Српски језик у пролећу - Летња школа “Свети Сава” Београд - 2019
Поштована децо, уважени родитељи,
Центар за Србе у расејању “Свети Сава” из Београда има велику част да вас
позове у “пролећну” Летњу школу “Свети Сава”- школу српског језика и културе
за децу и младе из расејања и Србијеу времену од 14. до 21. априла 2019.
(Београд, Крунска бр 8, Дом ученика “Јелица Миловановић”)
Овај термин смо одабрали на предлог родитеља из Европе када се дани школских
распуста, у највећем делу, поклапају у многим земљама где се слави Ускрс по
Грегоријанском календару. Свој идентитет смо стекли градећи Школу уз придев летња. Сан нам је да имамо и сезонске програме и било их је у октобру, у
фебруару… Сада први пут, на позив родитеља из расејања, градимо“пролећну”
Летњу школу “Свети Сава” - и радујемо се.
Основне информације: време и место “пролећне” Школе већ смо вам саопштили,
узраст деце и младих је од 8 до 18 година, смештај је у дому родитеља или рођака, а
програм се остварује у Дому ученика “Јелица Миловановић” где је и исхрана. Наш
радни дан траје од доручка у 9 до 21 ч. (По жељи родитеља, радни дан њиховог
детета биће прилагођен у послеподневним сатима).
О нама - укратко
Центар за Србе у расејању „Свети Сава“ из Београда бави се образовањем и
културом. Летња школа „Свeти Сава“ – школа српског језика и културе за децу и
младе из расејања и Србије је наш примарни пројекат.Она је организован креативан
боравак деце Срба из расејања у отаџбини, у Београду. Први програм остварен је
јула месеца 1995. У трећој смо деценији. Иза нас су (без лажне скромности) добри
резултати што не значи да не могу бити бољи. Полазници Школе до сада била су
деца скоро из свих европских земаља и са других континената: Аустралије, Азије и
САДа. Оно што нам чини највећу радост: многа деца се враћају годину две у нашу
Школу, све док не прерасту пројекат.
Модел Школе је једноставан: пре подне се одржавају часови (час Српског језика, час
Књижевности и креативан час), а после подне радионице, спортске активности и
сусрети са знаменитим личностима српске културе (са књижевницима, глумцима и
другим посленицима културе). Млади и стручни професори воде мање групе
ученика и са њима разговарају (глуме, певају, сликају). На часовима деца се не
оцењују, не проверава им се знање, већ се подстиче радозналост и развија љубав
према српском језику. Уједно, организују се посете оближњих споменика културе,
манастира, музеја… И једнодневни излет на Авалу.
Шта нас издваја? - Наш рад и однос према деци и младима. Наш радни дан је дуг
за многе који погледају сатницу у нашем програму; за децу и нас није. У то се увере
родитељи на завршној свечаности. По завршетку прве Летње школе “Свети Сава”
1995. године, па надаље увек казујем родитељима: упишите ваше дете ове године,
идуће оно ће вас подсећати на време уписа.
Поштована децо, чекамо вас у Београду, у пролећу! Придружите нам се, све
информације најбрже добијате на мобилни (Viberom) +381 64 126 28 91 и мејлом:
kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs
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