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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 ра валь нае 

ацэнь ван не), якая ста ла ў су-

свет най аду ка цыі мэй нстры мам. 

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, пад каз вае, 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, але прын цы по ва па-

збя гае кан ку рэн цыі. Гэ та ін тэр ак-

тыў ная тэх на ло гія, за сна ва ная на 

па ста ян най зва рот най су вя зі. Ча-

му фі ла со фія? Та му што па тра буе 

ад пе да го га 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.

Між ін шым, сё ле та спаў ня ец ца 

дзе сяць га доў, як ак тыў ная ацэн ка 

дзя ку ю чы гру пе на стаў ні каў-эн ту-

зі яс таў прый шла ў на шу кра і ну. 

Які шлях быў прой дзе ны за гэ ты 

час і што змя ні ла ся ў стаў лен ні да 

ак тыў най ацэн кі з бо ку кі раў ні коў 

сіс тэ мы аду ка цыі, на ву чаль ных 

уста ноў і пе да го гаў? Пра ўсё гэ-

та раз ва жа лі на фес ты ва лі пе да-

га гіч ных ідэй «Стра тэ гіі ак тыў най 

ацэн кі для эфек тыў на га на ву-

чан ня: най леп шыя аду ка цый ныя 

прак ты кі», які прай шоў у сце нах 

Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка-

цыі (АПА).

Не для ацэнкі, 
а для навучання

— Га тоў насць да пе ра мен, ад-

каз насць, твор часць, са ма стой-

насць у пры няц ці ра шэн няў — 

вель мі важ ныя якас ці для су час-

на га пе да го га, — пад крэс лі вае 

на чаль нік Цэнт ра пра фе сій на га 

раз віц ця і іна ва цый най аду ка цыі 

АПА Але на РАДЗЕ ВІЧ. — І трэ-

ба шчы ра ад ка заць са бе на пы-

тан не: а ці га то вы я да пе ра мен 

у пра фе сій най дзей нас ці, асаб лі-

ва ка лі да вя дзец ца быць у сва ім 

акру жэн ні «бе лай ва ро най»? Та му 

што лю быя пе ра ме ны — гэ та вы-

хад з зо ны кам фор ту: да во дзіц ца 

змя няць свае пе да га гіч ныя звыч кі, 

па ды хо ды і ме та ды пра цы...

Дзе сяць га доў та му не вя лі кая 

гру па на стаў ні каў і вы клад чы каў 

з роз ных уста ноў аду ка цыі ў лет ні 

час са бра ла ся ра зам на се мі на-

рах па ацэ на чнай дзей нас ці, якія 

ар га ні за ва ла Та ва рыст ва бе ла-

рус кай шко лы. І рап там пе да го гі 

знай шлі ад ка зы на пы тан ні, якія 

хва ля ва лі іх мно гія га ды: як па-

вы сіць па спя хо васць вуч няў, як 

іх ма ты ва ваць і зра біць ад каз-

ны мі за ўлас нае на ву чан не... 

З 2012 го да ў АПА бы ла рас пра-

ца ва на і рэа лі зу ец ца пра гра ма 

на ву чаль ных кур саў «Ак тыў ная 

ацэн ка як но вая стра тэ гія на-

ву чан ня». У 2013—2015 га дах 

быў па спя хо ва рэа лі за ва ны іна-

ва цый ны пра ект па ўка ра нен ні 

ма дэ лі ак тыў най ацэн кі на ба зе 

11 уста ноў аду ка цыі. АА па ча ла 

ўка ра няц ца ў сіс тэ му па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі пе да го гаў роз ных 

ка тэ го рый. Ідэя рас паў сюдж ва ла-

ся ўсё шы рэй і шы рэй, як кру гі на 

ва дзе. На шы пе да го гі пра хо дзі-

лі скла да ны шлях ад ра зу мен ня 

не ка то рых эле мен таў ак тыў най 

ацэн кі да пры няц ця фі ла со фіі, 

больш глы бін ных пра цэ саў, якія 

ста яць за гэ тай тэх на ло гі яй.

— Срод кі ак тыў най ацэн кі пры-

зна ча ны, у пер шую чар гу, не для 

ацэнь ван ня, не для кант ро лю, не 

для вы стаў лен ня ад знак, а для 

на ву чан ня, — пад крэс лі вае пра-

фе сар ка фед ры пе да го гі кі і ме-

недж мен ту аду ка цыі АПА Мі ка-

лай ЗАПРУД СКІ.

Ці ка выя вы ні кі бы лі атры ма ны 

пад час ан ке та ван ня на стаў ні каў. Ім 

пра па на ва лі ад ка заць на пы тан не: 

«Чым аб умоў ле ны ва шы пос пе хі ў 

пры мя нен ні АА?» Больш за 59 % 

па ве да мі лі пра пад трым ку вуч няў. 

55 % апы та ных кан ста та ва лі, што 

ім бы ло лёг ка ад мо віц ца ад стэ-

рэа ты паў. Па ло ва рэ спан дэн таў 

ска за лі, што ад чу ва юць пад трым-

ку ка лег з ін шых уста ноў аду ка цыі 

(праз ад мыс ло вы сайт «Ак тыў ная 

ацэн ка» http://aacenka.by). А вось 

пад трым кай з бо ку ка лег у сва ёй 

шко ле змаг лі па хва ліц ца толь кі 

15,5 % ак тыў ных ацэн шчы каў. 

59 % пе да го гаў, якія ўка ра ня юць 

ак тыў ную ацэн ку на сва іх уро ках, 

кан ста ту юць, што з бо ку вуч няў 

па вы сі ла ся ад каз насць за вы ні кі 

на ву чан ня.

Да еш 
зва рот ную су вязь!

— З кож ным го дам 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, — пад крэс лі вае Мі ка-

лай За пруд скі. — Мно гія аба ра ня лі 

свой во пыт пры мя нен ня ак тыў най 

ацэн кі на ква лі фі ка цый ных эк за-

ме нах на вы шэй шую ка тэ го рыю і 

ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст», 

дэ ман стра ва лі ра бо ту па тэх на-

ло гіі АА на рэс пуб лі кан скім кон-

кур се пра фе сій на га май стэр ства 

«На стаў нік го да». Бы ло на пі са на 

6 кніг, вый шла ка ля 100 ар ты ку лаў 

у пе да га гіч най прэ се, ство ра ны ка-

нал АА на YouTube. Па га лос ка пра 

на шу ак тыў ную ацэн ку рас паў сю-

дзі ла ся і за ме жы кра і ны. Да нас у 

ака дэ мію, каб за сво іць тэх на ло гію 

АА, пры яз джа юць кі раў ні кі школ і 

на стаў ні кі з Ра сіі. Зна ё мі лі ся з ак-

тыў най ацэн кай у ака дэ міі і пе да-

го гі з Еў ро пы (у рам ках пра гра мы 

«Пес та ло цы»). Бе ла рус кія ак тыў-

ныя ацэн шчы кі пра во дзі лі май-

стар-кла сы ў Ра сіі і ва Укра і не. 

Тэх на ло гія ак тыў най ацэн кі над та 

знач ная і эфек тыў ная, каб іг на ра-

ваць яе і без ува жна на зі раць, як 

па ёй пра цу юць на стаў ні кі ў больш 

па спя хо вых кра і нах і шко лах...

— Усім раю звяр нуц ца да кні гі 

аў стра лій ска га пра фе са ра Джо на 

Хэ ці «Бач нае на ву чан не». Гэ та са-

мае маш таб нае ў све це да сле да-

ван не ў га лі не до каз най пе да го гі кі, 

якое ўтрым лі вае ад ка зы на кры-

тыч на важ ныя пы тан ні су час най 

аду ка цыі, — ка жа на мес нік стар-

шы ні Та ва рыст ва бе ла рус кай 

шко лы Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ. — 

Пер шая кні га вый шла ў 2009 го-

дзе. Пра ана лі за ваў шы за 15 га доў 

вы ні кі больш чым 50 000 да сле-

да ван няў ва ўсім све це з су мар-

ным ахо пам больш за 86 міль ё наў 

школь ні каў, Джон Хэ ці рас пра-

ца ваў свое асаб лі вы «ба ро метр», 

які па каз вае ўплыў кан крэт ных 

фак та раў на на ву чан не. Чым вы-

шэй шае зна чэн не па каз чы ка, тым 

боль шы ўплыў на якасць на ву чан-

ня аказ вае гэ тая пры чы на.

Вы свет лі ла ся, на прык лад, што 

ў най мен шай сту пе ні на якасць 

уплы ва юць да маш нія за дан ні, ін-

ды ві ду а лі за цыя на ву чан ня, коль-

касць вуч няў у кла се, па дзел на 

гру пы па здоль нас цях і паў тор нае 

на ву чан не (па кі дан не вуч ня на дру-

гі год). А най больш вы со ка Джон 

Хэ ці ацэнь вае іс на ван не зва рот-

най су вя зі па між на стаў ні кам і вуч-

нем (толь кі раз гор ну тая зва рот ная 

су вязь іс тот на ка рэ люе з вы со кі мі 

да сяг нен ня мі), ну і, вядома, на стаў-

ніц кія ча кан ні. Пе да гог па ві нен ве-

рыць, што ўсе дзе ці мо гуць ву чыц-

ца і раз ві вац ца, што на ву чаль ныя 

вы ні кі лю бо га з іх мо гуць змя ніц ца 

да леп ша га, бо не з'яў ля юц ца раз і 

на заў сё ды за да дзе най ве лі чы нёй. 

У апош нім да сле да ван ні 2018 го да 

Хэ ці да даў но выя фак та ры ўплы ву. 

Най больш вы со кі ка э фі цы ент 

(1,57) ён вы ста віў су пра цоў ніц-

тву на стаў ні каў: ка лі пе да го гі 

ма юць агуль ныя каш тоў нас ці, 

ад ну мэ ту, су пра цоў ні ча юць, у іх 

доб рая ат мас фе ра, яны ра яц ца, 

да вя ра юць ад но ад на му — гэ-

та ма гут ная сі ла. Ка лек тыў ная 

эфек тыў насць за ле жыць ад 

каш тоў нас цяў, якія па дзя ля юць 

чле ны су поль нас ці.

АА для ліцэістаў-
перфекцыяністаў

Ка ця ры на СКРЫ ГАН, на-

стаў ні ца бія ло гіі ста ліч на га лі-

цэя № 1, — на ва бра нец у ар міі 

пры хіль ні каў ак тыў най ацэн кі. У 

бя гу чым на ву чаль ным го дзе яна 

ву чы ла ся на дыс тан цый ным кур се 

і ад на ча со ва ўка ра ня ла тэх на ло гіі 

ак тыў най ацэн кі на фа куль та ты ве 

ў 10-х про філь ных хі мі ка-бія ла гіч-

ных кла сах. Спе цы фі ка за клю ча-

ла ся ў тым, што на фа куль та ты ве 

ад зна кі на ву чэн цам уво гу ле не 

вы стаў ля юц ца, а вось ак тыў ная 

ацэн ка прый шла ся лі цэ іс там па 

ду шы.

— Са мы мі пры ця галь ны мі эле-

мен та мі ў ак тыў най ацэн цы для іх 

ака за лі ся клю ча выя пы тан ні: ад іх 

яны аж «пі шча лі», у іх за блі шчэ-

лі і за га рэ лі ся во чы, — смя ец ца 

Ка ця ры на. — Але для про філь-

ных кла саў, у якіх на ву ча юц ца 

доб ра пад рых та ва ныя дзе ці, трэ-

ба вель мі па ста рац ца, каб пры ду-

маць пы тан ні, якія за чэ пяць вуч няў 

і на якія яны не зной дуць ад ра зу 

ад каз. Та му я пра па на ва ла б на-

стаў ні кам бія ло гіі аб' яд наць свае 

на ма ган ні і ства рыць ра зам ба зу 

клю ча вых пы тан няў па на шым 

прад ме це. Шмат клю ча вых пы-

тан няў на ра джа ец ца з пы тан няў 

са міх вуч няў — толь кі на стаў ні ку 

трэ ба ўклю чыць па ста ян ны рэ жым 

на зі раль нас ці...

Па ста ноў ку мэ таў на ўрок, як 

я пе ра ка на ла ся, мож на сме ла дэ-

ле га ваць ма ім на ву чэн цам: для 

ма ты ва ва ных дзя цей важ на ра зу-

мець, што і для ча го яны ро бяць на 

ўро ку і што яны возь муць у вы ні ку 

з са бой.

Ся род лі цэ іс таў шмат пер фек-

цы я ніс таў, якія хва лю юц ца, ці ўсё 

яны зра бі лі да стат ко ва доб ра. Та-

му кры тэ рыі вы ка нан ня за дан ня, 

якія я ім даю, пай шлі «на ўра». 

Ка лі прос та ска жаш на ву чэн цам: 

«Пад рых туй дак лад па тэ ме ан-

ты бі ё ты каў», ні чо га не кан крэ ты-

зу ю чы, то мо жаш атры маць усё 

што за ўгод на. У кан цы го да я да ла 

за дан не пад рых та ваць дак лад па 

мік ра бія ло гіі і за га дзя пра пі са ла 

ўсё, што па він на быць у гэ тых ра-

бо тах, а за тым ся дзе ла і атрым лі-

ва ла аса ло ду ад па чу та га. Кры тэ-

рыі ацэнь ван ня — вель мі важ ны 

псі ха ла гіч ны мо мант, на ву чэн цы 

ве да юць, што трэ ба зра біць, каб 

да сяг нуць мэ ты.

Зва рот ная су вязь бы ла для ма іх 

на ву чэн цаў аб са лют на но вай з'я-

вай, яны доў га да яе пры вы ка лі, 

за тое ця пер ка жуць: «Вось бы ўсе 

на стаў ні кі так пра ца ва лі». Уні зе 

рэй тын гу ака за лі ся са ма ацэн ка і 

ўза е ма ацэн ка. Я знай шла гэ та му 

на ступ нае тлу ма чэн не: мы пра цу-

ем у лі цэі з пад лет ка мі, якія рых-

ту юц ца да па ступ лен ня, і на вык 

са ма стой най пра цы для іх больш 

важ ны, але гэ та мая гі по тэ за.

Вось што ка жа пра ак тыў ную 

ацэн ку адзін з вуч няў Ка ця ры ны 

Скры ган: «Мне спа да ба ла ся ідэя 

з ак тыў най ацэн кай, та му што з ёй 

у ця бе ёсць маг чы масць аца ніць 

ся бе не толь кі па ба лах, але і па ве-

дах. Спа да ба ла ся, што ак тыў ная 

ацэн ка да зва ляе ўба чыць, дзе трэ-

ба пад ву чыць ці, на ад ва рот, дзе ў 

ця бе ўсё атрым лі ва ец ца».

Больш 
«бе лых ва рон»

Рэа лі за цыі кам пе тэнт нас на-

га па ды хо ду срод ка мі ак тыў най 

ацэн кі бы ла пры све ча на пе да га-

гіч ная май стэр ня, якую ар га ні за ва-

лі для ка лег на стаў нік-ме та дыст 

Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ (гім на зія № 1 

г. Жо дзі на) і на мес нік ды рэк та-

ра жло бін скай ся рэд няй шко лы 

№ 13 , на стаў нік-ме та дыст Але-

на АНАН ЧЫ КА ВА. За да чай бы ло 

да кож на га эта пу ўро ка па да браць 

пры ёмы і тэх ні кі, якія на ле жаць да 

срод каў ак тыў най ацэн кі. Так, на 

эта пе па ста ноў кі мэ ты ўдзель ні кі 

раз гле дзе лі та кія ці ка выя пры ёмы, 

як «Яр кая пля ма», крос сэнс, вы ка-

ры стан не ко мік саў. Для па зна валь-

на га эта пу ўро ка ўдзель ні кам бы ло 

пра па на ва на па да браць пры ёмы з 

улас най прак ты кі, якія раз ві ва юць 

ў на ву чэн цаў пэў ныя кам пе тэн цыі: 

ін фар ма цый ныя, ка му ні ка цый ныя, 

да след чыя, са цы яль ныя. У ход 

пай шлі ін тэ лект-кар ты, гек сы, мі-

ні-пра ек ты, да след чы экс пе ры-

мент. На рэ флек сіў на-ацэ на чным 

эта пе ўва га кан цэнт ра ва ла ся на 

эфек тыў най зва рот най су вя зі і 

ар га ні за цыі сі ту а цыі са ма ацэн кі. 

У вы ні ку быў ві зу аль на ство ра ны 

га то вы кан струк тар кам пе тэнт нас-

на га ўро ка.

А ды рэк тар сто лін скай ся рэд-

няй шко лы № 2 Ала ЛА ЗІЦ КАЯ на 

сва ім май стар-кла се пры му сі ла ўсіх 

за ду мац ца над тым, як ак тыў ная 

ацэн ка спры яе пра фе сій на му раз-

віц цю пе да го га, дзе для яго шу каць 

па тэн цы ял і без якіх кам пе тэн цый 

не маг чы ма ўя віць са бе су час на га 

пе да го га. «Эфек тыў на на ву чаць 

мо жа толь кі эфек тыў ны на стаў-

нік!» — упэў не на Ала Ла зіц кая.

«Вель мі важ на ў кож най уста но-

ве аду ка цыі ства раць ат мас фе ру 

доб ра зыч лі вас ці, уза е ма да па мо гі 

і парт нёр ства, якая шмат у чым 

за ле жыць ад ад мі ніст ра цыі, — 

пад крэс лі вае Мі ка лай За пруд-

скі. — А кан ку рэн цыя толь кі пе ра-

шка джае агуль най спра ве. Ар га ні-

зуй це і пад трым лі вай це ўза ем нае 

на ву чан не, каб нось бі там тэх на-

ло гіі АА быў не адзін пе да гог. Ста-

рай це ся зра біць ак тыў ную ацэн ку 

пры на леж нас цю ўсёй шко лы».

Дзесяць га доў та му пры хіль ні кі 

ак тыў най ацэн кі бы лі бе лы мі ва ро-

на мі. Сён ня ім пра сцей, та му што іх 

ста ла шмат. Зра зу ме ла, што нель-

га па шко ле вы даць за гад — усім 

на стаў ні кам асво іць но вую стра тэ-

гію на ву чан ня. Пад пры му сам гэ та 

не ро біц ца. А мо жа быць, вар та 

пры слу хац ца да ад на го з удзель-

ні каў фес ты ва лю, які трап на за-

ўва жыў: «Для та го каб па вя лі чыць 

коль касць «бе лых ва рон», трэ ба 

прос та ра за гнаць чор ных...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, 

фо та аў та ра.

АК ТЫЎ НАЯ АЦЭН КА: 
НО ВАЯ ФІ ЛА СО ФІЯ...

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ: «Ста рай це ся зра біць ак тыў ную ацэн ку 
пры на леж нас цю ўсёй шко лы».

У пе да га гіч най май стэр ні Элы ЯКУ БОЎ СКАЙ і Але ны АНАН ЧЫ КА ВАЙ.


