С Л О В О У С ВЕ ТУ О БРА ЗО В АЊ А
МАРИЈА ГЛУШЧЕВИЋ ДРАГАНИЋ, ПРЕДСТАВНИК САВА ОНЛАЈН ШКОЛЕ ЗА СЕВЕРНУ АМЕРИКУ

СРПСКИ ЈЕЗИК НА СВИМ
МЕРИДИЈАНИМА

- Поносни смо што „Сава” школа окупља децу из 52 земље широм света која са нама стичу
знања из српског језика, књижевности, историје, уметности, веронауке и културе, каже за
СЛОВО Марија Глушчевић Драганић
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азговарамо
са
Маријом
Глушчевић Драганић, представником САВА онлајн школе за Северну Америку.
n Када је основана,,Сава,, онлајн школа, ко су иницијатори и шта је основни циљ једне
овакве школе?
- „Сава” онлајн школа српског
језика, културе и традиције покренута је у јулу 2020. године,
а изникла је из Основне школе
„Звездобројци” у Београду, која
је у Србији увела иновативан начин образовања, баштинећи оно
најбоље из српске школе и културног наслеђа, а опет гајећи потпуну
отвореност према свету.
Навела бих речи Милутина Николића, једног од оснивача ОШ
„Звездобројци” и „Сава” онлајн

Час позоришта у САВА онлајн школи
школе, да је наша мисија да „негујемо српске душе ван матице и
да омогућимо сваком детету које
жели да учи српски језик прилику
да учи свој завичајни језик где год
живело на планети”.
„Сава” школа има циљ да кроз

Где год има српско дете, венац славе данас плете
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јединствен модел учења српског језика као завичајног, кроз
спајање са коренима, оствари код
својих ђака двојезичност и двокултуралност, уједно везујући нова
поколења у дијаспори са матичном земљом Србијом.
n Ко су ђаци и наставници
ове школе и на који начин је
организована настава?
- Поносни смо што „Сава” школа
окупља децу из 52 земље широм
света која са нама стичу знања
из српског језика, књижевности,
историје, уметности, веронауке
и културе. Наши ђаци уживају
у томе што у „Сава” школи имају
другаре истог порекла широм света.
Настава се одвија у мањим,
брижљиво формираним вршњачким групама по нивоу знања српског језика, тако да постоји баланс
интеракције и учења са вршњацима.
Наставни кадар чине врхунски
предавачи из Србије који, поред
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У С ВЕТУ ОБРАЗ ОВАЊ А С ЛОВ О
ПОЗИВ НА САРАДЊУ

Марија Глушчевић Драганић и Љубивоје Ршумовић Ршум у дружењу у
радионици САВА онлајн школе
своје стручности, поседују и обуку у
раду са савременим платформама
за извођење наставе на даљину и
припрему дигиталних наставних
материјала. У тиму са школским
психологом и педагогом, наставници развијају приступ настави српског као завичајног језика
узимајући у обзир културолошке
комплексности и утицај средине у
којој живе наши ђаци у дијаспори.
Укључени су и многи родитељи
који схватају значај квалитетне и
континуиране наставе. Кроз свеобухватан и систематски приступ
остварујемо заједницу која је посвећена целокупном развоју детета
и младих.

n Ко даје подршку ,,Сава,, онлајн школи, односно на који
начин се остварују програмски
планови?
- Настава се реализује по новом програму развијеном у школи „Сава” од
стране мултидисциплинарне групе
водећих српских и светских стручњака окупљених у нашем тиму. Програм прати специфичне исходе са
крајњим циљем да ученици свих
узраста и свих нивоа знања српског
језика савладају градиво из српског
језика, српске књижевности, српске
историје, веронауке, светске уметности и низа одабраних садржаја из
биологије, екологије, географије, математике и других предмета.

РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА
n Реците нам нешто више и о успеху ваше школе на конкурсу Задужбине ,,Доситеј
Обрадовић,,?
- У мају 2021. године Задужбина „Доситеј Обрадовић” организовала је традиционални конкурс „Радионица баснописаца”. Ово је тринаеста година по реду како
се одржава овај конкурс и ми смо захвални Задужбини која нам је дозволила да
учествујемо, с обзиром на то да су до сада учествовале само школе из Србије, у
којима је српски језик тај на којем се одвија целокупна настава. Тиме је наша радост још већа, јер смо у конкуренцији од шестсто радова који су пристигли из школа широм Србије, освојили две награде: трећу награду за нову литерарну форму
басне освојила је Маша Ћировић из Канаде за басну „Лос и пас”; специјалну награду
за ликовни израз добила је, као посебно признање, „Сава” онлајн школа српског
језика, културе и традиције.
Наша наставница српског језика и књижевности, Слађана Лукић Бундало, која стоји
иза овог успеха, рекла је следеће: „Изузетно сам поносна на све наше ученике који
су учествовали у овом конкурсу. Уживали смо читајући и слушајући басне, а потом смо крочили на Доситејев пут и покушали да осмислимо сопствене. Сматрам
да је такав креативан приступ, који омогућава ученицима да буду ствараоци своје
приче, а не само пасивни слушаоци, прави начин да се пробуде и развију језичке
вештине код наших ученика, али и усвоји култура и традиција која је мудрост басне
изнедрила. Чак и ученици који не владају у довољној мери српским језиком могу се
стваралачки изразити кроз илустрацију или стрип.
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Желели бисмо да овом приликом позовемо ваше читаоце да нас прате
на друштвеним мрежама и да нам
се придруже у радионицaма које су
заиста креативне и инспиративне, а
подсећамо вас да су бесплатне за сву
децу у дијаспори. Имали смо дружења
са Урошем Петровићем, Љубивојем
Ршумовићем, Александром Нинковић
Ташић, која је приближила деци Николу Теслу и Михајла Пупина и покренула
их на стазе Звездобројаца 21. века.
Месечно одржавамо и сусрете Читалачког клуба Књигобројци који је
првенствено покренут за ђаке „Сава”
школе, али узимајући важност мисије
ширења љубави према читању и књигама, отворили смо Књигобројце и за
осталу децу (уплата по сусрету је номиналне вредности од $7.50US).
Такође нудимо и бесплатне пробне
часове – позивамо вас да завирите
у чаробни свет „Сава” онлајн школе
српског језика, културе и традиције.
Заинтересовани родитељи могу се
пријавити на сајту школе SAVAedu.
com и добиће термин за упознавање
са нашим наставницима и распоред
за бесплатне часове. Контакт мејл је
info@savaedu.com.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
onlajnskolasrpskogjezika/
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
savaedu20/

Метода школе „Сава” преузима инспирацију из вишевековне
просветитељске традиције српског
народа, а интегрише све најбоље
што се развило у Србији (НТЦ
проф. Ранка Рајевића, методе проф. Светозара Бојанина,
проф. др Владете Јеротића,
др Зорана Миливојевића, научног центра Петница, итд), али
и у свету (Валдорф, Монтесори,
Емилија-Ромања, Пикерт, UWC,
фински модел, сингапурски модел,
итд.).
Развили смо и константно побољшавамо примену нових технологија у настави захваљујући
сарадњи са светски признатим
стручњацима.
Интерактивност,
креативност,
индивидуални
приступ и развој учења кроз игру
појачава се кроз филтрирану и дечијем развоју прилагођену примену најновијих софтверских и хардверских платформи.
наставак на страни 24
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С Л О В О У С ВЕ ТУ О БРА ЗО В АЊ А
n Да ли сарађујете са сличним школама на тлу Северне Америке, односно српске
дијаспоре широм света?
- „Сава” жели да помогне свим
организацијама и постојећим школама у дијаспори, тако што дели са
њима своја искуства и обучава их
за квалитетну наставу.
У српским заједницама са ограниченим ресурсима „Сава” школа је донела потребно решење и
омогућила школски програм и
наставу српског као завичајног
језика. Наша школа је сигуран
партнер у неколико заједница и
парохија широм САД.
Упознајући заједнице у дијаспори, увиђамо жељу на стотине родитеља да њихова деца знају свој
завичајни језик. Наша поколења
треба да знају српски језик, јер
ћемо једино тако сачувати своју
културу и носити свој идентитет.
Међутим, јасно увиђамо да нам
је у дијаспори потребна осмишљена организација, јединствен
образовни програм на планетарном нивоу, уједначен приступ и
умрежени сарадници, како бисмо
омогућили српском народу квалитетно образовање. Верујемо да
ћемо на тај начин сачувати дијаспору, укоренити образовање као
несаломиви стуб заједнице и тиме
сачувати културу и веру, везујући
дијаспору за матицу.

Основна школа Звездобројци, матична школа САВА онлајн школе

n Каква је сарадња са културним институцијама у Србији?
- За пројекте и програме које покрећемо за децу у дијаспори наишли
смо на свесрдну подршку институција у Србији – музеја, библиотека,
уметничких друштава попут фолклорних група и многих других. Захвални смо уметницима, писцима и
песницима који су гостовали у нашим
бесплатним радионицама за децу и
родитеље које су са сврхом да деца у
дијаспори заволе и развију осећај за
нашу књижевност, језик и културу,
и наравно понесу предивне успомене
из таквих креативних дружења.

Стефан из Индијане као Доситеј Обрадовић
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ТИМСКИ РАД
-За целовиту причу о „Сава” онлајн школи
немогуће је истакнути једну особу, истиче
Марија Глушчевић Драганић. Тренутно
наш тим укључује педагоге, психологе,
стручњаке у образовању и друге сараднике из Србије, САД, Норвешке, Енглеске,
Француске и Аустралије.
После више од 20 година рада у маркетинг комуникацијама у многим компанијама и индустријама у САД, као и рада
на културолошкој страни у дијаспори,
морам нагласити да рад у „Сава” онлајн
школи за мене представља највећу част
и задовољство. Ово је рад који инспирише јер је испуњен позитивном енергијом
и намењен је нашој деци и младима.
Идемо стазама Звездобројаца!
Марија Глушчевић Драганић је представник САВА онлајн школе за Северну Америку и сарадник у маркетинг тиму школе.
Рођена је у Пријепољу, Србији, а одрасла
је у Подгорици, Црној Гори. Студије маркетинг комуникација, као и студије позоришне режије, завршила је на TCU (Texas
Christian University) универзитету у Форт
Ворту, стекавши звање магистра. Живи и
ради у Далас-Форт Ворту, где је и оснивач
Културног центра РАСТКО.

Такође бисмо истакли подршку
Управе за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону и са поносом истичемо гостовање Арноа
Гујона у радионици „Сава” школе која је окупила децу широм
дијаспоре и са Косова и Метохије
да се упознају, подрже и остваре
своје споне, каже, специјално за
СЛОВО, Марија Глушчевић Драганић.
СЛОВО
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