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 Након Првог сусрета гимназијa, одржаног 2015. године, чији је организатор била 
Земунска гимназија,  одлучено је да ће реализатор овогодишњих  сусрета бити Српска 
гимназија „Никола Тесла“ из Будимпеште.  Том приликом, гимназија из Будимпеште се 
обавезала да ће пројекат проширити, што је и учинила. Осим прошлогодишњих учесника овог 
пројекта: Гимназија „ Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, Гимназија из Шкофја Локе, Гимназија 
„Јован Дучић“ из Требиња и наша Земунска гимназија, пројекту су се прикључиле још две 
гимназије  IV београдска гимназија и Гимназија „Орче Николов“ из Скопља.  

 



Тема овогодишњег истраживања била је Улога професора у наставном процесу. Истраживање 
је  у нашој школи обављено у јануару и фебруару ове године. У прикупљању, обради података 
и анализи добијених резултата учествовали су ученици четврте године: Павловић Наталија, 
Јевтић Нађа, Радовановић Лука, Османовић Денис, Шупељак Јелена, Ковачевић Ана Марија, 
Ђоровић Петар, Матић Коста, Поповић Марко и Милица Радумило и проф. Јованка Станојевић 
Брзаковић.   

 

 

Сусрети су трајали  од 7. до 11. марта, а нашу школу представљали су  ученици: Османовић 
Денис, Поповић Марко и Радумило Милица на челу са проф. Јованком Станојевић Брзаковић.  

Првог дана, уз поздравни говор директорке пештанске гимназије, учесници су представили 
гимназије и градове из којих долазе. Након тога, домаћини су се потрудили да нам слободно 
време улепшају шетњом  кроз њихов град.  

 



 

 

Другог дана манифестације, учесници су приказали резултате својих истраживања у виду 
презентација.  Примећено је да се гимназије сусрећу са сличним потешкоћама у раду. Увече је 
приређен посебан програм за Дан жена у којем су учествовале Драмска секција гимназије из 
Будимпеште, као и Драмска секција Земунске гимназије.  

 

 

Уз пратњу домаћина, трећег дана, учесници су посетили Парламент, Базилику св. Стефана, 
Синагогу, а након ручка и интерактивне радионице у којој су имали прилику да се боље 
упознају кроз квиз знања, наставили су обилазак центра града, Ваци улице, Дунавског кеја, 
српске цркве... Увече је уследило ноћно разгледање Будимпеште бродом, које је оставило 
снажан утисак како на ученике, тако и на професоре и директоре.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Последњег радног дана сумирани су резултати истраживања  и размењене идеје о побољшању 
и унапређивању рада у гимназијама. Изабран је и домаћин „III сусрета гимназија Европе“ -
гимназија Шкофја Лока, из Словеније. Након обиласка Сентандреје, ученицима је приређена 
опроштајна журка.  

 

II сусрет гимназија Европе прошао је изузетно добро. За то су заслужни организатори, 
професори, представници школа, али понајвише ученици-домаћини који су сепотрудили да 
својим добрим расположењем пруже незабораван доживљај свим учесницима. 

 

 
 


