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Евалуација пројекта

„Онлајн учење српског језика као завичајног“

Нови пројектни циклус од 23. 07. 2017. до 23. 12. 2018.

год. под називом: „Онлајн учење српског језика као

завичајног“ био је организован од стране Удружења

Академске српске асоцијације (АСА) из Ниша уз

подршку Филозофског факултета и Високо техничке

школе струковних студија из Ниша а под

покровитељством Министарства културе

иинформисања РС.
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На реализацији пројекта било је ангажовано 

20 студента, а курс је похађао 25 полазника из 

дијаспоре. 

b…
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АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ЗАКЉУЧЦИ
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НИВО ПОЗНАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ПОЧЕТКУ КУРСА
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НИВО ПОЗНАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НАКОН ЗАВРШЕТКА КУРСА
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ПОРЕЂЕЊЕ НИВОА ЗНАЊА ПРЕ ПОЧЕТКА И НАКОН ЗАВРШЕТКА 

ПРОЈЕКТА
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Анализе показују видан напредак ученика у познавању српског језика.

Нема оних који не говоре српски.

Сви ученици су показали напредак у познавању српског језика током трајања

пројекта.

СВИ УЧЕНИЦИ СУ СЕ ИЗЈАСНИЛИ ДА БИ ЖЕЛЕЛИ ДА НАСТАВЕ ДА НА

ОВАЈ НАЧИН УЧЕ СРПСКИ ЈЕЗИК.
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ШТА МОТИВИШЕ СТУДЕНТЕ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ОВОМ ПРОЈЕКТУ?

1. Стицање праксе кроз овај вид наставе.

2. Стицање нових познанстава.

3. Упознавање других и другачијих култура.

4. Рад на очувању српског језика у угроженим срединама.

...
ГОТОВО СВИ СТУДЕНТИ БИ ПРЕПОРУЧИЛИ СВОЈИМ КОЛЕГАМА ОВАЈ ВИД ПРАКСЕ!
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ШТА МОТИВИШЕ СТУДЕНТЕ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ОВОМ ПРОЈЕКТУ?

Студенти-наставници након завршетка пројекта показују изузетно

задовољство због чињенице да су имали прилику да учествују на пројекту од

националне важности. Стицање праксе у раду представља важан извор

задовољства, али се овој чињеници придодају бројни коментари који се тичу

стицања нових познанстава, упознавања другачијих култура, сагледавање

ученичке заинтересованости за учење српског језика и српске културе и, на

крају, важности пројекта за очување српског језика у срединама у којина су

угрожени. У вези са тим, више од 80% студената изразило је жељу да поново

учествује на пројекту, са молбом да се повећа број часова који би требало да

буду одржани током три месеца.
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УТИСЦИ СТУДЕНАТА

1. Сарадња свих који учествују у пројекту је добро осмишљена.

2. Дивно искуство!

3. Учешће на овом пројекту је било веома добро искуство које може бити од велике користи свим професорима који

предају матерњи језик у школама.

4. Препоручила бих да пројекат траје мало дуже, зато што неки ученици живе на веома великим раздаљинама, услед

чега постоји велика временска разлика која некада онемогућава заказивање часова јер је тешко уклопити се

временски. Досадашње искуство је показало да велики број студената баш због овог проблема тешко успе да заврши

на време цео пројекат, те би било добро продужити му трајање бар за још неку недељу или за месец дана.

5. Надам се да ће се пројекат одржати и проширити.

6. Јако сам задовољна сарадњом са ученицима и организацијом пројекта.

7. Лепо искуство које доноси неке нове видике и доприноси оспособљавању за наставу уопште.

8. По мом мишљењу, овакве обуке би требало да трају бар шест месеци како бисмо са ученицима стигли да

обрадимо све што смо претходно замислили. Мало је то времена за једну државу као што је Србија и један овако

богат језик као што је наш српски језик.

9. Било је задовољство радити на овом пројекту.

10. Пројекат заиста напредује, што ме радује. Надам се да ће некад добити акредитован статус учења српског преко

Скајпа, јер не верујем да је досад било баш оваквих подухвата на нашем простору.



•МИШЉЕЊЕ ДИЈАСПОРЕ
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Степен задовољства учешћа у пројекту

СТЕПЕН ЗАДОВОЉСТВА УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ 

ОЦЕНА 

САРАДЊЕ НА 

ПРОЈЕКТУ 

ОЦЕНА ЗАДОВ. 

САРАДЊЕ СА 

ПРОФЕСОРОМ 

КОЛИКО СМАТРАТЕ 

ДА СТЕ 

УНАПРЕДИЛИ 

ЗНАЊЕ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА ТОКОМ 

ПРОЈЕКТА 

ЗНАЧАЈ 

СЕРТИФИК

АТА 

Средња 

вредност
4,8 5,0 4,0 4,0

13



НАСТАВАК УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

КРОЗ ИСТИ ПРОГРАМ 
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ОСТАЛИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СУ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОЛАЗНИЦИ КУРСА 

ИЗ ДИЈАСПОРЕ 
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РАЗЛОЗИ УЧЕШЋА НА ПРОЈЕКТУ

КОД ЂАКА 

• Боље савладавање језика и отклањање језичких недоумица.

• Усавршавање српског језика.

• Потребност систематског рада.

• Учење ћириличног писма.

• Остваривање контакта са матицом.

• Боље обављање посла.
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ДА ЛИ У ДИЈАСПОРИ ПОСТОЈИ ШКОЛА 

ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА? 

•1. У цркви, али само за млађе узрасте 

•2. У допунским школама

•3. Нема школе (највише одговора) 
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На питање чему вам може служити сертификат 

добили смо следеће одговоре

• Зарад личне мотивације;

• Као доказ да знам српски језик;

• Ради наставка школовања у Србији;

• Ради учешћа на конкурсима и у уметничким радионицама;

• Ради превођења на српски језик;

• Ради полагања српског језика као факултативног језика на факултету;

• Као додатни бодови при упису на факултет у земљи у којој живим.
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ИЗВОРИ ПУТЕМ КОЈИХ СУ УЧЕНИЦИ ДОШЛИ 

ДО САЗНАЊА  О ПРОЈЕКТУ

• Фејсбук;

• Породица из Србије;

• Пријатељи из земље у којој живе;

• Путем интернета;

• Преко радио-реклама;

• Путем новина;

• Преко сајтова удружења;

• Посредством конзулата и амбасада Србије у дијаспори.
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Медијска подршка 
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Утисци ученика из дијаспоре

•Хтела бих још једном да се захвалим удружењу

АСА и пре свега мом предавачу. Курс ми је много

помогао да боље савладам српски језик.

•Само напред, сјајна иницијатива за 21. век.

Раширите што даље, да људи у дијаспори сазнају за

ову сјајну могућност.

21



ХВАЛА НА САРАДЊИ И 

ДОПРИНОСУ НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ!
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