
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Образовање одраслих за животну средину 

Наставник/наставници: Виолета Орловић Ловрен 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Сагледавање концептуалних основа и карактеристика образовања за животну средину у 

интердисциплинарним оквирима. Унапређење критичког односа и потенцијала за андрагошко деловање у 

овој области. 

 

Исход предмета  

Идентификоване кључне историјске, теоријске и концептуалне одреднице образовања одраслих за животну 

средину 

Препознате основне одлике дидактичког приступа учењу-подучавању  одраслих за животну средину 

Унапређен критички став и потенцијал за креирање образовних програма којима се подстиче развој 

акционе компетентности одраслих за ангажман на питањима животне средине 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кључне појмовне одреднице и контекст за дефинисање образовања одраслих за животну средину. 

Разумевање животне средине, биолошке и културно-социјалне разноврсности, одрживог развоја. Појмовне 

и терминолошке варијације – екологија, животна средина, еколошко. Екосистемски и системски приступ. 

Историјске одреднице развоја образовања за животну средину. Епистемолошке основе развоја образовања 

одраслих за животну средину. Подручја образовања одраслих за животну средину. Интердисциплинарни 

приступ у развоју образовних прграма у овој области. Дидактички приступи у образовању одраслих за 

животну средину. 

Практична настава  

Акциона компетентност, активизам и локална заједница. Учешће јавности у питањима животне средине. 

Еколошки проблеми и образовна решења. Креирање циљева и садржаја образовних програма у области 

животне средине и одрживог развоја за различите циљне групе. Истраживање образовних програма и 

иницијатива у пракси. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, панел дискусије, дебате, презентације, пројектни рад, акционо истраживање 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

 

 

 


