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кући

одржала

је

презентацију резултата пројекта “Да те цео свет разуме” –
други циклус бесплатног курса српског језика за дијаспору
преко компјутерског програма “Скајп”. Пројекат су реализовали
ОЦД Проактив, Филозофски факултет у Нишу и Канцеларија за
сарадњу са дијаспором Града Ниша, уз подршку Управе за сарадњу
с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије.
Oвом приликом студентима Филозофског факултета који су држали
часове српског језика деци и омладини из дијаспоре, обратили
су се начелница Службе за послове Градоначелника, Сања Милијић
Милојковић, представник Управе за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону, Вукман Кривокућа, испред ОЦД ПРОАКТИВ Иван
Топаловић; затим представници Филозофског факултета у Нишу:

декан Проф. др Горан Максимовић, Доц. др Ирена Теофиловић
Цветковић, проф. др Марина Јањић; и шеф Канцеларије за сарадњу
са дијаспором Града Ниша, Бојана Пејчић.
Презентовани су резултати пројекта, евалуација учесника у
пројекту која показује да су сви ученици из дијаспоре и њихови
родитељи (у случајевима где се настава држала малолетној деци)
задовољни оваквим видом наставе. Сви су дали највише оцене
пројекту: 11,5% дало је оцену 4, а 88,5% оцену 5.
У пројекту је учествовало 24 студента са Департмана за српски
језик Филозофсkог факултета у Нишу. Настава се одвијала два
пута недељно у трајању од 45 минута, у току 3 месеца за 35
ученика из дијаспоре. Ученици који су учествовали у пројекту
су из 10 различитих земаља: Грчка, САД, Енглеска, Норвешка,
Венецуела, Италија, Данска, Аустрија, Немачка и Мађарска.
Најчешћи мотиви за пријављивање ученика из дијаспоре били су
најпре учење матерњег језика и писање ћирилице, затим
комуникација са породицом и пријатељима из Србије, усавршавање
српског језика (граматика, правопис…), очување и неговање
српског језика, модеран вид учења језика као што је овај преко
скајпа и због евентуалног повратка и студирања у Србији.
Студентима

су

свечано

уручени

сертификати

Филозофског

факултета у Нишу о одслушаној едукацији о предавању српског
језика као завичајног, затим препоруке Града Ниша и Приручник
за предавање српског језика као завичајног.

