
САР ДЭЧ НА 
ЗА ПРА ША ЕМ!

Ма гіст раль га то ва су стрэць 
спар тыў нае свя та

Яшчэ тро хі — і ў ста лі цы з'я віц ца больш за 30 ты сяч ту рыс-

таў на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. Пад рых тоў ка да гэ тай па дзеі на 

аб' ек тах чы гу нач най стан цыі Мінск-Па са жыр скі амаль за вер-

ша на. Пра тое, як тут бу дуць су стра каць гас цей 

го ра да, рас ка за лі жур на ліс там.

Пе да га гіч ная май стэр няПе да га гіч ная май стэр ня

АК ТЫЎ НАЯ 
АЦЭН КА: 

НО ВАЯ ФІ ЛА СО ФІЯ,
або Як на стаў ні ку 
стаць эфек тыў ным?

«Мне зда ец ца, што ўвесь час я пра ца ва ла ў шко ле, а по бач 

зна хо дзі лі ся дзве ры з шыль дай «Так мож на на ву чаць!» Ча сам 

яны бы лі за чы не ныя, ча сам мне шчас ці ла пры ад крыць іх, за-

зір нуць, здзі віц ца, але по тым яны зноў за чы ня лі ся. Ак тыў ная 

ацэн ка да па маг ла ад крыць іх цал кам. І мне зда ец ца, што я ўжо 

стаю на па ро зе. Яшчэ рых ту ю ся, але ўжо га то вая ўвай сці». Гэ та 

пры знан не ад ной з на стаў ніц мін скіх школ, вы пуск ні цы сё лет-

ня га дыс тан цый на га кур са «Стра тэ гіі ак тыў най ацэн кі». За сем 

га доў праз курс, які ар га ні зуе Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы, 

прай шло ўжо больш за 500 ча ла век.

А вось яшчэ ад но пры знан не ад на стаў ні цы з Шар каў шчы ны: 

«Ка лі б не ак тыў ная ацэн ка... я не ад кры ла б для ся бе сва іх вуч-

няў. Ча сам не па слух мя ных, за над та га рэз лі вых, але та кіх, якія 

ву чы лі ся ра зам са мной: вы пра цоў ва лі кры тэ рыі ацэн кі, пі са лі 

ка мен та рыі. Я ба чу зме ны ў іх на ву чан ні і ад но сі нах па між са-

бой. Гэ та му іх на ву чы ла ра бо та з са ма ацэн кай і ўза е ма ацэн кай. 

Зні кае бо язь, пе ра жы ван не, што не ча га не ве да еш, 

уз рас тае да вер».

Кан цэрн «Бел наф та хім»: 
«Кан цэрн рэ гу люе ца ну 
ма тор на га па лі ва на 
ўнут ра ным рын ку, 
уста наў лі ва ю чы гра ніч ныя 
мак сі маль ныя цэ ны 
на наф та пра дук ты, 
у поў най ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам. Роз ніч ныя 
цэ ны, якія ўста наў лі ва юц ца 
кан цэр нам, вы зна ча юць 
верх нюю мя жу кош ту па лі ва, 
а зна чыць, дэк ла ру юць 
аб ме жа ван не на про даж 
па лі ва па больш вы со кіх цэ нах. 
У сваю чар гу, сет кі АЗС мо гуць 
уста наў лі ваць лю быя зніж кі 
са ма стой на. Уста ля ваць цэ ны 
па-за эка на міч ны мі пра ві ла мі, 
толь кі па жа дан ні кі раў ні ка 
кан цэр на або па па тра ба ван ні 
гру пы гра ма дзян — не маг чы ма. 
Да та го ж ме на ві та 
па сту по вае змя нен не 
ца ны на па лі ва з'яў ля ец ца 
стрым лі валь ным фак та рам 
пры вы со кай ва ла ціль нас ці 
кош ту наф ты на су свет ным 
рын ку».
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• У Ві цеб скай воб лас ці 
пра жы ва юць 212 ча ла век, 
ста рэй шых за 100 га доў.

• Мі ні-се ры ял «Чар но-

быль», ство ра ны аме ры-

кан скім тэ ле ка на лам HBO 

су мес на з бры тан скай тэ-

ле сет кай Sky, пры зна ны 

най леп шым се ры я лам 

усіх ча соў.

• Са вет ЕС пры няў па-
праў кі да пра ві лаў Ві за ва га 
ко дэк са. Аб ноў ле ныя пра ві-
лы, у пры ват нас ці, да зва-
ля юць па да чу да ку мен таў 
на атры ман не ві зы за паў-
го да, але не паз ней чым за 
15 дзён да па езд кі.

• У Грод не муж чы на 

знай шоў ка ля до ма дзве 

ра за рва ныя ку пю ры, на-

мі на лам $100 кож ная. 

До ма скле іў ку пю ры і 

ад пра віў ся з імі ў аб мен-

ны пункт. Яны ака за лі ся 

фаль шы выя.

КОРАТКА

ПЕРАКРЫЖАВАНАЕ 
ДОНАРСТВА: 
ШТО ГЭТА 
І НАВОШТА?

НЯМЕЦКІ КАПІТАЛ 
У БЕЛАРУСКАЙ 
ГЛЫБІНЦЫ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

СТАР. 4

СТАР. 3

Пя ці га до вая Юля ДА ЛГО ВА з По лац ка рых ту ец ца да 
ўдзе лу ў аб лас ных аса біс та-ка манд ных спа бор ніц твах па 
кар тын гу, якія прой дуць у гэ тыя вы хад ныя ў Ле пе лі. Для 
юнай Юлі гэ та бу дуць пер шыя спа бор ніц твы. Яе трэ нер — 

баць ка Яў ген — вя до мы по лац кі гон шчык па кар тын гу, які 
пер шы раз у жыц ці сеў за руль спар тыў най ма шы ны ў адзі-
нац цаць га доў. І так са ма ў Ле пе лі атры маў пер шую ўзна га-
ро ду най вы шэй шай про бы.
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