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Першае
ралі

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЦЫТАТА ДНЯ
Канцэрн «Белнафтахім»:
«Канцэрн рэгулюе цану
маторнага паліва на
ўнутраным рынку,
устанаўліваючы гранічныя
максімальныя цэны
на нафтапрадукты,
у поўнай адпаведнасці
з заканадаўствам. Рознічныя
цэны, якія ўстанаўліваюцца
канцэрнам, вызначаюць
верхнюю мяжу кошту паліва,
а значыць, дэкларуюць
абмежаванне на продаж
паліва па больш высокіх цэнах.
У сваю чаргу, сеткі АЗС могуць
устанаўліваць любыя зніжкі
самастойна. Усталяваць цэны
па-за эканамічнымі правіламі,
толькі па жаданні кіраўніка
канцэрна або па патрабаванні
групы грамадзян — немагчыма.
Да таго ж менавіта
паступовае змяненне
цаны на паліва з'яўляецца
стрымлівальным фактарам
пры высокай валацільнасці
кошту нафты на сусветным
рынку».

ЧЭРВЕНЯ 2019 г.

Пяцігадовая Юля ДАЛГОВА з Полацка рыхтуецца да
ўдзелу ў абласных асабіста-камандных спаборніцтвах па
картынгу, якія пройдуць у гэтыя выхадныя ў Лепелі. Для
юнай Юлі гэта будуць першыя спаборніцтвы. Яе трэнер —

бацька Яўген — вядомы полацкі гоншчык па картынгу, які
першы раз у жыцці сеў за руль спартыўнай машыны ў адзінаццаць гадоў. І таксама ў Лепелі атрымаў першую ўзнагароду найвышэйшай пробы.

КОРАТКА
• У Віцебскай вобласці
пражываюць 212 чалавек,
старэйшых за 100 гадоў.
• Міні-серыял «Чарнобыль», створаны амерыканскім тэлеканалам HBO
сумесна з брытанскай тэлесеткай Sky, прызнаны
най леп шым се ры я лам
усіх часоў.

САРДЭЧНА
ЗАПРАШАЕМ!

Педагагічная майстэрня

АКТЫЎНАЯ
АЦЭНКА:
НОВАЯ ФІЛАСОФІЯ,

Магістраль гатова сустрэць
спартыўнае свята
Яшчэ трохі — і ў сталіцы з'явіцца больш за 30 тысяч турыстаў на ІІ Еўрапейскіх гульнях. Падрыхтоўка да гэтай падзеі на
аб'ектах чыгуначнай станцыі Мінск-Пасажырскі амаль завершана. Пра тое, як тут будуць сустракаць гасцей
горада, расказалі журналістам.

або Як настаўніку
стаць эфектыўным?
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•

• У Гродне мужчына
знайшоў каля дома дзве
разарваныя купюры, намі на лам $100 кож ная.
До ма скле іў ку пю ры і
адправіўся з імі ў абменны пункт. Яны аказаліся
фальшывыя.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Савет ЕС прыняў папраўкі да правілаў Візавага
кодэкса. Абноўленыя правілы, у прыватнасці, дазваляюць падачу дакументаў
на атрыманне візы за паўгода, але не пазней чым за
15 дзён да паездкі.

«Мне здаецца, што ўвесь час я працавала ў школе, а побач
знаходзіліся дзверы з шыльдай «Так можна навучаць!» Часам
яны былі зачыненыя, часам мне шчасціла прыадкрыць іх, зазірнуць, здзівіцца, але потым яны зноў зачыняліся. Актыўная
ацэнка дапамагла адкрыць іх цалкам. І мне здаецца, што я ўжо
стаю на парозе. Яшчэ рыхтуюся, але ўжо гатовая ўвайсці». Гэта
прызнанне адной з настаўніц мінскіх школ, выпускніцы сёлетняга дыстанцыйнага курса «Стратэгіі актыўнай ацэнкі». За сем
гадоў праз курс, які арганізуе Таварыства беларускай школы,
прайшло ўжо больш за 500 чалавек.
А вось яшчэ адно прызнанне ад настаўніцы з Шаркаўшчыны:
«Калі б не актыўная ацэнка... я не адкрыла б для сябе сваіх вучняў. Часам непаслухмяных, занадта гарэзлівых, але такіх, якія
вучыліся разам са мной: выпрацоўвалі крытэрыі ацэнкі, пісалі
каментарыі. Я бачу змены ў іх навучанні і адносінах паміж сабой. Гэтаму іх навучыла работа з самаацэнкай і ўзаемаацэнкай.
Знікае боязь, перажыванне, што нечага не ведаеш,
узрастае давер».
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