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Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Филозофија образовања одраслих 

Наставник:  Маја Максимовић, Катарина Поповић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Положен испит из предмета „Историја образовања одраслих“ 

Циљ предмета: Упознавање са главним филозофским правцима и концепцијама образовања одраслих и 

разумевање филозофских школа мишљења и парадигми образовања одраслих. 

 

Исход предмета: 
- Познавање историјских и савремених филозофских праваца и школа мишљења релевантних за 

образовање одраслих 

- Разумевање филозофске основе андрагошке теорије и праксе 

- Рефлексија имплицитних филозофских претпоставки о образовању одраслих 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 

Систематизација, концепти и основе филозофије образовања одраслих 

Епистемолошка разматрања андрагошке теорије и праксе 

Главни филозофски правци (идеализам, реализам, рационализам, емпиризам, прагматизам, либерализам, 

просветитељство, хуманизам) 

Модерна и постмодерна као контекст развоја андрагошке теорије и праксе 

Филозофска мисао XX века и њен утицај на образовање одраслих 

Вредности, циљеви, знање и садржаји у образовању одраслих 

Социјални покрети,  и њихов допринос филозофији образовања (постколонијализам, феминизам) 

 

Практична настава:  

- Анализа дискурса андрагошке теорије и праксе 

- Дебате  

- Дискусије 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Предавања, групни рад, истраживачки рад, рефлексивне дискусије. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

припреме и излагања на часу 20 60 100 

есеј 20   

 


