Програм упознавања српске културе, историје и уставног уређења

Програм упознавања српске културе, историје и уставног уређења лицима којима је
одобрено право на азил треба да траје 30 часова. Важно је да током тих часова
полазници стекну слику о месту на коме се налази Србија, основним историјским
фазама кроз које је прошао српски народ од досељавања на Балканско полуострво,
преко средњовековне српске државе, доласка Османлија, устанака и обнове модерне
српске државе у 19 веку. Посебна пажња биће посвећена двема југословенским
државама, посебно оној социјалистичкој, која је кроз своју политику несврстаних била
веома присутна у разним тачкама света, као и државама из којих стижу данашњи
мигранти и избеглице. Показаће се како је Србија кроз своју богату историју
изградила специфичну културу и обичаје који ће бити приказани кроз посете
музејима и организоване тематске шетње кроз Београд. Нарочито ће бити наглашена
мултикултуралност и мултиконфесионалност Србије која је настала у сталним
укрштањима бројних утицаја на Балкану, што ће бити показано и посетом верским
седиштима различитих конфесија. Најважнији српски обичаји и традиција биће
најбље приказани посетом Народном и Етнографском музеју у Београду. Посебна
пажња биће посвећена познатим личностима које су стекли светску препознатљивост,
од Николе Тесле, Иве Андрића, Јосипа Броза Тита до Новака Ђоковића. Одлазак у Музеј
Николе Тесле или у Музеј Југославије пластичније ће им приближите те личности, а
кроз њих дати и посебне лекције о српској историји и култури.
Посебан део биће посвећен уставном уређењу Србије, њеним институцијама, али и,
посебно, људским правима и владавини права уопште.

Нацрт програма
ОБЛАСТ
1. Географија и
историја

ТЕМА

МЕТОДОЛОГИЈА

Где смо? Европа и

Рад са интерактивним

Балкан

картама, упознавање с
основним географским
појмовима Европе и
положаја Балканa. У
другом делу часа
организовати квиз на
немој политичкој карти
Европе с циљем
препознавања држава на
континенту, острвима и
полуострвима.

2. Географија и
историја

Где смо? Балкан и Србија

Рад с интерактивним
картама, упознавање с
основним географским
појмовима Балкана и
Србије: Балкан - државе,
мора, градови,
најпрепознатљивије слике
(Атина, Баш чаршија,
Дубровник..) – показати
разноликост Балкана.
Србија – рељеф, реке,
градови, становништво,
најпознатије слике
(Београд, Нови Сад, Ниш,
Шумадија, манастири,

Калемегдан…) . Симболи
Србије – застава, грб,
химна
3. Историја

Србија на историјским

Рад с интерактивним

раскрсницама – основна

картама и PowerPoint

хронологија Европе и

презентацијама.

српске државе – шта су

Циљ – приказати смене и

антика, средњи и нови

преплитање

век? Основна хронологија

цивилизација. Картама

на територији Балкана и

показати смењивање

Србије: Римско царство,

великих империја и

Византија, долазак

независне српске државе.

Словена, средњовековна

Приказати најважније

српска држава, Османлије,

симболе ових епоха да би

Хабзбуршко царство –

се видела разноликост

Војводина

културног наслеђа.
Основни подаци о
преплитању религија на
подручју Србије.

4. Култура

5. Историја

Културна баштина

PowerPoint презентација

Србије – од Винче и

Циљ - стицање основне

Лепенског вира,

представе о културном

Виминацијума и Феликс

наслеђу и његовој

Ромулиане до српске

разноликости. Показати

средњовековне уметности

повезаност Србије с

и манастира, баштине

великим токовима

великих царстава

историје и културе.

Најважније фазе

Посета Калемегдану и

историје Србије

предавање о значају
географског положаја

Србије и историјских
слојева видљивих на
Калемегдану (Римско
царство, средњевековна
српска држава, Османско
царство, Аустрија)
6. Култура

Мултикултурализам и

Посета Храму Св. Саве и

мултиконфесионализам

цркви св. Анте. Циљ:
упознати
мултикултуралност и
мултиконфесионалност
Србије као последице
смењивања различитих
државних оквира на овом
тлу.

7. Култура

8. Историја

Мултикултурализам и

Посета Бајракли џамији и

мултиконфесионалност

Београдској синагоги

Средњи век. Долазак

Интерактивне мапе које

Словена, најважнији

показују насељавање

владари, Свети Сава, успон

Словена, настанак и

и крах српске државе.

ширење српске државе и

Покрштавање (Ћирило и

њено слабљење и слом.

Методије), православље,

PowerPoint презентација -

ћирилично писмо,

показати портрете

средњевековни град,

најпознатијих владара.

манастири, ликовна

Косовска битка и њен

уметност, музика.

значај.
Приказати изглед
православне цркве споља

и изнутра; Мирослављево
јеванђеље; Маглич као
модел средњовековне
архитектуре; Смедеревска
тврђава; Студеница,
Сопоћани, Дечани, Пећка
патријаршија; фреске)
Слушање средњовековне
музике
9. Култура

Уметност средњег века

Посета Галерији фресака,
Деспотовој кули на
Калемегдану, Цркви
Ружици и Светој Петки

10. Историја

Османско царство,

PowerPoint презентација –

ширење, Балкан под

интерактивна мапа

Османлијама,

ширења Османског

исламизација, исламска

царства на тлу Европе,

култура на Балкану

ширење ислама,
најпознатији споменици
из османског периода на
Балкану и у Србији

11. Историја

Устанци и стварање

PowerPoint презентација –

модерне српске државе и ширење државе, уређење
Краљевине СХС-

Краљевине Србије,

Југославије (1804-1941)

портрети најважнијих
владара, најважније
грађевине 19 века,
ширење европске културе,
европеизација Београда,
Балкански ратови и крај

Османског царства на
овом делу Балкана, Први
светски рат, стварање
Југославије.
12. Култура
13. Култура

Грађанска култура 19

Посета Конаку књегиње

века

Љубице

Традиционална култура

PowerPoint презентација

и фолклор

Циљ – представити
најважније обичаје и
одлике традиционалне
културе – слава, верски
празници, коло, гусле,
народна ношња…

14. Култура

Традиционална култура

Посета Етнографском

и фолклор

музеју а затим одлазак на
фолклор на наступ једног
од културно-уметничких
друштава који може бити
организован и у Кући
људских права и
демократије само за
полазнике како би
постојала могућност да
поставе питања и сами
науче основе народних
игара.

15. Историја

Социјалистичка

PowerPoint презентација –

Југославија и

мапа федеративне

несврстаност

Југославије, Јосип Броз
Тито, оснивање Покрета

несврстаних и Прва
конференција у Београду,
мапа држава чланица на
врхунцу покрета
несврстаних. Подаци о
студентима из
несврстаних земаља у
Југославији.
Факултативна посета
Музеју Југославије или
Музеју афричке
уметности
16. Историја

Српска култура и

Посета Народном музеју у

историја

Београду или Историјском
музеју Србије или Музеју
Вука и Доситеја

17. Култура

Најпознатије личности

PowerPoint презентација

из модерне српске

Од Доситеја, Вука

историје

Караџића, Николе Тесле
до Иве Андрића.

18. Култура

Најпознатије личности

Посета Музеју Николе
Тесле

19. Култура

Свакодневни живот

Предавање о савременој

данас

српској породици,
положају деце и жена,
систему образовања,
женским правима,
равноправности. По
могућности предавање
организовати у

Етнографском музеју, уз
презентацију савременог
свакодневног живота
20. Култура

Свакодневни живот

Свакодневни живот
различитих друштвених
група – годишњи одмори
(уобичајена места за
летовања и зимовања
становника Србије),
туризам (туристичке
дестинације у Србији),
најпознатија позоришта и
музеји, свакодневни
живот младих (кафићи,
сплавови, концерти,
највеће манифестације у
Београду – Битеф, ФЕСТ,
Белеф…)

21. Култура

Популарна култура

Power point презентација

данас

снимака Новака Ђоковића
и Марије Шерифовић –
емитовати снимак с
Евровизије). Од Немање
Радуловића (снимак),
Горана Бреговића
(снимак) до турбофолка
као српског бренда с
јасним османским
утицајем, извезеног на

Балкан (снимак Лепе
Брене)
Најпознатија српска јела
22. Људска права

Људска права и Србија у

Предавање у Кући

20. и 21. веку

људских права и
демократије током ког ће
бити приказан историјски
развој људских права у
Југославији и Србији, са
посебним освртом на
активизам цивилног
друштва током година
када је поштовање
људских права било на
ниском нивоу и преглед
највећих изазова
тренутно. Након
предавања полазници ће
имати прилику да се
упознају са радом
организација које чине
Кућу људских права и
демократије а затим се
иде у посету Канцеларији
за људска и мањинска
права.

23. Људска права

Основне слободе – мисли

PowerPoint презентација и

савести и вероисповести,

дискусија о основним

мишљења и изражавања и

слободама. Ово је прилика

окупљања

за полазнике да поново

сагледају позитивне
стране живота у Србији у
односу на земље порекла
где су личне слободе
углавном изузетно
ограничене.
24. Људска права

Изборно право

Посета Народној
скупштини – упознавање
са појмовима активног и
пасивног бирачког права
и упознавање са процесом
доношења закона.
Полазници добијају
копије Устава Републике
Србије.

25. Људска права

Право на рад

Упознавање полазника са
основним правима у
погледу рада – права на
једнаке услове
запошљавања, правичну
надокнаду, права на
ограничено радно време и
годишњи одмор, права на
формално заснован радни
однос и заштиту у случају
прекида радног односа.
Након предавања
организује се посета
Националној служби за
запошљавање и разговор

са саветницима
Миграционог сервисног
центра.
26. Људска права

Слобода медија

Посета РТС и упознавање
са историјом медија у
Србији и значају слободе
коју медији морају да
уживају у демократском
друштву.

27. Људска права

Родна равноправност и

Канцеларија Поверенице

посебна заштита жена

за родну равноправност
упознаваће полазнике са
појмом родне
равноправности, са
посебним акцентом на
недозвољене радње попут
сексуалног узнемиравања
и насиља у породици али
и права на развод брака и
слободан избор брачног
партнера.

28. Уставно уређење

Основе правосудног

Предавање и дискусија у

система и право на

Кући људских права и

правично суђење

демократије током које ће
се учесници упознати са
начином на који
функционишу судови у
Србији, на који начин се
појединац може обратити
суду и са каквим захтевом

као и где је могуће добити
бесплатну правну помоћ.
У погледу права на
правично суђење
полазници ће бити
упознати и са постојањем
Европског суда за људска
права. Полазницима ће
бити подељени водичи о
надлежности судова и
томе где се они налазе.
29. Уставно уређење

Студијска посета

Заштитник
грађана/Повереник за
информације од јавног
значаја/Повереница за
равноправност

30. Уставно уређење

Европске интеграције

Предавање о томе шта
представља Европска
унија и докле је Србија
стигла у процесу
придруживања. Након
предавања организује се
посета ЕУ Инфо центру
где учесници могу добити
материјале за даље
проучавање

1. Програм је флексибилан и може се организовати на различите начине, у
договору с полазницима (у облику двочаса, блок наставе или појединачно)
2. У случају да нека од предвиђених установа не буде имала могућности да прими
студијску посету, програм може бити измењен.

