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Ву чо ба за ўзна га ро ду?
«ЗВЯЗ ДА»: Сён ня ўво гу ле без ад знак у 

бе ла рус кай шко ле на ву ча юц ца толь кі вуч-
ні пер шых і дру гіх кла саў. Праў да, ад зна кі 
мно гія на стаў ні кі ўсё роў на за мя ня юць на 
зо рач кі, со ней кі, флаж кі і гэ так да лей, каб 
за фік са ваць на пе рад рух у ву чо бе сва іх вуч-
няў. Ка жуць, што без вы стаў лен ня ад зна кі ў 
дзён ні ку цяж ка рас тлу ма чыць баць кам, на 
якім уз роў ні раз віц ця зна хо дзіц ца іх дзі ця. 
Вось і атрым лі ва ец ца, што ў ад на го дзі ця ці 
шмат зо ра чак, а ў дру го га іх уво гу ле ня ма. 
Пры чым гэ та дзі ця ра зу мее, што ні ко лі не 
да го ніць сва іх больш па спя хо вых ад на клас-
ні каў, і ці ка васць да ву чо бы ў яго зні кае. Як 
вы лі чы це, ці маг чы ма ад мо віц ца ад ма дэ лі 
кан ку рэнт ных ад но сін у шко ле?

Мі ха іл КУ ДЗЕЙ КА:
— Па куль у шко ле дзей ні чае рэй тын га вая 

сіс тэ ма, ад кан ку рэн цыі нам не па зба віц ца. 
Нель га скід ваць з ра хун каў і стэ рэа ты пы, якія 
скла лі ся ў дзя цей і да рос лых у да чы нен ні да 
шко лы. Да вай це пры зна ем ся: мы не ўяў ля ем 
са бе шко лу без ад знак. Ву чыц ца — азна чае 
для нас 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. Каб па ка раць ці пад тры маць дзі-
ця — вы стаў ля ец ца ад зна ка ў дзён нік і жур-
нал. Баць кі пы та юц ца ў дзя цей аб тым, што 
яны атры ма лі ў шко ле. А ў гу тар ках з сяб ра мі 
ці ка ле га мі ці ка вяц ца, як ву чац ца іх дзе ці...

Але на РА ДЗЕ ВІЧ:
— Ад зна ка пе ра тва ры ла ся ў на шым гра-

мад стве ў сім вал па спя хо вас ці, як но вая ма-
дэль ма шы ны, да ра гі га дзін нік ці адзен не вя до-
ма га брэн да. Доб ры мі ад зна ка мі дзя цей мож на 
па хва ліц ца пе рад зна ё мы мі і су се дзя мі, як, 
на прык лад, но вай ма дэл лю смарт фо на. Што 
ма юць на ўва зе да рос лыя, ка лі пы та юц ца ў дзі-
ця ці, як ты ву чыш ся? На ту раль на, якія ад зна кі 
атрым лі ва еш? Ні ко га, на са мрэч, не хва лю юць 
ве ды вуч ня. Га лоў нае — мець доб рыя ад зна кі. 
І гэ тыя ча кан ні пе ра да юц ца з па ка лен ня ў па-
ка лен не. Дзе ці пры звы чай ва юц ца пра ца ваць 
за ўзна га ро ду — ад зна ку, па хва лу, зна чок вы-
дат ні ка...

Ужо ў па чат ко вай шко ле па чы на ец ца па-
дзел вуч няў на па спя хо вых і не па спя хо вых, 
та кім чы нам у дзі ця чым ка лек ты ве ўзні кае кан-
ку рэн цыя. А ў лю бой спа бор ніц кай сі ту а цыі 
ёсць як пе ра мож цы, так і аў тсай да ры. Тым 
дзе цям, хто ад стае ў ву чо бе, да во дзіц ца не 
са лод ка, асаб лі ва, ка лі яны зноў і зноў атрым-
лі ва юць дрэн ныя ад зна кі. Та кі ву чань мо жа 
на заўж ды стра ціць ве ру ў ся бе. Ме на ві та та-
му ў мно гіх кра і нах све ту ў па чат ко вай шко ле 
ад знак уво гу ле не вы стаў ля юць (у тым лі ку і 
ўмоў ных знач коў, якія на са мрэч вы кон ва юць 
тую ж мэ ту, што і ад зна кі), за мя ня ю чы ацэнь-
ван не ў ба лах ак тыў най ацэн кай.

Свят ла на ЛО КІС:
— Я цу доў на па мя таю, што ка лі ў пер шым і 

дру гім кла сах толь кі ўво дзі ла ся без ад зна ка вае 
на ву чан не, рэ ак цыя з бо ку на стаў ні каў бы ла 
вель мі не га тыў ная. Ад зна ка на столь кі важ ны 
для на шай шко лы ат ры бут, што ад мо віц ца ад 
яе пе да го гі бы лі на той мо мант не га то выя. 
Прай шоў час, але пе да га гіч ная гра мад скасць 
па-ра ней ша му «бур ліць»: ёсць на стаў ні кі, упэў-
не ныя, што без ад знак шко ла іс на ваць не мо-
жа, і яны вы сту па юць за іх вяр тан не, але шмат 
на стаў ні каў пе ра ка на ныя, што ад знак, асаб-
лі ва ў па чат ко вай шко ле, уво гу ле не па він на 
быць. Я ад но шу ся да апош няй ка тэ го рыі.

11 га доў 
«школь на га зня во лен ня»

«ЗВЯЗ ДА»: І ўсё ж та кі хто, на ва шу дум-
ку, у шко ле га лоў ная фі гу ра: ву чань з яго 
па трэ ба мі ці на стаў нік, у ру ках яко га ма ец ца 
ўвесь ар се нал для па ка ран ня? Не сак рэт, 
што «дзя сят ка» ці «дзя вят ка», атры ма ныя 
ў ад на го на стаў ні ка, мо гуць быць не раў на-
знач ныя «дзя вят кам» і «дзя сят кам», атры-
ма ным у ін ша га на стаў ні ка. А не ка то рыя 
на стаў ні кі прын цы по ва не вы стаў ля юць 
«дзя ся так». На коль кі ўво гу ле ад зна ка мо-
жа быць аб' ек тыў най?

Мі ха іл КУ ДЗЕЙ КА:
— На сён няш ні дзень, га лоў ным за ста ец ца 

на стаў нік са сва ім ар се на лам «ка раль ных» 
ін стру мен таў. Ад зна ка — адзін з іх. Час та гэ-
ты ін стру мент вы ка рыс тоў ва ец ца суб' ек тыў на, 
эма цый на і без рэ флек сіў на. Для на стаў ні ка 
ад зна ка — вель мі зруч ная: яна заў сё ды пад 
ру кой, мае ца ну ў ва чах баць коў, уплы вае на 
ся рэд ні бал атэс та та, а зна чыць, мо жа вы ка-
рыс тоў вац ца як ры чаг для ўзмац нен ня ўздзе-
ян ня на вуч ня, яго па во дзі ны і па спя хо васць. 
Для пе да го га яна зруч ная яшчэ і тым, што не 
па тра буе рэ флек сіі, зва рот най су вя зі (з вуч-

ня мі, баць ка мі), да дат ко вай 
пра цы. Усе праб ле мы лёг ка пе-
ра кла да юц ца на пле чы вуч няў: 
не вы ву чыў, не зра зу меў, не па-
спеў — сам ві на ва ты, ін шы раз 
ра бі лепш, па спя вай, за да вай 
на стаў ні ку пы тан ні. Га лоў нае ў 
сю жэт на-ро ле вай гуль ні пад наз-
вай «Шко ла» ўсім раз ве сіць яр-
лы кі — «вы дат нік», «ха ра шыст», 
«гуль тай», «ду рань» — і зняць з 
ся бе ад каз насць. На жаль, але 
ня рэд ка мож на па чуць ад на-
стаў ні ка і фра зу кштал ту «Ну як 
мож на быць та кім гуль та ём?» ці 
яшчэ горш «Як мож на быць та-
кім дур нем?». Але ж ці ві на ва тае 
дзі ця ў тым, што ў яго ад пры ро-
ды ня ма здоль нас цяў да тых ці 
ін шых на вук? Не!!!

Трэ ба, на рэш це, зра зу мець, 
што ўсе мы — роз ныя. Ад пры ро ды роз ныя. У 
нас роз ныя ці ка вас ці і маг чы мас ці. Дык ча му 
мы на пра ця гу ўся го на ву чан ня ў шко ле фар-
мі ру ем у мно гіх дзя цей комп лекс «двое чні ка» 
і тым са мым ад бі ва ем у іх жа дан не ву чыц ца? 
Вось і да во дзіц ца ім ха дзіць у шко лу, як на 
ка тар гу, каб атры маць атэс тат. «Тэр мін зня во-
лен ня», між ін шым, скла дае 11 га доў!

Свят ла на ЛО КІС:
— Пра цу ю чы ў па чат ко вых кла сах больш 

як 25 га доў, я раз ва жа ла над тым, ча му ў па-
чат ко вай шко ле баць кі ах вот на пры хо дзяць 
на баць коў скія схо ды, а ў ся рэд няй і стар шай 
шко ле шэ ра гі баць коў ра дзе юць... Пры чым на 
за пра шэн ні на стаў ні ка за ві таць у шко лу хут чэй 
ад гу ка юц ца баць кі па спя хо вых дзя цей.

Мяр кую, та му, што ў пер шыя га ды ву чо-
бы дзі ця ці баць кі мак сі маль на за ці каў ле ныя ў 
тым, каб атры маць ад на стаў ні ка зва рот ную 
су вязь. Але што ад бы ва ец ца да лей? На стаў-
нік сіс тэ ма тыч на вы стаў ляе пэў на му вуч ню 
ніз кія і ся рэд нія ад зна кі. На коль кі яны ін фар-
ма тыў ныя для баць коў? Упэў не на, што вель мі 
ін фар ма тыў ныя, та му што праз ад зна ку баць кі 
атрым лі ва юць ад на стаў ні ка не га тыў пра сваё 
дзі ця. І на вош та ім іс ці на баць коў скі сход, каб 
яшчэ раз па чуць тое, пра што яны і так ужо 
зда гад ва юц ца.

А ка лі ня ма па ся рэд ні ка, у ро лі яко га вы-
сту пае ад зна ка, у да рос лых уз ні кае па трэ ба 
аса біс та да ве дац ца аб праб ле мах і пос пе хах 
ву чо бы свай го дзі ця ці ў шко ле. Ад зна ка на 
пэў ным эта пе ад ся кае ўза е ма дзе ян не баць коў 
з на стаў ні кам.

Але на РА ДЗЕ ВІЧ:
— У цэнт ры ўся го аду ка цый на га пра цэ су 

ад на знач на па ві нен быць ву чань з яго ін ды ві-
ду аль ны мі па трэ ба мі і маг чы мас ця мі. А за да ча 
на стаў ні ка — вы бу да ваць аду ка цый ную тра ек-
то рыю з улі кам маг чы мас цяў кож на га дзі ця ці, 
па дзя ліц ца сва ёй ула дай з вуч ня мі, пры цяг-
нуць іх да пла на ван ня ўро ка, ана лі зу і ацэн кі. 
Су час ны на стаў нік не па ві нен за ста вац ца ма-
на па ліс там аду ка цый на га пра цэ су, а ме на ві та 
гэ та мы сён ня і на зі ра ем. На стаў нік — клю ча-
вая фі гу ра ў ства рэн ні ат мас фе ры ад кры тас ці, 
пад трым кі і ма ты ва цыі да на ву чан ня. Ак тыў ная 
ж ацэн ка (АА. — Аўт.) дае зва рот ную су вязь, 
дае дзі ця ці ін фар ма цыю, якая да па ма гае яму 
ву чыц ца, пе ра адоль ваць цяж кас ці...

Але на ПА ЛЕЙ КА:
— ...І браць ад каз насць за сваё на ву чан не. 

А ка лі ў ця бе ня ма ад каз нас ці, то аб якім са-
ма стой ным пры няц ці ра шэн няў і пра ек та ван ні 
ўлас на га жыц ця мо жа вес ці ся га вор ка?

Ся род клю ча вых кам пе тэн цый ча ла ве ка, 
на фар мі ра ван не і раз віц цё якіх па він на пра-
ца ваць су час ная шко ла, ёсць та кія, як умен не 
су мес на вы ра шаць праб ле мы, су пра цоў ні чаць 
у ка ман дзе. І ме на ві та ад та го, на коль кі мы 
на ву чым ся гэ та ра біць, і бу дзе за ле жаць у вы-
ні ку кан ку рэн та здоль насць на ша га гра мад ства 

і на шай эка но мі кі. Ад зна чым, што з 2015 го да 
гэ та кам пе тэн цыя да дат ко ва ма ні то рыц ца пад-
час пра вя дзен ня між на род на га да сле да ван ня 
якас ці аду ка цыі РІSА. А стра тэ гія ак тыў на га 
на ву чан ня як раз і сты му люе су пра цоў ніц тва: 
су пра цоў ніц тва на стаў ні ка і вуч ня, су пра цоў-
ніц тва на ву чэн цаў па між са бой, су пра цоў ніц-
тва ад мі ніст ра цыі і на стаў ні каў, баць коў і на-
стаў ні каў.

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ:
— Ак тыў ная 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 ны, што кож ны ву чань мо-
жа да сяг нуць мно га га, і ро бяць ак цэнт на яго 
пос пе хах у на ву чан ні без па раў на ння з ін шы мі 
вуч ня мі.

Свят ла на ПА ЛЯН СКАЯ:
— Мяр кую, што за да ча на стаў ні ка — ву-

чыць, а ацэнь ваць яго пра цу па він ны ін шыя. А 
ён сён ня сам вы сту пае ацэн шчы кам сва ёй пра-
цы. Сам на ву чыў — сам вы ста віў ад зна ку. Лі чу, 
што школь ныя ад зна кі не па він ны за ста вац ца 
ў ця пе раш нім вы гля дзе. Я так са ма не каль кі 
га доў ці ка ві ла ся, якую ад зна ку атры ма ла ў 
шко ле мая дач ка. І раз ва жа ла пры клад на так: 
ка лі яна атры ма ла «шас цёр ку», то гэ та ўжо 
дрэн на. А по тым да мя не прый шло ра зу мен-
не, што, мо жа быць, тая ж «шас цёр ка» май му 
дзі ця ці да ец ца больш скла да на, чым ка мусь ці 
«дзя вят ка» ці «дзя сят ка». А ка лі дач ка ста-
ра ла ся? Я ба чу, што ёй цяж ка да ец ца рус кая 
мо ва. Та му заў сё ды пы та ю ся ў на стаў ні цы, ці 
пры кла да ла на ма ган ні маё дзі ця? Ка лі яна пра-
цуе на мя жы сва іх маг чы мас цяў, зна чыць, яна 
ма лай чын ка. Га лоў нае, каб у дзі ця ці за хоў ваў-
ся сты мул да ву чо бы і ўлас на га рос ту...

Гля дзець не толь кі пад но гі
«ЗВЯЗ ДА»: Ці мож на на зваць ак тыў ную 

ацэн ку ру хам у бок су пра цоў ніц тва ў шко-
ле да рос лых і дзя цей? У чым за клю ча ец ца 
яе сут насць?

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:
— Ме на ві та ру хам, бо чым больш мы па-

глыб ля ем ся ў фі ла со фію ак тыў най ацэн кі, тым 
больш ра зу ме ем, што гэ та най леп шая ма дэль 
на ву чан ня, якая па бу да ва на на гу ма ніс тыч-
ных па чат ках, на дыя ло гу і су пра цоў ніц тве. 
Не вер це тым, хто за яў ляе, што і 10, і 20 га доў 
та му на зад мы ву чы лі дзя цей ме на ві та так, 
прос та не ве да лі, што гэ та на зы ва ец ца ак-
тыў най ацэн кай. Та кія за явы — жа дан не ся бе 
ўзвы сіць. Асоб ныя пры ёмы і срод кі не ка то ры мі 
пе да го га мі вы ка рыс тоў ва лі ся, а цэ лас ная тэх-
на ло гія, на жаль, не пры мя ня ла ся.

У чым яна за клю ча ец ца? Ак тыў ная ацэн-
ка — тэх на ло гія на ву чан ня, у ме жах якой вуч ні 
ма юць маг чы маць па ста ян на ба чыць і ра зу-
мець свае пос пе хі і ня ўда чы (ра да вац ца пер-
шым і лік ві да ваць пра бе лы); ава лод ваць пра-
цэ ду ра мі ацэн кі, кі ра ваць сва ім на ву чан нем.

Мі ха іл КУ ДЗЕЙ КА:
— Су час ная шко ла ад стае ў сва ім раз віц ці 

ад гра мад ства і яго за пы таў, якія ўжо даў но 
пай шлі на пе рад, па тра бу ю чы ад аду ка цыі якас-
ных зме наў у ад но сі нах да асо бы і яе ве даў, 
якія га ран ту юць па спя хо васць у жыц ці. На стаў-
нік ве рыць у тое, што ён — адзі ная кры ні ца 
ве даў і ня се гэ тыя ве ды, як сцяг, па тра бу ю чы 
да сва ёй асо бы ўва гі і па ва гі. Для вуч няў та кая 
па зі цыя на стаў ні ка даў но не ак ту аль ная, што 
пры вя ло да зні жэн ня ма ты ва цыі да на ву чан ня 
ў шко ле.

Але на РА ДЗЕ ВІЧ:
— Кож ны, хто ха дзіў у пе шыя па хо ды, ве-

дае, як шмат за ле жыць ад сцеж кі. Ка мя ніс тая, 
з ка ра ня мі, што тыр чаць у роз ныя ба кі, пры му-
шае ўдзель ні каў па хо ду за ся ро дзіць прак тыч-
на ўсю сваю ўва гу толь кі на тым, каб не ўпа сці, 

не звяр та ю чы ўва гу на пры га жосць пры ро ды і 

змяс тоў ныя склад ні кі па хо ду. Па доб ным чы-

нам ат мас фе ра кан ку рэн цыі і ўспры ман ня 

вуч ня як аб' ек та на ву чан ня вы му шае дзя цей 

пры кла даць на ма ган ні, каб ад па вя даць толь кі 
знеш нім фар маль ным ас пек там на ву чан ня 
і ацэнь ван ня, ад цяг ва ю чы ўва гу ад унут ра-
най ма ты ва цыі і са ма раз віц ця. Ак тыў ная ж 
ацэн ка спры яе ства рэн ню ў кла се ася род дзя 
для эфек тыў най ра зу мо вай дзей нас ці і на ву-
чан ня. Ка лі на стаў нік вы ка рыс тоў вае ак тыў-
ную ацэн ку сіс тэ ма тыч на, то вуч ні па чы на юць 
ра зу мець, як ад бы ва ец ца пра цэс на ву чан ня, 
для ча го яны хо дзяць у шко лу, з муж нас цю 
пры ма юць свае аду ка цый ныя вы ні кі, ве раць 
у тое, што яны мо гуць ву чыц ца лепш, ак тыў на 
су пра цоў ні ча юць, бя руць ад каз насць за сваё 
на ву чан не.

Да ну та Стэр на, поль скі экс перт у ак тыў-
най ацэн цы, на зва ла яе но вай аду ка цый най 
фі ла со фі яй. Ак тыў ная ацэн ка 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 дэ ма кра тыч ным, 
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. Па-пер шае, на стаў ні ку трэ ба 
пры няць ідэю, што ўсе вуч ні мо гуць ву чыц-
ца: кож ны на сва ім уз роў ні, па сту по ва пе ра-
адоль ва ю чы пры ступ ку за пры ступ кай, пры 
ад па вед най пад трым цы на стаў ні ка. А па мыл-
кі — гэ та на ту раль ны склад нік на ву чаль на га 
пра цэ су. Ад на са стра тэ гій АА — ву чым ся 
на па мыл ках. Ка лі пе да гог дае маг чы масць 
па мы ляц ца, іс тот на змя ня юц ца па во дзі ны 
вуч ня, яны смя лей па чы на юць вы каз вац ца, 
дзя ліц ца ці ка вы мі ідэ я мі, за да ваць пы тан ні, 
агуч ваць гі по тэ зы.

Па-дру гое, на стаў нік пра да стаў ляе вуч ням 
вы бар, а вы бар — гэ та ад каз насць. Ву чань 
мо жа вы бі раць: або атры маць ад зна ку за вы-
ка на ную пра цу, або за мест ад зна кі — ка мен та-

ШКОЛЬ НАЯ АД ЗНА КА:  

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ. Але на РА ДЗЕ ВІЧ. Але на ПА ЛЕЙ КА. Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ.

Мі ха і л КУ ДЗЕЙ КА. Свят ла на ЛО КІС. Свят ла на ПА ЛЯН СКАЯ.


