
Настава се изводи путем великог LCD-LED екрана, у примени је и бежични "ваздушни" миш који се може користити у 
кабинету од стране ученика.
Кабинети поседују звучне системе што олакшава предавања са мултимедијалном тематиком, а школа поседује и FULL 
HD видео бим пројектор који може да приказује видео записе високе резолуције.
У објекту постоји и мала просторија под именом CYBER ROOM, где ученици могу
повезати свој лаптоп на брз интернет и на велике LCD екране.
Школа поседује брз жичани и бежични интернет у свим просторијама и дворишту школе са филтерованим интернет Школа поседује брз жичани и бежични интернет у свим просторијама и дворишту школе са филтерованим интернет 
саобраћајем велике брзине од 60 Mbit/s.
У оквиру школе постоји кафе клуб са повлашћеним ценама за ученике, као и наша хамбургерија
под именом Е-Клопа, где се за ученике праве производи по посебним ценама.
Школа за наставу биологије поседује електронски микроскоп који се повезује на рачунар
и све препарате је могуће меморисати у рачунар у виду фотографија или видео записа.
У оквиру школе постоји и мала читаоница са најновијим енциклопедијама и на располагању је 10-ак недељних и У оквиру школе постоји и мала читаоница са најновијим енциклопедијама и на располагању је 10-ак недељних и 
месечних часописа, из области науке, технике, забаве, културе и образовања на које је школа претплаћена.
Школа за наставу физичког васпитања повремено користи и Nintendo Wii опрему путем које се могу изводити 
различити спортови у виртуелном облику.

Сваки ученик добија свој лични лаптоп рачунар.
Настава се за све предмете може пратити путем лаптоп рачунара.
Књиге су обавезне за све предмете, а свеске су обавезне за: математику, физику и хемију,
а за остале предмете је то ствар договора са професорима.
Све наставне јединице се припремају у електронском облику (power point, pdf, фотографије, excel, word ...) и ученици 
након наставе или на часовима могу да их преузму са централног сервера на свој лаптоп једним кликом.
Ученици добијају личну адресу електронске поште на домену сајта школе: Ученици добијају личну адресу електронске поште на домену сајта школе: ime.prezime@e-gimnazija.org и могу је 
користити преко школског webmaila или са свог рачунара из неког email клијент програма.
Ученици у кабинете улазе са ID електронским картицама или са отиском прста.
Сва обавештења око наставе и дешавања у школи  ученик добија на мобилни телефон преко SMS порука.
Сва обавештења и документа у вези рада школе се налазе на интернет сајту школе на адреси: www.e-gimnazija.org
Веома активна комуникација са ученицима се врши и преко Веома активна комуникација са ученицима се врши и преко facebook-a, twier-a и два блога који воде професори 
школе. Facebook профил је на адреси: Е-Гимназија Нови Сад, а један од блогова на адреси: hp://informaka-
egimnazija.blogspot.com  
Професори користе Електронски Дневник путем кога родитељи и ученици могу да прате успех
и све оцене ученика изван школе.
Комуникација са одељенским старешинама је могућа телефонским путем јер су им додељени службени мобилни 
телефони.
Повремено се ученицима дају задаци, питања или реферати путем електронске поште или школског facebook профила, Повремено се ученицима дају задаци, питања или реферати путем електронске поште или школског facebook профила, 
које ученици радо решавају и добијају оцене.
Школа је ученицима омогућила да воде свој Counter-Strike сервер на IP адреси који је доступан 24ч од куће: 
193.104.68.47:27069
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