Извод из Плана рада Фонда Атанасије Стојковић за 2008. годину
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВНОГ РАДА ФОНДА АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ У 2008. ГОДИНИ.
Основни циљ Фонда и у 2008. години јесте брига о даровитим, ка науци усмереним и
мотивисаним младим људима (ученицима и студентима), којима се кроз непосредан
ванинституционални образовни рад, пружа могућност да постигну боља и лакше применљива
научна сазнања. Тежиште у том образовном раду није на стицању фактографских знања, већ пре
свега на развоју аналитичког, креативног и критичког мишљења и проналажењу могућности за
бољу примену тих сазнања у свакодневном животу.
У организационом погледу Фонд се и даље залаже за организацију допунске наставе по групама у
којима има до петнаест ученика. Фонд планира да за све наставне групе обезбеди рачунарску
опрему као и остала савремена учила.
У методолошком погледу у образовним програмима Фонда током 2008. године даје се предност
самосталном раду и истраживачком приступу проблемима, коришћењу научне и стручне
литературе, рачунарске и комуникационе технике, овладавању научном аргументацијом у
истраживачком раду.
У реализацији образовних програма, Фонд и у току 2008. године даје предност програмима
вишедисциплинарног и интердисциплинарног карактера и приступа науци као и обради
фундаменталних научних проблема и принципа.
ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ УЧИОНИЦАМА
Фонд планира да током 2008. године организује додатну наставу из научних области: математика,
физика, хемија, страни језици, електротехника, машинство и графичка обрада машинских
елемената, математика и математичко моделирање, информатика, журналистика и мултимедијална
примена информатике уз могућност да се почетком школске 2008/2009. године оформи још нека
од наставних група у зависности од остварених резултата рада и интересовања ученика који су
обухваћени оваквим видом образовног процеса и предлога свих учесника који су укључени у
организацију додатне наставе.
На основу досадашње анализе рада свих секција у оквиру којих се изводи додатна настава планира
се у 2008. години извођење додатне наставе за следеће научне области: математике у пет
наставних група коју ће изводити четири професора; наставе физике у две наставне групе коју ће
изводити два професора; наставе енглеског језика у четири наставне групе коју ће изводити четири
професора енглеског језика; наставе француског језика коју ће изводити два професора, наставу
информатике у две наставне групе коју ће изводити два предавача, наставе журналистике и
мултимедијалне примене информатике за две секције са више стручних предавача; наставе
машинства и графичке обраде машинских елемента у две натавне групе коју ће изводити један
предавач и наставе електротехнике у једној наставној групи коју ће изводити један предавач.
Настава информатике, математике, енглеског језика, а по потреби и других ће се организовати у
просторијама Фонда, како већ опремљених у ул. Стари мост 3, тако и у новим просторијама

Фонда, Змај Јовинa улици бр. 24. Настава француског језика ће бити организована и ове године уз
подршку француског града Невера који има веома развијену сарадњу у области културе и
образовања са Општином Сремска Митровица.
Основни циљ организовања додатне наставе је – оспобљавање ученика да испоље своје креативне
способности и припреме се за лакше усвајање специјализованих знања из одређених научних
области.
Настава се изводи за мале групе ученика уз коришћење свих доступних наставних средстава која
омогућују квалитетно усвајање нових знања.
ОПРЕМАЊЕ ФОНДА САВРЕМЕНИМ НАСТАВНИМ УЧИЛИМА И ТЕХНИЧКОМ
ОПРЕМОМ У 2008. ГОДИНИ И САРАДЊА СА ШКОЛАМА, УСТАНОВАМА,
ИНСТИТУТИМА И ФАКУЛТЕТИМА.
Фонд планира да током 2008. године, пре свега, опреми нове просторије које су неопходне за
одвијање активности Фонда. Поред тога Фонд планира да прати све савремене токове у области
науке и образовања и да у складу са тим настави да врши набавку нових савремених наставних
учила и техничке опреме како би у целости омогућио реализацију својих програмских садржаја.
Фонд планира да током 2008. године настави сарадњу са Митровачком гимназијом и Техничком
школом “Никола Тесла” али и са другим школама, установама и факултетима како би
организационо обезбедио учешће што већег броја ученика у овакавом виду образовне делатности.
Уз то Фонд ставља на располагање наставна средства и наставна учила свим ученицима који
похађају редовну наставу у школама на територији Општине Сремска Митровица у којима се
врши организовање додатне наставе Фонда “Атанасије Стојковић”.
Фонд ће наставити да развија сарадњу и са установама, институтима и факултететима у виду
размене информација, литературе и бољег упознавања ученика, будућих студената, са
факултетима на којима ће наставити даље школовање. Ученици који раде у секцијама страног
језика такође имају веома савремену литературу и наставна учила за реализацију својих програма
рада која ће бити током 2008. године допуњена са новим курсевима (наставним училима) за више
нивое знања .
ПРУЖАЊЕ МАТЕИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И КУПОВИНУ
УЏБЕНИКА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА
Током 2008. године се планира исплата одређених финансијских средстава у виду једнократних
стипендија за стручна усавршавања студената и ученика како у земљи тако и у иностранству.
Фонд планира да путем јавних медија и препорука професора, предавача или на лични захтев,
помогне у реализацији оваквог вида стручног усавршавања свим студентима који су током
основних студија остварили изузетне резултате у раду. За овакав вид подршке потребно је и током
2008. године обезбедити финансијска средства за већи број ученика и студената.
УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Фонд планира да у току 2008. године узме учешћа на свим значајнијим такмичењима ученика за
све наставне области за које се организује додатна настава. У циљу остварења овог пројекта треба
у сарадњи са професорима пратити календар такмичења пре свега у земљи а по могућности и у
иностранству ако се стекну услови на основу остварених резултата. Планира се медијско праћење
и промовисање остварених резултата рада Фонда у свим областима уз истицање примарне улоге
ученика или студената, предавача и Фонда као организатора. Фонд планира да уз материјалну
подршку обезбеди превоз за ученике који су се пласирали на републичка такмичења и за
професоре који су припремали ученика.
ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНИХ ОСТВАРЕЊА
Фонд планира да током 2008. године пружи сваки вид подршке за објављивање научних и
уметничких остварења својим стипендистима као и осталим успешним студентима у складу
могућностима и у складу са Правилима Фонда.

