ска жам, цаг лі на 

на ўро ку ма тэ ма ты кі ці яб лык — 

на ўро ку гіс то рыі), ма лю нак, фо-

та, ка лаж, пла кат, ві дэа ро лік, 

лай фхак. Не звы чай ныя па во дзі-

ны на стаў ні ка, ка лі ён ства рае на 

ўро ку пэў ную сі ту а цыю, так са ма 

мо гуць за ча піць ува гу вуч няў. Лю-

бяць дзе ці і чор ныя скры ні, якія 

за хоў ва юць інт ры гу. Ка лі клю ча-

вое пы тан не доб ра пра ду ма на 

пе да го гам за га дзя, то на ўро ку 

пра цу юць усе.

«На за ня тках у сё мым кла се я 

па каз ваю на ву чэн цам раз гор ну-

тую да лонь, пя ро го лу ба, ліс це 

клё на, каш та на, ду ба і за даю ім 

пы тан не: «Што агуль на га па між гэ-

ты мі аб' ек та мі і як яны да па мо гуць 

нам сён ня на ўро ку?», — пры во-

дзіць яшчэ адзін прык лад са сва ёй 

прак ты кі Воль га Жыт кая.

Ці ка вае на зі ран не: дзе ці, якія 

да шко лы ах вот на рас пыт ва юць 

баць коў і вы ха валь ні каў пра ўсё, 

што яны ба чаць, страч ва юць та кую 

ці каў насць у шко ле. Ча му? Маг-

чы ма, гэ та вы нік та го, што ін фар-

ма цыю яны атрым лі ва юць ра ней, 

чым па спя ва юць ёю за ці ка віц ца? 

Да та го ж пе да гог час цей за ўсё не 

па кі дае ім ча су на раз ва гі і роз дум. 

На пы тан не «Як доў га ча ка е це 

ад ка зу?» боль шасць на стаў ні каў 

пры зна ец ца, што не каль кі се кун-

даў — да пер шай уз ня тай ру кі.

Пры хіль ні кі ак тыў най ацэн-

кі на зы ва юць яе но вай аду-

ка цый най фі ла со фі яй. Ча му 

ме на ві та фі ла со фі яй? Та му 

што АА па тра буе ад на стаў ні-

ка пры няць но вую ро лю і ад-

мо віц ца ад стэ рэа ты паў, якія 

скла лі ся ў тра ды цый най ма-

дэ лі. На стаў нік ву чыць не для 

та го, каб зла віць на па мыл-

ках, а для та го, каб на ву чыць. 

Ён не кант ра лёр, а парт нёр у 

пра цэ се на ву чан ня. У цэнт ры 

ўро ка зна хо дзіц ца ву чань з 

яго па трэ ба мі.

Для пе да го га ак тыў ная ацэн-

ка — шлях да змен: як унут ры 

ся бе, так і на во кал. Але лю бое 

раз віц цё — гэ та ў пэў най сту пе ні 

вы хад з зо ны кам фор ту...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На тал ля ЯР МАК: «Клю ча вым пы тан нем мо жа быць і фа та гра фія, і кар цін ка...»

РЭ АК ЦЫЯ ПАЙ ШЛА...
ЯК АК ТЫЎ НАЯ АЦЭН КА ЗА АХ ВОЧ ВАЕ ДА ВУ ЧО БЫ?

Ка мен та рый ад на стаў ні ка 
(вус ны і пісь мо вы), 
а не ад зна ка ў ба лах, 
з'яў ля ец ца фун да мен там 
ак тыў най ацэн кі.

«Клю ча вым пы тан нем 
мо жа быць за да ча, за гад ка, 
гі по тэ за, лю бы прад мет, 
ма лю нак, фо та, ка лаж, 
пла кат, ві дэа ро лік, лай фхак».

Воль га ЖЫТ КАЯ: «Дзя ку ю чы ак тыў най ацэн цы ты ро біш ся 
больш ці ка вым для сва іх вуч няў».


