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рый ад на стаў ні ка, які з'яў ля ец ца фун да мен там 
ак тыў най ацэн кі. Праз ка мен та рый на стаў нік 
па каз вае моц ныя ба кі вуч ня, пра бе лы ў за-
сва ен ні ма тэ ры я лу, дае рэ ка мен да цыі, як іх 
вы пра віць.

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ:
— Ак тыў ная ацэн ка пад каз вае вуч ню, у якім 

на прам ку ру хац ца. Ня ма сэн су спіс ваць, бо ся-
бе ж не пад ма неш. Яд ром ак тыў най ацэн кі з'яў-
ля ец ца зва рот ная су вязь. Пры гэ тым ак тыў ная 
ацэн ка не раз гля дае ацэнь ван не як кант роль, 
яна да зва ляе эфек тыў на ма ты ва ваць вуч няў, 
пры му шае іх браць на ся бе ад каз насць за сваё 
на ву чан не. Да ацэ на чнай дзей нас ці да лу ча юц-
ца і баць кі вуч няў.

Зноў «двой ка»?
«ЗВЯЗ ДА»: А як пра хо дзіць урок у кла се, 

дзе і пе да гог, і вуч ні пры ня лі но вую фі ла-
со фію? І ка му ўво гу ле пра сцей упі сац ца ў 
но выя рэа ліі: на стаў ні ку ці вуч ням?

Але на ПА ЛЕЙ КА:
— Каб зра зу мець роз ні цу, я пры вя ду вы ні-

кі ма ні то рын гу ўзроў ню на ву ча нас ці школь ні-
каў за мі ну лы на ву чаль ны год, які пра во дзіць 
На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі. Ма ні то рынг 
пра во дзіц ца па роз ных прад ме тах, але я 
гіс то рык, та му бу ду ка заць пра прад мет 
«Су свет ная гіс то рыя». У хо дзе ан ке та-
ван ня на ву чэн цаў бы ло ўста ноў ле на, 
што на ву чэб ных за ня тках па су вет най 
гіс то рыі амаль дзве трэ ці вуч няў ня ўваж-
лі ва слу ха юць ад ка зы сва іх ад на клас ні-
каў, не да паў ня юць ад ка зы ад на клас ні-
каў і не вы праў ля юць іх па мыл кі. Па ло ва 
вуч няў не вы кон ва юць усе за дан ні, што 
пра па ну юц ца на стаў ні кам, і не за да юць 
пы тан ні, ка лі штось ці не зра зу ме лі на 
ўро ку. 28% школь ні каў у той час, ка лі 
ад каз ва юць іх ад на клас ні кі, рых ту юц ца 
да дру го га пы тан ня, па якім іх мо гуць 
вы клі каць. Ана ла гіч ныя праб ле мы вы яў-
ле ныя і па ма тэ ма ты цы, бія ло гіі, фі зі цы. 
Па гля дзім, ці маг чы ма та кое ў рам ках 
ак тыў най ацэн кі?

Яд ро ак тыў най ацэн кі — гэ та па ста-
ян ная ін тэр ак тыў ная зва рот ная су вязь. 
Ад на з га лоў ных па мы лак мно гіх на стаў-
ні каў — мер ка ван не, што зва рот ная су-
вязь — гэ та лю бая ін фар ма цыя, якую ён 
пра да стаў ляе вуч ню і баць кам. «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 тар 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.

Доб ры ка мен тар — гэ та май стэр ства. 
Ен заў сё ды па ві нен уклю чаць ча ты ры эле-
мен ты: пад крэс лі ван не і па хва лу ста ноў-
чых ба коў пра цы вуч ня, ука зан не та го, 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. 

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:
— 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 га вуч ня, ад вуч ня да баць коў. Зва рот-
ная су вязь з'яў ля ец ца ас но вай ма біль нас ці ўсіх 
удзель ні каў пра цэ су.

Кант ракт па між вуч нем 
і пе да го гам

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ:
— У тра ды цый най школь най прак ты цы на-

стаў нік не заў сё ды па ве дам ляе вуч ням кры тэ-
рыі ацэн кі іх пра цы — на што ён бу дзе звяр таць 
ува гу пры ацэнь ван ні. На пы тан не вуч няў, што 
на стаў нік бу дзе пы тац ца, той ад каз вае: «Ву-
чы це ўсё!»

Нось бі ты фі ла со фіі ак тыў най ацэн кі ка рыс-
та юц ца аб рэ ві я ту рай «На Што Бу Зу» — гэ та 
кры тэ рыі ацэн кі, ін фар ма цыя для вуч няў — на 
што на стаў нік бу дзе звяр таць ува гу. 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 пра цу 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 ацэн кай пра цы вуч ня. Та кая яс-
насць — адзін з эле мен таў ства рэн ня ат мас-
фе ры, што грун ту ец ца на да ве ры да на стаў ні-
ка і на са ма стой нас ці вуч ня. З «На Што Бу Зу» 
ву чань ад чу вае ся бе на ўро ку больш упэў не-
на. Вель мі час та ву чань пры ад ка зе ля дош кі 
ка жа: «Я не ве даў, што вы бу дзе це пра гэ та 
пы тац ца...» З «На Што Бу Зу» та кія сі ту а цыі не 
ўзні ка юць. На прак ты цы агуч ван не кры тэ ры яў 
мо жа ад бы вац ца на кож ным уро ку. Ка лі на-
стаў нік дзе ліц ца з вуч ня мі сва і мі «сак рэ та мі», 
тыя пе ра ста юць быць прос та су зі раль ні ка мі, 

а ста но вяц ца ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі на ву-
чаль на га пра цэ су.

Бы ва юць уро кі, дзе 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.

Ра зам з тым ха чу за ўва жыць, што ак тыў ная 
ацэн ка не вы клю чае вы стаў лен ня ад знак. Але 
ка лі вы стаў ля ец ца ад зна ка ў ба лах, то ву чань 
дак лад на ве дае кры тэ рыі, ча му ён атры маў 
«8», «9» ці «10» ба лаў. І ён мо жа сам ся бе пра-
ве рыць. У на стаў ні ка ня ма ўла ды, каб па ні зіць 
яму ад зна ку, ска жам, за дрэн ныя па во дзі ны.

Але на ПА ЛЕЙ КА:
— У фо ку се ак тыў на га на ву чан ня — не 

ад зна ка, а ме на ві та ацэн ка. Ву чань пры мае 
ак тыў ны ўдзел ва ўлас ным на ву чан ні, бо ды-
яг нос ты ка ад бы ва ец ца ў пер шую чар гу для 
яго. Ён мае ад на стаў ні ка ка мен та рый — гэ та і 
ёсць зва рот ная су вязь. Ву чань ве дае кры тэ рыі 
пос пе ху і не ба іц ца ра біць па мыл кі. У на шай 
кра і не вы ка рыс тоў ва ец ца 10-баль ная шка ла, 
дзесь ці — 12-баль ная ці на ват 100-баль ная. 
Але ка лі ёсць кан крэт ныя кры тэ рыі пос пе ху, 
то ву чань без праб лем упі шац ца ў лю бую но-
вую рэ ча іс насць.

Свят ла на ЛО КІС:
— На мой по гляд, вуч ням і са праў ды пра-

сцей упі сац ца ў но выя рэа ліі, та му што дзе-
ці — гэ та плас ты лін. Пры ак тыў най ацэн цы ў 
вуч ня ня ма за леж нас ці ад ад зна кі. І гэ та вя лі кі 
плюс. Ён за да во ле ны тым, як аца ні лі пра цу 
яго ад на клас ні кі, і як, у пер шую чар гу, ён сам 
ся бе аца ніў. Са ма ацэн ка — ма гут ны ру ха вік 
на ву чан ня.

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ:
— У кож на га дзі ця ці свая хут касць на ву-

чан ня, і ак тыў ная ацэн ка да зва ляе кож на му 
вы браць хут касць, з якой на ву чац ца.

Пос пех або ня ўда ча ў ба лах
«ЗВЯЗ ДА»: Не ма гу не па ці ка віц ца, а на-

коль кі ак тыў ная ацэн ка ўпіс ва ец ца ў рэа ліі 
і маг чы мас ці на шых на стаў ні каў? Ад зна кі 
за кант роль ныя ра бо ты, за чвэрць, га да выя 
ад зна кі ні хто ж не ад ме ніць? Да та го ж рэй-
тын га вая сіс тэ ма па тра буе ад на стаў ні ка на-
яў нас ці мност ва ба лаў у клас ным жур на ле і 
дзён ні ках. І на стаў нік вы му ша ны «на га ра» 
вы да ваць па трэб ную іх коль касць.

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:
— Ся мі га до вы во пыт ука ра нен ня ак тыў-

най ацэн кі ў Бе ла ру сі свед чыць, што ак тыў-
ная ацэн ка мо жа па спя хо ва пры мя няц ца ў 
на шай шко ле. Больш за тое, Ін струк тыў на-
ме та дыч ны ліст Мі ніс тэр ства аду ка цыі «Аб 
ар га ні за цыі пра цы агуль на аду ка цый ных 
уста ноў па ажыц цяў лен ні кант ро лю і ацэн кі 
вы ні каў ву чэб най дзей нас ці...» утрым лі вае 
на ступ ную рэ ка мен да цыю для на стаў ні каў: 
«Змяс тоў ны кант роль і ацэн ка бу ду юц ца на 
асно ве кры тэ ры яў і іх па каз чы каў, якія па-
він ны быць ад на знач ны мі, вы раз ны мі і зра-
зу ме лы мі для на ву чэн цаў...» Спра ва ў тым, 
што 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 кі за кант роль ныя ра бо ты, за чвэрць, 
га да выя ад зна кі і не трэ ба ад мя няць. Яны па-
він ны быць. Ка лі ву чым, то пры мя ня ем ацэн ку 
па кры тэ ры ях, якая дае і на стаў ні ку, і вуч ню 
ін фар ма цыю аб тым, у чым ён па спя хо вы, ча му 
ўжо на ву чыў ся, што і як па трэб на ўдас ка на-
ліць. Ка лі ж за вяр ша ец ца ву чэб ны раз дзел, 
чвэрць, ажыц цяў ля ец ца грун тоў ная пра вер ка 
і вы стаў ля юц ца ба лы.

І ак тыў ная, і вы ні ко вая ацэн кі ро бяц ца на 
пад ста ве кры тэ ры яў «На Што Бу Зу», якія вя до-
мы не толь кі на стаў ні ку, а і вуч ням. Але ак тыў-
ная ацэн ка (у ад роз нен не ад вы ні ко вай, якая 
час та слу жыць толь кі для знеш няй спра ва зда-
чы) — больш ін фар ма тыў ная. Ка лі пад су моў-
ва ю чая ацэнь вае пос пех або ня ўда чу вуч ня ў 
ба лах, то ак тыў ная — дае зва рот ную су вязь: 
што вель мі доб ра, што доб ра, ча го бра куе, 
што і як трэ ба па леп шыць. Ак тыў ная ацэн ка 
па він на па ча се апе рад жаць вы ні ко вую. Ка лі 
на стаў нік са праў ды імк нец ца па вы сіць ма ты-
ва цыю вуч няў і якасць іх аду ка цыі, ён не мо жа 
абы сці ся без да мі на ван ня ак тыў най ацэн кі.

Але на РА ДЗЕ ВІЧ:
— Без умоў на, без ад знак мы не мо жам 

абы сці ся. Бо інакш вуч ні не бу дуць ве даць 
сту пень ва ло дан ня ты мі ці ін шы мі ве да мі і 

ўмен ня мі. Падсумоўваючая ацэн ка за-
клі ка на за фік са ваць уз ро вень за сва ен ня 
кан крэт най тэ мы. Ацэн ка, вы ра жа ная у 
ба лах, дае вуч ню толь кі ін фар ма цыю пра 
тое, на коль кі яго пра ца бліз кая або да лё-
кая ад ідэа льнай. Атры маў шы ад зна ку 
ў ба лах, ву чань мо жа толь кі фік са ваць 
яе на яў насць, але не мець маг чы мас ці 
па леп шыць.

Толь кі ўя ві це са бе сі ту а цыю: ву чань 
да пус ціў у дык тоў цы 20 па мы лак. Ён 
пра ца ваў над са бой і ў на ступ ную спро-
бу да пус ціў ужо 10 па мы лак. У ба лах ён 
атры мае ад ну і тую ж ад зна ку. І толь кі ў 
сва ім ка мен та рыі на стаў нік змо жа аца ніць 
здзейс не ную дзі цём гі ганц кую пра цу, яго 
рух на пе рад...

Знай сці агуль ную мо ву
«ЗВЯЗ ДА»: — А як мож на пе ра ка-

наць баць коў і зра біць іх сва і мі са юз ні-
ка мі? Усё ж та кі стэ рэа ты пы, звя за ныя 
з ад зна кай, скла да лі ся дзе ся ці год дзя-
мі...

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:
— Мно гія школь ныя на ва цыі дрэн на 

ўспры ма юц ца баць ка мі, па коль кі іх так 
не ву чы лі, а шко ла не лі чыць па трэб ным 
вес ці рас тлу ма чаль ную ра бо ту.

Не да стат ко ва прос та па пра сіць баць-
коў, каб тыя ад мо ві лі ся ад пы тан ня «Што 
ты сён ня атры маў» (а гэ та, на са мрэч, важ-
на, каб дзе ці не ду ма лі, што ў шко лу яны 
хо дзяць па ад зна кі). Уза мен трэ ба пра-
па на ваць баць кам спіс ін шых пы тан няў, 

на прык лад «Ча му ты сён ня на ву чыў ся?», «Што 
для ця бе бы ло не ча ка ным?», «У чым ты са бой 
за да во ле ны?», «Ка лі б мож на бы ло паў та рыць 
сён няш ні твой школь ны дзень, што б ты зра біў 
інакш?»...

Мож на па ка заць на эк ра не на баць коў скім 
схо дзе дзве пра цы вуч няў: у пер шай — вы-
праў ле ныя па мыл кі і па стаў ле на ад зна ка, а ў 
дру гой — на стаў ні кам да дзе ны ка мен та рый па 
«На Што Бу Зу» — на конт моц ных ба коў і пра бе-
лаў у ра бо це. Спы тай це ся, што і ча му ім больш 
спа да ба ла ся? Так яны ўба чаць, што ак тыў ная 
ацэн ка да па ма гае іх дзі ця ці лепш ву чыц ца, і не 
бу дуць зла вац ца на тое, што яны не заў сё ды 
пры но сяць са шко лы ад зна кі.

Свят ла на ЛО КІС:
— З баць ка мі вуч няў у мя не заў сё ды 

склад ва юц ца доб рыя ад но сі ны, я ні ко лі не 
ад маў ля ла ім у ста сун ках. Па ста віў шы баць-
коў у па зі цыю вуч ня, імк ну ся ад на віць для 
іх тую сі ту а цыю і ўнут ра ныя пе ра жы ван ні, 
якія яны ад чу ва лі, ка лі бы лі та кі мі ж вуч ня мі. 
Пры му шаю баць коў па гля дзець на праб ле мы 
дзя цей больш глы бо ка, каб яшчэ раз пе ра ка-
нац ца ў тым, што па тра ба ваць пра сцей, чым 
ад па вя даць чу жым стан дар там. Па гля дзеў-
шы ў «люс тэр ка», пра сцей зра зу мець на ша 
баць коў скае «эга». На пры кла дах рас па вя-
даю, што вя лі кую да па мо гу ў «кам форт ным 
на ву чан ні» нам мо жа ака заць ме то ды ка ак-
тыў най ацэн кі.

Свят ла на ПА ЛЯН СКАЯ:
— У па чат ко вай шко ле нам бы ло ву чыц ца 

пра сцей, тым больш што з на стаў ні цай ма ёй 
да чцэ моц на па шан ца ва ла. А ў пя тым кла се 
на стаў ні каў ста ла шмат. І мне ўжо скла да на 
тры маць ру ку на пуль се. Ка лі дзі ця не ра зу-
мее, што ад яго па тра бу ец ца, а на стаў нік не 
хо ча яму па тлу ма чыць, як мне кам пе тэнт на 
дзей ні чаць у гэ тай сі ту а цыі? Для пры кла ду, у 
па чат ко вай шко ле дзя цей ву чы лі пі саць чыс та, 
а ця пер на стаў ні ца да зва ляе браць чыр во ны 

ало вак і вы праў ляць свае па мыл кі. У мя не пы-
тан няў вель мі шмат. Мя не аса біс та не трэ ба 
пе ра кон ваць у эфек тыў нас ці ак тыў най ацэн кі. 
Лепш ска жы це, што трэ ба зра біць, каб яе ўка-
ра ні лі ў на шай шко ле?

Даць ка мен та рый 
ці за поў ніць па пер кі?

«ЗВЯЗ ДА»: А як і дзе мож на ава ло даць 
ме то ды кай ак тыў най ацэн кі? Ці маг чы ма 
зра біць гэ та са ма стой на? Вы да пус ка е це 
ры зы ку, што не ка то рыя з на стаў ні каў пач-
нуць фар маль на па ды хо дзіць да ак тыў най 
ацэн кі і дыс крэ ды ту юць яе? І ўво гу ле, ці ўсе 
мо гуць ава ло даць но вым све та по гля дам?

Свят ла на ЛО КІС:
— Адзін з аме ры кан скіх пе да го гаў ска заў, 

што су час ны на стаў нік — на тхняль нік пе ра мен. 
Але для та го, каб ад бы лі ся зме ны ў шко ле, 
трэ ба, каб сам на стаў нік па жа даў змя ніц ца. 
Ак тыў ная ацэн ка вы ма гае ад пе да го га на кож-
ным уро ку да ваць змяс тоў ную ацэн ку ра бо це 
кож на га вуч ня, каб той зра зу меў, ча му ён на-
ву чыў ся. А гэ та сур' ёз ная пра ца... Трэ ба па-
зба віць на стаў ні ка мі тус ні. Пра што мы сён ня 
ду ма ем, чым за кла по ча ны? Зу сім не тым, каб 
за бяс пе чыць з вуч нем зва рот ную су вязь, а каб 
у нас усё бы ло аформ ле на пра віль на. Ву чэб ны 
пра цэс ады шоў за па пер ка мі, пла на мі і спра-
ва зда ча мі на дзя ся ты план.

Свят ла на ПА ЛЯН СКАЯ:
— А ка му па трэб ныя ўсе гэ тыя па пер кі? 

Ма ёй да чцэ яны не па трэб ныя...
Але на ПА ЛЕЙ КА:
— Як мен тар дыс тан цый ных кур саў ТБШ па 

ак тыў най ацэн цы ад зна чу, што на шы пе да го гі 
час та на ра ка юць на вя лі кую за гру жа насць, 
што іх па ста ян на кант ра лю юць і дро бяз на рэг-
ла мен ту юць, што і як яны па він ны ра біць.

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ:
— Пер шыя па зі цыі ў Еў ро пе па да сле да-

ван нях РІSА зай ма юць Фін лян дыя, Ні дэр лан-
ды, Поль шча, Эс то нія. І ва ўсіх гэ тых кра і нах 
шы ро ка вы ка рыс тоў ва ец ца ме тад ак тыў най 
ацэн кі. Бе ла рус кія пе да го гі ўпер шы ню змаг лі 
па зна ё міц ца з ак тыў най ацэн кай у 2009 го дзе 
на су мес ных бе ла рус ка-поль скіх се мі на рах. А 
сён ня ёсць як мі ні мум тры спо са бы, каб ава ло-
даць ак тыў най ацэн кай. Кож ную во сень Та ва-
рыст ва бе ла рус кай шко лы на бі рае ах вот ных 
на шас ці ме сяч ны дыс тан цый ны курс па ак тыў-
най ацэн цы. Але по пыт пе ра вы шае на шы маг-
чы мас ці. Мяр ку ем, што на бя ром 60 ча ла век, 
а на бі ра ем 90. Пер шыя на шы вы пуск ні кі ўжо 
пра цу юць на кур сах мен та ра мі і на ву ча юць ак-
тыў най ацэн цы ін шых на стаў ні каў. За ча ты ры 
га ды сфар мі ра ваў ся «за ла ты фонд» пе да го гаў 
з но вым мыс лен нем.

Да та го ж Цэнтр 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 рэ гу ляр на пра во дзіць се мі нар «Ак-
тыў ная ацэн ка як но вая стра тэ гія на ву чан ня». 
На се мі на ры пра цу юць вы клад чы кі і пе да го гі, 
якія бы лі на ста жы роў цы і вы сту па юць у ро лі 
мен та раў на дыс тан цый ным на ву чан ні. Плюс 
пе да го гі-прак ты кі ла дзяць рэ гі я наль ныя се мі-
на ры, пра цу юць з ма ла ды мі на стаў ні ка мі.

Дзей ні чае ін тэр нэт-сайт ак тыў най ацэн кі 
(httр://аасеnkа.bу), дзе, на прык лад, бяс плат на 
мож на спам па ваць кні гу «Ак тыў ная ацэн ка ў 
дзе ян ні», знай сці пры кла ды ўро каў.

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ:
— Му шу кан ста та ваць, што не кож ны на-

стаў нік здоль ны пры няць фі ла со фію ак тыў най 
ацэн кі, якая ста віць у цэнтр уро ка вуч ня з яго 
па трэ ба мі. Мно гім пе да го гам цяж ка ад мо віц-
ца ад стэ рэа ты паў, якія склад ва лі ся дзе ся ці-
год дзя мі. Што мы сён ня ня рэд ка на зі ра ем? 
Нех та спя ша ец ца аб агуль ніць свой во пыт па 
ак тыў най ацэн цы, хоць да ве даў ся пра яе год-
два на зад. Нех та за яў ляе ад кры ты ўрок па 
ак тыў най ацэн цы, а по тым дэ ман струе ней кую 
па ро дыю... Та му мы ра ім на стаў ні кам, якіх на-
пруж ва юць праб ле мы тра ды цый на га на ву чан-
ня, якія ўба чы лі ма гут ны па тэн цы ял ак тыў най 
ацэн кі: ву чы це ся, чы тай це, ка му ні куй це з ка ле-
га мі, спра буй це, за ва ёў вай це ад на дум цаў — і 
пос пех да вас аба вяз ко ва прый дзе.
«Круг лы стол» пра вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
Поў ны тэкст «круг ла га ста ла» мож на 

знай сці на сай це www.zvіazda.by

ПЕР НІК ЦІ БІ ЗУН?

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.


