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могай праверкі работ адно аднаго. Пе-
равага ўзаемаацэнкі ў тым, што школь-
нікі вучацца адзначаць моцныя і слабыя 
бакі іншых работ і такім чынам аналізуюць 
уласны прагрэс.

А яшчэ мае вучні, самі таго не веда-
ючы, дапамагаюць мне ў стварэнні но-
вых задач. Прывяду прыклад. У 11 кла-
се навучэнка, выконваючы дамашнюю 
работу, няўважліва прачытала ўмову аб 
знахо джанні аб’ёму нахільнай прызмы, 
ускладніўшы задачу. Пры ўзаемаправер-
цы перад урокам дзяўчына зразумела 
сваю памылку і выправіла яе. А варыянт 
новай задачы мы разгледзелі на ўроку. 
Вось так нечакана яна апярэдзіла маё 
пытанне “Што было б, калі...”, якое я пла-
навала задаць пасля праверкі дамашня-
га задання.

Мы прывыклі факусіраваць увагу на 
памылках. У сшытках дзяцей звычай-
на пераважае чырвоны колер, якім на-
стаўнік выпраўляе памылкі. Гэта зда-
ецца правільным, але не заўсёды вучні 
задумваюцца над выпраўленымі памыл-
камі. Бывае, нават не глядзяць на вы-
праўленні. Як паказвае практыка, час-
та дзяцей не цікавіць, чаму дапушчана 
памылка і як яе выправіць. Тут дапама-
гае зваротная сувязь, якую ад мяне ат-
рымліваюць вучні. Пры ацэньванні ра-
бот на ўроку памылкі я не выпраўляю, а 
падкрэсліваю іх і даю школьнікам час на 
іх усведамленне і выпраўленне. Адзна-
ку адразу не выстаўляю, бо, убачыўшы 
яе, некаторыя ёй задавольваюцца і не 
прыкладаюць намаганняў для выпраў-
лення прабелаў у ведах. Лічу, што дзіця-
ці трэба даць час для выпраўлення па-
мылак і затым выставіць адзнаку. Можна 
паставіць адзнаку за работу над памыл-
камі ці даць падобную работу (але толь-
кі ўжо без зваротнай сувязі) і паставіць 
адзнаку за яе.

Дзіцяці трэба падказаць, з чаго 
пачаць сваю работу: усё вучыць — 
значыц ь нічога не вучыць. Вучыцца не 
можа быць лёгка, зону развіцця вызна-
чаюць цяжкасці, але гэта павінна быць 
пасільна. Для эфектыўнасці зваротнай 
сувязі спачатку выкарыстоўваю пахва-
лу або камплімент, абавязкова звярта-
юся да вучня па імені. Заўвагі тычацца 
толькі работы, але не асобы вучня. Даў-
но перастала казаць падчас ацэньван-
ня работы “малайчына”. Замест ацэнкі 
асобы кажу: “выдатнае рашэнне”, “усё 
зроблена правільна і сумленна”, “мне 
вельмі прыемна, што ты добра засвоіў 
тэму”, — гэта значыць ацэньваю толь-
кі дзейнасць. У маёй ацэнцы станоўчыя 
заўвагі пераважаюць над адмоўнымі, і 
да кожнай крытычнай заўвагі даю ўзор 
таго, як павінен выглядаць правільны 
адказ. Усе заўвагі падсумоўваю.

Мае каментарыі ў сшытку выглядаюць 
наступным чынам: “Вольга, уласцівасці 
функцыі ты засвоіла ДОБРА. Гэта парада-
вала. Засмуціла вось што: ты забылася, 

што пры ўзвядзенні ў цотную ступень ад-
моўны лік становіцца дадатным”. Гэты ка-
ментарый запомніла не толькі сама Воль-
га, але і яе суседка па парце.

Стымулюю сваіх вучняў адзначаць у 
работах аднакласнікаў не толькі памыл-
кі, але і станоўчыя бакі. Заўсёды пытаю ў 
дзяцей: “Што табе больш прыемна: калі 
сварацца ці калі хваляць?” Вядома, дзеці 
адказваюць, што ім больш падабаецца 
пахвала. Тлумачу, што ў жыцці мы ўсе ча-
сам робім памылкі і трэба ўмець дапа-
магчы чалавеку, прычым экалагічна для 
яго. Так і пры праверцы работ: мы паказ-
ваем на памылкі і абавязкова падкрэслі-
ваем паспяховасць працы, нават самую 
маленькую, дорым крылы іншаму. Другі 
момант, на якім акцэнтую ўвагу: твой су-
сед па парце — гэта твой калега, таму 
трэба вучыцца яго паважаць і карэктна 
ставіцца да яго працы. 

Як паказала практыка, менавіта зва-
ротная сувязь дае магчымасць вучню не 
толькі звярнуць увагу на тое, што ў яго не 
атрымалася, але і парадавацца самаму 
маленькаму поспеху. Гэта фарміруе жа-
данне вучыцца і дапамагае нашым вуч-
ням стаць паспяховымі. Пастаянна прашу 
дзяцей задаваць самім сабе пытанні: “Як 
я сённяшні змяніўся ў параўнанні з сабой 
учарашнім? Чаму я навучыўся? Чаму — 
яшчэ не?” Такім чынам, самаацэнку яшчэ 
можна разглядаць як паказчык развіцця 
рэфлексіўных здольнасцей.

Самаацэнка грунтуецца на тым, што 
вучань з дапамогай узору або настаўніка 
правярае сваю работу, а затым ацэньвае, 
што ён засвоіў, а дзе ёсць праблемы. Са-
маацэнка — гэта перш за ўсё вынік сама-
праверкі. Самаацэнка, зваротная сувязь, 
карэкцыя ідуць пакрокава на ўсіх этапах 
урока. Па выніках самаправеркі мае вуч-
ні ставяць на палях у сшытку адзнаку, а я, 
праверыўшы работу, стаўлю сваю. У нас 
атрымліваецца дроб. Калі адзнакі супа-
даюць і вучань згодны з маёй адзнакай, 
я яе выстаўляю ў класны журнал. Гэта 
добрая матывацыя на поспех. Звычайна 
дзеці імкнуцца быць аб’ектыўнымі і сум-
леннымі.

На сваіх уроках я заўсёды даю дзецям 
дакладны пералік таго, што яны павінны 
ведаць і ўмець, што будзе ацэньвацца, 
іншымі словамі, на што я буду звяртаць 
увагу пры выстаўленні адзнакі. Крытэрыі 
ацэнкі (НаШтоБуЗУ) — гэта своеасаблі-
выя правілы гульні. Калі вучань іх ведае, 
то можа дакладна разлічваць свае магчы-
масці і суадносіць іх са сваімі жаданнямі 
і патрэбамі. Вучань сам можа адсачыць 
свой рост і спрагназаваць сваю адзна-
ку, можа адказаць на пытанне “Ці дасяг-
нуты мэты?”. Дзеці лёгка засвойваюць і 
станоўча ўспрымаюць прапанаваныя ім 
крытэрыі ацэнкі. Напрыклад, пасля выка-
нання самастойнай работы “Дробна-ра-
цыянальныя ўраўненні” вучні праводзілі 
самаацэнку і ўзаемаацэнку па канкрэт-
ных крытэрыях: 

1. Ці ўмееш вылучаць дробна-рацы-
янальныя ўраўненні з пераліку розных 
ураўненняў?

2. Ці ведаеш умову роўнасці рацы-
янальнага дробу нулю; ці ўмееш запісвац ь 
гэтую ўмову пры рашэнні рацыянальных 
ураўненняў?

3. Ці ведаеш алгарытм рашэння дроб-
на-рацыянальных ураўненняў.

4. Ці ўмееш раскладваць назоўнік ра-
цыянальных дробаў на множнікі і прыво-
дзіць да агульнага назоўніка пры рашэнні 
рацыянальных ўраўненняў?

5. Ці ўмееш складаць ураўненні (матэ-
матычную мадэль рэальных працэсаў) і ці 
ўмееш іх рашаць? (Пры ўзаемаправерцы 
адзнаку дзеці не выстаўляюць, толькі “+” 
ці “ñ”.)

Харашысты і выдатнікі без праблем 
могуць праверыць работу аднакласніка. 
А вось слабапаспяваючы вучань пры няць 
удзел ва ўзаемаацэнцы не можа. У такім 
выпадку дзеці праводзяць самаацэнку па 
ўзоры і разумеюць, што часцей за ўсё ў 
нізкім узроўні ведаў вінаватая іх лянота, 
а не адсутнасць здольнасцей. У выніку ў 
навучэнцаў з’яўляюцца самастойнасць і 
адказнасць. Напрыклад, Вова праводзіў 
самаацэнку. Вынік сваёй работы ён прад-
ставіў наступным чынам:

1. Умею +.
2. Знаю + і ўмею +.
3. Ведаю алгарытм +, раблю памыл-

кі −.
4. Раблю шмат памылак −.
5. Не ўмею −.
Вучань зразумеў, што ён можа вы-

правіць многія свае памылкі. Пасля дадат-
ковай работы вынік значна палепшыўся, і 
зараз ён з задавальненнем дапамагае 
тым, у каго ўзнікаюць цяжкасці.

Выкарыстанне ўзаемаацэнкі дапа-
магае ў фарміраванні адказнага стаў-
лення да вядзення сшыткаў. А жаданне 
напісаць пісьмовы каментарый матывуе 
дзяцей добра арыентавацца ў падруч-
ніку і ў сшытку, ведаць, дзе знаходзіцца 
патрэбная інфармацыя. Гэтыя моман-
ты адзначаюць і самі вучні. А яшчэ яны 
прызнаюцца, што чужыя памылкі запа-
мінаюцца лепш, асабліва калі знойдзеш 
іх сам. 

Напрыклад, Саша добра засвоіла 
алгарытм рашэння дробна-рацыяналь-
ных ураўненняў, але пры рашэнні часта 
забывала браць у дужкі лічнік, калі перад 
дробам стаіць знак “мінус” і адсутнічае 
множанне на дадатковы множнік. Пра-
вяраючы ўраўненне, якое рашала Маша, 
Саша адразу звярнула ўвагу на розныя 
адказы (у сябе і ў Машы). Пасля правер-
кі ўзяла свой сшытак і напісала ў ім: “Не 
забыць ставіць дужкі!!!” Дзяўчынка часта 
ўспамінае гэты выпадак і кажа, што “пра-
верка чужых работ дазваляе лепш раза-
брацца ў тэме”.

Насця пасля праверкі работы ад-
накласніцы напісала такі каментарый: 
“Каця, ты правільна рашыла ўраўненне, 
добра засвоіла алгарытм, а адказ запіса-
ла няправільна. Адзін з каранёў ураўнення 
(1/2) не адпавядае вобласці дапушчаль-
ных значэнняў, таму яго нельга запісваць 
у адказ. Прарашай № 2 на стар. 142 пад-
ручніка”. І дадала, што зараз такія заданні 
яна будзе рашаць яшчэ больш уважліва.

У сваёй практыцы выкарыстоўваю на-
ступныя спосабы самаацэнкі і ўзаемнай 
ацэнкі:

1. Тэхніка трох пытанняў. Перад вы-
вучэннем новай тэмы ў пачатку ўро-
ка прашу вучняў абдумаць адказы на 
два пытанні: “Што я ўжо ведаю па гэ-
тай тэме?” і “Што я хачу даведацца пры 
вывучэнні гэтай тэмы?”. А ў канцы ўро-
ка — сфармуляваць адказы на пытан-
ні: “Чаму я навучыўся?”, “Ці дасягнуў 
я пастаўленай мэты?”. Вучань бачыць 
свой рост, а гэта самае галоўнае ў пра-
цэсе навучання.

2. Доказ таго, што я вучуся. Мне вель-
мі падабаецца гэтая тэхніка, бо вельмі 
люблю выкарыстоўваць ключавыя пы-
танні і праблемныя задачы-сітуа цыі. 
Напрыклад, з дзевяцікласнікамі выву-

чалі тэарэму косінусаў. У па чатку ўрока 
дзецям была прапанавана задача, якую 
яны не змаглі рашыць (стварэнне праб-
лемнай сітуацыі). “Не хапае ведаў”, — 
зрабілі выснову дзеці. Пасля доказу 
тэарэмы вучні ўзрадаваліся і сказалі, 
што зараз змогуць рашыць прапанава-
ную ў пачатку ўрока задачу. Такім чы-
нам, кожны пераканаўся, што яго веды 
ўзбагаціліся.

3. Тэхніка малых крокаў. Дапамагае 
пакрокава скласці алгарытм выканання 
задання. Калі ў дзяцей узнікаюць пытан-
ні, яны могуць абмеркаваць іх у парах ці я 
магу штосьці растлумачыць яшчэ раз.

4. Самаправерка, узаемапрверка. 
Вучыць адказнасці, уважлівасці і, што не 
менш важна, навыкам камунікацыі.

5. Святлафор. Просты і ў той жа час 
вельмі эфектыўны спосаб праверкі за-
сваення дзецьмі вучэбнага матэрыялу. 
Добры спосаб падрыхтоўкі да праве-
рачных і кантрольных работ па канкрэт-
ным НаШтоБуЗУ. Дзецям гэтая тэхніка 
вельмі падабаецца. Нават мае адзінац-
цацікласнікі заўсёды маюць каляровыя 
алоўкі.

6. Так — не. Часам прапаную дзецям 
графічна адлюстраваць свае адказы, на-
чарціць ломаную. Напрыклад, “так” — 
гарызантальны адрэзак зададзенай 
даўжыні, “не” — вертыкальны. Або, адказ-
ваючы “так”, “не”, вучні ставяць у сшытку 
“+”, “−”. Выканаўшы заданне, дзеці звя-
раюцца з маім ключом. Кожны адразу ба-
чыць свой вынік.

Апора на поспехі дзіцяці і акцэнт на 
станоўчых баках яго вучэбнай дзейнасці 
з’яўляюцца для мяне прыярытэтам. Фік-
сацыя ж цяжкасцей падразумявае, перш 
за ўсё, паказ перспектыў: што іменна і як 
дзіцяці трэба зрабіць. Як у спорце: каб 
узяць новую вышыню, трэба падымаць 
планку. Працуючы многія гады ў школе, 
я зразумела адну важную рэч: калі ў са-
мым пачатку навучыць дзіця разглядаць 
памылку як сігнал таго, што трэба ўдас-
каналіць, то гэта зніжае ўзровень віны і 
страху, павышае матывацыю. Тады вучні 
з задавальненнем самі паказваюць свае 
сшыткі для праверкі і дапрацоўкі, калі 
ў гэтым ёсць неабходнасць, без страху 
ідуц ь да дошкі.

АА дазваляе фарміраваць у дзяцей 
метапрадметныя кампетэнцыі, якія неаб-
ходны для таго, каб прынцып “навучанне 
праз усё жыццё” стаў іх дэвізам.

Стварэнне сітуацыі поспеху, вера ў 
тое, што кожны вучань можа вучыцца, 
прызнанне поспехаў аднакласнікамі, да-
сягальнасць вучэбных мэт, задавальнен-
не ад добра выкананай працы (унутраная 
матывацыя, заснаваная на патрэбах) — 
усё гэта дапамагае мне ствараць умовы 
для актыўнага навучання і ацэньвання, 
для станаўлення асобы вучня.

АА — тэхналогія, якая дазваляе 
дзецям пераканацца ў сваіх сілах і па-
лепшыць вынік, бачыць свае дасяг-
ненні, фарміруе камунікатыўную кам-
петэнцыю з дапамогай калектыўнага 
абмеркавання рашэння задач, работы 
ў парах. Навучэнцам падабаюцца інтэр-
актыўныя зносіны ў класе, адсутнічае 
страх дрэннай адзнакі. 

Пацвярджэннем вышэйсказанаму 
служыць аналіз вучэбнай дзейнасці за 
І паўгоддзе вучняў 9 “В” класа, які дазва-
ляе канстатаваць, што паказчыкі па ас-
ноўных бальных групах сталі больш якас-
нымі. Першую чвэрць на “дзевяць” балаў 
скончыў адзін вучань, другую — ужо тры. 
Группа васьмібальнікаў колькасна не 
змянілася (3/3), але змянілася якасна: 
у яе перайшлі вучні з групы сямібальні-
каў. Аналагічныя змены адбыліся і ў іншых 
бальных групах. Найбольшы прырост ад-
значаны ў групе шасцібальнікаў: у першай 
чвэрці — адзін вучань, а у другой — чаты-
ры. Група чатырохбальнікаў зменшылася 
на тры чалавекі, якія перайшлі ў групу пя-
цібальнікаў. 

Прапаноўваючы некаторыя фрагмен-
ты свайго вопыту, я не заклікаю капіра ваць 
мае падыходы і ўстаноўкі, а проста хачу 
паказаць, што філасофія актыўнай ацэн-
кі дапамагае матыва ваць вучняў на атры-
манне якасных ведаў, а не адзнакі, якая 
не заўсёды бывае аб’ектыўнай. Упэўне-
на: калі настаўнікі пачнуць прымяняць ак-
тыўную ацэнку на ўсіх узроўнях адукацыі, 
магчыма, з часам знікне “бараць ба за ад-
знакі” і вучоба стане свядомым выбарам і 
будзе прыносіць задавальненне.

Людміла ШЛЯЖКО, 
настаўніца матэматыкі 

Бараўлянскай сярэдняй школы 
Мінскага раёна.

Фота Вольгі ДУБОЎСКАЙ.

сродак станаўлення 
фарміравання яго адказнасці


