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Савременa гимназијa

Најбоље за најбоље

Светлана Белић Малинић, директорка Савремене гимназије
СВЕТЛАНА ВЕЛИМИРОВИЋ

САВРЕМЕНА ГИМНАЗИЈА ЈЕ прави пример
интернационалне школе 21. века ‒ напредан наставни програм на српском и енглеском језику, модерне учионице, најсавременија технологија и индивидуални приступ
ученицима.
Све ово оправдава слоган школе: Стварно другачија. А о томе по чему се Савремена
гимназија разликује од осталих, директорка Светлана Белић Малинић за НИН каже:
- Настава је креативна, интерактивна
и динамична. Нема сувопарног теоријског
градива ни ex cathedra предавања професора, већ ученици активно учествују
кроз интерактивне задатке и практичну

наставу. Овде ђаци не уче само за оцену,
већ за живот и стварање. Јер, када се једнога дана буду запошљавали, нико их неће
питати коју су оцену имали из математике
или енглеског, већ шта умеју да раде. Зато
развијају инвентивно размишљање за решавање конкретних проблема и ситуација,
неопходно за успех у 21. веку.
Још једна потврда колико је
наставни програм Савремене
гимназије другачији је недавна
номинација за награду „Global
Innovation Awards 2016”?
- Номиновани смо у категорији школа
са најиновативнијим образовним програмом, а награду додељују организација 21st

Оснивач Савремене гимназије регионални лидер у образовању
Концепт Савремене гимназије осмислио је проф. др
Валентин Кулето, оснивач и председник компаније LINK
group, која већ 20 година помера границе у образовању на
овим просторима употребом нових технологија у настави и
применом јединствене методе учења.
Проф. др Валентин Кулето заслужан је за развој прве
софтверске платформе за online едукацију у региону
(e-Learning), Универзитетског информационог система, као и
прве мобилне апликације за учење на даљину, а покренуо је
и прву образовну телевизију едуТВ.
Компанија LINK group, чији је део Савремена гимназија, представља јединствени
едукативни систем од 24 образовне установе и сервиса. Успешно се бави
високим и средњошколским образовањем, као и професионалном едукацијом и
сертификацијом из области савременог пословања и ИТ-ја, помажући полазницима
из преко 120 земаља света да постану успешнији.
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Century Learning и престижна едукативна
установа Пеарсон. Ово је други пут да смо
се нашли у овако одабраном друштву, с
обзиром на то да сам прошле године проглашена за једног од најбољих наставника
21. века.
Које методе користите да бисте
постигли тако добре резултате?
- У настави се користе најновије технологије као што су iPad уређаји, Google
образовне апликације, интерактивне табле, електронски дневник коме имају приступ и родитељи, јединствена e-Learning
платформа... Ученици користе посебно
дизајниране учионице ‒ Intelligent i Google
Technology Classroom, које представљају
спој напредне технологије, новог искуства
учења и образовања 21. века. Технологија
није сама себи циљ, већ је у служби што
лакшег и ефикаснијег стицања знања.
Ученици Савремене гимназије добијају и интернационалну диплому?
- Поред акредитације Министарства
просвете, школа је званично овлашћена и
од Одељења за међународне испите Универзитета у Цамбридгеу, што ученицима
омогућава да стекну и Cambridge дипломе, које им отварају врата најпрестижнијих
универзитета на свету.
За крај, ваша порука деци која треба
да изаберу средњу школу и њиховим
родитељима?
- Пред вама је важна животна одлука и
имајте на уму да је увек једина гаранција
успеха квалитетно образовање. Зато поклоните свом детету највреднији поклон
‒ срећну и успешну будућност.

