


Модерне технологије у 
наставном и педагошком 
процесу!

Желиш ли да имаш мултимедијални концепт предавања за 
све предмете?
 
Уз општи смер гимназије и стручне информационе предмете 
постани део успешних младих ученика који су спремни за 
студије на било ком природном или друштвеном факултету 
у земљи или иностранству. У нашој школи пратићемо и 
развијати сва твоја интересовања и таленте.

Добродошли у технички најопремљенију 
школу у региону!



ЗАШТО БАШ КОД НАС?
Познавање и коришћење рачунара, као 
и познавање и примена информационих 
технологија, постали су незаобилазна 
свакодневица. Млади излазе из основне 
школе са елементарним знањима из 
информатике, али многима то није 
довољно. У духу младости је да желе 
више, одмах, и да прате све што 
технологија данас нуди.

Наша школа нуди наставу на занимљив 
начин – уз лаптоп и интернет; 
омогућавамо ученицима који се баве 
спортом да тренирају, али и иду редовно 
у школу; посвећујемо пажњу сваком 
ученику јер желимо да им школа буде 
место где ће се образовати, али и наћи 
друштво вршњака, сигурност у себе 
и своје снаге и прави пут ка даљем 
напредовању.

На том путу нас је увек пратила одлична 
сарадња са родитељима, стална 
едукација запослених, сарадња са другим 
образовним институцијама.

Ми смо тим  који  поседује вољу, моћ  и  
знање, али и жељу да све што може  и 
зна, подели са генерацијама које долазе.



У свакој учионици је по један велики LCD-LED екран за наставу, један мањи екран за 
електронску огласну таблу и брзи бежични интернет. 

Школа има библиотеку са око 1000 књига за лектиру, енциклопедије, стручне 
рачунарске књиге, часописе од Националне географије, Политикиног Забавника, Света 
компјутера, Историје, часописе на латинском језику и часописе о аутомобилима и 
моторима.

РЕЧ ОСНИВАЧА ШКОЛЕ
Драги родитељи и будући ученици, пред вама се налазе две школе са новим концептом 
рада, са креативним професорима, врхунском техничком опремом и простором за рад 
у нашем окружењу. Са наших часова се не бежи, врата директора су увек отворена, 
ученици могу да траже додатну наставу и неретко остају до краја радног времена у 
школи са осмехом и добром вољом. Дођите на један час и видећете разлику између 
традиционалне наставе и интерактивне-мултимедијалне у правом смислу речи.

Драги ученици, ако желите средњу школу где ћете лако усвојити нова знања, где ћемо 
вас спремити за академски живот и где ћете постати образовани млади људи, онда је 
Е-Гимназија школа за вас.



O ШКОЛИ
Некада: 
Не тако давно, у  септембру 2008. 
добили смо дозволу за рад од 
Покрајинског секретаријатаза 
образовање, 106-022-00134/2008-
01. Оснивачи школе су две приватне 
компаније са подручја Новог Сада. 
Налазимо се у центру Новог Сада, у 
мирном крају Радничке улице. Имали 
смо три циља: безбедност ученика, 
квалитетну наставу и опремљеност 
школе. То нам је донело углед у 
граду, али и шире. Препознали су у 
нама школу која води бригу о сваком 
ученику. Уз обавезне предмете за 
гимназију општег смера, понудили 
смо ученицима  и изборне предмете: 
графички дизајн, програмирање и 
интернет.

Сада: 
Извели смо многе генерације матураната. 
Многи су уписали државне факултете. 
У школу се уписују ученици који су већ 
признати спортисти или вредно тренирају 
за своје место у спорту. Због таквих 
ученика отворили смо спортско одељење 
у Меридиани како бисмо им олакшали 
два велика посла: редован спорт и 
редовно школовање.Сваки ученик добија 
свој лаптоп. Све наставне јединице се 
припремају у електронском облику и 
ученици их преузимају са централног 
сервера. Сва обавештења око наставе, 
похађања и дешавања у школи ученици 
и њихови родитељи добијају путем SMS 
порука. Путем Електронског дневника 
родитељи могу пратити успех, владање 
и све оцене ученика. Нашим ученицима 
нудимо лекције путем електронске 
поште.

Часови физичког васпитања изводе се 
на теренима Мердиане или  у простору 
Спенса. Ученици прођу различите 
спортске активности од пливања, 
куглања, одбојке, фудбала.

Настављамо да младе мотивишемо да 
се баве спортом, било рекреативно или 
професионално, па је и сама понуда 
спортских активности велика.

Визија: 
На почетку наша жеља је била да прва генерација наших матураната успешно упише 
факултете које жели. Пошто су нам они ту жељу остварили, мотивисали су нас да пред 
собом поставимо нове циљеве. Свесна да савремени свет не чини само напредак 
технологије јер је човеку сваког времена потребно пре свега здравље, подржавајући 
многобројне ђаке спортисте, Е-Гимназија отвара још један објекат на Новом насељу, 
дајући апсолутну предност спорту. Са капацитетом који поседујемо, имамо право на 
визију да постанемо јединствени у Војводини и на пољу спорта. На овај начин понудили 
смо омладини најважније ствари: ИТ науке и спортске активности. Са трећим објектом 
у Црној Гори постали смо регионални лидер у свом послу.



ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Ове предмете изучавају  ученици сваке гимназије општег смера у Србији, и ти предмети 
су обавезни по закону. Оцене из свих предмета улазе у просек.  У табели се налази 
фонд часова по школским годинама.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ученици сваке године бирају један од  два изборна предмета: Грађанског васпитања 
и Верске наставе . Изабрани предмет  је обавезан, али се не оцењује. Поред ових 
изборних предмета школа уводи и два нова предмета: Саобраћајно васпитање и 
Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу.

ФАКУЛТАТИВНО-НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ученицима нудимо: програмирање, интернет, графички дизајн. Могу бирати или 
пријавити све. На крају четвртог разреда ученици полажу тест и стичу право на 
сертификат. Наставу одржавају стручњаци из привреде у тим областима. Сертификат 
се може уписати у радну књижицу независно од дипломе.

Програмирање:
Стручна обука за програмирање је везана за основе програмирања  програмским 
језицима C# и Java где се почиње са основама и сваке школске године је обука све 
сложенија. На овом курсу се изучавају и основе база података, интернет програмирање 
као и Android платформа.

Интернет:
Обука из предмета интернет је предвиђена за ученике који желе да прошире своје 
видике и поред забаве искористе интернет као средство за промоцију, претрагу, 
публиковање и израду веб сајтова. Овај курс могу пратити сви ученици и на крају 
школовања су чак спремни да покрени сопствени посао на интернету.

Графички дизајн:
Стручни курс из овог предмета је везан за основе графичког дизајна на рачунару као 
и професионалан рад са графичким програмима у току даљег школовања. Ученици су 
оспособљени да дизајнирају плакате, визит картице, натписе, логотипове и да изврше 
и основну припрему за штампу. Поред класичног дизајна посебан акценат се даје за 
припрему фотографија за веб дизајн.



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Школа организује излете, колективне одласке у музеје, биоскопе, на изложбе, 
утакмице, позоришне представе и филмске маратоне. Укључени смо у бројна спортска 
такмичења која се организују за средњошколску омладину, такође  и на такмичење 
из енглеског језика и техничке културе. Сваке године се организује вишедневна 
екскурзија према опредељењу ученика и родитеља. Слушамо ученике и пратимо 
њихова интересовања.

Наши ученици организују такмичења у разним игрицама за време школског распуста. 
То је раније био ,,CS 1.6”, а сада смо одржали највећи турнир у ,,League of Legends” за 
основце у граду, са салом за гледаоце, пројектором и спортским коментаторима како 
би створили најзанимљивију могућу атмосферу. 



За ванредне ученике у школи могу да 
конкуришу кандидати који су завршили 
основну школу или делимично неку 
средњу школу. Испуњавање општих 
услова кандидати доказују оригиналним 
сведочанствима о завршеној основној 
школи или сведочанствима о завршеним 
разредима средње школе и изводом из 
матичне књиге рођених.  

Посебни услови за упис:

За упис у гимназију није потребно 
подносити потврду о испуњавању 
здравствених услова.

Документа за упис:
- пријава за упис

- оригинално сведочанство о завршеној 
основној школи

- извод из матичне књиге рођених (може 
бити старије од шест месеци)

Школарина за ванредно школовање 
у Е-Гимназији износи 400е за једну 
школску годину.У школарину је 
урачунато следеће:

- пријава уписа осигурање ученика 
осигурање имовине школе-стручна 
литература, брошуре инаставни 
материјал у папирном и електронском 
облику

- консултације током школске године

- сведочанства

- одржавање опреме и простора

Плаћање школарине је у динарској 
противвредности, према средњем курсу 
НБС на дану плате.У цену није урачуната 
пријава предметног испита која износи 
20e, по сваком предмету који се полаже.

*Напомена: 

У случају да ученик већ има завршен 
неки разред средње школе, не може 
завршити одговарајући разред Гимназије 
уколико претходно нема положену 
разлику предмета између предмета у 
Гимназији и предмета у средњој школи 
коју је похађао.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У Е-ГИМНАЗИЈУ И 
СПОРТСКУ АКАДЕМИЈУ МЕРИДИАНА - Е-ГИМНАЗИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Сведочанства од 5. до 8. разреда

3. Копија личне карте старатеља

4. Уплата аванса од 200е одбија се од одабране опције плаћања школарине

На сајту школе се налази download страница са које се могу на једном 
месту преузети сва потребна документа везана за упис у школу.



САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ И ПСИХОЛОГОМ
Често деца не кажу баш све. С обзиром да смо свесни 
времена у којем живимо, неприлика у којима се може 
наћи сваки тинејџер, потрудили смо се да се међу нашим 
запосленима нађу најбољи стручњаци из области дечије 
психологије и педагогије. Спроводимо и занимљива 
истраживања почев од теста личности, интелгенције, 
социометрије, професионалне оријентације као и 
свестрана предавања битна за сваког тинејџера. Школски 
педагог и психолог су сваки дан у школи и доступни су и 
ученицима и родитељима за сва питања.

ГОСТОВАЊА И СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА
Препознајући у нама квалитет, добру вољу и способност 
да идеје претварамо у дела, у гостима су нам често 
уважене личности из области спорта, културе, привреде 
и политике. Кроз предавања која држе ученицима, 
подстичу их, али и цео колектив Е-Гимназије да никад 
не одустају од својих циљева. Давно смо научили да 
опрезности никада није довољно. Да бисмо се осећали 
сигурније, али и да би своје ученике уверили у важност 
ове чињенице, у посети су нам често запослени у МУП-у 
и Министарству здравља Србије. Захваљујући овој 
сарадњи, путем занимљивих предавања 

КОМУНИКАЦИЈА  СА БИВШИМ УЧЕНИЦАМА
Захваљујући блискости коју умемо да остваримо са ученицима, они који су од нас отишли, радо 
нас посећују и данас, а и универзитетски кампус је поред нас. Време њихових посета обично се 
подудара са временом када се студенти одмарају.  Радује нас чињеница да са успехом савлађују и 
препреке на факултету. Ученици генерације су сада и студенти генерације. Наши ученици уписују све 
типове факлутета, од природних, техничких, друштвених, економских, спортских, а има ученика и на 
медицини и у иностранству.

БРИГА О УЧЕНИЦИМА
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Да не би ништа препустили случају, као и ради боље сарадње школе и родитеља на којој волимо да 
инсистирамо, запослени у Е-Гимназији редовно извештавају родитеље о евентуалним кашњењима или 
недоласцима њиховог детета и око школских обавеза. Преко СМС базе којом располаже Е-Гимназија, 
родитељи и ученици су обавештени о свим дешавањима везаним за школу. Родитељи се о успеху свог 
детета могу информисати и преко Е-дневника. Такође, наши професори путем мејла обављају сталну 
комуникацију са родитељима и ученицима. Много родитеља се налази на раду у иностранству па су 
са школом у веома брзој и директној вези. Родитељи се информишу око сваке потенцијалне сумње на 
пороке и проблеме, који дугорочно могу нанети велику штету ученицима

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА
Е-Гимназија од свог настанка велику пажњу посвећује безбедности ученика на најразличитије начине. 
Ученик је свакодневно, од момента уласка у школско двориште, под сталним надзором школског 
обезбеђења, запослених, као и преко тридесет камера којима је школа покривена унутар кабинета, и 
у школском објекту и изван њега. У случају кад ученик самовољно напусти школски простор, родитељ 
одмах добија смс поруку на свој телефон. На великим одморима исхрана је могућа у мањем објекту у 
дворишту школе.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Поред изборних предмета, секција и школских такмичења, у оквиру ваннаставних активности 
изван школе, ученицима су викендом на располагању спортски терени у нашој спортској академији 
без додатних трошкова. Поред тога, често организујемо одласке у позоришта, биоскопе, музеје 
и галерије. Пратимо дешавања на сајмовима и стручне скупове. Ученици учествују у многим 
дигиталним пројектима од којих је најпознатији: www.edukacija.rs

, јачамо код ученика свест о здрављу и безбедности. 
Предавања се најчешће односе на следеће теме: насиље, болести зависности, коцкање, сексуално 
преносиве болести, употреба суплемената у исхрани и спорту, безбедност у саобраћају, безбедност на 
интернету, секте ...



УСМЕРАВАЊЕ УЧЕНИКА КРОЗ СЕКЦИЈЕ И ТАКМИЧЕЊА
Сведоци смо све учесталије појаве да наша деца знају више од нас када су у питању савремена 
технологија и савремени токови. То подстиче наше професоре да стално надограђују своја знања. 
С обзиром да је Е-Гимназија технички најсавремније опремљена школа у Војводини, домаћини смо 
бројних такмичења и турнира из области информатике. Група ученика из наше школе освојила је прво 
место на републичком такмичењу у изради сајта за безбедан интернет под називом Кликни слободно. 
Постоји и један велики део ученика којима област информатике није блиска и који су се од раног 
детињства определили за спорт. Данас су то млади спортисти од којих многи не само да се боре за 
што бољи успех српске репрезентације у чијим су редовима, већ и за то да  њихова школа буде и у 
области спорта најбоља. Можемо се похвалити медаљама освојеним на републичким и градским 
такмичењима у пливању, кошарци и фудбалу. За подршку спорту захвални су нам разни спортски 
клубови, као и Олимпијски комитет Србије. 

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Нашу школу могу да похађају и ученици са посебним потребама и сметњама у телесном развоју. Уз 
лични приступ и индивудални оперативни план, лако савладавају препреке и наводни хендикепи не 
постоје за учење и комуникацију са нашим професорима. За ученике који се лече у медицинским 
установама или код куће, организовали смо полагања и консултације путем Skype-a и врло лако се 
могу укључити у рад са професорима. Некада се ванредни ученици могу и сами директно укључити 
у наставу у кабинету пред целим одељењем. Ученици спортисти имају на располагању електронску 
базу наставних садржаја и по могућности пријављују полагања испита изван термина својих спортских 
припрема и такмичења. За будуће генерације спортиста смо изградили спортску академију у којој ће 
имати све предуслове за успешно школовање и напредак у свом спорту.

Наш тим
Познато је да су сарадња и добар однос међу члановима колектива важни за постизање 
резултата у раду. У нашој школи негујемо добру радну атмосферу и односе пријатељства 
и поверења између наставника и ученика. То нас чини тимом који побеђује. Приоритет 
школе је континуирано развијање компетенција наставника и стручних сарадника кроз  
похађање  семинара и других облика стручног усавршавања. Посебан акценат се ставља 
на јачање професионалних капацитета запослених у области примене иновативних 
метода и техника наставе, које прате савремену образовну технологију доступну у школи.



ИП ВИДЕО И АУДИО НАДЗОР: Родитељи могу од куће (или са посла) да приступају видео надзору у 
учионицама да сами провере шта им раде деца на часу.

ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ: Школа је у свакој просторији опремљена напредним 
противпожарним сензорима и модерним противпожарним апаратима. На ходницима се налазе 
планови евакуације и ручни окидачи за аларм.

ШКОЛСКИ ОРМАРИЋ СА КЉУЧЕМ: Сви ученици имају по један ормарић са кључем у ходнику где могу 
да држе помоћну литературу, опрему за физичко или било шта што им може бити потребно.

ЕЛЕКТРОНСКИ МИКРОСКОП ЗА БИОЛОГИЈУ: Поседујемо и електронски микроскоп који се користи на 
часовима биологије.

ЛЕД ПРОЈЕКТОР: У једној од учионица се налази full HD LED пројектор који служи за наставу или 
филмске маратоне ван наставе. Слика је врхунског квалитета.

ПАМЕТНА ТАБЛА: Поред LED пројектора у истој учионици се налази и интерактивна табла која такође 
служи за наставу.

Е-ШКОЛА АНДРОИД ПРОЈЕКАТ: Ми смо једина школа која има и своју андроид апликацију на којој се 
налазе све информације потребне ученицима, као и све градиво из основне и средње школе.

СКАЈП: Ученици могу и путем скајпа, када нису у могућности да буду лично у школи, да  сарађују са 
професорима око лекција, као и да одговарају од куће.

ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕРАТИЗЕРИ: У школи се налазе електронски апарати за дезинфекцију руку које 
професори и ученици могу да користе за хигијену.

МОДЕРНО ОПРЕМЉЕНИ ТОАЛЕТИ: У нашим тоалетима се налазе екрани са разним садржајима, ваге, 
сензори за светло као и ,,E-WC-даске”. За више информација упутите се на: www.toalet-egim.org .

АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА: Наша апликација је намењена и ученицима и 
родитељима. Садржи корисне информације о школовању у нашим објектима, 
распоред часова, списак уџбеника и лектира, новости и нешто више о 
специфичностима и начину рада. Апликацију можете преузети преко QR кода.

ШКОЛСКЕ             ИНОВАЦИЈЕ
СМС СИСТЕМ: Обавештења и изостанке шаљемо ученицима и родитељима путем СМС порука. Уз 
помоћ овог система увек су сви у току.

CLOUD СИСТЕМ: Уз помоћ наших cloud дискова, ученици могу и од куће да преузимају, или да 
постављају лекције, презентације и друго градиво.

ВИДЕО НАДЗОР: Цела школа је покривена камерама које снимају 24/7 кроз целу школску годину.

Е-ДНЕВНИК: Родитељи могу од куће да прате оцене путем е-дневника.

Е-MAIL СИСТЕМ: Сваки ученик добије свој e-mail на домену школе (ime.prezime@e-gimnazija.org) који 
може да користи у било коју сврху.

БИОМЕТРИЧКИ СИСТЕМ: Долазак и одлазак ученика из школе такође се прати користећи уређај за 
отиске прстију који се налази на главном улазу у школу.

ИТ СЕРВИС: Имамо канцеларију за техничку подршку где ученици увек могу да донесу лаптоп ако је у 
квару, или да дођу са било којим питањем везаним за рачунаре и технологију.

ЛАПТОП ЗА УЧЕНИКА: Сваки ученик добије на поклон лични лаптоп који служи за наставу, као и за 
личну употребу код куће. 

Е-ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ: У свакој учионици, поред телевизора за наставу, постоји и мањи екран на којем се 
налази огласна табла са обавештењима и распоредом часова.

КЛИМАТИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ: Код нас никада није превише хладно или превише топло. Све просторије 
школе су опремљене клима уређајима који одржавају пријатну температуру.

ТЕЛЕФОНСКЕ СЛУШАЛИЦЕ ЗА ПРОФЕСОРЕ: Свака учионица има свој фиксни телефон и локал, 
професори не морају да излазе из учионица када је нешто потребно. Све просторије су повезане и 
комуникација међу особљем је знатно олакшана. 

ШКОЛСКИ РАЗГЛАС: Све просторије у школи су опремљене разгласом преко кога се пушта пријатна 
музика за време одмора.



СМС СИСТЕМ И ВИДЕО-НАДЗОР
Један од циљева школе је безбедност ученика. Зато СМС порукама 
свакодневно обавештавамо родитеље о одсуствовању са часа 
или недоласку ученика у школу. Исто тако ученицима шаљемо 
обавештења везана за наставу и школу. Све просторије школе, 
од дворишта до учионица, покривене су камерама па су видео- 
надзором обухваћене све школске активности. Родитељи имају 
могућност да од куће, посредством шифре и интернета, присуствују 
часу у учионици свог детета. 

ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ
У функцији подизања квалитета образовања, једна од битних каркеристика школе је да се наставни 
садржаји остављају на серверу, тако да ученици имају могућност да и од куће приступе градиву. Сваки 
разред има свој сервер са кога ученици преузимају наставне јединице и презнтације. То је посебна 
погодност за ученике који из неког разлога нису присутни на настави (спортисти, болест, оправдани 
разлози). Они могу у сваком тренуку преузети наставно градиво и тако бити у току са радом на часу и 
самостално напредовати у  учењу.

СВЕМИРСКА ЗБОРНИЦА
Зборница у Е-Гимназији је названа ,,свемирска” због врхунске опреме која је доступна 
професорима. Поред великог, професионалног фото-копир апарата, ту су и брзи рачунари 
уз велике радне мониторе, брз интернет, велики телевизор са дигиталним сигналом, 
ормарићи за професоре у којима држе приручну литературу, ђачке књижице итд. Све то 
олакшава и омогућава добру припрему за мултимедијалну наставу. Зборница је пријатан 
кутак, естетски и технички опремљен где се професори опуштају после часова, друже и 
размењуjу стручна искуства.

НАШИ ТОАЛЕТИ
Као и у свакој домаћинској кући, и у нашој школи се води рачуна о хигијени. У ту сврху инсталиране су 
електронске wc шоље које се сваки сат саме дезинфикују, затим бесконтактна пена за прање руку као 
и сушачи за руке. Ученицима и запосленима су на рaсполагању и електонски алкохолни дератизери за 
дезинфекцију руку који су идеалани да спрече ширње инфекција.



ЗАШТО НАША СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА?
Већ дужи низ година Е-Гимназија прати успехе својих ученика спортиста и пружа 
им највећу могућу подршку. Поносни смо на наше државне репрезентативце, као и 
на све оне који су својим успесима красили стране многобројних спортских новина. 
Истовремено смо им и захвални јер су нам указали на проблеме са којим се данас 
суочавају спортисти средњошколци. Поучени искуством, имајући у виду значај спорта, 
одлучили смо да помогнемо сваком нашем ученику који поред професионалног 
бављења спортом жели да буде укључен и у редовне школске обавезе. У жељи да 
наши будући ђаци имају што бољи успех у спорту, анагажовали смо најеминентије 
стручњаке из области спорта са територије Војводине. Поред тога, спортски центар 
Меридиана располаже огромним капацитетом y виду спортских терена и смештаја.

О НАМА
Спортска академија Меридиана - Е-Гимназија у Новом Саду добила је дозволу за 
рад у октобру 2014. године од Покрајинског секретаријата за образовање. Ради се о 
приватној гимназији општег типа (школовање траје 4 године) са акцентом на:

•  Спорт
•  Максималну подршку спортистима 

Спортска академија Меридиана - Е-Гимназија простире се на 12000 квадратних метара, 
са 11 тениских и 3 терена са вештачком травом за мали фудбал. Поред најмодерније 
опремљених терена осветљених са 120 рефлектора, Спортска академија Меридиана 
- Е-Гимназија располаже смештајним капацитетима, кантином, рестораном и 
савременим учионицама за извођење редовне школске наставе. 

Настава у оквиру Спортске академије Меридиана - Е-Гимназија прилагођена је 
потребама ученика који се активно баве спортом и терминима тренинга, припремама 
за такмичења и такмичењима. Обезбеђена је и исхрана ученицима који нису из Новог 
Сада. (протеинска исхрана, воће, поврће...)



ФАКУЛТАТИВНИ  НАСТАВНИ   ПРЕДМЕТИ
1.       Спортска  физиологија
2.       Спортска  психологија
3.       Здрава  исхрана, метаболизам  и  антидопинг
4.       Креативност  и  логика у  спорту
5.       Превенција  повреда
6.       Теорија   спорта  (ученик  би  слушао  теорију  оног  спорта  којим  се  бави)
7. Дијагностика ( ученици могу користити услуге дијагностике и био механике)

Као  и  нашем   објекту   у  Радничкој  20, и  у  спортској  гимназији  се у свакој   
учионици  налази   по  један  велики  LCD-LED  екран  за  наставу, један  мањи  екран  
за  електронску  огласну  таблу  и  брзи  бежични  интерент. Настава је прилагођена 
интересовањима ученика и могуће су консултације од куће.

Смештај подразумева собу са два кревета, орманом, телевизором и купатилом. У 
истом склопу, на првом спрату, налази се и трпезарија за сва три оброка. Ово смо 
предвидели за ученике који нису из Новог Сада.



WWW.E-GiMNAZIJA.ME

Е-ГИМНАЗИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
Е-Гимназија отвара и своју трећу школу и то на црногорском приморју. Будва је град 
где се опрема најмодернији школски објекат у региону. Зграда од белог мермера, нове 
учионице и мали амфитеатри учиниће школовање ученика из Црне Горе посебним 
задовољством. Концепт рада је исти: Општи смер Гимназије уз много информационих 
технологија и лаптоп за сваког ученика. У случају да желиш да се школујеш уз сунце и 
море уз модерне дигиталне трендове, ова школа је за тебе.

Савремени услови за наставу чине пријатан боравак ученика у школи, стварају 
амбицију и заинтересованост за даљи рад. Мултимедијална настава мења класичне 
фронталне методе и ученици склони дигиталним сервисима и мрежама врло лако 
усвајају ново градиво. Е-Гимназија има проверен начин рада који доноси резултате.

Ми смо прва  приватна средња школа у Црној Гори и пред нама је тежак задатак, а 
то је да нове младе генерације спремимо за академски живот. То је изазов који смо 
прихватили и попут наших ученика из Србије, знамо да ће будући ученици у Црној Гори 
бити образовани и паметни људи, спремни за студије на било ком факултету у земљи 
или иностранству.



,,Образовање је снага - 
сналажљивост је илузија.”



СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
www.sa-megim.org

 
СТОЈАНА НОВАКОВИЋА БР. 2

НОВИ САД

ГИМНАЗИЈА ОПШТЕГ СМЕРА
www.e-gimnazija.org

РАДНИЧКА БР. 20
НОВИ САД

Контакт телефони:
021/477-8220
021/529-456


