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Virtualna mreža za 
daljinsko učenje jezika

Segmenti suradnje 
Suradnja dvaju sveučilišta će se ostvarivati u sljede-
ćim segmentima:

– pokretanje Studentske virtualne mreže
– uključivanje studenata
– izrada baze podataka o studentima koji sudjeluju
u programu
– umrežavanje studenata učenjem hrvatskoga, špa-
njolskoga, njemačkoga i engleskoga jezika
– vrednovanje projekta
– diseminacija rezultata.

SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I MOSTARU
Održivost projekta 

Ciklus kontinuirane nadogradnje SVN projekta  

Raspored provedbe elemenata projekta 

Pilot projekt traje od travnja do kolovoza 2018.  
Prvi ciklus će započeti od rujna i trajat će do prosinca 2018.  

Pilot projekt 

Opis aktivnosti Vrijeme trajanja 

Faza 1 Poziv projektnim partnerima 
Projektni resursi 
Okupljanje i priprema sudionika 

Travanj 2018. 
Travanj 2018. 
Travanj 2018. 

Faza 2 Skype sastanci u paru Svibanj - srpanj 2018. 
Faza 3 Evaluacija projekta; projektni partneri i 

studenti 
Nadogradnja projekta i usvajanje nužnih 
promjena 

Kolovoz 2018. 

Faza 4 Diseminacija rezultata Kolovoz 2018. 

Shema funkcioniranja Studentske virtualne mreže

Z
ajednički projekt Sve-

učilišta u Zagrebu i 

Sveučilišta u Mostaru 

“Studentska virtual-

na mreža” donosi inovaciju 

u učenju stranih jezika. Svr-

ha projekta je implementira-

ti studentski program učenja 

jezika i kulture namijenjen 

sveučilištarcima koji su izvr-

sni govornici materinskoga 

jezika, i to studentima iz dru-

gih zemalja koji uče hrvatski 

jezik i studentima u Hrvat-

skoj i Bosni i Hercegovini koji 

uče strane jezike, osobito en-

gleski, španjolski i njemački. 

Na taj način oni će u kontaktu 

“na daljinu” s kolegama stu-

dentima, uz pomoć informa-

cijsko-komunikacijske teh-

nologije, usavršavati jezične i 

komunikacijske vještine i bo-

lje upoznati kulturu zemlje či-

ji jezik uče.

Hrvatski studiji Sveuči-

lišta u Zagrebu su nositelj i 

koordinator projekta, a pro-

jektni partner suodgovoran 

za provedbu je Sveučilište u 

Mostaru uz pomoć Sveučili-

šta Macquarie u Sydneyju. 

Projekt će koordinirati dr. 

Natasha Kathleen Levak, vi-

ša stručna savjetnica u Znan-

stvenom zavodu Hrvatskih 

studija. “Studentska virtu-

alna mreža” je usklađena sa 

strateškim ciljevima Hrvat-

skih studija i potrebama koje 

proizlaze iz poteškoće u pro-

nalasku izvornih govornika 

koji bi komunicirali s polazni-

cima jezičnog tečaja, te ne-

dostatka platforme za komu-

nikaciju između studenata u 

inozemstvu s izvornim govor-

nicima ciljanog jezika. Osim 

toga, projekt će pokušati od-

govoriti na potrebu bolje po-

vezanosti hrvatske dijaspore 

s Hrvatskom i Bosnom i Her-

cegovinom.

Implementiranje novih 

metoda učenja jezika nudi 

studentima mogućnost auten-

tičnijeg pristupa učenju. Ova 

metoda omogućuje studenti-

ma aktivnije uključivanje u 

proces učenja jezika, što mo-

že rezultirati i većom motiva-

cijom. Partneri u učenju jezi-

ka su važan izvor informacija 

o kulturi iz koje pojedini jezik

dolazi. Prednosti projekta su 

niski troškovi, jednostavna 

i provediva implementacija, 

zbog čega projekt ima visok 

potencijal održivosti, što je uo-

stalom pokazao sličan projekt 

u kojem su studenti godinama 

nastavili komunikaciju i prija-

teljstvo nakon završetka služ-

benog jezičnog tečaja.

Ciljane skupine su studen-

ti hrvatskoga jezika koji dola-

ze sa Sveučilišta Macquaire iz 

Australije i hrvatski uče kao 

drugi jezik, a većina ih ima 

hrvatsko podrijetlo. Studen-

ti engleskoga, španjolskoga i 

njemačkoga jezika smješteni 

su uglavnom u Zagrebu i Mo-

staru. Pilot-projekt već se pro-

vodi, a prvi ciklus kreće u ruj-

nu 2018. R.I.

Mostarski sporazum poticaj dijaspori
S

tudentska virtualna 

mreža kojom će biti 

omogućeno učenje je-

zika “na daljinu” služ-

beno je počela s radom potpi-

sivanjem sporazuma između 

partnera u projektu, sveučili-

šta u Zagrebu i Mostaru. Do-

kument su uoči posljednje 

sjednice Rektorskog zbora, u 

zgradi mostarskog Rektorata, 

potpisali rektori prof. Damir 

Boras i prof. Zoran Tomić, 

uz nazočnost koordinatorice 

projekta Natashe Kathleen 

Levak, te predstojnice Znan-

stvenog zavoda Hrvatskih 

studija Katice Ivande Jurče-

vić. Činu potpisivanja prisu-

stvovali su i rektori Šimun 

Anđelinović (Split), Vlado Gu-

berac (Osijek) i Nikša Burum 

(Dubrovnik), kao i njihovi su-

radnici.

– Ovim je projektom zami-

šljeno da se izvorni govornici 

međusobno podučavaju u jezi-

cima, i to preko različitih elek-

troničkih servisa, u vrijeme i 

na mjestima kad im to najviše 

odgovara. Takva komunika-

cija najbolji je način za učenje 

stranih jezika, pa smo zato i 

pokrenuli ovu suradnju iz-

među Sveučilišta u Zagrebu, 

odnosno naših Hrvatskih stu-

dija, i Sveučilišta u Mostaru 

– rekao je rektor Boras uoči

potpisivanja, koji je ovom pri-

godom najavio skori pozitivni 

završetak postupka akredita-

cije Hrvatskih studija kao sve-

učilišnog odjela.

Rektor Tomić je izrazio 

zadovoljstvo ovim zajednič-

kim projektom, jer “svaki 

naš iskorak prema Europi je 

vrlo važan za reputaciju na-

šeg sveučilišta i resurse ko-

je ono ima”. Zahvalio je i rek-

toru Borasu i čelnicima svih 

hrvatskih sveučilišta na pot-

pori Sveučilištu u Mostaru, 

posebno zbog toga što je zala-

ganjem hrvatske Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje i 

akademske zajednice mostar-

ska diploma jednako vrijedna 

kao i ona bilo kojeg sveučili-

šta u Hrvatskoj.

Dr. sc. Katica Ivanda Jur-

čević izrazila je zadovoljstvo 

što je nakon samo mjesec da-

na ovaj projekt zaživio, poseb-

no što će u njemu sudjelovati 

i Hrvati sa sveučilišta u Syd-

neyju, a najavila je i druge 

projekte kojima bi se Hrvat-

ski studiji povezali sa Sveuči-

lištem u Mostaru.

Koordinatorica projek-

ta Dr. Natasha Kathleen Le-

vak, povratnica iz Austra-

lije, smatra da je najvažniji 

rezultat studentske virtual-

ne mreže davanje mogućno-

sti australskim Hrvatima da 

uče hrvatski jezik i time se 

dodatno približe domovini 

svojih predaka. I.P.

Katica 
Ivanda 
Jurčević i 
Natasha 
Kathleen 
Levak s 
Hrvatskih 
studija 
IvIca Profaca

Damir Boras i Zoran Tomić, rektori sveučilišta u Zagrebu 
i Mostaru, nakon potpisivanja sporazuma o studentskoj 
virtualnoj mreži  IvIca Profaca
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Sklopljen je sporazum sa Sveučilištem u Mostaru 
22. 5. 2018. u 12:02 , Uređeno: 23. 5. 2018. u 11:13 , Maria Florencia Luchetti 

U srijedu, 9. svibnja 2018. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. 
Zoran Tomić potpisali su Sporazum o suradnji na projektu „Studentska virtualna mreža“, a čiji su nositelj i koordinator 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Mostaru te Sveučilište Macquarie u Sydneyju partnerske su institucije 
projekta.

Svrha projekta jest implementirati studentski program učenja jezika i kulture, namijenjen studentima koji žive izvan 
Republike Hrvatske i uče hrvatski jezik te studentima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji uče strane jezike.
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