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У адзшай сктэме
Зразумела, знаёмства пачалося з адказау на пытан Hi “Што 

гэта?” i “Адкуль прыйшло?”. Метад актыунай ацэнк! з’яв1уся у 
Вялжабрытани. Як адзначана у метадычным дапаможыку па 
актыунай ацэнцы для беларусюх настауыкау тэрм!н “актыуная 
ацэнка” быу запазычаны Бенджам1нам Блумам, аутарам зна- 
камгай таксаномН педагапчных мэт, у Майкла Скрывена, яю 
упершыню у 1967 годзе размежавау паняцц! актыунай (фарма- 
тыунай) ацэню i вынковай ацэню (адзнаю). У 1968 годзе Бен- 
джамЫ Блум у сваей кызе “Навучанне для майстэрства" раз- 
глядау актыуную ацэнку як Ыструмент для паляпшэння 
працэсау выкладання i навучання.

У другой палове 80-х гадоу мЫулага стагоддзя 
Брытанскае таварыства адукацыйных даследаван- 
няу Уцьнравала стварэнне даследчай трупы для пра- 
вядзення рэформы ацэначнай дзейнасцк Было пра- 
анал1завана больш за 500 навуковых артыкулау, дзе 
паказвауся уплыу актыунай ацэню на эфектыунасць 
навучання. У вынку даследчыю прыйшгп да высновы, 
што выкарыстанне актыунай ацэню — надзейны спо- 
саб павыс1ць эфектыунасць навучання.

Актыуная ацэнка -  
актыуны вучань

Тэрмж "актыуная ацэнка", як гэта часта бывае, папауся на вочы выпадкова. На сайце аддзела 
адукацьм Глыбоцкага райвыканкама у раздзеле "Навжы" была змешчана шфармацыя пра ц1кавае 
i нетрадыцыйнае пасяджэнне метадычнага аб'яднання настаункау гуманпарнага цыкла, якое было 
прысвечана методу актыунай ацэнк1. Пасяджэнне праходзша на базе Гатаушчынскага дзщячага сада -  
базавай школы Глыбоцкага раёна, i на iM прысутшчал1 педагоп (на чале з дырэктарам) ycix школьных 
прадметау. Апошняя заувага стала яшчэ адным аргументам, каб пазнаёмщца з гэтым методам бл1жэй.

н1ковая ацэнка мае важнае значэнне для абагульнення ведау, 
набытых навучэнцам, i звычайна абмяжоуваецца адзнакай. 
Актыуная ацэнка мае на мэце дапамагчы навучэнцу зразумець, 
што ён 3pa6iy так, а што —  не i як ён можа палепшыць сваю 
вучэбную дзейнасць. Пры актыунай ацэнцы школьнк1 рэдка 
атрымл1ваюць адзнак1, а намнога часцей —  зваротную Ыфар- 
мацыю ад настаунка ц1 аднакласн1кау.

Вельм1 важным момантам з’яуляецца умение фармуляваць 
ключавыя пытаннк Ключавыя пытанн1 схтяюць навучэнцау да 
мыслення. Дзякуючы правтьнай фармулёуцы, яны паказва- 
юць навучэнцам больш шырою кантэкст праблемы, заахвоч- 
ваюць да пошуку адказау i больш актыунага удзелу у працэсе 
навучання. У гэтай сувяз1, як адзначае Данута Стэрна, трэба 
разв1ваць уменн1 задаваць пытаннг Пры актыунай ацэнцы пы- 
танн1 аб’ядноуваюць ycix навучэнцау дзеля пошуку вырашэння 
узнятай настаун!кам праблемы.

Зваротная сувязь з’яуляецца асноуным кампанентам ак
тыунай ацэню. Замест адзнаю настаунк каменц!руе дзейнасць 
навучэнца на занятках. Як зауважыла Данута Стэрна, доб
ры водгук —  гэта сапрауднае мастацтва, i ён заусёды павЫен

Менавта апошняе мне вельм1 спадабалася, кал\ пазнаёмтася 
з метадам упершыню.

У мЫулым годзе я выкарыстоувала толью некаторыя эле
менты метаду актыунай ацэнк1, а сёлета перайшла на яго поу- 
насцю. А пачынала з так1х элементау, як непадыманне рую i 
крытэрьй ацэню —  “наштобузу” (напрыклад, на уроку лтарату- 
ры у 5 класе па тэме “Параунанне народнай i лпаратурнай ле
генды’’ “наштобузу” —  гэта:

1. Удакладню аутарства легенд.
2. Вызначу адрозненн1 i падабенствы легенд па 6 крытэры- 

ях падчас работы у трупах.
3. Буду ведаць, што такое плапят.
4. Змагу сказаць, ц] з’яуляецца легенда Макс1ма Танка пла- 

г1ятам.
Замест непадымання pyKi я на картках напюала iM fl i про- 

зв1шча кожнага навучэнца. Гэтыя картк1 складваюцца у шклянку, 
адкуль пры неабходнаед адказу на пастауленае пыганне дас- 
таецца картка з прозвшчам, i гэты вучань адказвае. Прычым 
пасля агучвання пытання абавязкова даецца час для яго аб- 
думвання або абмеркавання у парах щ фупах.

Таю падыход не уводз1ць дз!ця у стрэсавую спуацыю, 
бо даецца магчымасць падумаць, абмеркаваць. Мне вель- 
Mi падабаецца работа у парах, яна дапамагае дзецям зня- 
ць напружанне. Нават Kani адз1н нечага не ведае, то друп 
абавязкова падкажа. Мае дзец1 гэты прыём ужо добра ве- 
даюць, таму рыхтуюцца усе. Сёлета у мяне KapTKi з про- 
зв1шчам1 у кожным класе маюць свой колер.

Канечне, спачатку было няпроста i мне, i дзецям. Яны 
не умел1 працаваць у парах, даваць адно аднаму парады. 
Затое цяпер, кал1 на дошцы не напшу “наштобузу”, то за- 
сыплюць пытанням1 “Чаму няма?” i “А як мы будзем сёння



Актыуная ацэнка (Formative Assessment ) —  тэта 
Ыавацыйная сютэма навучання, якая фактычна злучае 
розныя актыуныя метады у адзмую сютэму работы. Ак
тыуная ацэнка уяуляе сабой вельм1 дзейсны метад па- 
вышэння матывацьм i вучнёусюх вынкау, асабл1ва для 
тых, хто мае праблемы з вучобай. Адзначаецца, што 
актыуная ацэнка дапамагае вучыцца на працягу усяго 
жыцця, што з’яуляецца неабходным навыкам у сучас- 
ным свеце.

Адукацыйная супольнасць Вялкабрытанм прызна- 
ла BbiHiKi замоуленых у свой час даследаванняу вель- 
Mi icTOTHbiMi i метад актыунай ацэню стау ключавым у 
мнопх адукацыйных праграмах i даследаваннях.

Метад актыунай ацэню стау папулярным не толью 
у Вялкабрытанм. У 2002 годзе краЫы Арган1зацьм эка- 
нам1чнага супрацоунщтва i развщця (АЭСР) пры непа- 
срэдным удзеле Цэнтра адукацыйных даследаванняу i 
Ыавацый пачал1 даследчую праграму, наюраваную на перагляд 
ацэначнай дзейнаод у краЫах АЭСР. У вынку быу падрыхтава- 
ны даклад, як! у 2005 годзе прадставш1 у Парыжы, дзе актыуная 
ацэнка была прызнана эфектыуным Ыструментам павышэння 
якасц! адукацьм.

Шмат метадычных дапаможнкау па актыунай ацэнцы 
ужо выдадзена у ЗША, дзе таксама цкавасць да гэтага мета- 
ду з’явтася у 2002 годзе. У Чэхм працэс рэформы ацэначнай 
дзейнаед пачауся у 2010 годзе, i Уцыятыва укаранення мето- 
дыю актыунай ацэню тут зыходзщь ад Нацыянальнага Ыстыту- 
та адукацьм.

У нашу краЫу метад актыунай ацэню прывезла польсю пе
дагог Данута Стэрна (Уцыятар укаранення метаду актыунай 
ацэню у Польшчы, аутар некальюх KHir па гэтай методыцы) 
у 2009 годзе. 1нщыятыву naflxanmi у Таварыстве беларусюх 
школ. На першым семЫары нашы настаунм прыдумал1 бела- 
pycKi адпаведнк выразу “formative assessment" —  “актыуная 
ацэнка” .

Данута Стэрна, выступаючы перад беларуск!м1 настаунка- 
Mi, адзначала, што актыуная ацэнка —  гэта перадача навучэн- 
цам Ыфармацьм, якая дапамагае iM вучыцца. I гаворачы пра 
вартасць гэтага метаду, зауважала, што кал1 настаунк ацэнь- 
вае актыуна, то вызначае мэты урока i фармулюе ix так, каб яны 
6bmi зразумелым1 для навучэнцау.

“Работа над мэтам1 складаецца з трох этапау: спачатку, 
яшчэ перад заняткам1, настаунк вызначаецца з тым, чаго ён 
хоча дасягнуць. Потым настаунк агучвае мэты урока навучэн- 
цам або выпрацоувае ix разам з iMi. Школьн1к1 ведаюць, што i як 
яны будуць вывучаць, а пасля урока навучэнцы гавораць, пра 
што яны даведалюя.

Затым настаунк дамауляецца з навучэнцам! аб крытэры- 
ях ацэню. Разам з iMi трэба вызначыць, на што будзе звяртац- 
ца увага пры ацэнцы. 1дэя заключаецца у тым, каб дакладна 
акрэслщь моманты, як1я пакажуць як настаужку, так i навучэнцу, 
наколью атрымалася дасягнуць мэты урока.

Крытэрьм дапамагаюць школьнкам падрыхтавацца да кан- 
трольных i падказваюць, як яны павЫны выканаць работу, каб 
дасягнуць мэты, пастауленай настаункам. Настаунк паслядоу- 
на ацэньвае толью тое, што было агаворана раней” , —  гаво- 
рыць Данута Стэрна.

Разам з тым пры актыунай ацэнцы педагог павЫен усве- 
дампяць адрознены пам1ж актыунай i вынковай ацэнкай. Вы-

уключаць у сябе чатыры элементы: акцэнт на добрых элемен
тах вучнёускай дзейнаод, адзначэнне таго, што павЫна быць 
выпраулена ui над чым трэба папрацаваць дадаткова, падказ- 
Ki, як гэта можна зрабщь, i парады наконт далейшых напрам- 
кау дзейнаод навучэнца. Зваротная сувязь павЫна быць цесна 
звязана з раней вызначаным1 крытэрыям1 ацэню.

Яшчэ пры актыунай ацэнцы практыкуецца метад узаема- 
i самаацэню. Навучэнцы —  на аснове вызначаных крытэрыяу 
ацэню —  узаемна праглядаюць работы адно аднаго i даюць 
парады па ix папяпшэннг Гэта мае двайное значэнне: з адна
го боку, навучэнец добра разумев аднакласнка, бо сам рашау 
тую ж задачу, а з другога боку, вучыцца у яго. Самаацэнка даз- 
валяе навучэнцам знайся адказы на пытаннк што я ужо ведаю? 
над чым яшчэ павЫен папрацаваць? што варта змянщь у ceaiM 
спосабе навучання? яюя рашэнн1 мне давядзецца прыняць у 
будучы^?

Гучныя занятю
Ад тэарэтычных выкладак пяройдзем да практычных. Каб 

даведацца, як жа гэты метад працуе, я звязалася з арган1зата- 
рам таго цкавага i нетрадыцыйнага пасяджэння метадычнага 
аб’яднання настаункау гуман1тарнага цыкла, якое праходзша у 
Глыбоцюм раёне. Ганна Рыгорауна Пюкунов1ч, метадыст вучэб- 
на-метадычнага кабЫета аддзела адукацьм Глыбоцкага райвы- 
канкама, настауыца беларускай мовы i лтаратуры сярэдняй 
школы № 1 Глыбокага iM9 П.В.Сухога, з ахвотай падзялтася 
ceaiM меркаваннем.

“Свае разважанм пра актыуную ацэнку пачну з яурэйскай 
прыказю: “Не вучыце дзяцей так, як вучыл1 вас. Яны нарадзтн 
ся у Ышы час” . Гэта прыказка з’яуляецца ключавой у маёй пе- 
дагапчнай дзейнасцк Яна матывуе мяне на пошую форм i мета- 
дау навучання, яюя паспрыяюць нетолью засваенню ведау, але 
i выхаванню навучэнца асобай сацыяльнай, свабоднай, здоль- 
най жыць у грамадстве i адчуваць адказнасць за сваё уласнае 
жыццё (у школе —  за сваё навучанне).

Метад актыунай ацэню мне, якнастаунку, спадабауся сютэ- 
май работы на занятках. Гэты метаду сучасных умовах i з сучас- 
HbiMi дзецьм! дазваляе працаваць у рэчышчы Ышых падыходау, 
хаця насамрэч усё, да чаго звяртаецца настаунк пры актыунай 
ацэнцы, дауно yciM вядома. Гэты метад усе нашы педагапчныя 
веды i уменн1 прывёу у сютэму. Кожны элемент метаду што- 
xemiHHa падтрымл1вае ц!кавасць у кожнага навучэнца у класе.

працаваць?” . Кал1 ж крытэры! ацэньвання дакладна пра- 
nicaHbi, то дзец1 працуюць мэтанаюравана. Трэба адзна- 
чыць, што i бацьк! уключыл!ся у работу i птьна сочаць за 
вучэбнай дзейнасцю ceaix дзяцей”, —  расказала Ганна 
Рыгорауна.

Зараз настаунвд метад актыунай ацэню выкарыстоу- 
вае у некапьюх класах, i да яе на урок заусёды нехта пры- 
ходз1ць. Спачатку здз!уляюцца, а затым гавораць камп- 
л1менты. Усе звяртаюць увагу на тое, што занята у Ганны 
Рыгорауны вельм1 гучныя. Навучэнцы увесь час гавораць, 
але гэта нкому не замше, бо адбываецца не проста га- 
ворка, а вучэбная гаворка. Дзещ здабываюць веды caMi, а 
педагог толью нак!роувае да крын1ц Ыфармацьн.

Зразумела, ацэнк1 i адзнаю у выхаванцау Г.Р.П1скунов!ч 
розныя. Усё залежыць ад вщу i якасц1 выкананай работы. 
“Напрыклад, даю дамашняе задание i для яго “наштобу- 
зу” . На наступным уроку магу выцягнуць пяць прозв1шчау 

са шклянк1 i праверыць, як яны справш1ся з заданием (у адпа- 
веднасц! з крытэрыямО. Гэтак жа можна праверыць i ацан1ць 
класную работу. Пры рабоце у трупах ёсць люты самакантролю, 
таму тут таксама ёсць магчымасць ацан1ць. Часта звяртаюся да 
уводных i вын!ковыхтэстау” , —  адзначыла Ганна Рыгорауна.

Падсумоуваючы, мая суразмоуца адзначыла, што метад 
актыунай ацэню дапамог актыв1заваць навучэнцау у адноанах 
да чытання поуных тэкстау мастацк1х творау, у тым л1ку i са cni- 
са для пазакласнага чытання. Значна палепшыл!ся адзнаю i за 
кантрольныя дыктанты па беларускай мове. А яшчэ з 26 сёлет- 
Hix пяц1класн1кау Ганны Рыгорауны 20 адзначыла што для ix са
мым ц1кавым i значным предметам з’яуляецца беларуская 
мова i лпаратура. “Усё таму, што менавта навучэнцы, а не на- 
CTayHiK, на уроку галоуныя. Мая асноуная задача —  падрыхта- 
ваць урок так, каб кожны у класе адчувау, што настаун!к дае яму 
магчымасць машмальна выкарыстаць свой патэнцыял i дасяг
нуць BbicoKix паказчыкау” , —  зауважыла Ганна Рыгорауна Пю- 
KyHOBi4.

Метад актыунай ацэнк1 цкавщь усё большую колькасць на- 
CTayHiKay. Прынамс1, у Глыбоцк!м раёне у гэтым годзе працуюць 
дзве адпаведныя метадычныя лабараторьм, адну з яюх вядзе 
rP.nicKyHOBi4. У лабараторыях займаецца 31 настаун1к. А та- 
варыства беларуск1х школ пачало рэал1зацыю птотнага курса 
дыстанцыйнага навучання метаду актыунай ацэню. Зараз щзе 
першы модуль. На курсе вучацца 60 настаункау.

“Праект птотны, i мы caMi яшчэ вучымся, —  тлумачыла Та
мара Пятроуна Мацкев1ч, намесн1к старшын! таварыства бе- 
ларуск!х школ. —  Курс разл1чаны на 6 месяцау i заснаваны на 
прынцыпе роуны вучыць роунага. У якасц1 ментарау высту- 
паюць neflarori, як1я ужо 3acBomi метад актыунай ацэнк1. Курс 
практыка-арыентаваны, з невял!кай тэарэтычнай часткай. На
вучэнцы курса кожныя тры тыдн1 будуць атрымл1ваць невял!к! 
дыдактычны матэрыял, напрыклад, па вызначэнн'| зваротнай 
сувяз1 пам1ж навучэнцам i настаун1кам, i задание, якое неабход- 
на выканаць у ceaiM класе. Па вынках настаунм п1шуць невя- 
л1юя справаздачы. А ужо затым у работу уключаюцца ментары, 
як1я з дапамогай актыунай ацэк1 пракаменц1руюць выкананыя 
заданна За заданн1 балы не ставяцца. Тут галоуны вын1к —  на- 
быццё практычных уменняу i навыкау” .
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