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听力材料一般方三遍，第一遍不停顿，要求学生先掌握文章的大体内容，做相应的
概括性练习；然后听第二遍，做细节性练习，此时可以回放，特别是出错较多的部分可
反复放
第三遍是核对，不用停顿。
进行概括性活动的训练方法
（1）许找与问题有关的一串词语
（2）遵循汉语思维的时空顺序
专项性活动——获取细节信息。我们需要把输入的语言材料掰碎揉细了来理解。这
些语言信息一般都包含在一个个单句中，但都是段落、语遍的有机组成部分。
获取细节信息的训练方法
（1）记忆、记录和计算
（2）理解和判断
（3）区分异同
语言类活动。除了接收信息以外，听力技能训练也承担着学习语言的任务。语言规
则的内化、语感的形成、语言能力的提高都离不开每时每刻的学习。
三 听后练习
（一）延读性活动的训练方法。作为训练主体的尾声，延读性活动不宜占用较多的
时间。讨论问题要跟学生的生活和经验有密切关系，保证他们有感而发，同时也要切合
学生的语言水平，学生不需要新的词汇或句子就能表达。
（1）引导式
（2）总结式
（3）留作业式

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В КРАЇНАХ СХОДУ
ОСВІТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КИТАЮ
Науменко Станіслав Сергійович, викладач кафедри східних мов
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Інтерес до проблеми навчання в країнах Азії і розвитку обдарованих дітей з'явився
порівняно недавно. Систематичні програми з навчання найбільш талановитих учнів
вводяться в систему шкільної освіти таких країн, як Китай, Японія, Корея, Сінгапур,
В'єтнам і Індія, починаючи лише з 70-х років XX століття. Основними завданнями, що
стоять перед фахівцями сфери освіти обдарованих школярів в країнах Азії, є: організація
системи і методів відбору обдарованих дітей; створення спеціальних навчальних програм,
що відповідають особливим потребам обдарованих учнів в отриманні знань і високому
рівню їх інтелекту; організація спеціалізованих шкіл для обдарованих школярів;
організація позакласної роботи з обдарованими дітьми; створення гуртків за інтересами,
проведення додаткових навчальних заходів, ведення дослідницьких проектів;надання
умов для більш раннього закінчення середньої школи і вступу до вищих навчальних
закладів.
В даний час державна політика в галузі освіти обдарованих учнів у Китаї
передбачає наступні можливості для найбільш талановитих дітей:
1. Більш ранній вступ або пропуск через клас. Обдарованим дітям, які пройшли
певні іспити, дозволяють поступити на початкову / середню школу або університет
раніше, ніж звичайним учням, або перестрибнути через клас.
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2. Спеціалізовані класи. Експериментальні класи для обдарованих були засновані
більш ніж у 50 початкових / середніх школах по всій країні; кілька університетів Китаю (у
тому числі Пекінський) організували спеціальні класи для обдарованих підлітків.
3. Спеціалізовані школи. Всі учні цих шкіл є обдарованими дітьми. Освітні
програми шкіл призначені виключно для обдарованих дітей, наприклад, програма
гонконгської середньої школи (Hong Kong GT School).
4. Спеціальна діяльність у класі і поза школою. Спеціальні курси для шкіл з
інформатики та олімпійської школи з математики (фізики / хімії) були засновані в
багатьох районах по всій країні; були організовані «палаци дитинства» (children's palaces),
де проводяться навчальні курси науки і мистецтв, школярі займаються науковими
дослідженнями і конструкторської діяльністю.
5. Спеціальні програми для вихідних днів і канікул. Багато шкіл організували
спеціальні курси вихідного дня, наприклад, курси по образотворчим і сценічним видам
мистецтва, математики та природничих наук, громадської діяльності тощо.
6. Індивідуальні плани. У розділі, присвяченому роботі з обдарованими дітьми у
Азії, представлена окрема стаття, присвячена освіті обдарованих учнів у Китаї (Stephen T.
Schroth, Jason A. Helfer et al., 2009), яка визначає способи навчання і спеціальну програму,
розпочату в 2007 році з обміну досвідом між Нокскім коледжем (США) і Анхойським
університетом (Anhui Normal University) у Китаї [1].
З часів Західної династії Ханьшуй (206 р. до н.е.) у Китаї були адміністративні
іспити, відомі як 童子考试 (дитячий іспит), для визначення обдарованих дітей. З тих пір,
принаймні, до вісімнадцятого століття, Китай надавав обдарованим дітям різні форми
навчання. Систематичні і офіційні програми для обдарованих дітей, однак, почалися
тільки в 1978 році як частина процесу модернізації, який у той час проводила Народна
Республіка Китай. Цей процес був спрямований на те, щоб Китай у сільськогосподарській,
індустріальної, технологічної та торгової областях став врівень з рештою світу, що
викликало значні зміни у методах освіти обдарованих учнів. Найбільше значення
надавалося двом ключовим аспектам щодо освіти обдарованих дітей.
По-перше, були взяті на озброєння поліпшені і більш обґрунтовані методи
виявлення обдарованих дітей, особливо дітей з сільських областей. По-друге, були
розроблені спеціальні програми, щоб допомогти обдарованим дітям і підтримати їх
розвиток [2].
Китай зробив акцент на розвиток наукових, технологічних, інженерних і
математичних здібностей (SТЕМ: science, technology, engineering, mathematics), також як і
на контролі за діяльністю своїх шкіл. Це означало, що протягом наступних тридцяти років
цей курс став головним регулятором програми, витікала з цих нововведень. Оскільки
країна дуже швидко ставала процвітаючою державою, акцент у навчанні почав
змінюватися. Зростання популярності англомовного навчання і значення його у рамках
навчального плану привів до того, що стали частіше прийматися і використовуватися
західні психолого-педагогічні підходи. Ці зміни також торкнулися освіту обдарованих
дітей.
З середини 80-х років минулого століття китайські педагоги почали досліджувати
підходи, які центровані на учнях. Ця тенденція посилилася протягом 90-х, оскільки Китай
став більш інтегрований у світову економіку, і володіння англійською мовою стало
національним пріоритетом.
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