Позив за новинаре
ОНИ СУ БУДУЋНОСТ ВРАЧАРА – РАЧУНАР ЈЕ ЊИХОВО УЧИЛО
У оквиру прославе Дана општине Врачар у суботу, 10. октобра 2009.
године у 12:00 часова, у Основној школи „Светозар Марковић“ у
Хаџи Мелентијевој бр 62, руководећи тим општине Врачар уручиће
ученицима 3. и 4. разреда рачунаре које је општина Врачар купила
као наставно учило. За врачарске основце купљено је 1000 рачунара,
акцији се придружила и општина Раковица и укупно су ове две
општине купиле 2150 „Classmate“ рачунара, чиме је повећано
улагање у информатичко описмењавање најмлађих.
„Знање је највеће богатство у 21. веку и зато општина Врачар има
за циљ да врачарским ђацима обезбеди најбоље услове за
образовање у Србији. Образовање је међу прва три приоритета на
којима се заснива политика општине Врачар, карактеристично за успешне нације јесте да
стварају одличне услове за живот и да плански и организовано брину о условима за успех
сваког детета. Ми у општини Врачар знамо да је квалитетан и успешан живот суграђана
успех друштва и државе која је за то створила услове и омогућила им да се сопственим
знањем и радом афирмишу“ – истиче председник општине Врачар Бранимир Кузмановић.
Сви „Classmate“ преносиви рачунари који ће бити уручени ђацима трећих и четвртих
разреда врачарских основних школа су специјално дизајнирани за образовне потребе и
едукативни програм је на српском језику. Помоћу умрежених рачунара ђаци ће на часовима
уз надзор и упутства учитеља обрађивати градиво, решавати тестове, имати приступ
интернету и то само за образовне садржаје.
Куповином ових рачунара општине Врачар и Раковица дају пример свима у Србији како се
улаже у децу, у њихово знање и будућност, јер ће употребом рачунара у образовном
процесу наши ђаци бити припремљени за изазове 21. века и равноправни у знању и
вештинама са вршњацима из Европске уније.

Додатне информације о прослави дана општине Врачар
Одборници Скупштине општине Врачар су одлучили да 14. октобар буде Дан општине
Врачар. Тога дана, пре 125 година одржан је први збор Друштва за улепшавање
Врачара, које је крајем 19. и у првој половини 20. века значајно допринело преображају
врачарске општине и Београда у модеран град. Бројни знани и незнани предузимљиви
Београђани су поведени вредностима грађанског света и жељом за модернизацијом,
улагали као чланови Друштва знање, новац и труд да би се Врачар развио као модерна
варош. Бавили су се решавањем комуналних питања, водили бригу о лепом и пријатном
изгледу свога краја, засадили дрвореде, помагали талентоване ученике и подизање школа.
У спомен на предузимљивост и љубав према Врачару, коју су исказивали чланови Друштва
за улепшавање Врачара, установљен је датум његовог оснивања за Дан општине, који се
први пут обележава и прославља ове године.
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