Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: струковне, основне студије
Назив предмета: Европски контекст националних култура (на ромском језику)
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Рајко Ж. Ђурић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Стицање продубљених знања о Европи, њеним народима и националним мањинама, кроз
излагања о европској историји и историјским процесима, друштвено-економском, политичком
и културном развоју и побољшању положаја националних мањина, с посебним освртом на
статус и права Рома, који представљају најбројнију националну мањину у данашњој Европи.
Познавање идеја и појмова Европе, европске интеграције, европских институција и процеса
доношења одлука, заједничке европске политике, способност комуницирања на матерњем
језику, уз коришћење одговарајуће стандардне теримнологије, интерпретација европских
догадјаја и процеса на матерњем језику.

Исход предмета
Студенти су овладали историјским сазнањима о историјским епохама, у распону од антике до
савременог доба, о културној историји Европе, политичкој историји и идеологијама у Европи,
процесу њеног уједињавања и структури ЕУ. Националне мањине и њихова права и слободе у
медјународним и европским документима. Развијена свест о новој Европи, правима и
слободама националних мањина, вештине комуницирања на матерњем језику о процесима
одлучивања у европским институцијама.

Садржај предмета
Теоријска настава
Европа и њен развој кроз историјске епохе: антика, средњи век, ново доба, савремено доба.
Културна историје Европе. Политичка историја и идеологије. Националне мањине у Европи.
Роми и њихов положај у европским државама. Холокауст Рома. Савремена Европа, европске
институције и националне мањине.Роми у савременој Европи. Расизам и његови облици.
Инклузија.

Практична настава:Вежбе и семинар:
Истраживања: Идентиковање европских речи и појмова у породици, у свакодневном животу, у
граду у којем се студира и у Високој школи струковних студија за образовање васпитача „М.
Палов“ у Вршцу. Називи европских институција на ромском. Израда семинарског рада.

Литература
Маран Мирча: Преглед историје цивилизације
Дјурић Рајко: Историја Рома
„
Историја холокауста Рома
„
Расизам: „Куга XX века“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.12/2009, Н.Сад-Сремска Каменица
„
Роми у европској књижевност, Београд 1996
Пери Марвин: Интелектуална историја Европе,Београд 2000
Хејвуд Ендру: Политичке идеологије, Београд 2005
Кривокапић Борис: Заштита мањина у порецима националних држава, Београд 2004.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Семинарске вежбе:
Студијски истраживачки
2
1
рад:

Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
15
25

