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ПРВИ ПОЗИВ  

за учешће у реализацији и праћењу конференције  

 

 

Позивамо Вас да се укључите у рад Међународне конференције „Радујмо се 

речима матерњег језика – изазови и перспективе у настави ромског, румунског и 

српског језика”, која ће се одржати 25. марта 2020. године (среда) у просторијама 

Високе школе струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Омладински трг 1, 

26300 Вршац, Р Србија. 

Циљ Конференције је да кроз размену мишљења, искустава, као и 

истраживачких резултата, широј културној јавности укаже на значај очувања, 

развијања и усавршавања матерњег језика. Посебна пажња биће посвећена 

препознавању доминантних изазова са којима се данас суочавају говорници ромског, 

румунског и српског језика у мултикултуралној средини и васпитно-образовном раду 

како у Републици Србији тако и у другим европским земљама, као и конципирању 

могућих (теоријских и практичних) решења и путоказа за унапређивање затеченог 

стања, а у складу са захтевима модернога доба.  

Конференцију су подржали: Педагошки завод Војводине и Покрајински 

секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Војводине. 

 

Научни одбор скупа 

 

Доц. др Јелена Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Р Србија 

Др Рајко Ђурић, Висока школа струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Р Србија 

Др Љатиф Демир, Филозофски факултет, Загреб, Р Хрватска 

Др Вивијана Миливојевић, Институт за банатске студије „Титу Мајореску”, 

Темишвар, Р Румунија 

Др Марија Александровић, Висока школа струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Р Србија 

Проф. др Бриндуша Жујка, Висока школа струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Р Србија 

Др Ивана Ђорђев, Висока школа струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Р Србија 

 

 

У пленарном делу скупу ће се обратити: 

 

o доц. др Јелена Пртљага, директор Високе школе струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, школа-домаћин; 

o Далибор Накић, председник Националног савета ромске националне мањине Р 

Србије; 

o Данијел Магду, председник Националног савета румунске националне мањине у 

Р Србији. 
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Рад скупа се наставља кроз теме: 

 

Тема 1. Изазови и перспективе у настави ромског језика као матерњег  

(могућности извођења наставе ромског језика у Србији, Хрватској, БиХ и Шведској 

кроз изборни предмет у основним школама) 

 

Модератор: Елдена Станић, сарадница у настави, Висока школа струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија. 

 

Излагачи: 

• др Марија Александровић, професор струковних студија, Висока школа 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија; 

• Маја Јовановић, ОШ ,,Вук Караџић”, Дероње, Србија; 

• Александар Стојковић, ОШ „Ђура Јакшић”, Кикинда, Србија; 

• Љиљана Михајловић, председница Одбора за образовање Рома у Националном  

савету ромске националне мањине, Србија; 

• др Љатиф Демири, професор на Катедри за индологију на Филозофском 

факултету у Загребу, Хрватска; 

• Баки Хасан, координатор за ромски језик на Институту за језике у Стокхолму, 

Шведска; 

• Санела Бешић, Удружење ,,Кали Сара”, Сарајево, БиХ.  
 

 

Тема 2. Изазови и перспективе у настави румунског као матерњег језика 

(румунски језик као изборни предмет у основним школама у Србији) 

 

Модератор: др Еуфрозина Греоњанц професор струковних студија, Висока 

школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија. 

 

Излагачи: 

• проф. др Бриндуша Жујка, професор струковних студија, Висока школа 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац; Учитељски 

факултет, Београд, Србија; 

• Родика Алмажан, координатор за образовање у Националном савету румунске 

националне мањине у Србији; 

• проф. др Вирђинија Поповић, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија; 

• проф. др Маринел Негру, Учитељски факултет, Београд, Србија;  

• Себастијан Чортан, професор разредне наставе у ОШ „Олга Петров Радишић”, 

Вршац, Србија. 

 

 

Тема 3. Изазови и перспективе у настави српског језика као матерњег и као 

нематерњег језика 

 

Модератор: др Љиљана Келемен Милојевић, професор струковних студија, 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, 

Србија. 

 

 



4 

 

Излагачи: 

• др Ивана Ђорђев, професор струковних студија, Висока школа струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац и Елдена Станић, сарадница у 

настави, Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, 

Вршац, Србија; 

• др Љиљана Келемен Милојевић, професор струковних студија, Висока школа 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац и Милица Петровић, 

васпитач, студент мастер студија Високе школе струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац, Србија; 

• Ивана Јенча, васпитач, Вршац, Србија; 

• Софија Кукић, педагошки асистент, представник Језичког клуба Високе школе 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија. 

 

Тема 4. Неговање матерњег језика (ромски/румунски/српски) у наставној теорији 

и пракси (сумирање резултата рада у секцијама; конципирање могућих, теоријских и 

практичних, решења и путоказа за даљи рад; обједињена промишљања као прилози 

проучавању и неговању ромског, румунског и српског језика) 

 

Модератор: др Марија Александровић, професор струковних студија, Висока 

школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија. 

 

Важни датуми и остале информације: 

 

o Од приспећа Позивног писма до 20. марта 2020. године пријаве учесника 

проследити у електронском облику на мејл: maleksandrovic@yahoo.com. 

o Електронске пријаве именовати на следећи начин: Презиме учесника, пријава. 

o Свечано отварање Међународне конференције „Радујмо се речима матерњег 

језика – изазови и перспективе у настави ромског, румунског и српског језика”: 

25. март 2020. у 10.
00

, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 

Палов”, Омладински трг 1, 26300 Вршац, Р Србија. 

 

У прилогу Позивног писма налази се Пријава за учешће.  

 

 

 Унапред се захваљујемо на Вашем доприносу квалитету Међународне 

конференције „Радујмо се речима матерњег језика – изазови и перспективе у настави 

ромског, румунског и српског језика”. 

 

 У Вршцу, фебруар 2020. године       

                                                          

 

 

За Организациони одбор: 

доц. др Јелена Пртљага, директор 

Високе школе струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов”, Вршац 

                                                                                                    

  


