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АД КРЫЦЬ ДЗЕ ЦЯМ 
«ТА ЯМ НІ ЦУ»

Ак тыў ная ацэн ка (АА) — ме на ві та так 

на зы ва юць у Бе ла ру сі тэх на ло гію Fоrmаtіvе 

Аssеssmеnt (ды на міч нае ці фар мі ру ю чае 

ацэнь ван не), якая ста ла ў су свет най аду-

ка цыі мэй нстры мам. У Ра сіі пры жы ла ся наз-

ва «фар мі ру ю чае ацэнь ван не». 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. Яна скла да ец ца з 

важ ных эле мен таў, якія да па ма га юць зра-

біць пра цэс на ву чан ня больш скі ра ва ным на 

асо бу кож на га вуч ня. Ча му фі ла со фія? Та му 

што 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 аду ка цый най ма дэ лі.

— Тэх на ло гія ак тыў най ацэн кі ні ў якім 

ра зе не зво дзіц ца толь кі да ацэнь ван ня, — 

пад крэс лі вае 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 Мі ка лай 

ЗА ПРУД СКІ. — Гэ та стра тэ гія на ву чан ня, 

у ме жах якой школь ні кі ма юць маг чы масць 

па ста ян на ба чыць і ра зу мець свае пос пе хі 

і ня ўда чы. Ак тыў ная ацэн ка пад каз вае вуч-

ню, у якім кі рун ку яму ру хац ца да лей, ма ты-

вуе і пры му шае браць на ся бе ад каз насць за 

свае ве ды. Ак тыў ная ацэн ка — ін тэр ак тыў-

ная тэх на ло гія, за сна ва ная на па ста ян най 

зва рот най су вя зі.

Мі ка лай За пруд скі кан ста туе: час та вуч-

ні не ве да юць мэ ты і не мо гуць зра зу мець, 

што яны ро бяць на тым ці ін шым уро ку. 

А ка лі ад крыць дзе цям «та ям ні цу», на вош-

та яны ву чац ца, ра зам сфар му ля ваць мэ ту 

ўро ка, то мож на зра біць іх сва і мі са юз ні-

ка мі.

Ні ко га не трэ ба пе ра кон ваць у тым, што 

мэ та на стаў ні ка і мэ та вуч ня знеш не вы гля-

да юць па-роз на му. Але вель мі важ на, каб 

яны за гу ча лі ад ноль ка ва, а для гэ та га трэ ба 

пе ра клас ці мэ ту на стаў ні ка на да ступ ную 

вуч ню мо ву. Ці на стаў нік мож на пры мя ніць 

пры ём «На бор мэт»: вуч ні вы бі ра юць з пра-

па на ва ных толь кі тыя, якія ім па сі лах і якія 

для іх ці ка выя. Так пра цуе ад на з вя ду чых 

ідэй ак тыў най ацэн кі — маг чы масць свя до-

ма га вы ба ру.

— Мэ та не мо жа быць фар маль най, — 

па пя рэдж вае Мі ка лай За пруд скі. — Яна 

па він на ўказ ваць на тое, што бу дзе пра-

вя рац ца на вы ха дзе з уро ка, і быць да ся-

галь най для вы ка нан ня да мо ман ту, ка лі 

пра зві ніць зва нок. Вель мі моц ны ва ры-

янт — ства рэн не праб лем най сі ту а цыі, 

ка лі на ву чэн цы пры хо дзяць да вы сно вы, 

што для яе вы ра шэн ня не аб ход на штось-

ці ве даць і ўмець. І гэ та «штось ці» яны 

на зы ва юць са мі. Та кім чы нам школь ні кі 

са ма стой на вы зна ча юць сваю мэ ту. Мэ-

та па він на быць кан крэт най: дак лад на 

вы зна чаць тыя ве ды і ўмен ні, які мі, як 

мяр ку ец ца, ава ло да юць на ву чэн цы. Мэ-

та — гэ та ўяў лен не аб вы ні ках, якіх мы 

імк нём ся да сяг нуць, а не дэк ла ра цыя на-

ме раў на стаў ні ка.

ГІ ПО ТЭ ЗА, 
ЗА ГАД КА, 
СІ ТУ А ЦЫЯ...

«У баць кі бы ло дзве дач кі. Вы ра шыў ён 

ад даць іх за муж. Па пра ві лах жа ніх па ві нен 

быў узяць у жон кі ста рэй шую, але яму вель-

мі па да ба ла ся ма лод шая дач ка, якая за муж 

не збі ра ла ся. І ён па ста віў умо ву: «Ажа ню ся 

з той, у якой хут чэй за кі піць ва да ў чай ні ку». 

На кім ён ажа ніў ся і ча му?» Як вы ду ма е це, 

ці ці ка ва бу дзе вась мі клас ні кам шу каць на 

ўро ку фі зі кі ад каз на гэ та пы тан не?

— А вось вам яшчэ пры кла ды вы дат-

ных клю ча вых пы тан няў, сфар му ля ва ных 

на стаў ні ка мі, — ка жа Мі ка лай За пруд скі. — 

«Пер шая су свет ная вай-

на — вы пад ко васць або за-

ка на мер насць?», «Са вец кая 

бе ла ру сі за цыя 1920-х га доў: 

«За ла тое дзе ся ці год дзе» ў 

гіс то рыі бе ла рус кай мо вы або 

«пункт не зва ро ту»?», «Ча му 

лі чыц ца, што гра ма дзян ская 

вай на пры но сіць для кра і ны 

і яе лю дзей больш бед стваў, 

чым вай на з ін шай кра і най?», 

«Якім маг ло быць за кан чэн не 

вай ны 1812 го да, ка лі б На-

па ле он ад мя ніў пры гон нае 

пра ва і ад на віў Рэч Па спа лі-

тую?».

Клю ча вое пы тан не — гэ та 

той «кру чок», які чап ляе ўва гу 

вуч ня і не ад пус кае, па куль 

за да ча не бу дзе вы ра ша на. 

Та кія пы тан ні звяз ва юць ма-

тэ ры ял пад руч ні ка з жыц цём. На іх не ад-

ка жаш ад ра зу: трэ ба да сле да ваць і вы ву-

чаць. Яны ства ра юць па зна валь ную на пру-

жа насць у кла се, ма ты ву юць, на іх мож на 

па бу да ваць увесь урок. Але іх не заў сё ды 

лёг ка пры ду маць. Гэ та мо жа быць пы тан-

не-праб ле ма, пы тан не-гі по тэ за, за гад ка, за-

дан не, тэ зіс, сі ту а цыя, ма лю нак ці зды мак, 

ка лаж ці на ват па во дзі ны на стаў ні ка — ка лі 

ён ства рае пэў ную сі ту а цыю на ўро ку.

Яшчэ ад на «фіш ка» ак тыў най ацэн кі — 

ме тад не па ды ман ня ру кі. За ўва жа на, што 

пер шая ўзня тая ру ка «вы клю чае» з по шу ку 

ад ка заў пры клад на па ло ву вуч няў у кла се. 

Та му мно гія з пры хіль ні каў АА вы клі ка юць 

вуч няў для ад ка зу з да па мо гай жэ ра бя, 

на прык лад шля хам вы цяг ван ня па ло сак з 

проз ві шча мі.

— Мой зна ё мы на стаў нік хі міі вы ка рыс-

тоў вае для гэ тых мэт мя шок з грэц кі мі арэ-

ха мі, на якіх пра стаў ле ны ліч бы, — ад каз вае 

той ву чань, які пад гэ тай ліч бай за пі са ны ў 

клас ным жур на ле, — рас каз вае Мі ка лай 

За пруд скі. — На апош нім у на ву чаль ным 

го дзе ўро ку ад бы ва ец ца ўра чыс тае па ядан-

не арэ хаў вуч ня мі. А да 1 ве рас ня пе да гог 

за куп ляе но вы мя шок... Пра ві ла не па ды-

ман ня ру кі змян шае для вуч няў маг чы масць 

ад се дзец ца ў гля дзель най за ле, на ват ка лі 

ідзе ра бо та ў гру пе.

ЗНОЎ «ДВОЙ КА»?..
— Уя ві це ся бе ма ла дым педагогам, — 

пра па нуе на чаль нік Цэнт ра пра фе сій на-

га раз віц ця і іна ва цый най аду ка цыі АПА 

Але на РА ДЗЕ ВІЧ. — На ва шым уро ку пры-

сут ні чаў на стаў нік-ме та дыст 

ці, на прык лад, на мес нік ды-

рэк та ра. Гэ та быў трэ ці ці 

чац вёр ты са ма стой ны ўрок 

у ва шым жыц ці, та му вы з 

тры во гай рых ту е це ся па-

чуць мер ка ван не ме та дыс-

та ці кі раў ні ка. А ця пер па-

ду май це, як бы паў плы ва лі 

апі са ныя ні жэй сі ту а цыі на 

ва шу ўпэў не насць у са бе, 

ма ты ва цыю і эфек тыў насць 

пра цы? Пер шы ва ры янт — 

ме та дыст сы хо дзіць з кла-

са, не ска заў шы ні сло ва. 

Дру гі — ме та дыст без пе-

ра пын ку хва ліць ваш урок, 

на ват тыя яго мо ман ты, якія ві да воч на бы-

лі ня ўда лы мі. Трэ ці — ме та дыст пра па нуе 

пад ра бяз ны ана ліз па мы лак, якія вы зра бі лі, 

тлу ма чыць, як мож на іх па збег нуць. Чац вёр-

ты — ме та дыст хва ліць не ка то рыя ас пек ты 

пра ве дзе на га ўро ка, кры ты куе ін шыя ас пек-

ты, тлу ма чыць, што і як мож на па леп шыць, а 

за кан чвае сцвяр джэн нем, што ўво гу ле ўрок 

быў уда лы. Пя ты — як і ў па пя рэд нім пунк-

це, вы атры ма лі су месь пахва лы і кры ты кі, 

але ў цэ лым урок быў пры зна ны па срэд ным. 

Ка лі б пас ля кож на га ўро ка вы чу лі та кое ж 

мер ка ван не, то як бы вы ад чу ва лі ся бе пас ля 

30 уро каў? На коль кі гэ та да па маг ло б вам 

ву чыц ца? Ма ла ве ра год на, што рэ ак цыя на-

ву чэн цаў на пахва лу і кры ты ку бу дзе моц на 

ад роз ні вац ца ад ва шай улас най. Так, вуч ні не 

лю бяць, ка лі іх іг на ру юць, а па хва ла іх сты-

му люе... На ву чан не не бу дзе эфек тыў ным, 

ка лі па зба віць дзі ця на ват шан цу на пос пех. 

І зу сім ін шая спра ва, ка лі пос пе хі пры зна юц ца 

і ацэнь ва юц ца: у гэ тым вы пад ку і да аб грун-

та ва най і кан струк тыў най кры ты кі на ву чэн цы 

па ста вяц ца, хут чэй, як да ка рыс най...

«Кры тэ рыі ацэн кі (На Што Бу ЗУ — на што 

бу ду звяр таць ува гу) — адзін з най важ ней-

шых срод каў тэх на ло гіі АА, — пад крэс лі вае 

Але на Ра дзе віч. — Гэ та, так бы мо віць, кант-

ракт па між вуч нем і пе да го гам на кан крэт ны 

ўрок. Ка лі пе да гог ад ра зу вы зна чае кры тэ-

рыі пос пе ху, ву чань дак лад на ве дае, якую 

ра бо ту ён па ві нен вы ка наць, які мі бу дуць 

ча кан ні на стаў ні ка, а на стаў нік не мае праб-

лем з ацэнь ван нем пра цы вуч ня. Бы ва юць 

уро кі, на якіх дзе ці пра цу юць па прын цы пе 

«ка лі не да бя жым, дык хоць са грэ ем ся» ці 

не ве да юць, ку ды бег чы. А «На Што Бу ЗУ» — 

гэ та мар ке ры, каб вы зна чыц ца, ці не збі лі ся 

са шля ху да мэ ты.

Ну а фун да мен там ак тыў най ацэн кі з'яў-

ля ец ца па ста ян ная ін тэр ак тыў ная зва рот ная 

су вязь. «Алесь, на жаль, ты не спра віў ся з 

ра шэн нем за да чы! Зноў «двой ка»!» — гэ та 

не зва рот ная су вязь, бо ву чань атрым лі-

вае ад на стаў ні ка не ка мен та рый з рэ ка-

мен да цы я мі па па ляп шэн ні сва іх вы ні каў, а 

ад ра зу ад зна ку, — тлу ма чыць спе цы я ліст 

АПА. — Да вай це пры зна ем ся: во ка на стаў-

ні ка на цэ ле на ў пер шую чар гу на по шук па-

мы лак. Пра вя ра ю чы сшыт кі, мы ме на ві та 

іх шу ка ем, а трэ ба знай сці і ста ноў чыя мо-

ман ты, бо дзі ця ці па тра бу ец ца ма ты ва цыя. 

Доб ры ка мен та рый па ві нен быць звя за ны з 

кры тэ ры я мі «На Што Бу ЗУ» і ўклю чаць ча ты-

ры аба вяз ко выя эле мен ты: пад крэс лі ван не 

ста ноў чых ба коў пра цы вуч ня, ука зан не на 

тое, што па він на быць вы праў ле на, над чым 

трэ ба па пра ца ваць да дат ко ва, пад каз кі, як 

гэ та мож на зра біць, і па ра-

ды, у якім на прам ку ву чань 

па ві нен пра ца ваць да лей. 

Прос та ска заць «тут дрэн-

на, тут дрэн на і тут дрэн-

на» ня пра віль на. За мест 

ад зна кі ў ба лах на стаў нік 

ка мен туе дзей насць вуч-

ня на ўро ку, ажыц цяў ляе 

зва рот ную су вязь, якая 

па він на за ах воч ваць да 

да лей шай пра цы. Кры тэ-

ры яль ная (да дат ко ва да 

баль най) ацэн ка — адзін з 

асноў ных прын цы паў тэх-

на ло гіі ак тыў най ацэн кі.

АД ЗНА КА 
ДЛЯ БАЦЬ КОЎ?

За слу жа ны на стаў нік Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 

на мес нік ды рэк та ра мас коў скай шко лы 

№ 2116 Аляк сандр ПІ МЕ НАЎ па дзя ліў ся 

вы ні ка мі пра ве дзе на га ў ча ты рох ра сій скіх 

рэ гі ё нах да сле да ван ня. Яно аха пі ла ка ля 

1,5 ты ся чы на ву чэн цаў з 4-га па 10-ы кла сы, 

ка ля 200 пе да го гаў і 62 ды рэк та ры школ, а 

прад ме там вы ву чэн ня ста лі праб ле мы ацэнь-

ван ня аду ка цый ных да сяг нен няў на ву чэн цаў 

у су час най шко ле. Вы свет лі ла ся, у пры ват-

нас ці, што вуч ні і на стаў ні кі ма юць роз ныя 

ўяў лен ні ад нос на іс ну ю чай сіс тэ мы ацэнь-

ван ня на ўро ку і яе аб' ек тыў нас ці, уклю ча-

ю чы ра зу мен не кры тэ ры яў. Так, толь кі 45 % 

апы та ных школь ні каў за яві лі, што яны ра-

зам з на стаў ні кам вы зна ча юць мэ ты ўро ка. 

А на стаў ні кі ў гэ тым упэў не ны, як ка жуць, 

на ўсе сто! Не су мня ва юц ца ў аб' ек тыў нас ці 

ацэнь ван ня толь кі 43 пра цэн ты школь ні каў, 

пры чым з пя та га па дзя ся ты клас упэў не-

насць у аб' ек тыў нас ці ацэнь ван ня зні жа ец ца. 

Між ін шым, кры тэ рыі ацэнь ван ня ра зу ме юць 

уся го 49 пра цэн таў школь ні каў. За тое 99 (!) 

пра цэн таў пе да го гаў аб са лют на ўпэў не ны ва 

ўлас най аб' ек тыў нас ці!

«Што ў ацэнь ван ні ву чэб ных да сяг нен няў 

на ву чэн цаў з'яў ля ец ца для вас най больш 

важ ным?» — па ці ка ві лі ся ў пе да го гаў. 71 % 

з іх ад ка за лі: «На яў насць свай го пунк ту по-

гля ду». 69 % ука за лі на важ насць умен ня 

пры мя ніць вы ву ча нае на прак ты цы, 52 % — 

на ве дан не ву чэб на га ма тэ ры я лу, 47 % — 

на ўза е ма дзе ян не з ін шы мі на ву чэн ца мі... 

Пры чым усім гэ тым за явам не знай шло ся 

па цвяр джэн ня пры апы тан ні школь ні каў.

На ву чэн цы больш кры тыч на ста вяц ца да 

ад зна кі. 88 пра цэн таў на стаў ні каў лі чаць 

ад зна ку ў ба лах ма ты ва валь ным фак та рам. 

Ся род школь ні каў та кое мер ка ван не па дзя-

ля юць толь кі 35 % ад агуль най коль кас ці 

апы та ных, а ся род ды рэк та раў — 40 %. Кі-

раў ні кам за да лі яшчэ ад но важ нае пы тан не: 

«Хто, з ва ша га пунк ту по гля ду, з'яў ля ец ца 

га лоў ным за ці каў ле ным бо кам у ацэнь ван-

ні якас ці аду ка цыі і ака дэ міч ных пос пе хаў 

на ву чэн цаў з вы ка ры стан нем баль най сіс-

тэ мы?» На пер шым мес цы ака за лі ся баць кі 

(65 %), за тым на ву чэн цы (54 пра цэн ты), на-

стаў ні кі (46 %), ор га ны кі ра ван ня аду ка цы яй 

(24 %) і ад мі ніст ра цыя (8 %).

— На жаль, баць кам улас ці вая вель мі 

моц ная звыч ка — ацэнь ваць усё ў ба лах. 

І гэ та сур' ёз ная праб ле ма, — пад крэс лі вае 

Аляк сандр Пі ме наў. — Яны не ра зу ме юць, 

на вош та штось ці змя няць, ба яц ца зні жэн-

ня па спя хо вас ці ў дзі ця ці. А дзе ці на мно га 

больш ад кры тыя да пе ра мен. І на ват кі раў-

ні кі школ больш ад кры тыя, ча го не ска жаш 

пра на стаў ні каў. Апош нія ве да юць пра но-

выя па ды хо ды ў ацэнь ван ні, але рэа лі зу юць 

іх толь кі эпі за дыч на.

Аляк сандр Пі ме наў лі чыць, што ме на ві та 

на дзя цей трэ ба аба пі рац ца пры ўка ра нен-

ні фар мі ру ю ча га ацэнь ван ня. Ды рэк та раў 

школ так са ма мож на зра біць сва і мі са юз-

ні ка мі. Ён упэў не ны ў тым, што ра шэн ні ў 

аду ка цыі трэ ба пры маць на пад ста ве фак-

таў і да ных. А ўсе між на род ныя да сле да ван-

ні свед чаць, што фар мі ру ю чае ацэнь ван не 

(у Бе ла ру сі — ак тыў ная ацэн ка. — Аўт.) — 

клю ча вая па зі цыя для па ляп шэн ня аду ка-

цый ных вы ні каў школь ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВУ ЧО БА МО ЖА БЫЦЬ У РА ДАСЦЬ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Вуч ні не лю бяць, ка лі іх іг на ру юць, 
а па хва ла іх сты му люе... На ву чан не 
не бу дзе эфек тыў ным, ка лі па зба віць 
дзі ця на ват шан цу на пос пех».

«Бы ва юць уро кі, на якіх дзе ці 
пра цу юць па прын цы пе «ка лі не 
да бя жым, дык хоць са грэ ем ся».

«Во ка на стаў ні ка на цэ ле на 
ў пер шую чар гу на по шук па мы лак. 
Пра вя ра ю чы сшыт кі, мы ме на ві та 
іх шу ка ем, а трэ ба знай сці і 
ста ноў чыя мо ман ты».

99 (!) пра цэн таў пе да го гаў 
аб са лют на ўпэў не ны ва ўлас най 
аб' ек тыў нас ці!

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ: 
«Мэ та — не дэк ла ра цыя на ме раў на стаў ні ка...».

Але на РА ДЗЕ ВІЧ: «На Што Бу ЗУ» — гэ та кант ракт па між вуч нем 
і пе да го гам на кан крэт ны ўрок».

Аляк сандр ПІ МЕ НАЎ: 
«Баць кам улас ці вая вель мі моц ная звыч ка — ацэнь ваць усё ў ба лах».


