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БРОЈ УЧЕСНИКА НА ПРОЈЕКТУ

Предавачи
(5)

Ученици
(34)

УЧЕНИЦИ СУ СРБИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
СТАРОСТИ ОД 14 ДО 20 ГОДИНА.

НАСТАВУ СУ ИЗВОДИЛИ ПРЕДАВАЧИ
АКАДЕМСКЕ СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
КОЈИ ИМАЈУ АКРЕДИТАЦИЈУ

АГЕНЦИЈЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗА ДРЖАЊЕ ЧАСОВА СРПСКОГ КАО ЗАВИЧАЈНОГ И СТРАНОГ
ЈЕЗИКА.

ПРОЈЕКАТ ЈЕ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

УЧЕНИЦИ
НА ОСНОВУ УЗРАСТА УЧЕНИКА И ЊИХОВОГ НИВОА ЗНАЊА
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ФОРМИРАНО ЈЕ ОСАМ ГРУПА
КОЈЕ СУ ЧИНИЛИ ОД ТРИ ДО ПЕТ УЧЕНИКА.

Државе из којих долазе ученици су
Сједињене Америчке Државе, Канада, Аустралија, Велика Британија,
Шведска, Норвешка, Мађарска, Италија, Швајцарска, Грчка,
Француска, Аргентина и Русија.

Ученици су могли да се друже и размењују искуства
како на часовима тако и ван часова, на друштвеним мрежама.

УТИСЦИ УЧЕНИКА
Сви ученици су задовољни оваквим видом учења српског као
завичајног језика и радом својих предавача. Часови су одржавани
путем Скајпа.

У раду су коришћене различите интерактивне апликације.

Просечна оцена ученика о оваквом виду учења:

5
4
3
2
1
0

4,55

Мотивација за учење српског језика
1) Порекло и језик предака;
2) Споразумевање са породицом и пријатељима;
3) Унапређење комуникације;
4) Путовање у Србију или живот у Србији.

Добре стране на часовима српског језика
1) Упознавање других људи из различитих крајева света;
2) Прилагођеност предавача различитим временским зонама;
3) Играње улога у свакодневним ситуацијама;
4) Одличан предавач;
5) Опуштена и пријатна атмосфера уз шалу и смех;
6) Дружење са вршњацима и учење једни од других;
7) Начин организације часова.

Просечна оцена ученика о раду предавача:
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4,83

НАПРЕДАК УЧЕНИКА
Сопствена процена напретка
1) Напредовала сам много. Сада знам да користим времена и
деклинације и почела сам више да говорим по кући. (К. С., Велика
Британија)
2) Боље причам и читам српски језик. Испочетка нисам смела да
причам и нисам умела да склапам реченице. Сад ми је пуно лакше.
(М. Л. Н., Француска)
3) Разумем већину ствари које људи користе када разговарају са
мном на српском, али сам имала проблема са одговарањем. Овај
курс ми је помогао да лакше одговорam. (Б. М., Канада)

ВИШЕ НЕМА УЧЕНИКА КОЈИ НЕ ГОВОРЕ СРПСКИ!
Сви ученици су унапредили знање српског језика и
посебно усавршили комуникацијске вештине.
Само 13 ученика је пре овог курса учило српски језик, и то од своје
породице, у српској школи, цркви или на приватним часовима.

Да ли бисте наставили са учењем српског језика?

НЕ
33%
ДА
67%

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Академска српска асоцијација има акредитацију за све нивое
(А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2) учења српског као завичајног и страног
језика од стране Агенције за квалификације и Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.

ПРЕДАВАЧИ

Исидора Јакшић
Перовић

Ивана Симић

Ђорђе Шуњеварић

Катарина Миленковић

Милена Видојковић

УЧЕНИЦИ О ПРЕДАВАЧИМА
О Исидори…
Мислим да је моја учитељица сјајана са невероватним и
ентузијастичним ставом који ме је додатно мотивисао да научим више
српског. Увек је са осмехом започињала наставу и давала све од себе да нас
научи што је више могуће током ограниченог времена које је имала. (Р. К.
Шведска)

О Катарини…
Веома добра особа која говори неколико језика и прилагођавала се
свима како бисмо што више напредовали. (Н. Ј. Француска)

О Милени…
Милена је била невероватна учитељица. Предавала је енергично и
била је врло јасна и темељна и побринула се да сви учествују и разговарају
једни с другима. Увек је била весела и трудила се да пуно научимо. (К. С.
Велика Британија)

О Ивани…
Ивана је стварно искусна, мотивисана, увек доступна, пријатна,
љубазна, од помоћи, весела и симпатична. Види да волиш свој посао и уме
да пренесе љубав и њеним ученицима. (Е. М. Италија)
Ја бих као прво волео да се захвалим Ивани за све што је учинила за
нас студенте. Непрестано нас је мотивисала, увијек је заказивала часове
на начин који би одговорио нашим заузетим распоредима и баш се трудила
на часовима да нас увијек учи оно што је исправно на свој интересантан и
забаван начин. (Л. Ђ. Аустралија)

О Ђорђу…
Ђорђе је веома добар предавач, бодрио нас је и мотивисао. Веома је
стрпљив. Предавања су му била јасна. Адаптирали смо се једни према
другима. (М. Л. Н. Француска)
Диван, љубазан, културан, увек насмејан, САВРШЕН!!! Не налазим
довољно речи хвале за мог драгог предавача. (Ј. М. Грчка)

РАДИОНИЦЕ
Природни метод учења подразумева учење на основу стварних
животних ситуација, тако да су ученици учили српски језик на
конкретним примерима у виду радионица.
На радионицама су ученици могли да примене научено знање кроз
практичне задатке – симулације реалних ситуација.

Временска прогноза

У кухињи

У галерији

Код лекара

У ресторану

У туристичкој агенцији

На пијаци

У продавници технике

Реализован једноипомесечни курс у оквиру пројекта
Онлајн групна настава српског као завичајног језика
показао је велико интересовање наших људи у дијаспори
за овакав вид учења језика.

УЧЕНИЦИ СУ ИСТАКЛИ ДА У ЊИХОВОМ ОКРУЖЕЊУ ИМА

3 ПУТА ВИШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
http://www.kultura.gov.rs

АКАДЕМСКА СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА

www.asasocijacija.com

https://www.facebook.
com/asasocijacija/

https://www.instagram.
com/asasocijacija/

+381 64 2331666

https://www.youtube.
com/channel/UChfz_
VD7Zn3k2GVUNW
Orm6A

https://www.linkedin.
com/in/academicserbian-association7516721a3/

asasocijacija@gmail.com

