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• актуал1зацьп ведау (пры выкананш вус- 
нага задания);

• замацавання i паутарэння (пры правя- 
дзенш самастойнай работы);

• адкрыцця новых ведау (пры рэал1зацьп 
праблемных сггуацый);

• падвядзенш вышкау урока (пры падагуль- 
ненш i фармулёуцы высноу).

Але групавая форма мае i шэраг недахопау. 
Найболып icTOTHbiMi з’яуляюцца:

• цяжкасщ камплектавання груп i арга- 
шзацьй працы у ix;

• навучэнцы у трупах не заусёды у стане 
самастойна разабрацца у складаным навучаль- 
ным матэрыяле i абраць самы эканомны шлях 
яго вывучэння. У вышку слабыя вучш з цяж- 
касцю засвойваюць матэрыял, а моцныя маюць 
патрэбу у арыгшальных заданиях i задачах;

• асобныя дзещ адмоучваюцца, губляюц- 
ца;

• аб’ектыунасць ацэню за працу часам па- 
рушаецца.

Настаушку трэба звярнуць увагу на тое, 
што пры камплектаванш груп важна улдчваць 
характер м1жасобасных зношн навучэнцау. 
ПФхолаг Ю. М. Кулютшн у гэтай сувяз! адзна- 
чае: «У трупу павшны падб1рацца навучэнцы, 
пам1ж HKiMi склалйя адносгны добразычл1васщ. 
Толью у гэтым выпадку узнжае пФхалапчная 
атмасфера узаемаразумення i узаемадапамогц 
здымаюцца трывожнасць i страх».

Толью у спалучэнш з шшым1 формам! на- 
вучання вучняу на уроку — франтальнай i 
шдыввдуальнай — групавая форма аргашзацьп 
працы навучэнцау прыносщь чаканыя станоу
чыя вышки
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настаунща вышэйшай катэгорьи Маладзечанскай сярэдняй школы № 1 

|'мя Янк1 Купали, выдатжк адукацьл РэспублМ Беларусь

БЕЗАДЗНАКАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
НАСТАУЖКА I НАВУЧЭНЦАУ 

НА ФАКУЛЬТАТЫУНЫХ ЗАНЯТКАХ
(план-канспект майстар-класа)

М э т а: падвышэнне узроуню прафесшнай кампетэнтнасщ педагогау у пытанш аргашзацьп 
безадзнакавай дзейнасщ на факультатыуных занятках.

Заданы: актуал1заваць веды удзельшкау майстар-класа па пытанш аргашзацьп безадзна
кавай дзейнасщ у адукацыйным працэсе; прэзентаваць вопыт працы майстра па аргашзацьп 
безадзнакавай дзейнасщ на факультатыуных занятках па беларускай мове; садзейшчаць 
фарм1раванню кампетэнцый удзельшкау майстар-класа па распрацоуцы фрагмента!/ 
факультатыуных заняткау з выкарыстаннем безадзнакавай дзейнасщ.
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НАСТАУН1ЦК8 CEMIHAP

Ход майе
I. Аргашзацыйна-матывацыйны этап.
Мэта этапу: аргашзацыя дзейнасщ 

удзельшкау майстар-класа i падрыхтоука да 
узаемаадношн з майстрам.

М а й с т а р. Паважаныя калей! Запрашаю 
вас на каворкшг — аб’яднанне людзей для 
творчага узаемадзеяння. Спадзяюся на паспя- 
ховую працу.

Хацелася б пачаць з загадш: «Яна доужыцца 
хв1л1ну, а у памящ застаецца назаусёды». 
(Усмешка.)

Няхай усмешка паспрыяе атмасферы доб- 
разычл1васщ у дзелавых стасунках i уздыме 
нам настрой, засцеражэ ад суму i непрыем- 
насцей. Усм1хнщеся адзш аднаму, каб ства- 
рыць цудоуны настрой. Спадзяюся, сюды вы 
прыйшл1 з ахвотай, бо у вас ёсць жаданне на- 
вучыцца чамусьщ новаму.

3 дапамогай картак вызначым, накольш 
актуальным з’яуляецца для вас пытанне 
аргашзацьп ацэначнай дзейнасщ на факуль
татыуных занятках. Kani актуальна — пады- 
мще картку зялёнага колеру, часткова — 
жоутага, а кал1 вы л1чыце яго неактуальным, 
то падымще картку чырвонага колеру. Згод- 
на з карткамц ягая вы выбрал!, мяркую, што 
тэта тэма з’яуляецца актуальнай.

II. Тэарэтычны этап.
Мэта этапу: знаёмства удзельшкау май

стар-класа з аргашзацыяй безадзнакавай 
дзейнасщ вучняу на факультатыуных занят
ках.

Працэс ацэньвання навучэнцам1 уласнай ву- 
чэбнай дзейнасщ, сва!х адукацыйных прадук- 
тау мае несумненнае педагайчнае значэнне: па- 
першае, на занятках забяспечваецца зваротная 
сувязь, дзякуючы якой вучань бачыць дынамгку 
у вывучэнш матэрыялу i можа скарэкщраваць 
уласную дзейнасць; па-другое, падвышаец- 
ца вучэбна-пазнавальная актыунасць, што 
станоуча уплывав на вышковасць адукацыйнага 
працэсу; па-трэцяе, вучань авалодвае навыкам! 
рэфлекей — адной з ключавых кампетэнцый 
сучаснага чалавека. Але тэта на уроку! А як жа 
суадносяцца урок i факультатыуныя занятш? 
Чым яны падобныя i чым розняцца? (Пы
таны абмяркоуваюцца у групах, удзелънлт 
майстар-класа выказваюцъ думт.)

I на уроку, i на факультатыуных занятках 
дзещ здабываюць новыя веды пад шраунщтвам 
настаушка. Факультатыу дапамагае шетэма- 
тызаваць, пашырыць i паглыбщь веды па 
прадмеце, пакольш дазваляе выйсщ па-за 
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тар-класа
межы вучэбнай праграмы. Тут спрацоувае 
прынцып пераемнасщ.

На уроку вучань бачыць i ацэньвае ступень 
уласных ведау, за працу ён атрымл1вае ад- 
знаку. На факультатыуных занятках адзнаш 
не ставяцца, бо факультатыунае навучанне, 
як добра вядома настаушкам, павшна быць 
безадзнакавым. Адукацыйны працэс без ад- 
знак не з’яуляецца чымсьщ прынцыпова но
вым. Без ацэньвання вучэбных дасягненняу у 
балах праводзяцца yponi у першым i друйм 
класах, занятш у групах, дадатковыя занятш 
з вучнямц яшя рыхтуюцца да удзелу у ал1м- 
шядзе щ у цэнтрал1заваным тэещраванш. На 
тагах занятках вучш займаюцца не дзеля ад- 
знак — iM щкавы сам працэс творчасщ, пошу- 
ку, пазнання. Такая вучэбна-пазнаваучая ма- Ч» 
тывацыя i актыунасць абумоулены наступным!
прычынамк

• асабштым выбарам гуртка pi дадатко- 
вых заняткау;

• шдыв1дуальным1 сх1льнасцям1 i патрэ- 
бам1 вучня;

• прафесшным! якасцям1 i харызмай на
стаушка;

• значымасцю прапанаванага на занятках 
матэрыялу (напрыклад, заданш ЦТ).

Выбар факультатыва — права самога вуч
ня. Бясспрэчна, ёсць нямала факультатыу
ных труп, дзе вучш выяуляюць высокую ма- 
тывацыю да вывучэння прадмета, i у тагах 
групах безадзнакавая дзейнасць настаунжа 
з’яуляецца аргашчнай характарыстыкай аду
кацыйнага працэсу.

Разам з тым настаушш-практыш часта ад- 
чуваюць i выказваюць насцярожанасць у 
аднойнах да навучання без ацэньвання ву
чэбнай дзейнасщ вучняу у балах, бо:

0 па-першае, у факультатыуных групах 
могуць быць вучш, выбар ягах не быу цал- 
кам самастойным (напрыклад, вырашыл! pi 
пауплывал1 бацьш);

• па-другое, вучш прызвычашея да знеш- 
няй бальнай ацэнш ix працы i не адчуваюць 
стымулу да навучання. У хутгам часе такая 
вучш становяцца непаспяховым! i пераста- 
юць наведваць занятш, што часам прыво- 
дзщь да расфарм1равання факультатыунай 
трупы.

Вышкае вщавочная супярэчнасць: з адна- 
го боку, для забеспячэння матывацьп i ак- 
тыунасщ вучняу не патрэбна знешняя ацэн- 
ка яго дзейнасщ i шдывщуальных вышкау, 
а з другога боку — настаушк пазбаулены 
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важнага 1нструменту — уздзеяння i уплыву 
на навучэнцау праз адзнаку.

Тэта супярэчнасць вырашаецца досыць лёг- 
ка, кал1 прыняць тэз1с: з адыходам ад знак 
ацэньванне застаецца.

Аднак тэта пытанне, мяркую, недаскана- 
ла вывучана, бо у час падрыхтоуш i правя- 
дзення факультатыуных заняткау узшкае ня- 
мала пытанняу наконт таго, якое ацэньванне 
прымянщь. Падказш я знайшла у публпсацьп 
М. I. Запрудскага i Г. I. Дабрынеускай «Аргат- 

зацыя факультатыуных заняткау у 11-гадовай 
школе» i выкарыстоуваю наступныя формы:

1. Вуснае слоунае ацэньванне («Малайчы- 
на! Ты добра засво1у тэту тэму...»).

2. Самаацэнка i узаемаацэнка.
3. Ацэнка настаушка, але тольк1 пасля 

сама- i узаемаацэнк1 вучняу.
Прымяняю наступныя дыдактычныя сродш, 

як1я дапамагаюць навучэнцам убачыць свае 
прагалы у ведах i адпрацаваць неабходны ма- 
тэрыял:

1. Карта улпсу ведау

№
п/п Матэрыял Ведаю Сумняваюся Патрэбна 

падрыхтоука
1. Знаходжанне назоушкау у сказе
2.
3.

2. Ацэначны л!ст

№
п/п Вучэбныя элементы Не ведаю Ведаю Толью

разумею
Магу растлумачыць 

шшым
1. Бяззлучшкавы складаны сказ
2.
3.

Вывады:

3. Розныя вцы рэфлекси («Мппэнь», «Дрэ- 
ва ведау», «СМС настаушку», «Прадоужы 
сказ» i шш.)

Хачу падзялщца памяткай для вучняу пры 
аргашзацьп узаемаацэнш:

1. Памятайце, што ацэньваецца работа, а не асоба.
2. Правшьныя адказы адзначайце знакам «+», 

а няправшьныя — «-».
3. Выкарыстоувайце узор адказау.
4. Kani вы сумняваецеся, папрасще настаужка да- 

памагчы.

Настауншу вельм1 важна развтваць у вучняу 
умение ацэньваць працу аднакласншау, даваць 
каментарый i наладжваць зваротную сувязь.

На стадий рэфлекси выкарыстоуваю пры
ём «Ацэначнае акно». Вучш сам1 адзначаюць 
у таблщы, яшя веды па тэме заняткау iMi за- 
своены добра, яшя не зуФм зразумелц што мо- 
гуць прымянщь на практыцы, а што не.

У якасщ другога варыянта можна выкары- 
стаць прыём «Што мне неабходна»:

• Мне неабходна вывучыць...
• Мне неабходна папрацаваць над...
о Мне неабходна паутарыць...

Трэщ варыянт — ацэначны л!ст «Ну i малайчына ж я!»:

Што мне неабходна ведаць Ведаю 
добра

Папрашу растлумачыць 
яшчэ раз

1. Яшя сказы называюцца бяззлучшкавым1 складаным1
2. Сэнсавыя адносшы пам1ж простым! сказам! i бяззлучткавым! 
складаным1 сказам!
3. Правши пастаноуш знакау прыпынку

Што мне неабходна умець
1. Адрознтваць бяззлучшкавыя складаныя сказы ад простых 
ускладненых i складаных злучншавых сказау
2. Вызначаць сэнсавыя адносшы пам!ж часткам1 бяззлучшкавых 
складаных сказау
3. Правильна ставщь знаш прыпынку памтж часткамл бяззлучнпсавага 
складанага сказа
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НАСТАУН1НК1 CEMIHAP

Для ацэньвання вучнямй сваёй актыунасщ 
i якасщ працы щшы раз прапаноуваю iM на 
л1стках умоуна абазначыць свае адказы:

V — адказау па просьбе настаужка, але няпра- 
выьна;

W — адказау па просьбе настаужка, адказ пра- 
вшьны;

I — адказау па сваёй шщыятыве, але няпра- 
вшьна;

+ — адказау па сваёй шщыятыве, адказ пра- 
выьны;

О — не адказау.

У Maix вучняу стала папулярным паслан- 
не СМС у канцы заняткау. Прапаную iM на 
папяровых сотавых телефонах нашсаць СМС- 
паведамленне сябру пра тое, як прайшл1 
занятш, як вышкова ён папрацавау.

Для таго каб скончыць занятк1 на nasi- 
тыунай ноце, можна выкарыстаць прыём 
рэфлекси «Кампл1мент»: вучн! ацэньваюць 
уклад кожнага у занятк1 i дзякуюць адна- 
класшкам i настаушку за працу.

III. Практычны этап.
Мэта этапу: уключэнне настауншау у пра

цу па аргашзацьп безадзнакавай дзейнасщ 
вучняу на факультатыуных занятках.

Майстар. А цяпер пазнаём1мся з аргаш
зацыяй безадзнакавай дзейнасщ з дапамо- 
гай ацэначных л!стоу i зваротнай сувяззю як 
сродкам самаацэнш. Прапаную вам выступщь 
у рол1 вучняу. На лютках пададзена задание:

1. Пры падрыхтоуцы да заняткау я стаулю 
мэты:

а) для сябе;
б) для сябе i для вучняу;
в) для вучняу.

2. Пры падрыхтоуцы да заняткау планую 
шдывщуальныя заданий

а) тольк1 для высокаматываваных вучняу;
б) тольк1 для слабапаспяваючых;
в) ул1чваю шдывщуальныя здольнасф кожнага 

вучня.

3. Я ацэньваю вышш вучэбнай дзейнасщ 
школьшкау:

а) на этапе актуал1зацьп ведау;
б) на асобных этапах заняткау;
в) на ycix этапах заняткау.

4. Безадзнакавае навучанне — тэта...
а) выжк працэсу ацэньвання, колькаснае выражэн- 

не ацэнк1 выжкау вучэбнай дзейнасф вучняу, абазна- 
чанае у балах;
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б) вызначэнне i выражэнне ацэнж ва умоуных 
знаках, а таксама ацэначнае вызначэнне настаужкам 
ступеж засваення школьжками вучэбнага матэрыялу.

5. Да рэфлексшных метадау безадзнакавай 
дзейнасщ можна аднесщ:

а) тэст, экспрэс-апытванне, пашыранае апытван- 
не;

б) самаацэнку i узаемаацэнку.

6. Навучанне можа стаць безадзнакавым, 
кал1 яно будуецца па наступных правшах:

а) адзнака адсутжчае, але змястоуная ацэнка аба- 
вязкова;

б) вучж карыстаюцца арыенфрам! для самаацэнкь 
як1я для ix добра зразумелыя;

в) самаацэнка вучня папярэджчае ацэнцы настау- 
жка.

Майстар. Кал1 ласка, перавярнще лют, 
на адваротным яго баку затсаны адказы. 
Параунайце ix з вашьшй адказамй За правильны 
адказ пастауце два «+» i падл!чыце колькасць 
плюсоу.

Адказы: 1 — б; 2 — в; 3 —• в; 4 — б; 5 — б; 
6 — а, б, в.

Прапаную вам картш з крытэрыямц так змо- 
жаце вызначыць, накольш вы умееце арга- 
шзаваць ацэначную дзейнасць на факульта
тыуных занятках.

Крытэрьп ацэнш
A. 11—12 «+» —вы валодаеце дыдактычньшц 

cpoflKaMi безадзнакавай дзейнасщ вучняу на 
факультатыуных занятках на высошм прак- 
тычным узроуш.

Б. 9—10 «+» — вы валодаеце дыдактычнькш 
сродкам1 безадзнакавай дзейнасщ вучняу на 
факультатыуных занятках, але яшчэ трэба па- 
працаваць над гэтым пытанием.

B. 7—8 « + » i менш — вы у недастатко- 
вай ступеш валодаеце flbiflaKTbiHHbiMi срод- 
кам1 безадзнакавай дзейнасщ вучняу на фа
культатыуных занятках, i вам патрэбна дапа- 
мога.

Майстар. Напэуна, вы зауважылц што 
ацашць сябе без крытэрыяу ацэнш вы не 
змагл1 б.

Крытэрьп для самаацэнш вучняу неабходна 
рыхтаваць да кожнага этапу факультатыуных 
заняткау.

Спадзяюся, у вас склалася уяуленне пра 
асабл1васщ аргашзацьп безадзнакавай дзей
насщ навучэнцау на факультатыуных занят
ках. Безумоуна, немагчыма выкарыстаць усе
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прыёмы адразу, але йстэматычнае ix пры- 
мяненне зробщь працэс навучання больш 
щкавым i якасным.

Прапаную вам абмеркаваць у трупах кан- 
крэтныя приклады ацэньвання вучэбнай 
дзейнасщ. вучняу на факультатыуных за
нятках i абгрунтаваць свой выбар у вусным 
выступлений

(Выступленш прадстаушкоу груп.)

IV. Рэфлексшны этап.
Мэта этапу: вызначэнне важнасщ праве- 

дзеных заняткау.

М а й с т а р. На думку французскага празФка 
i драматурга Эрнэста Легуве, задача педаго- 
гау — «навучыць нашых дзяцей абыходзщца 
без нас», тэта значыць навучыць усяму таму, 
што умеем мы самц i нават больш.

Адукацыя — швестыцыя у сябе. Давайце 
будзем помшць пра тэта i будаваць працэс на
вучання так, каб швестыцьп вучняу у caMix 
сябе был1 паспяховым1 i значным!.

Для вызначэння важнасщ праведзеных 
заняткау у рамках майстар-класа прапаную 
прыём «Плюс-мшус-щкава» па таблщы бры- 
танскага пйхолага Эдварда дэ Бона.

Прыём «Плюс-мшус-щкава»

Плюс М1нус Щкава

Зашсаць тое, што спадабала- 
ся на майстар-класе (шфар- 
мацыя, форма i шш.), выклй 
кала станоучыя эмоцьп

Затсаць тое, што не спа- 
дабалася на майстар-класе, 
здалося сумным, незразуме- 
лым, непатрэбным

Пазначыць факты, пра яктя даведалгся 
на майстар-класе, пажаданне наконт 
таго, пра што яшчэ хацелася б даве- 
дацца па дадзенай праблеме
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Г -ч
Да ведама аута pay i чытачоу

; Рэдакцыя прымае да разгляду матэрыялы на беларускай мове аб’ёмам да 20 машынатсных старонак
(можна дасылаць электроннай поштай). .

Неабходна указаць прозв1шча, iMH i iMH па бацьку аутара, месца яго працы, займаемую па- 
саду, квал1ф!кацыйную катэгорыю, вучоную ступень, вучонае звание, хатт адрас, кантактныя 
тэлефоны, грамадзянства, пашпартныя звестк1 (серыя, нумар пашпарта, кал1 i кзм выдадзены, 
асабюты нумар, адрас рэйстрацьп). Без гэтых звестак матэрыялы не разглядаюцца.

Дасылаючы у часотс распрацоую урокау, абавязкова пазначайце клас, чвэрць i месяц, кал1 
тэма вывучаецца у школе.

Рукашсы аутарам не вяртаюцца.
; Падшсацца на часотс «Беларуская мова i лггаратура» можна у аддзяленнях РУП «Белпошта»

паводле Каталога падшсных выданняу Рэспублзш Беларусь i у кгёсках «Белсаюздрук».
Звяртаем увагу на шдэксы i кошт часошса у друым паугоддз1 2020 г.:
75063 — для шдывщуальных падшсчыкау (кошт часошса: «Белпошта» — 8,13 руб.; «Бел

саюздрук» — 7,57 руб.); 750632 — для аргашзацый (кошт часошса: «Белпошта» — 10,88 руб.; 
«Белсаюздрук» — 10,38 руб.).

Дасылаючы матэрыял у часотс, можна заказаць неабходную колькасць экзэмплярау з вашым i 
артыкулам у выдавецтве «Адукацыя i выхаванне» па тэл. 297-93-25 (аддзел продажу).
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