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Нове
просторије

егионални центар за
таленте Београд 2, је
после десет година рада
створио услове да обезбеди
простор за спровођење
програмских активности
својих полазника. Од
Скупштине града, Агенције за
пословни простор, узет је у
закуп простор од 312 метара
квадратних, у Устаничкој
улици број 64, на шестом
спрату.
У другој половини прошле
године, уз велику помоћ
Министрства просвете и
општине Савски Венац,

просор је делимично
опремљен. Такође смо за
опремање добили донацију од
Елекртодистрибуције Београд
у износу од 30.000 динара.
Предстоје велики напори
да се у што краћем року
простор, ако не потпуно, бар
већим делом опреми према
потребама за спровођење
програмских активности.
У простору је предвиђено да
се опреме хемијско-биолошка
лабораторија, информатички
кабинет, ликовни атеље,
две учионице, психолошко
саветовлиште, амфитеатар...

Рад центра подржавају
• Министарство просвете
• Министарство за науку и технолошки развој
• Скупштина града – секретаријат за спорт и
омладину
• Општина Савски Венац
• Агенција за европске интеграције и
сарадњу са удружењима
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Одговорни уредник
Никола Срзентић

Адреса
Устаничка 64

Дизајн и прелом
Филип Јеринић
Павле Јовановић

Телефон
243-13-13
E-mail
talenti10@open.telekom.rs

Сајам ОЦД
На позив Агенције за европске
интеграције и сарадњу са
удружењима, Регионални центар за
таленте је био учесник првог сајма
Организација цивилног друштва
који је одржан у Београду, на Тргу
Николе Пашића, 10. и 11. јуна.

С

вој штанд Центар је
опремио плакатима,
флајерима и разним
издањима Центра, како би што
широј јавности преставио свој
програмски и рад уопште.
У оквиру сајма организовано
је на десетине трибина,
предавања, округлих столова
са различитим темама.
Сајам су отворили Венсан
Дежер, шеф делегације ЕУ
у Србији, и Данко Рунић,
директор Агенције за
европске интеграције и
сарадњу са удружењима.
Циљ овогодишњег сајма
ОЦД-а је промоција улоге
невладиних организација у
процесу приступања Европској
унији. Сајам је и прилика за
успостављање и унапређење
партнерства између цивилног,
пословног и јавног сектора.
– Сајам организујемо
да бисмо Београђанима
пружили прилику да пре
свега разбију предрасуде
које постоје о невладиним

организацијама, покажемо
које су то све активности и
пројекти којима се оне баве
и промовишемо сарадњу
локалне самоуправе са њима.
Невладиним организацијама у
исто време омогућавамо да се
међусобно упознају и учествују
у заједничким пројектима. Град
Београд са њима заправо не
сарађује, већ има партнерски
однос. Рекао је на отварању
господин Рунић.
У дужем задржавању на насем
штанду, господин Дежер се
посебно заинтересово за рад
Регионалног центра за таленте,
а господин Рудић је казао д
ће Агенција и град и даље
подржавати рад Регионалног
центра за таленте.
У оквиру сајма у свечаној сали
Скупштине града, Регионални
центар је промовисао
успех својих полазника
на републичкој смотри и
такмичењу и доделио награде
најуспешнијима..
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Едукација
професора

П

рви семинар на тему “Рад са талентованом децом

пуно освојених првих и других места у области Инфроматике

у области информатике” је одржан у организацији

на републичком такмичењу, па су та искуства, методологија

Метрополитан Универзитета и Регионалног Центра

рада и добра пракса у раду са децом пренета на овом семинару

за таленте Београд ИИ, у просторијама универзитета 10-тог

и осталим наставницима информатике, како би им помогли у

децембра 2010-те. Идеја семинара је да помогне професорима

овом захтевном задатку. Због специфичности саме материје и

информатике да препознају талентовану децу и да им помогну

велике разноликости потенционалних тема, и области у оквиру

да свој дар реализују кроз такмичења и ангажовања у области

информатике, наставници сами често нису у могућности да

информатике.

помогну ученицима, из тог разлога је неопходно да се обезбеди

Семинар су отворили проф. Др. Драган Домазет ректор

доданта помоћ. У том циљу на овом семинару је представљен

Метрополитан Универзитета и Никола Срзентић директнор

и пројекат :Дигиш који ће, између осталог, обезбедити размену

Регионалног Центра за таленте Београд ИИ.

материјала из ове области међу наставницима, али и приступ

Семинар је водио Матеја Опачић, уз помоћ деце из центра за

разним додатним материјалима. Дигиш је савремени систем за

таленте, професорке Снежане Марковић која ради на Дигиш

учење на даљину, који је креиран за потребе средњих школа, и

платформи, и Љиљане Кркић из компаније Орацле.

на коме ће Центри за талентовану децу имати свој део.

За разлику од других области Информатика из године у годину

Регионални Центар за талнете Београд ИИ је успешан

се мења и унапређује и то брзином коју је тешко пратити. Зато је

захваљујући сарадњи са другим институцијама и компанијама,

овај семинар осмишљен да помогне професорима и менторима

па се на овом семинару, поред Метрополитан Универзитета,

да буду у току са дешавањима и да заједнички нађу начине да

представила и компанија Орацле која је предходних година

талетновану децу изведу на прави пут.

учествовала у раду талнетоване деце, и нудила им додатне

На овом семинару су дате потребне информације о томе како

могућности. На семинару је било приказано и неколико награђених

одабрати талентовану децу за рад у области Информатике, како

радова. Семинар је протекао у радној атмосфери у којој су

одабрати тему рада, како одабрати технологију, како дефинисати

учествовали сви учесници семинара. На крају семниара су сви

рад, како написати рад, како се припремити за тестове. Осим

полазници попунили упитник који ће да омогући квалитетнији

ових основних елемената неопходних за учествовање у

садржај семниара који ће се организовати следеће године. Велики

такмичењу талентоване деце, дате су и додатне информације које

број наставника се пријавило да се укључи на платформу Дигиш.

могу да помогну у припреми ове деце за такмичење. У протеклих

Неки су се и активно укључили својим радом тако да ће учествовати

пар година Регионални ценар за теленте Београд ИИ је имао

у креирању семинара који ће се одржати следеће године.
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Тестирање за

Неки од кључних закључака семинара
је да треба да постоје материјали,
евентуално уџбеник из кога би
талентована деца могла да се припремају
за тестове. Такође је установљено да би
требало друкчије вредновати тестове, јер
је израда рада ипак значајно озбиљнији и
важнији део такмичења. Сугерисано је да
се овај семинар прошили или устали, како
би сви професори могли да сазнају ове
информације. Такође је предложено да
се организује мало боље сарадња између
ментора разних центара, како би деца
имала подједнаке шансе на такмичењима.

Семинар за
професоре
енглеског
језика

У

организацији Регионалног центра
за таленте Београд 2, и English booka, у просторијама Центра одржан

је семинар за професоре Енглеског језика
на тему „Истраживачки рад из области
Енглеског језика“. У току три дана рада
семинар је похађало 148 професора
Енглеског језика из целе Србије. Семинар
је иначе био акредитован од стране
Министарства просвете - Завода за
унапређење образовања и васпитања.
Предавач на семинару је био господин
Марк Андверс, кога је ангажовао English
book.
Велики број учесника семинара је
изнело своје ставове на тему, а свеукупан

К

пријем полазника

ао и сваке предходне године Центар је покренуо иницијативу за спровођење
идентификације и проналажења талентованих у школама. За разлику од
предходних година, ове године је Центар спустио старосну границу и
тестирани су учениви и петих и шестих разреда основних школа. Такође ове године
процес тестирања је спроведен под надзором Филозофског факултета – катедре за
образовање, а аутори програма су биле др Ана Алтарас Димитријевић и мр Зорана
Јолић Марјановић, док су тестирања спроводили студенти магистранти и апсолвенти
са Филозофског факултета.

Извештај о раду и учинку стручних саветника
др Ане Алтарас Димитријевић и мр Зоране Јолић Марјановић
У периоду од августа до децембра 2010. године стручни саветници ангажовани
на пословима модернизације процеса идентификације надарених и талентованих
ученика у оквиру Регионалног центра за таленте – Београд 1, остварили су следеће
резултате:
Процес селекције полазника Центра се одвијао у неколико фаза и заснивао на
вишеструктим изворима података, у складу са савременим начелима идентификације
даровитих и талентованих; конкретно, процес селекције полазника, који се
претходних година сводио на једнократно тестирање интелектуалних способности,
проширен је тако да укључује: 1) фазу скрининга – номинације ученика; 2) фазу
формалне процене батеријом психолошких инструмената; 3) фазу валидације процеса
селекције
• прва фаза – процес скрининга/номинације ученика – обављена је уз помоћ
одговарајућег психолошког инструмента; у питању је чек-листа коју су стручни
саветници конструисали за потребе селекције полазника Центра, имајући у виду
карактеристике даровитих/талентованих ученика, с једне стране, и улоге, циљеве и
задатке Центра, с друге
• друга фаза – формална процена ученика – употпуњена је применом додатних
инструмената који испитују мотивационе и социо-емоционалне аспекте даровитости
• трећа фаза – валидација процеса селекције – још је у току, и одвија се кроз праћење
постигнућа полазника Центра и испитивање предиктивне моћи примењених
поступака процене
На крају се мора констатовати да је добра припрема и реализација тестирања довела
да је проценат пролазности на тестирању био преко 65%, а највише охрабрује
податак да је тест од стране ученика петих и шестих разреда урађен веома добро.

закључак је да оваквих семинара треба
да буде што више. Такође је утврђено
да се такмичења у организацији центара
за таленте, код израде тестова знања,
користи јединствена литература тј.
уџбеници у издању English book-a, који су
одобрени за рад од стране Министарства
просвете.
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Надареност
Пише: Гордана Меденица
„Таленат је налик стрелцу који
погађа мету за друге недостижну;
геније је налик стрелцу који погађа
мету за друге невидљиву“

Н

а феномен даровитости
који је од давнина будио
интересовање, некад страх
а некад и завист, први је скренуо
пажњу Ф.Голтон говорећи о
даровитости као о екстремном
одступању од просека у
постизању еминентности.
Своју дефиницију даровитости
употпунио је трима компонентама
које је сматрао нужним како би
даровити појединац постигао
свој пун потенцијал и винуо се
међу високо еминентне- у те три
компоненте спадају капацитет,
радни жар и спремност на дуг
и напоран рад ( Голтон сматра
да способност нужно води
еминентности). Након њега јавили
су се први покушаји систематског
изучавања даровитости а први
корак на том путу направио
је Л. Терман започевши
лонгитудинално проучавање
великог броја деце високог
ИQ-а. Према његовом схватању
даровитост је способност која
се најбоље и најпоузданије
може измерити тестовима
интелигенције не придајући
велики значај факторима који би
могли деловати као подстицај или
инхибитор развоја. Ни он, а ни
Голтон нису посвећивали пажњу
уделу средине сматрајући да ће
се генијалност јавити неминовно,
без обзира на то да ли су услови у
којима појединац живи, повољни
или неповољни. Од тада, око
сцене даровитости јављале су се
бројне концепције и различити
аутори који су својим виђењем
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даровитости пружали допринос
овом подручју.
Даровитост постаје предмет
интересовања великог броја
истраживача па се самим тим
јављају и вишедимензионална
гледишта о значењу
појма даровитост ( епитет
једнодимензионалних концепција
задржале су оне концепције које
су даровитост изједначавале
са високим коефицијентом
интелигенције и испитивале је
путем тестова интелигенције).
Вишедимензионалне ( или
инклузивне) концепције су
сагледавале даровитост са више
аспеката, па тако трудиле се да
свака на свој начин, дају одговоре
на питања да ли и колико средина
утиче на развој даровитости,
да ли појединац већ по рођењу
поседује способност која ће
га касније окарактерисати као
даровитог, да ли је даровитост
високо постигнуће само у
интелектуалним областима
или се она може проширити
на различите домене у којима
појединац може бити активан,
да ли је за висока постигнућа
довољно бити само високо
интелектуално надарен, или је
ипак потребно поседовати и
неке ванинтелектуалне чиниоце
( попут црта личности на пример,
још је и Голтон указивао на три
компоненте које употпуњују
појам даровитости), да ли у
концепцијама даровитости има
места креативности

( да ли даровитост нужно укључује
креативност или је креативност само
један вид даровитости, при чему је
наравно даровитост шири и обухватнији
појам од поменуте креативности),
да ли се даровитост на неки начин
мора испољити у реалном животном
окружењу појединца или је довољно
постићи висок ИQ скор на тесту
интелигенције ( ова друга концепција
је увелико напуштена од великог броја
аутора). На овим питањима се и очитује
разлика између старијих и новијих
схватања даровитости ( па тако знамо
да су старе концепције даровитости
напуштене због сувише уског опсега
људи који се могу сврстати у даровите
тј. карактерисањем само високо
интелигентних као даровитих, без осврта
на људе који поседују таленте у неким
другим областима, затим због негирања
или бар не посвећивања довољно пажње
утицају средине на развој даровитости,
због неадекватне идентификације
даровитих која се сводила само на
скорове са тестова интелигенције), а у
делу који следи бавићемо се виђењем
неких од представника савремених
мултидимензионалних концепција који
су у своје виђење даровитости укључили
различите врсте способности, црта
личности али и срединске факторе који
сада већ извесно, доприносе појави
високих постигнућа.
Међу ауторима који истичу да
даровитост, поред изнадпросечне
способности чине и психолошке
предиспозиције издвојићемо Рензулијеву
и Фелдхузенову концепцију.
Под даровитошћу Рензули подразумева
даровито понашање које се очитује у
склопу три групе карактеристика које
даровита деца поседују или су у стању да
их развију:
натпросечна интелектуална способност (
каоја се са једне стране огледа у високим
скоровима на тесту интелигенције али и у
реалном животном контексту)
висок ниво посвећености задатку (
занос и фасцинираност проблемом,
истрајност и издржљивост, спремност за
прихватање критике, развијање укуса за
лепо и квалитетно, тежак и посвећен рад)
висок ниво креативности ( разликује
ситуациону и реалнопродуктивну
креативност, а уопште под креативношћу
подразумева оригиналност и
флексибилност у мишљењу, радозналост,
склоност пустоловинама, осетљивост за
детаље, изражена естетска компонента)

Ова три прстена одн. три компоненте
даровитости сачињавају креативнопродуктивну даровитост коју Рензули
разликује од школске даровитости (
способности потребне за традиционалну
наставу и тестове интелигенције). Све
компоненте које су наведене су нужне
како би се неки појединац окарактерисао
као даровит, и све су у интеракцији са
средином.
Истраживачке дефиниције даровитости
укључују различите врсте способности
а идентификовањем тих способности у
својим радовима бавили су се аутори
попут Е. Винер, Гањеа, Ненси Робинсон.
Па тако, Елен Винер сматра да је
даровитост изузетна способност која се
огледа у:
узрасној напредности ( даровита деца
савладавају одређено подручја знатно
пре времена тј. знатно пре него што је то
уобичајено, јер изразито лако уче па на
тај начин лако и брзо напредују)
самосвојности у овладавању вештинама у
доменима у коме су даровита ( даровитој
деци не треба пуно помоћи од стране
одраслих јер су самостална и сама
долазе до потребних решења у чему
су оригинални и иновативни и имају
идиосинкратичне приступе задацима)
жудњи за овладавањем ( даровита
деца су фокусирана и удубљена у оно
што раде, веома су заинтересована за
ту област и уз лако учење врло лако
постижу висока постигнућа)
У својој концепцији Е.Винер говори и о
екстремнијем облику даровитог детета
тј. детету генију који одређене облике
активности у појединим областима
за које је даровито обавља на нивоу
одраслог човека при чему то чини са
запањујућом лакоћом. Треба поменути
да ове три карактеристике имају статус
индикатора јер на основу њих ми можемо
проценити да ли је неко дете даровито
или није, као и то да је мотивација важан
појам у овој концепцији самим тим што
представља изданак који произилази из
способности и може се угушити уколико
се адекватно неодговара на дететове
жеље и потребе. Е. Винер не негира ни
постојање креативности већ тај феномен
дели на креативност нижег( способност
да се на идиосинкратичне начине решава
проблем) и креативност вишег реда при
чему под њом подразумева способност
појединца да трансформише и проширује
одређени домен.
Под даровитошћу Гање подразумева
природну категорију из које се рађа
систематски развијена способност

односно таленат ( даровитост је дакле
поседовање неувежбаних и спонтано
изражених природних способности,
а таленат владање систематски
развијеним способностима у бар
једном пољу активности). Дарови или
природне способности представљају
саставни део талента при чему истиче
да нико не може бити талентован ако
претходно није даровит, али уколико је
неко даровит то никако не значи да ће
бити и талентован ( нпр. подбацивачи
чије природне способности остају
на нивоу потенцијала). Потенцијале
и таленте повезују развојни процеси
које сачињавају вежбање и учење а на
које утичу две групе фактора које Гање
назива катализаторима. У катализаторе
се сврстава мотивација која утиче на
трансформацију даровитости у таленат,
али и средина које може деловати као
географска категорија али и преко
породице али и значајних других особа
може гушити или подстицати мотивацију
или црте личности.
Појавом ових теорија разбијени су
поједини митови који су постојали као
уврежена уверења лаика или научника о
даровитим особама. Дакле, питања које
се тичу тога какве су даровите особе
заправо, какве су њихове породице,
како се даровитост јавља су сагледана
и кроз митове који су се на неки начин
временом укорениле у мишљењима
многих а немају никакву стабилнију
научну потпору ( напротив):
Мит 1: Постоји глобална даровитост
сматра се да особе које су добре за
једно подручје могу бити добре и у
свим другим подручјима попут цртања,
певања, писања...
међутим, особе врло често могу бити
добре у подручјима академског рада
рада показују велике тешкоће у учењу
у неким другим подручјима, а њихови
таленти исто тако могу бити специфични
за једно подручје
Мит 2: Нека деца су даровита а нека
талентована
уколико је неко дете изнадпросечно у
академским областима, њега називамо
даровитим дететом, али уколико је
неко дете талентовано у уметничким
областима попут музике или сликарства,
то дете називамо талентованим
међутим, нема разлога да се на овом
месту прави разлика ( иако се уметност
разликује од академских постигнућа )
јер су деца која поседују изнад просечне
способности у уметности такође деца
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која показују превремену развијеност,
унутрашњи порив и жар као и деца
изванредна на академском пољу
Мит 3: За било који облик даровитости је
неопходан висок ИQ
сматра се да је у било ком подручју
уметности поред талента, потребно
имати и висок ниво интелигенције
међутим, нема потврде тога јер људи
могу бити изузетно успешни у уметости
а да притом не поседују изразито
високе ИQ скорове. Разбијање ових
митова се може везати и за Тененбаума
и Чиксентмихаљија јер су код њих
специјални таленти укључени као
нужни конституенти поред високог Иqа
и депласира се толики значај опште
интелектуалне способности
Мит 4 и 5: Гени вс. Обука
лаици сматрају да се човек као геније
једноставно рађа, док психолози нуде
гледиште да гени немају везе са тим већ
да даровитост може бити продукт обуке
међутим, велика већина људи неће
постићи брзину у учењу или напредак
без обзира на то колико ранопочну
или колико напорно раде. Међутим,
управо тај напоран рад је оно што
развија таленат код даровите деце, и та
њихова надпросечна способност је оно
што их заправо тера на тај рад. Остала
деца која раде напорно такође могу
постићи одличне резултате, али су они
најчешће праћени великом подршком
од стране родитеља, за разлику од
даровитих којима је та помоћ потребна у
минималној мери
Мит 6: Иза сваког даровитог детета стоји
амбициозан родитељ
сматра се да су даровита деца врло
често под притиском од стране својих
родитеља који их гурају у правцу успеха
приморавајући их на бесомучно вежбање
које се граничи готово са злостављањем
међутим, овај мит се коси са основним
налазима о даровитој деци који говори
о томе да ова деца имају изузетан жар
за савладавањем и да она желе да се
родитељи осврну на њихове потребе.
Наравно, подршка родитеља јесте нужна
али она сама не може створити таленат (
може га уништити онда када је притисак
исувише велики и када се не посвећујуе
пажња дететовом емотивном животу, али
га не може створити).
Мит 7: Даровити сијају од психолошког
благостања
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према Термановим налазима,можемо
рећи да је поникао овај налаз о томе
да су ова деца психички и физички
боље интегрисана, бољег интра и
интерперсоналног статуса и здравља, као
и да имају све
међутим, та деца се врло често могу
осећати несхваћенима и немати
заједничка интересовања са својим
вршњацима. Она воле самоћу што
не доводи на позитивне реакције
вршњака и услед тога може доћи
до неприлагођености, изолације и
обесхрабрености
Мит 8: Сва деца су даровита
не може се са сигурношћу тврдити шта се
тачно подразумева под овом флоскулом,
јер то може значити да постоје подручја
за сву децу у којима се понекад истичу,
или да постоји једнак потенцијал за
учење за сву децу
ипак, постоје деца која су изузетно добра
у појединим областима што отвара
могућност посебних образовних потреба.
Како не би дошло до дискриминације,
важно је истаћи потребу за посебним и
другачијим образовањем оне деце која
се издвајају од просечне
Мит 9: Даровита деца одрастају у
креативне одрасле особе
уколико је неко дете даровито за
одређену област у својој младости оно
ће постати креативан стручњак када
одрасте
међутим, чињеница која обара овај мит
је та да одређен број даровите деце када
одрасте престаје да се бави доменом
закоји су надарени, такође постоје они
који су истакнути у некој области а да
за исту нису посебно надарени, неки
оду у нека друга подручја, неки имају
непријатна сећања на дати домен услед
притиска који је на њих вршен па не желе
имати додирних тачака са истим
Мит 10: Даровитој деци није потребна
помоћ, лако се сналазе и сами
-међу наставницима врло често влада
мишљење да се у разреду не треба
освртати на даровиту децу, јер су она
сналажљива, способна, врло брзо
схватају градиво, па им стога не треба
посвећивати додатну пажњу нити
трошити време на њих када иовако
све могу сама, некад боље и од самих
наставника
-међутим, следећи основне налазе о
даровитој деци, јасно је да су њима
потребни индивидуализовани програми

који би подстицали њихове компетенције
и који би школски програм константно
чинили изазовним. На овај начин,
даровитој деци се даје до знања да се у
друштву њихова посебност вреднује и на
неки начин, помаже им се да се са свим
својим могућностима и капацитетима
осећају лагодно, корисно и поносно
Мит 11: Даровито дете је лако
препознати
-распрострањено је мишљење да ће се
даровито дете лако препознати јер ће
у учионици оно бити активно, жељно
учења, са свим петицама, послушно
-међутим, до погрешне идентификације
долази управо због тога што се врло
често асертивност, мотивација и
послушност мешају да даровитошћу па се
тако нека деца проглашавају даровитом
иако заправо то нису. Управо из овог
разлога, важно је указати на значај добре
идентификације и обуке наставника који
су у директном контакту са децом. Овим
процесом су се многе земље позабавиле
у својим законима, правилницима и
одредбама и тиме учиниле ово подручје
јаснијим и конкретнијим местом за
деловање
Мит 12: Даровита деца воле школу и
успешна су у њој
-сматра се да даровита деца воле
школу јер су у њој успешна, са лакоћом
савладавају програме и то доприноси
њиховој љубави према школи
-међутим, то не мора нужно бити тако
јер су школски програми већином
прилагођени и намењени просечном
ученику, без много слуха за оне
којима тај програм може бити лак,
неинспиративан и неизазован (нпр.
чести су примери даровитих који се у
школи не заузимају, неактивни су и не
посвећују пажнњу градиву не зато што
немају способности да би га пратили
већ зато што им је тај програм досадан,
једноличан и неизазован), али им у
школи може засметати и наглашавање
спољне награде или оцене (која њима
сама по себи може и не мора значити),
као и награђивање репродукције без
разумевања суштине градива
Мит 13: Учитељи воле да имају даровиту
децу у разреду
-сматра се да је сваком учитељу драго
када у свом разреду има дете које је
даровито јер је са њим лако радити

-међутим, као што је поменуто, учитељи
врло лако идентификују послучну децу
која добијају све петице са даровитом
децом услед чега се дешава да деца која
су заиста даровита али немотивисана,
остају неидентификована или у
неким екстремним случајевима, чак
идентификована као деца са проблемима
у понашању. Учитељи немају потребне
обуке за идентификовање ове деце,
немају смернице нити објективне
критеријуме којима би се могли водити,
а врло често осећају нелагодност због
даровитог детета у разреду управо
зато што не знају како и шта са њим
(посебно у оним случајевима када оно
показује да има виши или дубљи ниво
знања и од самог наставника). На овај
начин описано, делује да су даровита
деца заправо деца са посебним
потребама, а касније у раду видећемо
да се у програмима неких земаља тако и
називају и третирају. Све ово се такође
може посматрати као један додатни
разлог због кога су уређени програми
потребни и пожељни, јер би се њима
пружиле смернице и добар оквир
деловања за оне који су у директном
контакту са овом децом.
Како да препознамо даровито дете?
Трагом мита о даровитости и једнаком
потенцијалу све деце, уочава се потреба
за другачијим приступом оној деци
која се по неким својим постигнућима
разликују од остале деце. Проблем
који се на овом месту поставља јесте
На који начин препознати те ученике,
какав програм за њих обезбедити,
како направити предикцију ко ће на
те програме и како реаговати, како
одабрати праве инструменте за њихову
идентификацију и да ли ће те мере бити
добре потврде даровитости? На сва
ова питања постоје различити и бројни
одговори и област идентификације
представља значајан део бављења
даровитима и као такав требало би да
представља не само циљ на папиру већ и
практично питање које захтева подршку
државних и стручних институција. У
делу који следи излистаћемо одређене
видове процене које се користе или које
се могу користити како би се дошло до
адекватне идентификације даровитих
која је у свету поткрепљена великим
бројем истраживања и која се сматра
задатком од посебног значаја за друштво.
Као прве који уочавају одређене знакове
изнадпросечних способности истаћи
ћемо родитеље који својим понашањем

и очекивањима могу подстицајно
деловати на развој дететове даровитости
и могу играти важну улогу управо у том
првом кораку ране идентификације (
према неким истраживањима родитељи
успешно идентификују интелектуалну
даровитост и на основу својих лаичких
теорија). Још је Фелдхузен упућивао
на кључну улогу родитеља и школе
у процесу препознавања али и
претварања природних потенцијала
у експертска постигнућа. Уколико се
родитељима дају чек листе које би
требало да обелодане понашања која се
карактеришу као даровита, они према
истраживањима постижу успех и са
лакоћом идентификују таква понашања.
Помоћу неких инвентара је такође
могуће сакупити одређене податке
о детету, али се тај метод истиче као
недовољно поуздан услед родитељске
пристрасности и недовољне
објективности када су у питању њихова
деца. На овом месту треба истаћи да
постоји значајан проценат оних који
одлично запажају даровитост своје деце,
али није мали ни проценат оних који
способности своје деце прецене, али и
потцене, некада чак и не уоче.
Иако су у ситуацији дуготрајне
интеракције са дететом, наставници могу
бити непоуздан начин идентификацији
исто колико могу бити и поуздан. Наиме,
наставници могу упоређивати децу
истог узраста и на тај начин уочити
извесне разлике међу њима, међутим
проблем настаје услед недовољно јасних
критеријума на које би требало обратити
пажњу ( у смислу којим својствима дати
предност при идентификацији), па се
тако може десити да се не препознају
сви даровити, или да се услед мешања
послушности, мотивације и асертивности
са даровитошћу, нека деца прогласе
даровитом иако то нису. Упркос томе
што се ова метода није наводила као
поуздана ( наставници поистовећују
школска постигнућа која су добра са
високим интелектуалним способностима,
не постављају додатна питања оној деци
која су немирна па ни не препознају
даровите са емоционалним тешкоћама.
Наставници су у прилици да евалуирају
рад деце и врло често може доћи
до ситуације прецењивања или пак
потцењивања постигнућа индивидуе
јер високе школске оцене нису мерило
изузетног постигнућа нити изузетне
способности ни у једном смеру ( дакле,
нити у случају када даровито дете не
достиже свој максимум, нити у ситуацији
када недаровито дете достиже високе

резулатате на пољу школских задатака).
Понашања која су лако уочљива нису
проблем, али проблем настаје када
треба утврдити природу мотивације
која стоји иза њега, нпр. када дете не
пази на часу, то може бити зато што
има поремећај пажње, али такође може
бити и зато што је његова интелектуална
и имагинативна преосетљивост
усмерена на проблем који је далеко
захтевнији и интересантнији од оног
коме је тренутно посвећена наставна
јединица), наставници немају довољно
методолошких знања која би им
олакшала рад са овом децом, могу
имати предрасуде по питању пола и
порекла даровите деце), судећи према
истраживњима, наставници се све чешће
наводе као значајан извор података у
чије се судове можемо поуздати уколико
они прођу додатне обуке за рад са
даровитима.
Процене вршњака постале су чест
вид идентификације даровитих јер
поседује извесне предности у односу
на наставничке процене нарочито
уколико су ученици старијих разреда у
питању ( на млађим узрастима се овај
вид процене не препоручује јер је за
процену ипак потребан одређен ниво
зрелости). Експерти у овом пољу такође
наводе овај вид процене као значајан
јер су резултати добијени овим видом
процене стабилнији него наставничке
процене, поготово услед тога што
укључују више ученика који процењују
а исто тако веома су једноставни за
коришћење ( дакле, симултана процена
више процењивача је истакнута као
предност у односу на наставничке
процене). И не треба занемарити
кључан разлог укључивања вршњака у
процену који се тиче тога да они имају
прилику да одређену особу посматрају
и у ваншколским активностима па тако
имају више шанси да уоче неке њене
специфичне дарове и таленте. У вези
са тим, треба напоменути и да у оквиру
ове методе проблем може бити то што
поједине индивидуе неће испољавати
своје таленте у друштву својих вршњака,
али и то да постоје они који нису
довољно дуго времена провели у датој
вршњачкој заједници, па своје таленте
нису ни били у могућности да испоље.
(Гагне, 1989) Процене вршњака се могу
довести у везу и са самопроценом и на
тај начин добити јаснији увид у снаге
даровитог појединца.
За утврђивање даровитости се у највећој
мери користе тестови и то најчешће
тестови интелигенције којима се као мана
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приписивало то што могу занемарити
неке интелектуално даровите који не
поседују искуства потребна за успешан
рад на тесту, или занемарити могућност
појаве анксиозности или других особина
личности које могу допринети нижем
постигнућу. Упркос критикама тестове не
треба занемарити при идентификацији
даровитих већ треба уводити што већи
број композитних тестова, добре тестове
вербалних способности, невербалне
тестове ( који су нешто слабији
предиктори и нису мање пристрасни
него вербални тестови, али их без

обзира на то не треба занемарити већ их
треба користити као допунско средство
процене). Нпр. Терман је покушао да
нађе репрезентативан узорак даровитих
како би обавио своје истраживање и
том приликом се послужио методом
наставничке процене ( замолио је
наставнике да номинују најбоље ђаке), а
затим у складу са тим, њима дао групни
тест интелигенције, након кога је за
најбиље, уследио индивидуални тест
који је представљао скраћену верзију
Станфорд Бинет теста како би проценио
њихове вербалне, математичке и

спацијалне способности. За оне који
су постигли најбоље резултате тада,
спремио је и задао комплетну верзију
теста. Овим тестовима треба придодати и
алтернативне начине процене који теже
да испоштују принципе фер тестирања
у односу на све врсте интелигенције, да
обухвате процене учинка у животним
околностима које су реалне и смислене и
које заокупљују пажњу индивидуе, и који
теже да се процена врши у различитим
ситуацијама током времена.

Task Based Language Teaching
Пише: проф. Мирјана Томовић

T

he need for communication among
people of different cultures and
languages, caused by globalization,
travelling and the Internet, puts pressure on
people to learn languages more quickly and
efficiently. Nowadays we have more need
to communicate orally and we cannot wait
for years before we engage in real communication.
This article deals with the type of Communicative Approach called Task-Based
Language Teaching (TBLT).Task-Based
Language Teaching is a modern communicative approach for second language
learners. In this kind of teaching the focus
of classroom activities is on the task and
meaning, not on the form. TBLT is quite useful for learners since it brings the classroom
and “real life” closer to each other. Thanks
to it the learners can apply the English they
use in the classroom in real life situations,
such as ordering a meal, buying a medicine
or going to a dentist. According to LarsenFreeman (2000) errors of form are tolerated
while performing task-based activities,
since in communicative language teaching
the emphasis is on fluency, not accuracy.
Therefore, the errors are seen as a natural
outcome of the development of communication skills.
What is a task? According to Willis (2005,
p.18) “a classroom task is a goal-oriented
activity in which learners use the language
they know to achieve an outcome”. It is im-
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portant for learners to know what they can
achieve once the task has been completed.
They may be carried out individually, in
pairs or groups.
Tasks can be identified in a number of
ways: by topic, the language skills required
for completion, or by whether the outcome
is closed or open (Long, 1989 as noted in
Willis, 2005). According to Brown (1987)
Nunan suggests two broad categories of
tasks: pedagogic tasks (such as information
gap activities) and real-world task (such
as using the telephone). Pica, Kanagy and
Falodun (Willis, 2005) take into account
the type of interaction that occurs during
task completion, e.g. one-way or two-way
information flow. Thus, they differentiate:
jigsaw tasks, information gaps, problem
solving, decision-making and opinion-exchange. Willis (2005, p. 4) puts tasks into six
categories: 1. listing; 2. ordering and sorting;
3. comparing; 4. problem solving; 5. sharing
personal experiences and exploring; and 6.
creative tasks.
The advantage of the task-based
approach is that during the real-world
task, the learners are allowed to use the
language they want, letting them focus entirely on the meaning of their message. This
makes it closer to a real life communicative
situation. The specific focus on features of
language form usually comes at the end.
But, on the other hand, the focus on meaning could sometimes come at the expense

of the focus on form. Learners become
quite fluent, but their sentences are not
often accurate. However, it is not usually
simply a question of learners focusing
either on meaning or on form. More often,
it is a matter of “degree”.
We should also be vary careful when we
use the term “task” since some teachers and
writers define a language learning task as
almost anything that students are asked to
do in the classroom, including formal learning activities such as grammar exercises and
controlled practice activities, provided the
objective of the activity is related to learning the language.

Brown, H. Douglas.1987. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey:
Prentice Hall Regents.
Edwards, C., Jane Willis. 2005. Teachers Exploring Tasks in English Language Teaching.
Houndmills: Palgrave Macmillan.
Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techniques
and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Фестиваль “Прес-весна на Дніпрових схилах”

Весна Пресс

На позив Јун-пресс-а
из Кијева, регионални
центар за таленте
је учествовао на
фестивалу “Веснапресс на дњепарским
бреговима“
Тема конкурсних радова је «Еколошка култура
омладине», а тематски правци су: «Гласај за Земљу»,
«Природа уједињује људе», «Одлично је живети
здраво», «Шта ће бити даље – зависи од нас»,
«Омладина – за чисту земљу», «Чистоћа око нас је
у нашим рукама», «Мисли глобално, делуј локално»,
«Екологија душе», «Како ја могу да помогнем планети».
«Новинарски рад» (чланак, интервју, репортажа);
«Књижевно дело» (проза, стихови); «Фото-репортажа»
(од 5-7 фотографија); «Телевизијски филм» (у трајању
до 10 мин., формат DVD, DV, VHS); «Копирајт у
средствима за масовно информисање» (рекламни
текст, директ-мејл, текст за веб-сајт, позивница);
«Социјални пројекат».
Циљ фестивала: развијање лидерских особина
и уметничке активности код омладине, ширење
професионалних контаката и размена и ширење
информација.
Место фестивала: Украјина, град Кијев, Кијевска Хала
деце и омладине (ул. Ивана Мазепи, 13).
На фестивалу са појединачним и групним
фотографским радовима учествовало је више наших
полазника, а наши представници у Кијеву су били
Тијана Ћопић ученица пете београдске гимназије и
Филип Јеринић ученик ЕТШ „Никола Тесла“ .
За индивидуални фотографски рад награђена је
Исидора Матић, ученица Графичке школе.
Филип Јеринић је добио специјалну награду –
учешће на дечијем светском смиту, док је колективни
фотографски рад Центра добио другу награду.

Тијана Ћопић прима награду
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Центар за таленте је по трећи пут организовао
одлазак наше деце на фестивал „Учинимо свет
бољим“ – дечији светски самит. Ове године наши
представници су били ученици Основне школе
„Свети Сава“ из Великих Црљена, њих седам и
ученик ЕТШ“ Никола Тесла“, Филип Јеринић који
је боравак на фестивалу добио као награду са
фестивала у Кијеву.

Утисци учесника
Током нашег боравка у Артеку од
18.07. до 04.08.2010.године могли
смо да се упознамо са обичајима и
културама више од 50 земаља што је
за нас било непроцењиво искуство.
На једном месту смо могли да видимо
сво богатство различитих вера, раса
и нација које су нас остављали без
даха.У једном тренутку имате прилику
да комуницирате са децом из Кине
док већ у следећем поред вас стоје
и причају деца из Нигерије, Либана,
Ирана,Алжира или Аустралије.
Посебан утисак на нас током
целокупног фестивала су оставили
сјајни домаћини из Украјине са
којима смо делили собе.Распоред и
радионице које смо имали у кампу
су нам помогле да боље упознамо
себе као и наше другове из других
земаља.Одлично смо се проводили
у преподневним сатима на плажи
док је поподневни део дана био
резервисан за различите радионице
и ближе упознавање са културама
земаља учесница. Свакога дана смо
могли да уживамо у националним
плесовима земаља, да се ближе
упознајемо са националним
ношњама , обичајима, исхраном и
језиком 54 земље.У вечерњим сатима
смо уживали у игри са поменутом
децом и градили наша пријатељства
за цео живот кроз врло забавне игре.
Имали смо и ту част да постанемо
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прави Артековци пошто смо се
успешно попели на планину Ају Даг
где смо у складу са традицијом били
ишарани и на тај начин и званично
постали чланови те посебне групе.
Наравно, када је дошао ред и на
нас ми смо свој добро увежбани
културно уметнички програм
приказали на опште одушевљење
свих присутних након чега смо
добили изузетне похвале.Такође
потрудили смо се да кроз материјал
који смо донели о Србији што ближе
и боље упознамо све са лепотама
и благодетима наше земље.Ипак
најбољи амбасадори наше земље
смо били ми сами пошто смо развили
трајна пријатељства са готово свом
децом која су била у кампу.Разлике
које су нас чиниле оним што јесмо су
нас уствари спојиле.Такође морамо
споменути и завршну приредбу
на којој смо активно учествовали.
Највећи утисак на нас је оставило
целодневно дружење .Оно што
свакако након свега можемо рећи
јесте следеће - ово је искуство
које је нас је променило набоље,
а свакако би желели да се поново
вратимо тамо.Пријатељства која смо
створили биће наше богатство за цео
живот.
Марина Филиповић
Ученица 8 разреда ОШ „Свети Сава“
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Од 8 до 22 августа, у две
смене, под покровитељством
Скупштине града - Секретаријата
за спорт и омладину, у Радаљ
бањи одржана је летња школа
екологије и животне средине,
орјентиринга, фотографије и
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ликовне уметности. Учествовало
је 80 полазника Центра из преко
50 основних и средњих школа са
територије 14 градских општина.
Општи утисак организатора,
домаћина и учесника је да је
Летња школа била успешна у
свим сегментима.

Излет
на Авалу
У склопу програма рада из области
фотографске уметности, полазници
Центра, њих двадесет и пет, учествовали
су на једнодневном радном излету на
Авалу.
Тематски садржај је подразумевао
посету Авалском торњу, споменику
Незнаном јунаку и планинском дому на
Чарапића бресту. Под будним оком
ментора, Владана Лазића направљено је
преко стотину снимака Авалског торња и
осталих знаменитости као и велики број
фотографија са мотивима из природе.

Посета фирми ORACLE
Претпоследњи дан 2010.године, полазници Регионалног центра за таленте Београд II, у области информатике, заједно
са својим ментором Матејом Опачићем, провели су у посети ORACLE SRBIJA. Особље компаније их је угостило и кроз
пријатан разговор представило им једну од највећих светских компанија која се бави пројектовањем пословног
софтвера.
На презентацији компаније особље је посебну пажњу посветило упознавању гостију са комплексним софтвером који
компанија пројктује, као и представљању такмичења које организује компанија ORACLE под називом Think Quest.
Think Quest је међународно такмичење у ком се представљају ученици узраста од 12 до 22 године у више категорија,
заједно са својим наставницима, у изради образовних web страница. Сви радови који учествују на такмичењу чувају
се у ThinkQuest Library, богатој бази која
се користи широм света. Победници
добијају вредне награде, укључујући и
пут на доделу награда ThinkQuest Live у
седиште компаније у Redwood Shores u
Калифорнији.
Као сећање на изузетно лепо проведен
дан уз врло љубазно и гостопримиљиво
особље компаније у Београду, полазници
су добили репрезентативне поклоне.
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Републичка
смотра 2010

На последњој Републичкој смотри наши полазници су постигли изванредне
рзултате. Од 32 учесника пласман на Републичкој смотри је остварило 26 полазника.
Највише радује чињеница да су сви истраживачки радови добили високе оцене
од стране стручних комисија по научнуим областима. Постигнути успех на
Републичком такмичењу и смотри наших полазника је одраз добре селекције на
Регионалној смотри и такмичењу као и доброг менторског рада у Центру.
Презиме
Толић
Шекуларац
Мишић
ХаџиРистић
Joксимовић
Иванов
Јаковљевић
Јолић
Слијепчевић
Ђурић
Јовановић
Трајковић
Ђорђевић
Келић
Живановић
Марковић
Марковић
Московљевић

Име
Исидора
Тамара
Огњен
Алекса
Јована
Ива
Никола
Марија
Александар
Владан
Павле
Милан
Маша
Васко
Јана
Никола
Јован
Милош

Предмет
Историја
Математика

Никаљевић
Вујиновић
Масал
Огњевић
Петровић
Милошевић
Костић
Сарић

Урош
Данка
Никола
Бошко
Александра
Јелица
Александра
Ана

Животна средина
Енглески језик
Књижевност
Енглески језик
Књижевност
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Историја
Хемија
Животна средина
Историја
Хемија
Географија
Информатика
Математика
Информатика
Историја
Књижевност
Историја
Енглески језик
Математика
Математика
Животна средина

Биологија
Српски језик
Биологија

Школа
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
7
7
3
3
4
8

VI београдска гимназија
Математичка гимназија
V београдска гимназија
XIII београдска гимназија
ОГ "Милутин Миланковић"
III београдска гимназија
Зуботехничка школа
VIII београдска гимназија
ETШ "Никола Тесла"
ЕТШ "Никола Тесла"
ETШ "Никола Тесла"
VI београдска гимназија
ОШ "Kраљ Петар I"
OШ "Kраљ Петар I"
Гимназија Младеновац
Математичка гимназија
ЕТШ "Никола Тесла"
OШ "Браћа Барух"

8
1
1
1
1
4
7
8

ОШ "Руђер Бошковић"
ОГ "Милутин Миланковић"
XIV београдска гимназија
ОГ "Милутин Миланковић"
Гимназија Гроцка
XIII београдска гимназија
ОШ "Франце Прешерн"
OШ "Браћа Јерковић""

тест
48
50
48
47
50
49
50
49
50
50
50
48
50
48
45
45
45
50
48

рад
50
48
50
50
50
48
48
50
48
50
47
50
50
50
50
50
50
46
47

укупно
98
98
98
97
100
97
98
99
98
100
97
98
100
98
95
95
95
96
95

пласман
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
2.место
2.место
2.место
2.место
2.место

46
43
43
41
40
44
46

47
48
50
50
50
46
46

93
91
93
91
90
90
92

3.место
3.место
3.место
3.место
3.место
3.место
3.место

Резимеи награђених
научно-истраживачких радова
Систем за управљање пројектима

Вектори

Павле Јовановић, ИВ разред ЕТШ “Никола Тесла” Београд

ТАМАРА ШЕКУЛАРАЦ, Математичка гимназија, Београд И разред

Ментор: проф. Матеја Опачић – факултет информационих
технологија

Развој науке условљавао је постављање и решавање
многобројних проблема у разним

Циљ овог рада је упознавање са системом за управљање и

природним наукама, па тако и у математици и физици. Током

организацију пројеката, задатака и људи на пројекту, названог

векова јављали су се проблеми у геометрији, аритметици и

Цооп. Овај систем је написан у пхп-у и користи МyСQЛ

другим областима математике и механике. Развојем науке неке

базу, што му омогућава употребу на већини wеб сервера.

од ових проблема било је могуће решити. Сложеност проблема

Цооп поседује могућности за управљање пројектима, које се

захтевала је и развој математичких метода којима се ти проблеми

простиру од руковања таско-овима, подешавања милестоне-

решавају. То је довело до проширивања постојећих и уводјења

ова, размене фајлова и дискусија, организација по групама

нових појмова у области механике и математике. Сазнања о

и приказа по филтерима, до праћења целокупног напретка

векторима као појму из математике, области линеарне алгебре,

преко календара, праћења задужења и е-маил обавештења.

примењена су првенствено да би се разликовале величине

Осим овога Цооп поседује развијен систем привилегија, који

које постоје у природи и имају свој правац и смер, и као такве

омогућава флексибилно дефинисање улога и нивоа приступа за

разликују се од неких других величина у природи које имају

сваког корисника појединачно.

само своју величину и називају се скалари. Векторима називамо

Кључне речи: управљање, организација, пројекат, задаци,

величине одредјене са два или више параметара. Вектори

праћење

представљају дужи одређеног правца, смера и величине.
Њихово откриће утицало је на решења многих питања у области
механике и физике. Развојем теорије о векторима омогућено

Флуорисање зуба у стоматологији,

је решавање реалних проблема у разним областима људске

утицај појединих фактора на зубну глеђ

делатности, како у практичним тако и у чисто теоријским
задацима. Вектори се примењују у разним областима математике

НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ, ученик ИИИ разреда Зуботехничке школе

(геометрији, аналитичкој геометрији у простору) и у

у Београду

разним областима истраживања у механици и физике. Идеја о

Ментор: проф. Др Бранислав Караџић – Стоматолошки факултет

овом истраживању о векторима потекла је из жеље да још једном
укажем на карактеристике вектора и њихову изузетну примену у

Циљ овог истраживачког рада је представљање утицаја раствора

области метематике и физике.

флуора на зубну глеђ и штетног утицаја појединих раствора на

Кључне речи: вектори, скаларни производ, векторски производ,

глеђ зуба у склопу њене деминерализације. Огледом је помоћу

мешовити производ,

јон-селективне методе и методом титрације установљено да зуб

кординате вектора, примена вектора

стајањем у раствору флуора у своју структуру уграђује флуор, а
да је стајањем у кариогеним растворима отпустио јоне калцијума.

Ктиторска композиција у гробним црквама Немањића

Кључне речи: флуорисање, деминерализација, каријес, калцијум,

Огњен Мишић , Пета београдска гимназија, ИИ7

калибрациона права, ЕМС

Ментор др Станоје Бојанин – Историјски институт
Још од родоначелника владарске лозе, Стефана Немање, владари
ове династије подижу своје задужбине и у њима остављају место
за свој вечни починак, изнад кога је обично сликана ктиторска
композиција. Ова фреска представља ктиторов портрет са
моделом цркве у рукама који обично приноси Христосу, или
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свецу коме је црква посвећена. Како је династија добијала свете
владаре, њихови потомци, желећи да истакну своју везу са овим

Испитивање утицаја Генистеина на процес

славним прецима, уз свој портрет додају и портрете својих

фоликулогенезе у јајницима незрелих пацова

претходника на трону, те се ктиторска композиција повећава

ЈЕЛИЦА МИЛОШЕВИЋ, ученица ИВ разреда XИИИ београдске

и претвара у једну поворку портрета. Не ретко су у поворци

гимназије

сликани и владареви наследници.

Ментор: мр Ивана Медиговић – Биолошки факултет

Састав композиције, изглед портрета, портретисане личности и
њихови гестови, распоред фигура сведоче доста о владарској

Сојини изофлавони, у првом реду генистеин, се све више

идеологији доба у коме су настале, као и о политичким

користе као помоћна лековита средства, као замена

приликама у то време. Циљ овог рада је да се кроз један сегмент

супституционе хормоналне терапије у менопаузи и у превенцији

прикаже развитак српске средњевековне државе под династијом

кардиоваскуларних обољења, остеопорозе и рака. Стога је циљ

Немањића, као и да се прикаже колико тај сегмент може да

овог рада било упоређивање утицаја генистеина са деловањем

користи историчарима у разумевању прошлог. У изради овог

естрадиола, као позитивне контроле, на процесе раста развића

рада коришћен је аналитички метод рада.

и дегенерације оваријалних фоликула. Вршени су експерименти

Кључне речи: ктиторска композиција, ктитор, задужбина,

ин виво. Незрелим женкама пацова су испитиване супстанце

Немањићи, владарска идеологија, портрет

апликоване субкутано и 24 сата након последњег третмана
жртвоване су декапитацијом. Методе коришћене у даљем
току истраживања биле су: прављење трајних микроскопских

Анализа квалитета ваздуха на поединим мерним

препарата, посматрање препарата под микроскопом,

местима у Београду (У периоду од 2004. до 2008.)

пребројавање фоликула у различитим фазама фоликулогенезе

Урош Никаљевић, ОШ „ Руђер Бошковић „

употребом стереолошких метода и бројањем на сваком четвртом

Ментор: др Данијела Обрадовић – Институт за животну средину

пресеку и фотографисање појединачних структура. Резултати су

Географског Факултета

статистички обрађени и графички и табеларно представљени.
Резултати су показали да фитоестроген генистеин утиче на

Хиљадама година човек и природа су се складно развијали и

процес фоликулогенезе, што се огледа у промени броја фоликула

напредовали. Природа је помагала човеку да опстане, нудила

у различитим стадијумима овог процеса. Утицај генистеина

му своје богатство и била несебична према њему. Равнотежа је

и естрадиола је исти у свим фазама фоликулогенезе изузев

постојала вековима. У његовој скоријој историји, захваљујући

иницијалне. Утврђен је благо стимулативни ефекат на процес

великом напретку науке и технике, човек је заборавио на

фоликулогенезе, као и убрзање процеса атрезије фоликула.

природу и постао веома себичан. Зато нас природа последњих

Кључне речи: генистеин, естрадиол, фоликули, фоликулогенеза,

година опомиње. Прве су реаговале привредно најразвијеније

атрезија.

државе и њихово залагање је било пропорцијално негативном
утицају на животну средину. Брига за очувањем животне средине
је попримила такве размере да се о њој може говорити као о

Испитивање количине шећера у воћним соковима

међународном покрету, који доминира у програмима многих

АНА САРИЋ ; 8. разред , ОШ ,,Браћа Јерковић”

земаља. Потреба заштите ваздуха (као једне од компонената
животне средине) од загађења, обезбеђење квалитета живота

Овај рад испитује проценат шећера у воћним соковима од

у насељима и индустријским центрима и очување еколошког

јабуке и поморанџе. Испитивали смо сокове направљене само од

потенцијала природне средине јавља се као један од најважнијих

воћа и сокове у којима проценат воћа није био 100 %. Сокови су

циљева развоја многих земаља.

били од пет различитих поизвођача (Неxт, Нецтар, Ла Вита, Рауцх,

Један од важнијих и већих извора загађења је индустрија, али и

Фрувита).

коришћење фосилних горива за загревање стамбеног простора

Проценат шећера у овим соковима измерили смо

и покретање моторних возила. Сви они загађују ваздух, воду и

помоћу рефрактометра. Поред ових сокова узели смо и свеже

земљиште, јер су све ове сфере међусобно повезане и прожимају

исцеђене сокове од јабуке и поморанџе. Њихове резултате смо

се, а све то негативно утиче на квалитет животне средине и

упоређивали са резултатима купљених сокова.

здравље људи.

Циљ овог истраживања је да покажемо у којим се соковима
налази највише шећера и да ли су подаци на амбалажи тачни.

Кључне речи: загађујуће материје, животна средина, привредни
развој, загађивачи ваздуха
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На основу добијених резултата можемо закључити:
-да су 100 % воћни сокови разблажени водом јер је њихов

проценат шећера мањи од процента шећера у соку од свеже

у корелацији са бројем цигарета које даваоци узорака косе у

цеђеног воћа.

просеку дневно пуше.

-да подаци на амбалажи у већини случајева нису тачни.
-да је количина шећера и у обичном и у 100 % воћном соку од

Кључне речи: никотин, коса, ГХ/МС, дувански дим, штетно дејство

јабуке скоро иста.
Наша претпоставка да ће у 100 % воћним соковима бити
мање шећера него у обичним соковима показала се тачном.
Ово истраживање може помоћи дијабетичарима и уопште

Стефан Немања и Хенри II :
Владари, ратници, савременици
БОШКО ОГЊЕВИЋ, И1 –„Милутин Миланковић“

људима који воде рачуна о уношењу шећера у организам.
Кључне речи: шећер, воћни сок, рефрактометар

У српском народу постоји занимљива тврдња да су у другој
половини 12. века Србија и Енглеска имале готово идентичан

Дијалекатске одлике говора мештана села Кнежица

државни и политички статус. Током овог периода су обема

Александра Костић 73 ОШ „Франце Прешерн“, Београд

земљама владали људи сличног темперамента, амбиције и

Ментор: проф. Др Зона Мркаљ

храбрости. Стефан Немања и Хенри ИИ од Енглеске су, сваки на
свој начин, ушли како у историју земаља којима су владали тако

Различите крајеве у Србији карактеришу различити дијалекти

и у историју средњовековне Европе. Циљ ове студије је да из

српског језика. Посебно се истичу локализми (архаизми,

различитих углова осветли личности ове двојице владара. Желео

турцизми), који заједно са акцентолошким специфичностима

сам да их прикажем као државнике, али и као породичне људе,

указују на порекло становништва одређеног поручја. У овом раду

мужеве, очеве градитеље цркава и тврђава и ратнике. Покушао

су обрађене и систематизоване језичке особености мештана села

сам да објективно анализирам колико много се њихова улога

Кнежица. Из прикупљеног материјала, путем дијалога и „тајног

огледала у судбини њихових земаља. Напослетку сам покушао

снимања“ разговора становника, издвојене су најтипичније

да добијем одговор на питање о једнакости Србије и Енглеске

реченице, које се одликују бројним одступањима од књижевне

у 12. веку кроз личности и дела ове двојице харизматичних

норме. Она се огледају у деформисаности падежног система,

савременика.

лексичком богатству, сажимању вокала и губљену гласова,
погрешно акцентованим речима у изразима и реченицама,

КЉЧНЕ РЕЧИ: Стефан Немања, Хенри ИИ, Србија, Енглеска, 12. век,

као и у приказима обичаја и веровања становника овог села.

владавина

На основу ове анализе закључује се да је у селу Кнежица
заступљен староштокавски, односно косовско – ресавски говор,

Карло V Хабзбуршки: Краљ Шпаније и Цар Светог

а становништво води порекло са Косова.

римског царства, немачког народа

Кључне речи: село Кнежица, лексика, косовско – ресавски говор,

ВАСКО КЕЛИЋ, ВИИ разред, ОШ „ Краљ Петар Први „ Београд

локализми, дијалекатски говор, морфологија
Задатак рада је да искаже значај Карла В пре свега у историји
Одређивање никотина у коси пушача

Европе и у светској историји, да се покаже да је овом владару

АЛЕКСА ХАДЖИ-РИСТИЋ, ученик ИИ разреда XИИИ Београдске

место међу најпознатијим и најмоћнијим владарима који су

гимназије

имали идеју о универзалном царству, попут Александра Великог,
Јулија Цезара, Карла Великог, Наполеона Бонапарте и других. Он

Циљ овог рада јесте одређивање присуства никотина у коси

је у нашем раду представљен као владар највећег дела Европе,

пушача, будући да је никотин добро познат индикатор за

а не засебно као краљ Шпаније, цар Светог римског царства,

контролисање дугог излагања дуванском диму из околине и

краља Напуља и Сицилије и др. Држава Карла В представља

утврђивања стастуса активних пушача. Никотин није било могуће

значајан прелазак из средњег века у нови век у којем су владали

одредити квантитативно, јер није коришћен интерни стандард

другачији политички, верски друштвени односи у Европи.

неопходан за прецизно одређивање концентрације никотина у

Уверени смо да ће овај рад допринети проширивању нашег

коси, валидацију узорака и контролу квалитета. Урађен је тест

сазнања о врло битном периоду европске прошлости.

на никотин из косе, који обухвата сакупљање узорака, алкалну
дигестију, екстракцију узорка и интрументално мерење помоћу

Озелењавање кровних површина Београда

гасне хроматографије-масене спектрометрије (ГХ/МС). Доказано

Јово Капор, ИВ разред, ученик средње машинске школе “Радоје

је присуство никотина у коси, али је никотин нађен у траговима.

Дакић”, Београд,

Утврђено је да су површине ГХ сигнала или пикова никотина

Ментор: Др Данијела Обрадовић, Географски факултет, Београд
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Озеленавање кровова је један од малобројних начина враћања
зеленила у урбано насељене средине. Градови се шире и развијају,
уништавају шуме и пољане, а све је мање неопходних зелених
површина. Градска зеленила постају неопходна и она су једино
могуће решење заштите квалитета ваздуха. Кровни вртови
побољшавају еколошке и климатске услове, смањују буку у граду
и стварају зелене оазе у ваздуху. Озеленавање кровова се развило
у Немачкој шездесетих година двадесетог века, у којој је већ око
10% кровова озелењено, а раширило се на остале државе попут
Италије, Холандије, Швајцарске, Аустрије, Шведске, Енглеске и
Грчке. Једне од најпознатијих су Цаннон рооф гарден у Лондону и
зграда градске скупштине у Чикагу. Овај рад је написан у жељи за
очувањем и повратком зеленила у градове, који су га због ширења
и развијања олако одбацили и заборавили колико је оно важно
нашој природи.
Кључне речи: Кровни врт, зеленило, ваздух, клима, природа, град.
Соларне ћелије: Развој и примена
МИЛАН ЈАНКОВИЋ ВИИ разред основне школе Краљ Петар Први
МЕНТОРИ: Проф. др МИЛЕСА СРЕЋКОВИЋ, Електротехнички
факултет
проф. др ЗОРАН СТЕВИЋ, дипл. инж. Технички факултет Бор
Топлота Сунца је прва енергија коју је користио човек.
Залихе фосилних горива које је човек користио вековима су
смањене. Атомска енергија је компликована за коришћење и
опасна. Једино енергија воде још није потпуно искоришћена.
Време је да почнемо да користимо алтернативне изворе
обновљиве енергије као што су Сунчева енергија, енергија
ветра, енергија таласа, енергија добијена из биомасе.
Соларна ћелија се користи за претварање Сунчеве енергије
у електричну енергију. За сада је њена производња скупа.
Научници у свету се труде да пронађу соларну ћелију која ће
бити јефтинија али ће давати довољно енергије да би се исплатио
уложени новац. Циљ овог огледа је да се уз помоћ мерног
инструмента утврди напон који производе соларне ћелије
повезане у соларне панеле на различитим интензитетима светлос
ти.

Метода је заснована на мерењу

напона на соларним панелима који су излагани Сунчевој светлости
у различито доба дана. Оглед је рађен напољу. Један по један
соларни панел је излаган Сунцу и мерне електроде су постављане
на позитиван и негативан прикључак.
Кључне речи: соларна ћелија, соларни панел, Сунчева
енергија, енергија, напон, енергетска ефикасност.
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Пројекат
“Хумани Геном”
10 година касније
Пише: Др. Александра Николић

Ове године човечанство
ће прославити
десетогодишњицу успешног
завршетка пројекта „Хумани
геном“, који је омогућио увид
у садржај комплетне ДНК
човека.

О

вај интернационални подухват је трајао више
од 10 година, коштао је 3 милијарде долара и у
њему је учествовало хиљаде научника из бројних
корпорација и институција у свету. Резултати пројекта
„Хумани геном“ представљају изузетан успех, чији је значај
огроман не само са научног, већ и са клиничког, социјалног
и економског аспекта.
Када је прочитано свих 3 милијарде нуклеотида у ДНК
човека једно од најзанимљивијих открића до којих се
дошло је да људска врста располаже са изненађујуће
малим бројем гена, свега двадесетак хиљада. Толико
гена имају и неке глисте далеко мање сложене грађе
и функције од човека, а чак 50% више гена има један

морски рачић чија величина не прелази
неколико милиметара. Гени су делови
ДНК који одређују структуру појединих
беланчевина у организму и ДНК која
их изграђује назива се кодирајућа ДНК,
која код човека представља свега око
1,5% укупне ДНК. Осталих 98,5% ДНК
се донедавно сматрало „ДНК отпадом“,
јер је чине низови нуклеотида за које се
сматрало да имају насумичну структуру
и да немају никакву функцију. Међутим,
испоставило се да је управо овај део ДНК
од изузетног значаја, јер се у њему налази
запис о томе када, где и како се поједини
гени укључују и искључују. Запис у
некодирајућој ДНК заправо је ћелијски
софтвер помоћу кога су ћелијска
структура и функција врло прецизно
програмиране. Пројекат „Хумани геном“
је тако обезбедио кључни допринос
сазнању да је регулација експресије
гена много сложенија него што се икада
претпостављало.
Допринос пројекта медицини до сада
је био скроман и још увек није довео
до значајнијег напретка у клиничкој
пракси. Напредак је остварен на
пољу лечења неких ретких наследних
и појединих малигних болести,
првенствено захваљујући сазнању да
појединци са различитом генетском
основом различито реагују на поједине
лекове. Међутим, овакав приступ
лечењу могућ је само у случајевима
где је познат генетски узрок болести.
Честе болести, као што су дијабетес
или кардииоваскуларна обољења, су се
показале много комплекснијим него што

се раније сматрало. Највероватније је да
за већину честих болести постоји више
различитих узрока, који нису искључиво
генетски, па ће за разлучивање њихове
генетске основе и њене интеракције са
другим факторима бити потребно још
доста труда и времена. Секвенцирање
комплетног генома једне особе, које
је некада трајало месецима и коштало
милионе долара сада се може урадити
за један дан по цени од пар стотина
долара. Али још увек је далеко тренутак
када ће лекари слати своје пацијенте на
секвенцирање генома, не зато што нема
могућности да се то уради и што је цена
велика, већ зато што је за сада немогуће
интерпретирати добијене податке.
Пројекат „Хумани геном“ обезбедио
је само основне информације о ДНК
човека на којима ће се базирати даље
проучавање структуре и функције
хуманог генома. Већ су започета два
велика интернационална пројекта
који представљају логичан наставак
истраживања. Интернационални пројекат
„ХапМап“ има за циљ да систематизује
све генетске сличности и разлике
одређених популација у Европи, источној
Азији и Африци. На основу добијених
података би требало да се реконструише
историја људске врсте, да се открије
како су се поједине популације у оквиру
људске врсте прилагодиле специфичним
условима животне средине и да се
идентификују генетски фактори који су
у процесу адаптације одиграли кључну
улогу. Други велики међународни
пројекат који је у току, под називом

„Енциклопедија елемената ДНК“, усмерен
је ка откривању других функционалних
елемената у ДНК осим гена. Овај пројекат
ће обухватити потрагу за деловима
ДНК који су од значаја за регулацију
експресије гена. О генској регулацији се
јако мало зна, иако је у питању процес
који је од кључног значаја за развој и
функционисање свих врста. Од генске
регулације зависи понашање гена током
развића, па је управо захваљујући њој
могуће да од једне једине ћелије настане
организам састављен од милијарди
ћелија које врше различите функције у
оквиру бројних ткива и органа.
Пројекат „Хумани геном“ представља
само почетак истраживања ДНК човека,
пошто ће обрада добијених података
трајати још много година. Сазнања
добијена секвенцирањем хуманог генома
тек треба да нађу примену у будућности.
Послужиће да би се детаљно проучило
порекло човека и историје миграција
људске врсте, да би се дошло до сазнања
шта нас одваја од других врста, за развој
ефикасније и безбедније генске терапије,
за откривање генетских фактора
ризика у многим болестима и за развој
персонализованог приступа у примени
бројних лекова. Пројекат „Хумани геном“
је омогућио само да запис у људској ДНК
буде прочитан, а тек предстоји огроман
посао да би био и дешифрован.
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Занимљивости
ТЕЛЕСКОП

Први телескоп направио је Галилео Галилеј 1609. године. Он је уз помоћ помоћ
телескопа дошао до многих важних сазнања о планетама, Сунцу и нашој
галаксији. Сматра се да су ова открића Галилеа Галилеја почетак савремених
астрономских посматрања.
Свемирски телескоп „Хабл“ је лансиран у свемир 1990. године. Он снима
пет пута квалитетније слике свемирских тела и појава од телескопа са земље,
донео је револуцију у модерну астрономију и у многоме изменио људско
размишљање о свемиру.

ШТАМПАРСКА МАШИНА

Немац Јохан Гутенберг сматра се проналазачем технике штампања помичним
металним словима. Он је 1440. године дошао на идеју да излива појединачна
слова из метала и да од слова саставља речи, редове и старнице. Конструисао
је дрвену пресу за машину помоћу које се отисак добијао приеиском равне
плоче преко листа папира. Тако је 1445. Године објавио Библију штампану у
новој техници. Од тада је већи број писаца могао објављивати своје редове на
овај начини тако их учинити доступнијим.

ЧАСОВНИК

Сат је један од најстаријих људсих проналазака. У древним временима били су
добро позбати сунчани сат, пешчани сат, клеосидра (временски механизам на
воду).
Проналазачем сата, какв данс користимо сматра се Кристијан Хајгенс. Он
је направио математичку формулу односа дужине клатна и времена и 1657.
Године наложио да се први такав сат направи. Часовници су се најпре јавили
на звоницима цркава, азатим и код имућнијих грађана. Данас већина људи носи
часовник.

ТЕЛЕФОН

Александар Грејам Бел је патентирао телефон1876. године. Бел је део живота
посветио лечењу глувих. Његова истраживања о слуху и говору наводила су
га на експериментисање са слушним апаратима, а изум телефона је дошао као
круна тих бројних експериментисања. У то време телеграф је био устаљено
средство комуникације, али је био ограничен на примање и слање једне поруке
у исто време. Белов изум дошао је као директан резултат покушаја да унапреди
телеграф.

ФОТОГРАФИЈА

Жозеф Нисефор Нијепс био је француски хемичар и пионир фотографије.
Почео је експериментисање са стварањем слика које су му после одређеног
времена увек избледеле. Сматра се да је Нијепс аутор и прве сачуване
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фотографије, под називом „ Голубарник“ коју је снимио 1862. године и она
представља поглед са прозора његове радне собе. Прве фотографије у боји
јављају се после 1930. године. Још једну значајну еволуцију фотографија
доживљава крајем 20. Века увођењем дигиталне фотографије.

АВИОН

Браћа Рајт, Орвил и ВБилбур, сматрају се конструкторима и пилотима првог
авиона. Они су направили први контролисани лет са летилицом тежом од
ваздуха. Први успешан лет су извели 1903. године и био је дуг 37 нетара и
трајао је 12 секунди. Авион браће Рајт је назван једноставно „флајер“ (летач) и
био је направљен од дрвета , платна и затегнутих жица.
У данашње време савремени авиони широм света дневно превозе више
милиона путника.

АУТОМОБИЛ

Развој данашњих аутомобила почео је 1886. Године у Немачкој. Први аутомобил
на мотор са унутршњим сагоревањем је конструисао и направио Карл Бенз,
1886. године. То је био чувени „Моторваген“ на три точка. По Карлу Бензу је
бензин добио име. До прекретнице у производњи аутомобила долази када је
амерички конструктор Хенри Форд 1908. године произвео „Модел Т“, први
аутомобил за масовно тржиште. Од тог момента креће незаустављив развој
аутомобила који траје и данас.

ПАРОБРОД

До 19. века једини бродови који су пловили морима били су једрењаци, који су
се кретали уз помоћ ветра. Пароброд је брод који се креће уз помоћ водене
паре, која се добија сагоревањем дрва или угља. Био је бржи од једрењака и
по ветру се могао кретати у свим правцима. Први брод на механички погон
конструисао је 1807. године Роберт Флутон. То је био пароброд „Клермон“ који
је одржавао редован саобраћај на реци Хадсон. Пароброд „Савана“ је прешао
на Атлански океан 1919. године за 29 дана.

КОМПЈУТЕР

За разлику од проналазака за које се тачни зна ко их је и када изумео, за
компјутер се тешко може именовати само једна особа као проналазач. Први
функционални компјутер на свету изумео је немац Конрад Цузе 1941. године.
ENIAC или „велики мозак“ означава први дигитални електронски рачунар.
Направљен је 1946. Године по замисли Џона Вилијама Мочлија и Џона
Преспера Екерта Са Пенсилванијског универзитета. ENIAC je био тежак 30 тона
и заумазио је величинуодбојкашког терена.

САТЕЛИТ

Сателит је небеско тело које кружи око другог небеског тела знатно веће
масе. Сателит може бити природни или вештачки. Вештачки сателити су тела
вештачког порекла које је човек лансирао у васиону. Вештачки сателити
употребљавају се већином за телекомуникацију, метеорологију и опажање и
снимање промена на Земљи, али у војне сврхе. „Спутњик“ је био први вештачки
сателит, који је СССР лансирала у свемир, у октобру 1957. године.
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