
Driven by our commitment  to success of all SCCSD students and disire to see them make an 
even greater progress on their path to Serbian language proficiency. Being aware of the fact 
that language acquisition is a complex process, we searched for solutions and answers to our 
questions and students' needs, such as: 
 
 

 Credibility of a formal and internationally accredited academic program for language 
learning, 

 Systematization of the curriculum and more efficient lesson planning,  

 Standardization of the instruction and assessment,  

 Achieving a more homogeneous proficiency level within classes,  

 Opportinities for the students to acquire language independently out of class, or more 
often than once a week.  

 
After a long search and collaboration with other Serbian language schools from around the 
world, we have decided to improve our instruction by incorporating the Azbukum program in 
our school, in cooperation with the Serbian language and culture center Azbukum, in Novi Sad. 
Azbukum has been operating for over 25 years, during which time, a group of Serbian language 
experts developed very successful language acquisition programs for students at different ages 
and proficiency levels. Each program includes a textbook and an interactive online platform 
where students can work on activities related to the lessons after class.  
Feel free to reach out to us with any questions or concerns. 
 
SCCSD 
 



Вођени нашом посвећеношћу и жељом да видимо како ученици још више 
напредују на свом путу ка познавању српског језика. Свесни чињенице да 
је учење језика сложен процес тражили смо решења и одговоре на разна 
питања и захтеве који су се наметали, а то су пре свега:

• кредибилитет озваниченог и међународно признатог академског 
програма учења језика,

• систематизација наставног програма и ефикаснија припрема часова,
• правац наставе и стандардизација провере савладаног градива,
• постизање складнијег нивоа знања ученика у групама,
• могућност да се деца самостално баве учењем језика и након 

часова, чешће но једном недељно.

Након дугог трагања и размене искустава са другим школама српског 
језика широм света одлучили смо да унапредимо наставу увођењем 
Азбукум програма у нашу школу, у сарадњи са Центром за српски језик и 
културу Азбукум у Новом Саду. Азбукум постоји више од двадесет и пет 
година и за то време група врхунских стручњака у области српског језика 
и културе развила је изузетно успешне програме за учење језика за 
полазнике различитих узраста и нивоа знања. Сваки од тих програма 
прати одговарајући уџбеник и интерактивна интернет платформа на којој 
ученици могу након часа одрадити разне вежбе у вези с лекцијама у 
уџбенику.
У колико имате потребу за додатним обавештењима молимо Вас да нас 
контактирате.
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