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• Мінп ра цы: ле тась 

больш за 760 жан чын 

атры ма ла суб сі дыі на ад-

крыц цё ўлас най спра вы.

• Кон курс на са іс кан не 

прэ міі ўра да за да сяг нен ні 

ў га лі не якас ці аб' яў ле ны ў 

Бе ла ру сі.

• Бе ла русь атры ма ла 

ста тус на зі раль ні ка ў па гад-

нен ні аб куль тур ных марш-

ру тах Са ве та Еў ро пы.

• У Бе ла ру сі ў 2019 го дзе 

на ра дзі ла ся 15 трой няў.

• З ліш каў га рад ско га 

бюд жэ ту, што ўтва ры лі-

ся на па ча так 2020 го да, 

дзі ця чым са дам і шко лам 

Го ме ля да дат ко ва на кі ру-

юць Br1,8 млн.

• Чор ная кні га фло ры 

ўпер шы ню вы да дзе ная ў 

Бе ла ру сі.

• Кон курс на най леп шы 

ад пу шча ны ры ба лоў ны 

тра фей го да пра во дзіц-

ца ў Бе ла ру сі. Не аб ход на 

зла віць буй ную ры бу, па-

ме раць яе даў жы ню, вы-

пус ціць і ўсё гэ та зняць на 

фо та- аль бо ві дэа ка ме ру.

• Маш таб ны лі та ра тур-

ны фес ты валь пла ну юць 

пра вес ці ў Го мель скай воб-

лас ці ў 2021 го дзе.

КОРАТКА

Мі ністр эка но мі кі 

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ:

«Сён ня кож ны ра ён мае 
сваю спе цы я лі за цыю, 
вы твор чы, пры род ны, 
сы ра він ны, пра цоў ны 
па тэн цы ял, кам пе тэн цыі. 
Усё гэ та ў су куп нас ці 
з'яў ля ец ца кан ку рэнт ны мі 
пе ра ва га мі. На ша 
за да ча — вы ка рыс таць 
гэ тыя пе ра ва гі як 
ла ка ма тыў рос ту, каб на 
іх асно ве сфар мі ра ваць 
біз нес-ма дэ лі раз віц ця 
тэ ры то рый. Кож ны ра ён 
па ві нен мець свой твар, 
біз нес-ма дэль, пра гра му 
раз віц ця на асно ве 
кан ку рэнт ных пе ра ваг, 
якія нам трэ ба вы зна чыць 
зы хо дзя чы са спе цы я лі за цыі, 
па тэн цы я лу 
і кам пе тэн цый».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13СТАР. 4

КАЛІ ТВОЙ 
ТАТА – 
РАТАВАЛЬНІК

ПРЫЧЫНЫ 
АГРЭСІІ 
Ў ДЗЯЦЕЙ

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

Ра шу чы бой 
плас ты ку

На шля ху да пе ра хо ду на эка ла гіч ную ўпа коў ку 
ёсць пэў ныя скла да нас ці

Ад хо ды па лі ме раў, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца 

для ўпа коў кі 

і транс пар ці роў кі 

пра дук таў, рас туць 

ва ўсім све це, 

не з'яў ля ец ца 

вы клю чэн нем і на ша 

кра і на. На гэ ту праб ле му 

не раз звяр таў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

У пры ват нас ці, ка лі 

на вед ваў Сту дэнцкую 

вёс ку на пя рэ дад ні 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

за па тра ба ваў: «Хо піць 

гэ та га плас ты ку. Ма ла та го што атруч ва ем лю дзей, дык яшчэ і 

за смеч ва ем пры ро ду. На ша Сі ня во кая хут ка пе ра тво рыц ца ў хлам. 

Та му трэ ба за кан чваць. У нас жа па пе ры — коль кі хо чаш, шкла — 

коль кі хо чаш, дзя ваць ня ма ку ды. Трэ ба вы раб ляць. Ня хай гэ та 

бу дзе да ра жэй, але ча ла век бу дзе ра зу мець, што 

ліш ніх дзе сяць ка пе ек за пла ціў, але зда ро вы бу дзе».

Ці ка вы во пытЦі ка вы во пыт

КАБ СТАРТ БЫЎ 
ДОБ РЫМ...

У Го ме лі больш як ты ся ча трыс та школь ні каў вы пуск ных 

кла саў ад да юць пе ра ва гу вя чэр нім за ня ткам з на стаў ні-

ка мі за мест уро каў з пры ват ны мі рэ пе ты та ра мі.

Га вор ка ідзе пра на ву чэн цаў дзяр жаў на га аб лас но га лі цэя.

І жа да ю чых пад цяг нуць ве ды та кім чы нам пе рад па ступ лен нем 

тут знач на больш. Ва ўста но ве рас ка за лі, як та кая па слу га ў 

сфе ры аду ка цыі мо жа стаць пэў най аль тэр на ты вай рэ пе ты тар-

ству і па якас ці пад рых тоў кі, і па кош це. 97 % вы пуск ні коў лі цэя 

па сту па юць у ВНУ.

До свед лі цэя па да дат ко вай пад рых тоў цы на ву чэн цаў мо-

жа быць доб рым пры кла дам для ўка ра нен ня ў шко лах і гім-

на зі ях рэ гі ё на. Гэ та тэ ма па стаў ле на на кант роль упраў лен ня 

аду ка цыі абл вы кан ка ма. Ад па вед нае да ру чэн не спе цы я ліс ты 

гэ тай сіс тэ мы атры ма лі ад стар шы ні абл вы кан ка ма Ге на дзя 

Са лаўя, якія пра вёў су стрэ чу з ка лек ты вам лі цэя і аца ніў ра-

бо ту ўста но вы.

Го мель скі дзяр жаў ны аб лас ны лі цэй дзей ні чае з 1996 го да. 

Ця пер гэ та ад на з вя ду чых уста ноў ся рэд няй аду ка цыі ў рэ гі ё не. 

У лі цэі 46 на стаў ні каў, 12 вы ха валь ні каў і 422 на ву чэн цы. Гэ та 

вуч ні 10—11-х кла саў, амаль па ло ва з іх пры еха ла ў Го мель з 

роз ных кут коў рэ гі ё на. Тут ство ра ны мак сі маль на спры яль ныя 

ўмо вы для раз віц ця твор ча га па тэн цы я лу та ле на ві тых і мэ та на-

кі ра ва ных вуч няў. На ву чан не пра хо дзіць па ўсіх ака дэ міч ным 

про фі лях. Што год ся род вы пуск ні коў су мар на два-

тры кла сы — ме да ліс ты.

Трэ ці год Мар' ян КО ЗАР пра цуе ў Ашмян скім ад дзе ле ра мёст ваў 

і тра ды цый най куль ту ры. Та ле на ві ты май стар займаецца разь бой па

дрэ ве, кі руе гурт ком па леп цы з глі ны і ву чыць дзя цей ма ля ван ню. 

У Мар' я на Ста ні сла ва ві ча ба га ты і на дзі ва ці ка вы до свед па ства рэн ні 

скульп тур ных кам па зі цый з дрэ ва і гіп су, у ра ё не яго ве да юць і як 

мас та ка-жы ва піс ца. А яшчэ твор цу па да ба ец ца пра цэс ства рэн ня ган-

чар ных вы ра баў. Па коль кі ва ўста но ве ня ма свай го ган ча ра, Мар' ян 

асвой вае тра ды цый ны для Ашмян шчы ны від ра мяст ва і ву чыць яму і 

га рад скіх дзя цей. Яго вась мі га до вая дач ка Мі ла на (на здымку) так са-

ма за ці ка ві ла ся глі най і з за да валь нен нем на вед вае ўро кі ке ра міч най 

леп кі і ган чар ства. Мі ла на хо дзіць у трэ ці клас і час та пе рад школь ны мі 

за ня тка мі пры бя гае ў дом ра мёст ваў, каб ра зам з баць кам па кру ціць 

ган чар ны круг.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СЯ МЕЙ НЫ КРУГ


