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ОБУКА (за) ПРЕДАВАЧА 

СРПСКОГ КАО 

СТРАНОГ/НЕМАТЕРЊЕГ 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА? 

Азбукумов програм обуке намењен је предавачима који се баве српским 

језиком као страним/нематерњим. Могу то бити врсни лингвисти или особе 

које су се на позицији предавача нашле стицајем околности, а да се нису 

формално бавиле лингвистиком. Битно је да поседују жељу и потребу да 

усаврше своје методе у раду, као и да дођу у додир са другим колегама 

предавачима. Разменом искустава, идеја и утисака засигурно ће оснажити 

своје умеће предавања српског језика.  

Ова обука ће уписанима широм отворити врата Центра Азбукум, реткој 

институцији које се бави српским као страним/нематерњим језиком више од 

двадесет и пет година. Модераторке обуке приказаће Азбукумов приступ 

српском, темама које представљају препреке у раду, „алатима“ којима се у 

Азбукуму служимо да унапредимо наставу и начинима на који пратимо 

напредак својих полазника.  

Отварајући врата своје куће желимо да заинтересоване колеге уведемо у 

свет који служи на ползу свима који српски уче. Иако многи предавачи свет 

Азбукума донекле познају кроз уџбенике које већ користе у својој настави, 

сада им се пружа шанса да са ауторкама и предавачима Азбукума открију 

како се најлакше и најефикасније српски језик може предавати и савладати. 

Како у критичним ситуацијама „тешко“ преиначити у „лако“, а „немогуће“ у 

јасно, питко и заносно градиво.  

 

ШТА СЕ РАДИ НА ОБУЦИ? 

 

• Упознаје се Азбукумов систем рада, скала српског језика, извори 

наставних материјала и најновији токови приступа језику.  

• Упознају се предавачи српског међусобно, на редовним ревизорним  

сусретима. 

• Умрежавају се подаци, информације и идеје. 

• Раде се практични задаци и вежба на примерима. 
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КАКО ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА ОБУКА? 

Обука је подељена на два типа делатности: теоријски и практични.  

Теоријски део садржи листу од тема које модераторке курса обрађују у 

форми видео записа. Видео записима се приступа након уписа на обуку, 

оним ритмом како се буду постављали. Пут до видео лекција даје се преко 

имејла. Током једне седмице постављају се по две теме. Обезбеђена су 

минимум два дана паузе између постављених видео записа и ревизорних 

сусрета са модераторкама.  

Датуми и време постављања видео лекција и сусрета уживо биће дати 

неколико дана унапред. Приликом сусрета можете постављати питања, 

решавати проблемске задатке и добијати анализе својих домаћих задатака. 

Планирано је да се обради једанаест тема. 

Приступ материјалу и прегледање видео записа је неограничено док траје 

обука.  

Практични део обуке чине задаци које полазници добијају уз видео запис на 

одређену тему. Сви задаци су уско повезани са темом која се обрађује. 

Током недеље биће понуђена по два термина за ревизију урађених задатака 

и разговоре уживо са модераторкама обуке. Ови сусрети биће рађени преко 

скајпа или зума. 

Предвиђени рок трајања обуке је од 16. јануара до 28. фебруара 2021. 

године.  

Распоред и ритам рада прилагођава се слободном времену полазника.  

 

 

ТЕМЕ  

 

Тема 1   ЈЕЗИЧКО СКАЛИРАЊЕ – ЧЕМУ СЛУЖИ?  

  Опште напомене и увод у третман српског језика по нивоима 

 

Тема 2    АЗБУКУМОВА СКАЛА ЗНАЊА СРПСКОГ: А1 НИВО 
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Тема 3  АЗБУКУМОВА СКАЛА ЗНАЊА СРПСКОГ: А2 НИВО 

 

Тема 4  АЗБУКУМОВА СКАЛА ЗНАЊА СРПСКОГ: Б1 и Б2 НИВОИ 

 

Тема 5    АДАПТАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА –  

КАКО С(В)Е ПРИЛАГОДИТИ ПОЛАЗНИКУ? 

 

Тема 6  АЗБУКУМОВА СКАЛА ЗНАЊА СРПСКОГ:  Ц1 НИВО  

 

Тема 7  КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА –  

ЗА СВАКОГА ПОНЕШТО 

  

Тема 8  АЗБУКУМОВИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРАСЛЕ 

 

Тема 9  АЗБУКУМОВИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДЕЦУ  

 

Тема 10 ОЦЕЊИВАЊЕ ПИСМЕНИХ РАДОВА  

 

 

Тема 11 АЗБУКУМОВИ ТЕСТОВИ  
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МОДЕРАТОРКЕ ОБУКЕ 

 

Три врхунскe Азбукумовe прoфесорице и ауторке различитих настваних 

материјала креирале су садржај ове обуке са жељом да прикажу како се 

предаје српски у Азбукуму, односно, да се суоче са питањима и 

недоумицама које учесници програма доносе са собом. Све три 

модераторке иза себе имају небројене сате у настави на свим нивоима и са 

свим узрастима полазника, као и много ауторског искуства у стварању 

наставних материјала.  

 

Наташа Милићевић Добромиров, оснивач и руководилац Центра Азбукум, 

ауторка великог броја Азбукумових наслова и креаторка програма који се 

под кровом Азбукума одржавају више од двадесет и пет година. 

 

Биљана Новковић Аџаип,  предавач и ауторка многобројних уџбеника и 

дугогодишњи директор студија у Центру Азбукум. Тренутно ради на 

позицији руководиоца најновијег Азбукумовог пројекта – Онлајн курсева 

српског (АОС). 

 

Милица Кричковић, активни предавач и инстуркторка наставе, ауторка 

граматичких сегмената Азбукумових наставних материјала, креаторка 

великог дела садржаја тестова и предавач на Азбукумовим семинарима. 

 

 

 

 

 

  

Наташа

Биљана

Милица

Јако ми је ово искуство 

помогло, постигла сам и више 

него што сам мислила да могу, 

презадовољна и срећна. 

Највише ми је значио део са 

одређивањем нивоа и овај 

последњи са тестирањем и 

оцењивањем. Такође сам 

захвална и на томе што смо 

остали у контакту са колегама, 

то је моћан осећај, заиста. 

Тијана Томић 
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ПРЕ УПИСА НА ОБУКУ 

Пре почетка обуке сви заинтересовани треба да се јаве Центру Азбукум и 

пошаљу своју биографију и мотивационо писмо којим описују свој рад на 

пољу српског језика као страног и исказују своје потребе објашњавајући 

разлоге за пријављивање на обуку. Биографију и мотивационо писмо треба 

послати на azb@azbukum.edu.rs. Ваша биографија уз мотивационо писмо 

биће темељни предуслов за одређивање жеља и потреба сваког полазника 

понаособ. О овим жељама и потребама ће модератори водити рачуна током 

обуке.  

ПРОЦЕДУРА УПИСА  

 

1. Пошаљите своју биографију и мотивационо писмо на 

azb@azbukum.edu.rs 

2. Одаберите начин плаћања који вам највише одговара. 

3. Упутства за уплату добијате од администрације Центра Азбукум.  

4. Почетак курса: 16. јануар 2021. (тог дана ће бити организовано 

упознавање са модераторкама обуке и свим полазницима).  

5. Свим полазницима ће на располагању бити понуђено више термина 

за ревизорне сусрете с модераторкама. 

6. Прелиминаран распоред сусрета биће дат приликом упознавања 

 

 

ЦЕНА ОБУКЕ ПОКРИВА   

 

• лекције по темама у видео форми  

• материјале за вежбања  

• домаће задатке 

• ревизорне састанке са менторкама након сваке обрађене теме 

• ревизорне тестове по областима обуке  

• Потврду о похађању обуке 

 

 

 

mailto:azb@azbukum.edu.rs
mailto:azb@azbukum.edu.rs
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ЦЕНА ОБУКЕ   

основни пакет      12.450 динара/ 105 Евра за плаћања у целини ИЛИ 

    17.800 динара/155 Евра за плаћање у три рате: 

8.500  динара пре почетка обуке  

6.500 динара до 10.фебруара 2021. 

3.800 динара до 1. марта 2021. 

Додатне погодности: 

1. Сви полазници током трајања обуке обуке имају попуст од 30% на 

све  Азбукумове наслове.  

2. Полазници обуке који активно држе наставу српског имају прилику 

да пет својих ђака дарују једном онлајн фокус темом према 

сопственом избору. 

 

УПУТСТВА ЗА УПЛАТУ   

Уплату за Азбукумову Обуку предавача српског као страног/нематерњег 

можете извршити на један од начина: 

1. Уплатом у динарима на рачун Азбукум Центра 

2. Уплатом у девизама на рачун Азбукум Центра (уколико плаћате из 

иностранства) 

3. Уплатом у еврима преко ПејПала 

Упутства за уплату добићете приликом уписа од сарадника Центра Азбукум.  

azb@azbukum.edu.rs 

 

 

Нови Сад 

25. децембра 2020. 

mailto:azb@azbukum.edu.rs

