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За време зимског распуста,

Регионални центар за таленте је

организовао добро посећене зимске

школе информатике, журналистике,

екологије, брзог читања, савршеног

памћења и  графичког дизајна.

Полазници нашег Центра ће и ове

године учествовати на међународном

дечјем фестивалу Артек у Украјини на

Криму од 15. јула до 4. августа, где ће

представљати нашу земљу међу више

од 50 других страних делегација.

Ове године је настављена сарадња

са Факултетом за информациону

технологију, који ће обезбедити

менторе и за овогодишњу смотру

научно-истраживачких радова из

информатике, као и простор у коме ће

се одржати такмичење из те

дисциплине.

У просторијама НУ Браћа

Стаменковић је 16-21. јануара

одржана изложба ликовних радова

наших полазника из области

уметности, која је протекла уз

пригодну медијску пажњу, а дела

наших младих уметника су била

неколико дана доступна јавности. 

Са Архивом Србије је склопљен

протокол о сарадњи којим се ова

прворазредна јавна и научна

институција обавезала да пружи

помоћ нашем Центру помоћу

отварања својих докумената за

истраживање нашим полазницима из

области историје. Ово је нарочито

значајно јер је то први уговор о

сарадњи између Архива и неке

образовне институције код нас.

По први пут, наш Центар ове

године учествује на стручном

међународном семинару

журналистике Пролећни медији на

обалам Дњепра од 16. до 18. маја у

Кијеву, главном граду Украјине.

Слогани овогодишњег семинара су

''Здрава генерација – здрава нација'' и

''Живот у различитостима''.

Регионални центар за таленте

Београд 2 учествује на Сајму

организација цивилног друштва

Београда, који ће бити одржан на

београдском сајму 7-9. маја.

Регионална смотра научно-

истраживачких радова ће бити

одржана 10. маја 2008. у гимназији

''Милутин Миланковић'', а свечана

додела диплома ће бити уприличена

16. маја у Старом двору.

И ове године, организујемо школе

за време летњег распуста. Тако ће на

Палићу бити одржана летња школа

заштите животне средине и одрживог

развоја од 29. јуна до 7. јула, у бањи

Радаљ 7-15. августа преживљавања у

природи, а у Београду школа за даме

1-21. августа.
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У овом броју
представићемо вам
Факултет информационих
технологија, првенца у
новој организацији
студија и увођењу
амиричких стандарда у
наставу. Овде се
студентима пружа
могућност упознавања
савремених техничких
концепата и праксе у
неколико научних и
уметничких смерова:

o  информационих технологија
o  менаџмент ИТ система
o  операционог менаџмента
o  маркетинга
o  графичког дизајна
o  дизајна интерактивних медија

Један од основних циљева

факултета је развијање способности

студената за тимски рад ради

испуњења заједничког циља

спајањем личне иницијативе и групне

кооперације, способности ефективне

комуникације и ефикасности у раду са

клијентима, корисницима и колегама,

како вербалних тако и текстуалних,

употребом одговарајуће

терминологије, као и разумевање

потребе за континуалним учењем у

току читаве каријере. ФИТ је

специфичан по методологијама које

примењује јер, поред способности за

тимски рад, развија креативност и

самосталност у раду, иновативно

мишљење, нов приступ проблемима,

способности за интеграцију и

имплементацију најновијих

технологија и истраживачки дух.

Лидерски карактер и високи

професионални и етички стандарди су

оно што се тражи од сваког студента.

Факултет се налази у самом центру

града, на Тргу Републике, у

савременом опремљеном простору са

погледом на трг и Кнез Михаилову

улицу, што пружа изузетну атмосферу

за учење. Осим тога, за овај факултет

студент је увек у центру пажње –

професори су увек доступни и

отворени за сваки вид сарадње и

комуникације.

У данашње време тешко је

ускладити студирање са осталим

обавезама, па је у свету све

популарнији модел учења на даљину.

ФИТ је први који је од Министарства

просвете добио акредитацију за

реализацију овог програма. Он се

спроводи већ неколико година и све

више добија на популарности. 

Полазници смера Информатике

нашег Центра за таленте похађају

менторску наставу на ФИТ-у.

Запослени на факултету расположени

су да нашим полазницима омогуће

најбоље услове за истраживање и

подстичу их у њиховом раду, на наше

опште задовољство.

Више информација о факултету

можете пронаћи на њиховом сајту

www.фит.еду.yу или их посетите на

адреси Трг Републике 3.
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Домаћин регионалне смотре у 2008.г је Образовни систем

«Милутин Миланковић» у Београду. 

Систем чине школе у Београду :

Општа гимназија      

-Колеџ и класичан систем 

-Сертификована по ИСО стандарду             

YУС ИСО 9001

Средња медицинска

-Медицинска сестра – техничар

-Физиотерапеутски техничар

-Зубни техничар

И школа у Јагодини      

Економска школа

-Економски техницар

-Финансијски техницар

Висока медицинска школа струковних студија 

-Струковна медицинска сестра-техницар

-Струковни терапеут (физиотерапеут)

Средња медицинска

-Зубни техничар

-Фармацеутски техничар 

-Медицинска сестра-техничар

-Физиотерапеутски техничар

Начела система:

Учења је процес у коме ученик активно учествује

Уважавамо чињеницу да различите особе уче на различите

начине

Школа је та да научи ученика да учи

- Свеобухватна брига о ученику од почетка до краја

школовања

- Стипендирање најбољих ученика у току школовања и

током студитрања

- Рад у малим групама, подстицање развоја логичког и

стваралачког мишљења, интелектуалне радозналости и радних

навика кроз методе индивидуалног, тимског и менторског рада

- Савремене методе учење страних језика

- Припрема матураната за упис на жељене факултете

- Могућност праћења наставе преко интернета

- Погодности за активне и врхунске спортисте

- Консултивна настава

- Психолошко саветовалиште

- Усмеравање и посебан рад са талентованим ученицима

- Техничко обезбедјење ученика и објекта

На медицинским школама могуће су преквалификације и

доквалификације  у жељена звања.

Заинтересовани (ученици и родитељи) могу да се информишу

на сајту

www.mmilankovic.edu.yu, , да дођу у школу или

телефоном 011 3582-662, 011 3530-600
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ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ ``МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ``
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ПОЛАЗНИКА ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД
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Регионални центар за таленте  је

у сарадњи са Географским

факултетом, Институтом за

заштиту и Биолошким факултетом

организовао зимску школу екологије

под називом ''Шта, како и зашто у

екологији.'' Школа је трајала 5 дана у

периоду од 14. до 19.1.2008. у

просторијама Географског факултета.

Циљ школе јесте  да кроз серију

предавања и вежбања омогући

полазницима да кроз индивидуални

рад, рад у паровима и групама дођу

до одређених сазнања у односу

човека као биолошког, духовног и

социјалног бића и средине у којој

живи. Предложени програм има за

циљ да поспеши индивидуални и

колективни рад полазника, да их

упути у научне методе истраживања,

али и практичне облике вежбања у

долажењу до стручних   сазнања у

области екологије.

За све то су се побринули проф.др

Милутин Љешевић - редовни

професор на Географском факултету,

проф.др Ивица Радовић - редовни

професор Биолошког факултета, др

Славољуб Драгићевић - доцент

Географског факултета, мр Мишко

Миловановић - асистент на

Географском факултету и Бојана

Јовановић - асистент на Географском

факултету за животну средину. На

питање да ли је циљ зимске школе

постигнут, Бојана Јовановић каже :

"Мислим да јесте. За кратко време

смо вам понудили корисне

информације које ће вам бити битне

за даље изучавање ове

проблематике, али и за наставак

сарадње. Сви присутни ученици су

били заинтересовањи за сарадњу,

постављали су занимљива питања и

давали занимљиве одговоре на

постављена питања."

А полазници ове школе су углавном

љубитељи биологије и природе

уопште.

"Изабрале смо ову школу јер

сматрамо да је неопходно да се

данашња омладина информише о

заштити животне средине и начинима

очувања околине. Школа је била

занимљива предавачи одлични и

потрудили су се да нам приближе ову

проблематику."
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Школа екологије

У суботу 19.2.2008. у

просторијама основне

школе "Радојка Лакић"

одржан  је курс савршеног

памћења по програму

развоја интелектуалних

вештина 

Британског научника

Тонија Бузана.

Истраживање у области

медицине и психологије

потврђују да наш мозак

памти апсолутно све.

Потребно је само да

научимо како да

применимо одређене

принципе и технике те да

искористимо његове

неоспорне способности.

Управо томе ће нас овај

курс научити. Поред тога

побољшаћемо

концентрацију, научити 12

меморијских принципа

(синестезија - мешање

физичких доживљаја,

способности 

надраженог чула да осети

надражај другог чула;

кретање, асоцијације,

сексуалност, духовитост,

имагинација, поредак ,

симболи,

мултиколорност,

нумеричка уређеност,

позитивне менталне слике

и преувеличавање,

меморијске циклусе и 7

техника памћења). 

Овладаћемо техником

памћења без обзира да ли

су у питању имена,

бројеви, стране речи,

формуле, дефиниције,

лекције, садржај

уџбеника или стручне

литература.

Заинтересованост за овај

курс је велика, а

полазнике је привукла

чињеница да ће им овај

курс између осталог

помоћи и у учењу.

Програм је водио Бобан

Стојанов (дипломирани

инжењер вођарства).

зимске школе

Курс савршеног памћења

Семинар концентрације и ефикасног памћења
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И
нтернационални дечји

фестивал « Променимо свет

на боље » основан је 2001.

године на иницијативу државе

Украјине. Прве делегације које су

посетиле камп «Артек» на Криму,

на обали Црног мора, биле су

Бугарска и Румунија. Деца која су

учествовала на фестивалу послала

су апел вођама својих земаља и

позивала их да дају свој допринос

овом међународном догађају,а

затим су им се захвалила на

напорима које улажу у очувању

мира и стабилности у својим

земљама. 

Симбол овог фестивала је седам

дланова дугиних боја који су

поређани у круг и симболизују

јединство култура, једнака права за

све људе, тежњу ка отворености,

слободи, социјалном развоју, као и

стварању пријатељстава и

ненасилном понашању.

Циљ овог фестивала је да створи

мултикултурално окружење и на

тај начин допринесе развитку

толеранције, верске слободе,

једнакости права и слободе

изражавања унутар међународне

дечје заједнице. Деца се подстичу

да слободно изражавају своје

мишљење и да активно учествују у

креирању живота својих земаља,

као и остатка света. У њима се буди

дух међународне сарадње и

пријатељства.

Протекле 2007. године,

делегација Србије, коју је чинило

10 основаца, полазника Центра, по

први пут је учествовала на овом

фестивалу. Главни догађаји овог

фестивала, којима су

присуствовали и чланови наше

делегације, били су Фестивал

песме, Фестивал кореографије,

Национални дани, Дан мира , као и

многе уметничке радионице и

спортске активности. Велики број

земаља учесница изразио је жељу

да са нашим Центром оствари

међународну сарадњу. О утисцима

и доживљајима чланова наше

делегације који су допринели

реализацији овог фестивала било

је речи у претходном броју

часописа «Таленти».

Још један фестивал на који су

позвани полазници Центра за

таленте, са циљем у очувању и

развитку традиције и народне

уметности је III међународни дечји

фестивал народне кореографије-

«Барвiнковое кружало ». Он се

одржава у Украјини, у периоду од

5. до 9. маја 2008. године.

Нажалост, Центар за таленте овога

пута неће учествовати у

реализацији фестивала, јер се у

том периоду у оквиру Центра

организује републичка смотра

талената. 
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СТЕВАН УРОШЕВИЋ, 

студент IV године ФТН-а 

у Новом Саду

У раду су анализирани савремени

проблеми влакнасте оптике и примена,

обухваћени су и нерешени проблеми. Рад

се састоји из четири дела: лидар-

еколошка примена фибера, локално

мерење температуре применом фибер-

оптичке радиометрије, фибер-оптички

мерач напрезања, оптичка мерења на

спојевима влакана.

Интегрисана оптика је релативно нова

дисциплина у свету

телекомуникација.Она је уско повезана са

оптичким комуникационим

технологијама. Системи са оптичким

влакнима су још увек у развоју и њихова

експлоатација је све већа. Главни разлози

за ово су економска и техничка основа;

ниске цене базичних материјала оптичких

влакана у поређењу са бакарним

кабловима и виртуелно неограничени

пропусни опсег. 

1.Лидар- еколошка примена

фибера

Загађење воде и земље органским

загађивачима доприноси значајном

ризику по околину који је потенцијално

штетан за људе, када се загади ланац

исхране. VDI/VDE Tehnologicentrum

(Teltowa, Немачка) је развио минијатурни

мобилни мерни систем за брзо

надгледање загађења у води. Систем је

базиран на ласером индукованој,

флуоросцентној спектроскопији са

временском резолуцијом. Систем има

импулсни, диодно пумпани UV ласер,

минијатурни монохроматор, микро-

оптику и фотомултипликатор. Ласерски

импулс и повратна флуоросценција се

преносе преко оптичких влакана. Глава

сензора је уроњена у узорак воде и

мерење се врши за неколико секунди.

2.Локално мерење температуре

применом фибер-оптичке

радиометрије

Загрејани објекти емитују зрачење чија

је укупна снага по јединици површине

функција температуре,  . Зрачење које се

преноси од термичког извора до IC

детектора кроз оптичко влакно,

омогућава да се одреди температура

извора. Мултимодна влакна су

најпогоднија за термичку радиометрију.

3.Фибер-оптички мерач напрезања

Сва оптичка влакна испољавају

зрачење енергије, када су савијена.

Фибер-оптички мерач напрезања је

направљен од пластичних влакана са

трајним микросавијањем. Ако је степ-

индекс влакно, које садржи трајне

синусоидалне деформације одређене

таласне дужине, издужено, долази до

смањења амплитуде и пораста механичке

таласне дужине, што побољшава оптички

пренос влакна. При мерењу напрезања

примењују се два позиционера.

Смањивање крутости се догађа, јер

развијање набора под напрезањем

доприноси промени дужине. 

Експерименталним путем су одређене

вредности излазног напона на детектору

у функцији померања за  влакна која трпе

микросавијање номиналних амплитуда

38  и 44 . Ови резултати се могу користити

за баждарење фибер-оптичких мерача

напрезања.

4.Оптичка мерења на спојевима

влакана

Оптичка мерења на спојевима влакана

односе се првенствено на мерење

слабљења на конекторском споју.

Оптички конектор је важан као елемент

који служи да дâ одређену чврстину

оптичком влакну и да омогући физички

контакт између влакана или између

влакна и уређаја. Поступак мерења

подразумева мерење снаге која се

доводи у оптичко влакно једног

конектора и снаге на излазу из влакна

другог конектора. Предности овог

начина мерења је што задовољава

практичне потребе, када треба да се

измере слабљења конекторизованих

каблова. Код фибер-оптичких мерача

губици су значајни за мерење

механичких карактеристика материјала,

док је у телекомуникацијама циљ да

укупно слабљење преносног пута

сигнала буде што мање, да не би дошло

до погрешне детекције логичке нуле или

јединице (мањи или већи интензитет

светлости).
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Колико год мода утицала на

живот појединца, не треба се

увек повиновати модним

диктатима. У бесконачном

низу правила и законитости

треба се изборити за свој

индивидуални стил. Наравно,

носите одећу, обућу, торбе

које су у тренду али их

комбинујте са стварима које

су оличење ваше личности.

Носите но што одговара вама,

у чему се осећате угодно.

Експериментишите,

откривајте, играјте се, али

останите доследни себи. На

овим страницама нудимо вам

мали осврт на трендове ове

сезоне, а на вама је да се

пронађете и још једном

будете ''in''.

Ове сезоне све се окреће око сиве

Сви дизајнери у своје нове колекције

уврстили су сиву боју. Било да се арди о

металик златној или средбрној, или пак

о јакнама, каишевима, хаљинама или

накиту. Није битно чак ни о каквом

материјалу је реч - све је дозвољено!

Комбинујте светлуцаве детаље (накит,

каиш, капа) са симпатичним црним

мајицама са сребрним принтом или

неодољивим великим џемперима које

можете да носите уз хеланке или

панталоне са уским ногавицама. У

сваком случају нећете погрешити, јер

ипак није све тако црно, жирвот је

понекад сив.

Карирано је ове сезоне неизбежно

Како модни креатори, тако и славне

личности, нису одолели да у свој стил

убаце неки карирани детаљ. Карирану

одећу можете комбиновати са

једнобојним стварима или пак са

шаренијом гардеробом, нарочито уз

пругасте ствари. Савршени избор су

сукње, капути, кошуље, торбе, али

укоилико желите нешто једноставније

можете ставити шал, наруквицу или каиш. 

Непогрешиви jeans

У широким или усим ногавицама,

тамнијих нијанси или нешто светлијих,

џинс је непогрешиви комад одеће који се

увек може комбиновати са свим модним

стиловима. Међутим, звонасти џинс ће

постати један од водећих трендова ове

сезоне. Уз њега можете обући блузу са

принтовима различитих геометријских

облика и боја. Још увек актуелни џинс са

плитким струком савршено иде уз

плетену ролку или џемпер, али свакако,

мора бити тамнијих боја јер је то једна од

модних заповести ове сезоне.

Слатки бакини џемпери

Не само да може бити савршени

заштитник од хладних зимских дана,

овај комад одеће може бити и модеран.

Свакако, тек у комбинацији са

панталонама или сукњом. Дужи

џемпери носе се уз панталоне са уским

ногавицама или хеланкама и чизмама.

Упркос томе што су занимљивији

шарени џемпери, они тамнији

једнобојни се ласкше комбинују уз

различиту гардеробу. Мекани џемперић

може бити и замнеа за јакну у

прохладним пролећним данима. Само

пазите: не можете комбиновати

земљане и јарке боје!

Модни додаци
Када је реч о модним додацима

морамо поменути да су шарене капе, а

посебно беретке ''in''. Карирани качкет,

топлу плетену капу или шеширић са

занимљивим принтом можете

укомбиновати и постићи пун погодак.

Ешарпе или шалови различитих дезеана

могу освежити ваш изглед. Шарено

прстење са цветићима и велике

пластичне наруквице су савршени додаци

уз топле материјале, а велики сатови и

широи кајишеви разних боја су прави

избор. Широки појасеви су обавезни ове

сезоне, а што се тиче торби – што су веће,

то су боље – а да ни не морају да се

слажу са обућом.

Експериментишите, слажите,
кмбинујте, али не заборавите и
најважнији детаљ ове сезоне:
широки осмех на лицу!!!
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Усреду 16.1.у 13 часова одржана је

изложба слика ученика основних и

средњих школа на Универзитету

”Браћа Стаменковић”.Изложене су

најзанимљивије и најлепше слике младих

уметника. Имале смо прилику да

разговарамо са некима од аутора. Већи

део изложених радова учествовао је на

многобројним такмичењима, конкурсима

и награђивани су. Мирјана Ратковић,

ученица Младеновацке гимназије, рекла

нам је да за сликање није потребан само

таленат, већ труд и рад. Она је својим

сликама посветила много времена, а

њени радови учествовали су на неколико

такмичења.Занимљиву конструкцију

показала нам је Тања Тодоровић која

похађа сколу Техноарт. Она нам је рекла

да до идеја долази на спонтан начин.У

галерији су изложене и фотографије

Анастасије Протић из Прве београдске

гимназије, која планира да настави да се

бави фотографисањем. Њене фотографије

су настале када је боравила на селу.

Немања Шекуларац из ОС ,,Иван Горан

Ковачић”показао нам је две иконе.Такође

веома занимљиве биле су слике Стефана

Беговића из школе АТШ. Тамара

Шекуларац највише воли да слике воће и

њене две слике изложене су у галерији.

Највисе времена провеле смо са Анетом

Еркер и Биљаном Николић које се баве

сликањем актова и кажу да их та врста

младих уметника. Надамо се да ће неко

од њих ускоро  отворити самосталну

изложбу коју ћемо посетити.

Часопис Регионалног центра за таленте Београд II
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Г А Л Е Р И Ј А
ГОРАН ШЕХОВИЋ
Горан Шеховић је дирецтор Агенције за сарадњу са невладиним организацијама и

европску хармонизацију, која је основана у септембру 2005.године.Он представља

велику подршку и помоћ Регионалном центру за таленте. У више наврата

учествовао је у дешавањима везаним за нас Центар. Заједно са Николом

Срзентићем потписао је споразум о партнерству којим је регулисана сарадња

невладиних организација на отварању Центра за таленте у Анголи. Боравио је у

Радаљ бањи са полазницима Центра, а у Електротехничкој школи доделио је

дипломе талентованим ученицима. Горан Шеховић рекао је да је задовољство

радити са Регионалним центром за таленте ,,Београд 2”, и нада се да ће њихова

сарадња у будућности бити још боља и успешнија.
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Српска револуција је означила почетак стварања модерне српске државе и повлачење Отоманске империје са Балканског

полуострва. Самим тим, млада српска држава је била са Турском у сталном војном или барем дипломатском сукобу. Један од њих

веома важан за даље развијање градова у Србији је било и такозвано 'бомбардовање Београда' јуна 1862. Узрок сукоба је било

Часопис Регионалног центра за таленте Београд II
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турско становништво настањено у градовима широм Кнежевине које је према хатишерифу из 1830. требало да буде исељено али је

турска администрација и иначе позната по својој спорости (нпр Букурешки мир је склопљен 1812, а реализован 1833. године) стално

отезала са тим питањем јер је то становништво српског порекла а муслиманске вероисповести било главно упориште турске власти у

вазалној Србији. Оно је живело у градовима, варошима и тврђавама Београду, Смедереву, Шапцу, Ужицу, Соколу и Кладову а ту је

постојала и турска цивилна и војна власт (коју су представљали чиновници у варошима, а војници у тврђавама). Семе раздора

представљало је то што су муслимански становници били турски а не српски поданици иако су живели на територији Кнежевине

Србије, а самим тим на њих се нису односили српски закони. То становништво је такође било непријатељски расположено према

српском што је резултирало многим сукобима базираним на националној и верској основи (наравно, ни Срби им нису остајали

дужни). Цело опште стање је било натегнуто и све је водило према сукобу.

Часопис Регионалног центра за таленте Београд II
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рада и Ђачка легија

Повод за велики сукоб Срба и Турака је избио 3. јуна 1862. код

Чукур чесме у Добрачиној улици. Ту је један српски шегрт хтео да

наточи воду пре групе турских војника који су пре њега стали у

ред. После краће свађе турски официр је са узвиком: ''Ево ти воде!''

ударио шеснаестогодишњег Саву Петровића дрвеним штапом по глави

који је одмах пао у прашину без свести, али су турски војници наставили

да га ударају па је дечко убрзо преминуо. Починиоци су убрзо ухапшени

од српских жандарма који су их одвели према Управитељству вароши где

су требали да их ставе у притвор до доласка турских полицајаца са којим

би онда покренули истрагу, како је до тада било уобичајено. Уз пут су

морали да прођу поред турске полиције (на данашњем Студентском тргу)

где су Турци затражили помоћ од сународника. Симеон Нешић,

полицијски тумач, је затражио од турских војника да се не мешају у

истрагу српских власти али су у том тренутку они запуцали на углавном

ненаоружане српске жандарме (вођа патроле, Нешић, је због убиства

позван директно са своје свадбе па је био у свечаном оделу окићен

пешкирима). На лицу места су погинула 3 жандарма: Ђорђе Нишлија,

Милош Кадић и Симеон Нешић док је неколико осталих било рањено.

После тога је међу Србима завладала жеља за осветом и ускоро су се две

заједнице међусобно сукобиле.

Сукоб је потрајао до дубоко у ноћ док конзули гарантих сила нису

издејствовали прекид ватре (за Пруску Фредерик Мерони, Аустрију

Конрад фон Васић, Русију Александар Влангали, Енглеску Хенри

Лонгворт, Италију Стефано Сковасо и Француску Евжен Тасти). Први део

сукоба је завршен повлачењем турских становника – ерлија, чиновника и

војника у тврђаву али је примирје било кратког века јер је већ дан после

споразума (5. јуна) посада турске тврђаве на Калемегдану започела са

изненадним бомбардовањем српске вароши. До тада су сукоби могли да

се опишу као грађански немири јер у њима нису учествовали регуларне

војне трупе већ само грађани и полицајци. Међутим због учешћа турске

војске, Илија Гарашанин (министар иностраних послова) је наредио да се

доведу и војници из Топчидера (до тада су били у Топчидеру у касарни и

преспавали сукоб па су их грађани који су се тукли целе ноћи са добро

наоружаним Турцима прилично испсовали, као и министра војног,

Француза Иполита Мондена). То је могао да буде почетак рата.

У акцију су поново ступили конзули: у ресторану ''Српска круна'' су се

окупили код Тастија (француски конзул је са својом мајком Амаблом

Тасти – некадашњом музом Виктора Игоа, становао на спрату тог

тадашњег чувеног ресторана) да се договоре шта ће даље. Убрзо им је

пристигла вест да Ашир-паша заповедник у тврђави није убијен и да

бомбардовање није дело побуњеника већ самог управног врха. Том

приликом је Лонгворт, иначе и лично и по дужности наклоњен Турској

почео да прети да ће почупати браду ''оном матором преваранту'' –

паши. Лонгворт је излажући сопствени живот ишао Турцима на

Калемегадан у кочијама Мише Анастасијевића (тада најбогатијег српског

становника а и личног Гарашаниновог пријатеља) и успео да уговори

поновно примирје и припрети заповедницима као представник највеће

тадашње силе. Правог мира није било – Турци су наставили да гледају на

град преко топова а Срби су утврдили део према тврђави да би

зауставили могући турски препад. За то време, представници великих

сила су се срели у Канлиџи и договорили да турско становништво

напусти Србију а да војници остану само у тврђавама на Дунаву док би се

заузврат тврђава у Београду проширила да би се тако осигурала од

могућег српског освајања.

Послата је и званична турска делегација у Београд да истражи

кривицу за убиство српских полицајаца, а њен вођа Ахмед-паша је

покушавао да по сваку цену свали кривицу на Србе: није прихватио

сведочанства Срба јер није морао по важећем шеријатском праву пошто

нису муслимани али је знао да конзули који су га надгледали онда неће

хтети да прихвате његове налазе само од Турака. Ипак, сазнао је да је

догађају присутвовао неутралани држављанин – кувар италијанског

конзулата Карло Пероло. При његовом саслушавању, паша му је понудио
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100 000 турских лира (огроман новац за оно време) уколико за сукоб при

сведочењу окриви Србе, или барем не терети Турке. Млади кувар се

страшно наљутио и одмах је то испричао свом шефу који је одмах сазвао

остале конзуле који су званично протествовали на Порти па је та

комисија повучена без резултата. Карло Пероло је од свог шефа, конзула

Сковаса, награђен његовим личним златним сатом и касније је остао у

Београду као српски поданик и власник кафане ''Хајдук Вељко'' код

Народног позоришта, која је била чувена по својим деликатесима

француске и италијанске кухиње.

Ђаке старијих школа је турско бомбардовање затекло на полагању

завршних испита. Већ први хици су погодили кров  гимназије и дрво

испред Лицеја који је био смештен у Конаку књегиње Љубице, па су

испити прекинути. Гимназијалци су се онда вратили кући (углавном у

унутрашњост), али  се већина лицејаца са делом богослова (зграде Лицеја,

Гимназије и Богословије су биле у истом дворишту) наоружала  и са неким

својим професорима на челу кренула да брани срце српске насеобине.

Под руководством професора веронауке попа Јована Јовановића-

Ибришимца, изградили су барикаду од коцки калдрме око старог

кнежевог Конака, око ког су и ископали ров. Тиме су спречили евентуални

продор турске војске са Калемегдана у само срце српског дела Београда, а

истовремено су се најбољи стрелци попели на Салу начертанија и одатле

узвраћали паљбу турским тобџијама. На срећу по наш град, Турци су

имали лоше топове, лоше артиљерце и још гору муницију – велика већина

турских пројектила није уопште експлодирала због овлаженог барута а оно

мало добрих граната је углавном промашивало циљеве или наносило

само мању штету (нпр Саборна црква је била непрестано гађана али јој је

само слабије оштећен звоник, а већина бомби које су гађале српску варош

– данашњи Косанчићев венац, завршио је далеко од своје мете у бари

Венеција која се налазила на простору данашње аутобуске станице).

Са стварањем барикада, започето је и организовање добровољачке

јединице, касније названом Лицејском легијом. И сами пуни полета,

ратоборни и неконтролисани, лицејци су за вођу изабрали Јована

Јовановића, припадника либерала и славјанског круга око капетана Ђоке

Влајковића која је била за рат са Турском и ослобођење осталих хришћана

на Балкану, а за његове заменике попа  Косту Рушчуклића и професора

логике и психологије у богословији, Алимпија Васиљевића. Будућа

интелектуална и културна елита Србије је већ 13. јуна (када се ситуација већ

примирила поновним посредовањем конзула када је састанком изасланика

гарантних сила и Турске у Канлиџи сукоб почео да се креће према

мировном решењу) у ''Српском дневнику'' објавили свој циљ: „ Да се Турци

селе из града, или да га на сабљи узмемо“; а касније описују и свој ђачки

живот на барикадама око београдске тврђаве: „Ђачка раја сва  је овде на

овој барикади непрестано. Овај логорски живот врло је чаробан...“ 

Као носиоци либералних идеја (нпр о слободи штампе, говора и

ограничавању кнежеве аутократије) нису могли да буду добро

прихваћени од бирократског система полицијске државе и кнеза-

самодршца власти. Управо због тога је кнез сменио Јована Јовановића и

на његову дужност поставио Косту Магазиновића, судију Касационог суда

и млађег брата државног саветника Стеве Магазиновића. Том вешћу  су се

лицејци веома узбудили па су тек после дугачког разложног говора  новог

команданта могли да се приволе на послушност. Коста Магазиновић је

кренуо да у пракси остварује замисао професора Лицеја  о војној

јединици састављеној од студената: увео је војни егзерцир, вежбе гађања

и касније чак добио  значаре, трубаче и добошаре за свој одред. Али то

није спречило сукоб лицејаца и чиновника: 7. августа прилликом

представе Хрватског путујућег позоришта у Ђумрукани (царинарници)

полицајац Атанасије Белопољац је наредио лицејцима да напусте салу

под изговором да ометају представу па му је Михаило Недељковић –

Стајковац осорно одговорио да ''од вечерас неће полиција у позориште

ући''. Због тога је полицајац тражио да се овај преда Преком суду па га је

саслушао Михаило Барловац, тадашњи градоначелник. Због тога су

лицејци протествовали преко Љубомира Каљевића кнежевом ађутанту

Драгутину Жабарцу али не само да протест није прихваћен већ је чак

подигнута тужба против њега јер је протумачено да је вређао полицију

одричући јој право да одређује распоред публике у позоришту.

Чиновници су тражећи длаку у јајету хтели да лицејце стегну и потчине

свом начину управљања, али нису успели. Лицејци су прихватили борбу

са целим државним апаратом: Стајковац је као сведоке позвао

надзорника Дамјана Поповића, колеге Чедомиља Мијатовића и Милана

Маканца и на крају Луку Девића, поднаредника обуке. Они су оповргли

речи наведене у оптужници, са друге стране сведоци полиције – ађутант

Ђорђе Пешика и жандарм Стеван Поповић су изјавили да нису сигурни ко

је тачно био крив па је Стајковац и званично ослобођен оптужби, као и

Каљевић.

Ђачка легија није била бројна јер је био и мали број високошколских

ученика у Србији, па је углавном имала око 30 припадника. Међутим, њу

су сачињавали млади људи који ће играти знатну улогу у будућем

научном, културном и јавном животу Србије обликујући га у својим

зрелим годинама: Владан Ђорђевић, Милан Кујунџић, Стојан Новаковић,

Љубомир Каљевић, Чедомиљ Мијатовић...будући историчари, лекари,

политичари, дипломате, судије и други јавни посленици не само од

националног него неки од њих и од европског значаја. Заправо, може се

рећи да никада до тада, а и од тада, цела будућа елита Србије није била

окупљена на једном месту и са једним циљем и да је цела београдска,

али и српска омладина, тада имала срце које је заједнички куцало.

Михаило Гајић

Часопис Регионалног центра за таленте Београд II
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УVI београдској гимназији се

одавно на часовима

психологије које држи

професорка Драгана Кожовић примењује

оригиналан и занимљив начин

оцењивања. Захваљујући њему ученици

не морају да страхују од изненадних

контролних или пропитивања. Тај нови

систем је „Систем корачања“. Састоји се

од тога да ђак сакупља кораке (поене)

током тромесечја који ће на крају дати

оцену, (1,5=2, 2,5=3, 3,5=4, 4,5=5). У

тромесечју постоји један обавезни

контролни и један необавезни, који сви

раде, али га не морају предати.

Предвиђени су и часови корачања, то

јест усменог пропитивања али

добровољног, без прозивања. Онај ко се

на тим часовима јави и зна - добија

максимално један корак по часу. Остатак

корака ученик може прикупити

активношћу, писањем извода из градива,

групним или индивидуалним

презентацијама појединих тема,

редовним попуњавањем радне свеске

коју је такође написала професорка

Драгана Кожовић... Наравно, постоје

начини да ученик умањи своју оцену.

Кораци уназад се добијају ако се лоше

уради обавезна контролна вежба. Ако се

сакупе три јавне опомене због

нарушавања радне атмосфере - то

такође утиче на утисак о ђаку тј. на

крајњу оцену.

Психологија
у Шестој
Наш образовни систем има начин оцењивања којим често нису

задовољни ђаци, родитељи а често ни професори. Ево примера
из једне београдске гимназије да не мора увек да буде тако.

П и т а њ а :

1. а) Зашто сте створили овај систем оцењивања, б) како сте га створили?

2. Да ли мислите да је стари систем оцењивања неадекватан и лош па сте га 

заменили?

3. Како функционише и да ли сте задовољни њиме?

4. Како ђаци реагују?

5. Да ли неко од професора жели да користи ваш систем и како они реагују?

6. Да ли мислите да је ваш систем савршен и да ли га треба дорађивати? 

Његове добре и лоше стране по вама?

7. Шта се дешава са ученицима који испадну из система?

8. Написали сте и радну свеску за психологију. Какав је њен успех и код ђака 

и код других професора психологије?

9. У току стварања система оцењивања сте се угледали на нешто или сте све 

сами смислили?
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О д г о в о р и :

1. а) Настава психологијеизводи се

на наћин који уважава стручне,

методолошке и комукативне аспекте

непосредне интеракције између градива,

професора и ученика. На њима се нужно

заснива и процес континуираниог

праћења и евидентирања ученичких

активности у току целе школске године.

Поред тога, овај систем уважава

индивидуалност ученика ( темпо, ниво,

амбиције...), хумане принципе ( без

страха од прозивања и бележења оцене

у дневникна основу само једног

одговора ) и иницијативу ученика да

добију што више шанси. б) Уз

непрекидно анализирање ефеката  и

стално „ослушливање“  повратне

информације у пракси. 

2. Стари или класичан систем

оцењивања не ставља ученика у позицију

да активно креира своју оцену.

Кампањско и преслишавачко

пропитивање, уз нејасне ( често

субјективне ) критеријуме не доприноси

циљевима модерне наставе.

3. Уз мале потешкоће почетног

прилагођавања, функционише одлично и

ја сам веома задовољна.

4. Ђаци реагују различито. Мањем

проценту ученика не одговара ниједан

начин оцењивања, они су склони да

траже „кривце“ у другима: остали се

изванредно уклопе у јасна и изводљива

правила. Одсуство треме и страха, листе

услова за све, јавност и

поступност–процењују се као

најупрчатљивије предности, и

још–динамичност часова, на којима се

остали не досађују док 2-3 одговарају ( за

класичну оцену ).

5. Професори психологије које

познајем уносе доста сличних новина, а

остали сматрају да је овај начин

захтевнији и сналазе се у складу са

законом о оцењивању, својим

сензибилитетом и природом свога

предмета.

6. Није савршен и стално се

дорађује. Свака генерација ученика

остави по неко неку корисну сугестију.

Међутим, он функционише као

кохерентан и флексибилан систем и ја сам

га публиковала у својој књизи „Моја

психологија писана кредом“ Добре стране

сам већ дотакла, а лоше стране скоро да

објективно не постоје, па предлажем да

овај део прескочимо.

7. Када ученик из, најчешће,

здравствених разлога континуирано

изостане у дужем временско9м периоду,

пропустио је шансе за „корачање“ и

оцену добија на класичан начин:

писменим и усменим одговарањем.

8. Уџбеник је веома „згуснут“,

садржајно и стилски тежак за

средњошколце. Радна свеска има за циљ

да им омогући да боље уоч најважнија

места и да их науче са разумевањем.

Већина ученика уме то да искористи,

остали преписујубез разумевања.

Професори психологије сматрају да је то

користан помоћни материјал и за њих, а

неки не желе  да ученици ( чак и ) знају за

постојање Радне свеске, да би из ње

вадили питања за тестове знања...

9. Сама сам смислила и

усавршавала уз помоћ бројних генерација

ученика. Теоријска основа је узета из

Педагошке психологије и циљева наставе

мога предмета. Важно је нагласити да

овај специфичан предмет подразумева и

развојне ( а не само сазнајне ) циљеве,

поишто начин рада и овладавање

знањима из психологије директно утичу

на процес одрастања младих. 

Милан Трајковић

Часопис Регионалног центра за таленте Београд II
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Икада наши полазници заврше

своје активности и крену даље

својим академским животом на

студијама, ми идаље пратимо њихово

даље школовање, укљуцујемо их у

дешавања нашег Центра и редовно

контактирамо са њима. 

Центар је велики број деце извео на

пут, показујући само оне праве смерове

живота и може свој  деци да помогне у

постизању боље будућности.

Имала сам прилику да нешто више

сазнам о бившим полазницима Центра,

којима је та боља будућност обезбеђена.

Миљанић Миљана је из Лазаревца и у

члан Центра је од ИИИ разреда

гимназије, И у њему се задрзала две

године.За то време написала је два рада

из психологије. Њен први рад је био

,Страх од одласка лекару’ и за њега каже

да је био помало детињаст али да јој је

то пружило доста искуства за писање

наредног. Тада није просла на

републичкој смотри, али је била свесна

својих гресака И све то јој је значило при

упису на факултет.

Мирјана је сада прва година на

Филозовском факултету, смер

психологија. Наравно, као студент на

буџету. Врло је дружељубива И

комуникативна особа, али није превише

учествовала у свим дешавањима нашег

Центра јер каже да јој је даљина

прдстављала велики проблем када су

дружења била у питању. Сви су јој

пружали подршку јер то је већ пола

успеха. Мирјани године проведене у

Центру пружају неописиво задовољство,

И никада није осетила онај мучан осећај

да је  за то време пропустила нешто

друго.

Милош Савићевић је завршио

електротехничку школу  ,Никола Тесла.’

Први пут је дошао у центар у ИИИ

разреду. Бавио се физиком, а тема

његовог рада је била ,ФСК модулација’

Уписао је Електротехнички факултет, а

са својим друговима је још у гимназији

основао предузеће Страwберрy

елецтроницс које је награђено првом

наградом на Сајму предузетништва

младих у Новом Саду.

Сандра Ранковић је у седмом разреду

први пут чула за Центар. Завршила је у

Математичку гимназију а писала је

радове из астрономије и математике.

Код пр Прешића је написала

,Истраживање Јупитерове црне мрље’ и

,Сунце над Београдом’ као и ‚Нешов

еквилибријум’. Наш полазник је била 4

године. Уписала је Електротехнички

факултет, и  препоручује свима да што

више пишу, јер је сваки нови рад бољи

од предходног.

Александар Костић је завршио

Тринаесту београдску гимназију и постао

је наш полазник у свом првом разреду.

Бавио се географијом, и написао радове

,Клизишта околине Београда са

посебним освртом на Умку’, као и

,Дневне миграције ученика средњих

школа’.

Од свих дешавања у Центру

најзанимљивија су му били одласци у

Кладово и Врњачку бању на

републичким смотрама. Уписао је

Филозофски факултет, катедру за

социологију, као први на листи са

максималним бројем поена.

Стеван Урошевић је у Центру провео

једну годину и за то време освојио прво

место у категорији најбољих радова из

физике. Завршио је Високу школу за

телекомуникације са просеком 10 (и то

за 2,5 године уместо 3). Тренутно студира

Факултет техничких наука у Новом Саду.

Задовољан је својим радом код нас и

наглашава да ће му та искуства

засигурно помоћи у даљем академском

усавршавању, нарочито на

специјалистичким и докторским

студијама.

Ведрана Радосављевић је завршила

Филолошку гимназију, италијанско

одељење. У Центар је досла у трецем

разреду гимназије и за две године

бављења психологијом  обрадјивала је

тему ,Алкохолизам код младих’. Њени

радови су били веома успесни, па је чак

за своја истраживања заинтересовала и

мало ширу јавност преко дневних

новина у којима је објављен њен

интервју. Уписала је Филозофски

факултет, катедру за психологију –

наравно, као студент финансиран из

буџета. Успешно је успела да повеже

велике успехе и у науци са

инзванредним спортским резултатима –

наиме, она је вишеструки шампион у

оријентирингу, као и члан наше женске

репрезентације у том спорту.
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Ивана Гајић је из Велике Крсне И

завршила је  Младеновачку гимназију,

математички смер.

У ИВ разреду гимназије је постала

полазник нашег центра и написала је рад

,Утицај индустријског отпада на запослене

у индустрији у Младеновцу’ из биологије.

За свој рад спровела је многе анкете

заједно са својим друговима и кроз њих је

истицала какав је живот запослених у

индустрији. Доста су јој помогли

разговори са доктором Шекуларцем.

За свој рад добила је друго место на

регионалној смотри, као и на републичкој

која је била одрзана у Врњацкој Бањи.

Ивана је сада на другој години Биолочког

факултета са просеком преко 8.

Михаило Гајић је завршио Филолошку

гимназију, јапанско одељење. У нашем

центру је провео 3 године и за то време се

бавио националном историјом XИX-ог

века, освојивши на свакој републучкој

смотри по једну награду. Истиче да му је

време проведено код нас пружило

значајан подстрек за даље усавршавање у

разним пољима живота. Добивши

стипендију за бесплатно школовање,

одлучио је да студира Геоекономију на

Мегатренд универзитету. Такође, он је

председник подмлатка НВО Образовање

плус која се бави неинституцијализованим

образовањем младих, а наставио је

сарадњу са Центром као уредник овог

листа.

Кристина Балаћ такође завршила

Филолошку гимназију, италијанско

одељење, а у нашем Центру се бавила

истраживачким радом из српског

језика, тачније анализом дискурса

приповедака Стефана Митрова Љубише,

са нагласком на романизмима које је

употребљавао у писању. Сада студира

комуникологију на Универзитету

Сингидунум, где је постиже завидне

резултате – просек јој је 10.

И М ПОЛАЗНИЦИМА
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Ценим човека чија борба почиње у њему самом .   

Роберт Барунинг

Мудрост се рађа из грешака; суочи се са грешком

и учи. Ј. Јелинек

Мудар човек са подједнаком мудрошћу прима

похвале и подноси увреде. Конфучије

Не кидајте нити пријатељства,ако их покушате

везати остаће чвор. Абрахам Линколн

У природи је човека да показује занимање за

ближње онда када и они показују занимање за њега.

Публије Сир

Треба нам оно што не можемо знати.

Фауст

Много је боље знати понешто о свему, него знати

све о једној ствари.     Паскал

Ко жели нешто научити наћи ће начин, ко не жели

наћи ће изговор.         Пабло Пикасо

Ако хоћете да за вас мисле добро, никада не

говорите добро сами о себи.        Паскал

Три пута воде ка мудрости: размишљање - тај је

најзахвалнији, васпитање - тај је најлакши, искуство - тај

је најнепријатнији...                                       Конфучије

Понекад најбољи начин да се развеселиш, је да

развеселиш неког другог.   Марк Твен

Велика је несрећа када човек не зна шта хоће, а

права катастрофа када не зна шта може.

Јован Дучић

Ако неко каже да се не осећа срећним када чини

добро, то значи само да оно што он сматра добрим није

добро.                      Л. Н. Толстој

Никада не слушајте оне који говоре лоше о

другима а о вама добро.    Л. Н. Толстој

Људи су често поносни на чистоту своје савести

само зато што имају кратку памет. Толстој

Ако при свакој пријатељској услузи одмах мислиш

на захвалност, онда ниси даровао већ продавао.

Ф. М. Достојевски

Да би се поступало разумно, мало је имати само

разум.       Ф. М. Достојевски

Младост је срећно доба у коме човек почиње да

верује у себе, а није престао да верује другима.

Иво Андрић

Ништа не издаје као памћење и ништа не вара

као реч.            Иво Андрић

Међу пријатељима  треба волети не само оне

које жалости наша несрећа, него и оне који нам не завиде

на срећи.                                                Сократ

Знамо шта јесмо али не знамо шта можемо бити.

В. Шекспир

Приредила Бојана Настоски 

И З Р Е К Е
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Господин Мирослав

Перишић, директор

Архива Србије, и Никола

Срзентић, директор

Регионалног центра за таленте

Београд 2, потписали су 1.

фебруара 2008. Протокол о

сарадњи између ове две

институције у коме се Архив

Србије обавезао да као матична

архивска институција у нашој

земљи одобри приступ

архивској грађи и фондовима

нашим полазницима који пишу

радове из историје у циљу

промоције истраживања из те

области и преношењу свести о

значају докумената и архивске

грађе уопште младима, као и

да им пружи стручну помоћ.

Такође ће њихове радове

представљати у стручној и

широј јавности тако што ће

најбоље публиковати у свом

стручном часопису. 

Овај протокол је од изузетног

значаја јер представља први

облик сарадње Архива Србије

са неком образовном

институцијом. Приликом

свечаног потписивања

Протокола о сарадњи били су

присутни и наши полазници,

запослени Архива,

представници Министарства

просвете, као и медија који су

пропратили овај догађај. Потом

се др Перишић обратио

присутнима, рекавши да се

овим споразумом отварају нове

могућности за сарадњу између

Архива као колективног чувара

сећања целог једног народа и

државе, и Регионалног центра

који негује будућу научну елиту

наше земље. Такође је повукао

паралелу између прошлости и

садашњице, истакавши да је

Србија у претпрошлом веку

слала своје најдаровотије

студенте на школовање у

иностранство улагавши тако у

образовање целе нације и

државе, и изразивши наду да

ће потреба за образовањем

најдаровитијих поново добити

на значају. Никола Срзентић се

захвалио Архиву Србије као

институцији која је препознала

могућност сарадње са младим

талентима и била спремна да

им изађе у сусрет и помогне

својим знањем и искуством да

прошире своја знања и

критички посматрају прошлост.

Присутнима се обратила и

госпођа Биљана Дабић –

Стојановић, представница

Одељења за стратегију и развој

образовања Министарства

просвете, која је изразила

задовољство због великог броја

младих који су присуствовали

потписивању и рекавши да је

Архив право место за

проширивање знања.

По завршетку званичног дела

програма, приказана је

мултимедијална презентација

Архива, а потом је уследио и

коктел за присутне.

Ова институција од

националног значаја је

смештена у Карнегијевој улици,

у првој згради на Балкану која

је 1928. наменски грађена као

архивски објекат и проглашена

је за културно добро, а грађа

после 1944. године се налази у

посебно адаптираној згради у

Железнику. У складу са актима

о оснивању и функцијама које

је преузео, Архив Србије врши

заштиту архивске грађе

централних државних органа,

установа, организација и других

институција Краљевине Србије,

неких институција од ширег

друштвеног значаја из времена

Краљевине Југославије,

централних институција

квинслигшке владе у Србији и

времена окупације 1941-1944. и

републичких органа власти,

управе, друштвено политичких,

друштвених, радних и других

организација. Архив Србије

врши и заштиту архивске грађе

грађанско правних лица и

појединаца чија је делатност од

значаја за Републику.  Архиву је

1963. године припојен

Задружни архив, а 1969. године

архивски део Института за

историју радничког покрета

Србије.                               

САРАДЊА СА
АРХИВОМ СРБИЈЕ

Архив Србије организован је 

у оквиру четири одељења

1.   Одељење архивске грађе старог периода

2.   Одељење архивске грађе новог периода

3. Одељење за коришћење архивске грађе 

и техничку заштиту

4.   Одељење за опште послове.

Господин
Мирослав
Перишић,
директор Архива
Србије, и Никола
Срзентић,
(лево)
директор

Регионалног
центра за
таленте 
Београд 2
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„Нема лепшег задатка него што је омогућити
неком развитак, помоћи човеку у његовој
тежњи за успехом.“

Иво Андрић
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