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Округли сто и Азбукум 

Курсеви српског језика за 
почетни, GCSE и A ниво 

уз акредитоване програме

      Округли сто у сарадњи са Центром за српски језик и културу 

Азбукум организује  акредитоване курсеве српског језика 

од септембра 2022. године. Према нивоу курсеви трају до јула 

2023, односно, јануара 2024. Након успешно савладаног курса 

полазници добијају званично призната Сведочанства и Потврде 

о стеченом знању српског језика. 

Док Центар Азбукум обезбеђује садржај курсева и наставне 

материјале, Округли сто организује наставу и врсне предаваче. 

       Центар Азбукум (www.azbukum.edu.rs) са седиштем у Новом 

Саду искључиво се бави српским језиком као страним, 

нематерњим или завичајним и једина је институција овог типа не 

само у Србији, већ и у свету. Од свог оснивања 1995. године до 

данас поставила је највише стандарде у предавању српског 

језика, како деци и младима, тако и одраслима. Уџбеници и 

наставни материјали које Азбукум креира, најсавременија онлајн 

платформа за самостално учење (АОС), као и методика рада - 

представљају врхунски приступ српском језику. Азбукумови 

програми српског акредитовани су од стране Министарства 

просвете Репубике Србије 2017. Сви Азбукумови програми су 

усаглашени и са Заједничким реферетним оквиром Европске 

скале знања страних језика (Common Eurоepean Framework - CEF).  

Српски баш по твојој мери!

http://www.azbukum.edu.rs/


Курсеви
 

У понуди имамо курсеве за потпуне почетнике (А1 ниво ЦЕФ
скале), као и курс за нижи ниво (А2 ниво - еквивалент GCSE 
Foundation Level). Уједно се организују и курсеви за Б1 ниво  
(еквивалент  GCSE Higher Level) и Б2 ниво (еквивалент A Level). 

 
Коме су намењени курсеви?

Курсеви су намењени полазницима узраста од 12 до 17 година који 
живе у Уједињеном Краљевству и Ирској, односно, широм света - 
особито ако су са енглеског говорног подручја. Без обзира да ли 
поседујете веома мало, или нимало знања српског, односно, већ 

веома добро владате српским језиком, курсеви које нудимо 
пружиће вам отривање српског на најлепши начин. Заступљено је 
усавршавање свих језичких вештина: говора, читања, разумевања, 

писања, граматике, правописа,  као и прича о српској култури, 
традицији, веровањима, те савременом начину живота младих у 
Србији и свету. Сви полазници који имају извесно знање српског 

пре уписа је потребно да ураде дијагностички тест на основу којег 
се утврђује улазни ниво знања и одређује програм по ком ће се 

учити. 

  
Уколико не буде довољан број уписаних да се формира 
орджива група на одређеном нивоу, заинтересованим 

полазницима ће бити препоручено да се укључе на 
курсеве у Центру Азбукум. 

 

Српски баш по твојој мери!

Округли сто и Азбукум 



Када и како?

 
Курсеви за почетнике (A1) и GCSE основни ниво (A2) трају једну 

школску годину, од касног септембра 2022. до јула 2023, док курсеви 

за више нивое: GCSE виши (B1) и A ниво (B2) трају дуже:  од касног 

септембра 2022. до јануара 2024.  Сви курсеви се одржавају онлајн 

на бази два сусрета недељно. Суботом по 90 минута (уз 10 минута 

паузе) и један радни дан по 60 минута (овај дан се утврђује са 

полазницима приликом уписа тако да буде у складу са њиховим 

осталим обавезама). Будући д ај настава онлајн, упис је отворен за 

све заинтересоване широм Уједињеног краљевства и Ирске, као и 

за полазнике из осталих земаља енглеског говорног подручја). 

Свим полазницима ће бити дат приступ Азбукумовој онлајн 

платформи АОС* за додатна вежбања  (читање, слушање, 

граматичке вежбе, игре, видеа) и подршку у виду домаћих задатака 

од 30 до 60 минута недељно. Вежбања на АОС-у могу да се раде 

било када током недеље са било ког уређаја (компјутер, таблет, 

паметни телефон).

АОС* је саставни део курса 
српског језика и неопходно је да 

се радовно ради, не би ли 
полазници успешно савладали 

планирано градиво.  
https://aos.azbukum.edu.rs/

Српски баш по твојој мери!

Округли сто и Азбукум 



Ревизорни тестови и Завршни испити
 

Напредак сваког полазника курса прати се редовно током 

читавог курса. На основу редовних ревизорних тестова које 

заједнички припремају предавачи Округлог стола и Азбукумов 

тим стручњака, јасно се види напредак сваког полазника 

понаособ. 

За нивое А2, Б1 и Б2 организује се Завршни испит на крају 

курса. Овај испит се састоји од усменог и писменог 

дела(читање и разумевање, слушање, језик у функцији и 

писање састава). 

Испит организује и оцењује тим Азбукумових стручњака.  

Сведочанства и 
Потврде о знању српског 

Сви полазници који присуствују настави 
минимум 75% и у потпуности (100%) 

савладају садржај АОС плаформе, стичу 
право на добијање Сведочанства о 
похађању курса.  Они који полажу 
Завршни тест за свој ниво добијају и 

званичну  Потврду о знању српског језика 
којом се јасно истиче ниво знања према 

ЦЕФ скали.
Сведочанство и Потврда о нивоу знања 

су признати документи од стране 
Министарства просвете Репубике Србије и 

могу послужити као валидни приликом уписа 
на неки од универзитета у Србији. 

Српски баш по твојој мери!

Округли сто и Азбукум 



Додатне информације
За више информација о курсевима и упису, 

пишите  Oлги Станојловић 
olga.stanojlovic@btinternet.com

 

Курсеви за све нивое 
и старосно доба 

од 12 до 17 година
 

Уколико вам понуда наших курсева не дговара у 
потпоуности, пишите нам о својим посебним 
захтевима. Стојимо вам на располагању са 
жељом да вам обезбедимо најадекватнији 

програм српског језика. 
Молимо вас да пишете Олги Станојловић на 
 olga.stanojlovic@btinternet.com за савет или 

могућа прилагођавања курса вашим потребама. 

Српски баш по твојој мери!

Округли сто и Азбукум 

mailto:olga.stanojlovic@btinternet.com


Цена курса покрива: 

Наставу
(два пута недељно: 60' + 90)

 Наставне материјале

Дијагностички тест

Ревизорне тестове 
и Завршни испит

Сведочанство о 
похађању

Потврду о нивоу 
знања српског

Округли сто и Азбукум

Српски баш по твојој мери!
Округли сто и Азбукум 



 Резервиши своје место САДА!!!

 olga.stanojlovic@btinternet.com
 

Округли сто и Азбукум 

mailto:olga.stanojlovic@btinternet.com

