ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ ЗА 2007. ГОДИНУ
Фонд Атанасије Стојковић је основан са циљем афирмисања и подршке талентоване деце и
младих са територије Општине Сремска Митровица у области образовања.
Ради остваривања циљева Фонд је током 2007. године своју програмску делатност
реализовао у оквиру више области рада:
1. стипендирање студената,
2. организовање додатне наставе за талентоване и надарене ученике основних и средњих
школа за осам наставно-научних области,
3. набавке техничке опреме, наставних средстава и учила,
4. пружања материјалне помоћи ученицима и студентима за образовање, односно
усавршавање у афирмисаним научним центрима ван места сталног боравка у земљи и
иностранству,
5. пружања материјалне помоћи ученицима, средњошколцима, који су остварили изузетне
резултате у раду,
6. материјално је помагао учешће ученика на такмичењима, олимпијадама знања и
другим активностима чији је циљ афирмација истраживачких, односно спортских и
уметничких способности,
7. пружио је материјалну помоћ за научна усавршавања магистрантима и докторандима,
помагао је издавање једне књиге и штампање билтена о раду Фонда.
1. СТИПЕНДИРАЊЕ
Фонд Атанасије Стојковић трећу годину за редом у оквиру својих основних програмских
активности организује стипендирање студената са територије наше општине. У циљу реализације ове
програмске делатности Фонд је током 2007. године био у обавези да врши исплату стипендија за
стипендисте који су то право остварили у школској 2006/2007. години. Последња исплата у 2007.
години по овим уговорним обавезама је била исплата за месец септембар 2007. године. Како нова
школска година за студенте почиње у октобру када се завршавају и последњи испитни рок Фонд је
тада расписао нови конкурс за школску 2007/2008. годину. Фонд је спровео све потребне активност
како би што успешније било извршено рангирање студената. Конкурс за доделу стипендија у 2007.
години је протекао у складу са свим правилима без накнадних жалби и примедби учесника конкурса.
Све активости су биле доступне јавности путем локалних медија. На основу резултата конкурса статус
стипендисте Фонда је остварило једанаест студената са којима су потписани уговори о стипендирању.
У оквиру уговорених обавеза Фонд је вршио редовне исплате током 2007. године како за 11
стипендиста за школску 2006/2007. годину тако и за исти број стипендиста који су то право остварили
за школску 2007/2008. годину. Исплата стипендија током 2007. године су вршене месечно на рачун
стипендиста у нето износу од 10.000 динара уз уплату свих обавеза проистеклих из оваквог вида
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плаћања. Треба напоменути да су уговорене стипендије по потпсаним уговорима из 2007. године
анексом повећане на 12.000 динара почев од исплате за месец јануар 2008. године.
Уз исплату стипендија током 2007. године извршена је и исплата једнократних материјалних
помоћи студентима који су конкурисали за стипендију, који су испуњавали све услове тражене
конкурсом али који због ограниченог броја стипендија нису стекли статус стипендисте Фонда. Укупно
10 студената је примило једнократну новчану помоћ у нето износу од 10.000 динара као извесну
награду за остварене резултате у току студија.
2. ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
У 2007. години организовани су часови додатне наставе за следеће наставне области: наставу
математике у четири наставне групе коју су изводила два професора; наставу физике у две наставне
групе коју су изводила два професор; наставу енглеског језика у четири наставне групе коју су
изводила четири професора енглеског језика; наставу француског језика коју су изводила два
професора, наставу информатике у једној наставној групи коју је изводио један предавач, наставу
журналистике и мултимедијалне примене информатике за једну секције са више стручних предавача;
наставу машинства и машинских елемента у две натавне групе коју је изводио један професор и
наставе електротехнике у једној наставној групи коју је изводио један предавач и наставу
математичког моделирања коју су изводила два предавача за једну секцију. Настава је извођена у
Митровачкој гимназији, Техничкој школи Никола Тесла, у просторијама Фонда Стари мост 3 и у
Библиотеци Глигорије Возаровић.
Почетком школске 2007/2008. године Фонд је програмски проширио своју делатност на
основно-школски узраст. У циљу остваривања овог програма извршена су тестирања ученика у
сарадњи са Националном службом за запошљавање и стручним службама (педагозима и психолозима)
свих основних школа у граду. Овим активностима је Фонд урадио основне припреме за увођење
наставе за основно –школски узраст а први часови су организовани крајем 2007. године када су
формиране четири секције за две наставне области, математику и енглески језик.
Проширењем броја секција које организује Фонд за све узрасте ученика наметнула се потреба за
проширењем радног простора, тј. већим бројем специјализованих учионица. Да бисмо решили овај
проблем поднели смо захтев надлежним службама у граду за доделу додатног смештајног простора.
3. ОПРЕМАЊЕ ФОНДА САВРЕМЕНИМ НАСТАВНИМ УЧИЛИМА И ТЕХНИЧКОМ
ОПРЕМОМ
Фонд је током 2007. године извршио набавку савремених наставних учила и техничке опреме
како би у целости омогућио реализацију својих програмских делатности. Сва наставна учила и
рачунарска опрема је набављена у сарадњи са предавачима а на основу њихових прихваћених планова
и програма за рад. Фонд је у циљу свеобухватне сарадње са Митровачком гимназијом и Техничком
школом Никола Тесла ставио на располагање наставна средства и наставна учила професорима који
изводе редовну наставу у тим школама у циљу побољшања образовног процеса.
4. ПРУЖАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И
КУПОВИНУ УЏБЕНИКА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА
Током 2007. године извшене су исплате одређених финансијских средстава у виду једнократних
материјалних помоћи студентима који су током основних студија остварили изузетне резултате у раду.
Пет студената је добило новчану помоћ у износу до 15.000 динара.
5. УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Фонд је током 2007. године помагао у припремама ученика за многа такмичења за све наставне
области за које је организована додатна настава. За све ученике су уплаћене котизације за такмичења а
за неколико ученика су уплаћене котизације за одлазак у Петницу.
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Ове активности су медијски праћене и промовисане како би шира заједница била упозната са
резултатима рада Фонда у свим областима уз истицање примарне улоге ученика или студената,
предавача и Фонда као организатора.
Фонд је такође обезбедио превоз и дневнице за ученике и њихове професоре који су се
пласирали на републичка такмичења.
6. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ МАГИСТРАНТИМА И ДОКТОРАНДИМА
У току 2007. године два сарадника Фонда су нам се обратила са захтевом за пружање
материјалне помоћи, ради издавања магистарске тезе а други захтев се односио на помоћ за одбрану
докторске тезе. Фонд је у оба случаја помогао својим сарадницима.
Књига која је објављена уз суиздаваштво издавачке куће Плато и Фонда Атанасије Стојковић
носи назив ПЕКИЋЕВ ОРВЕЛ. Аутора књиге је мр Маја Цвијетић.
Фонд је у сарадњи са предавачима и ученицима који су похађали секције Фонда Атанасије
Стојковић, крајем 2007. године израдио Билтен о досадашњем раду Фонд, под насловом Развој науке.
Билтен је уредио и графички опремио сарадник Фонда проф. Ђорђе Домазет.
Реализација циљева образовног рада Фонда Атанасије Стојковић
Основни циљ Фонда у 2007. години је у целости остварен ако имамо у виду да је Фонд водио
бригу о даровитим и ка науци усмереним и мотивисаним младим људима (ученицима и студентима)
који су кроз непосредан изваншколски образовни рад имали могућност да постигну већи и бољи ниво
сазнања. Тежиште у том образовном раду (организовање додатне наставе за више научних области)
није на стицању фактографских знања, већ пре свега на развоју аналитичко, креативног и критичког
мишљења, стицању способности за проналажење и коришћење квалитетних информација и на
употреби метода научног и истраживачког рада у налажењу одговора на конкретна питања која се
проналазе у реалном окружењу у коме учесници образовних програма живе и раде.
У методолошком погледу у образовним програмима Фонда током 2007. године дата је 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 током 2007. године дата је предност програмима
више-дисциплинарног и интер-дисциплинарног карактера приступу науци као и обради
фундаменталних научних проблема и принципа.
У организационом погледу Фонд се и током 2007. залагао да се предавања у оквиру додатне
наставе организују за групе од десет до петнаест ученика. Фонд је у току ове године омогућио да све
групе имају могућност коришћења рачунара као и савремених учила пре свега у настави физике,
информатике и мултимедијалне обраде података, машинства и електротехнике, математичког
моделирања и страних језика.
У рад свих секција током 2007. године било је укључено преко 100 ученика. Ученици једне од
секција енглеског језика су организовали позоришну представу која је изведена у Гимназији „Иво
Лола Рибар“(данас Митровачка гимназија) а две секције су превеле књигу са енглеског језика која је у
сарадњи са секцијом за информатику и мултимедијалну обраду података умножена и подељена
ученицима. Ученици, чланови секције за физику, су организовали изложбу о Николи Тесли у градској
библиотеци.
У Сремској Митрвици,
20. јануар 2008. године.
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