
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Образовање одраслих и култура 

Наставник/наставници:  Јован Миљковић, Шефика Алибабић-Хоџић                                      

Статус предмета:   Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: положен испит из Управљања системом образовања одраслих 

Циљ предмета 

Разумевање повезаности образовања одраслих и културе, у теоријској (научној) и практичној равни. 

Исход предмета  

-Познаје приступе у проучавању културе;   

-Процењује позицију и значај културних институција и облика у систему образовања одраслих;  

-Разуме улогу образовања одраслих у процесима културних промена;  

-Разуме улогу образовања одраслих у очувању културне традиције и подстицању културног прогреса; 

-Разуме типове култура, врсте поткултура и противкултура и улогу образовања одраслих у њиховом 

настајању и развијању; 

-Сагледава образовање одраслих као пут промоције и усвајања културних вредности и као начин 

формирања културног идентитета; 

-Процењује усмереност образовних програма и активности на усвајање културних вредности; 

-Креира образовне интервенције за превенцију или елиминисање нежељених појава у масовној култури; 

-Разуме организационе аспекте образовно-културних активности; 

-Истражује повезаност образовања одраслих и културе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

-Приступи у проучавању културе: филозофски, антрополошки, социолошки, психолошки, андрагошки...     

–Однос образовања и културе, -Сусрет образовних и културних политика; -Културне институције и облици 

дифузије културе као подсистем система образовања одраслих; -Културне промене: процеси културне 

динамике (акултурација и енкултурација) и улога образовања одраслих у тим процесима; -Значај 

образовања одраслих у очувању културне традиције и подстицању културног прогреса; - Типови култура: 

масовна, народна, висока, популарна...;  -Популарна култура, глобализација и образовање одраслих; -Моћ 

образовања одраслих у промоцији и усвајању културних вредности;  -Образовање одраслих у функцији 

формираја културног идентитета; -Улога образовања у настанку  поткултура, као и у превенцији настанка 

противкултура (култура супротних постојећим културним стандардима); -Истраживање односа образовања 

одраслих и културе. 

Практична настава  

-Образовање одраслих у мисији и циљевима културних институција; -Културна мисија образовних 

програма: садржаји културе у програмима формалног и неформалног образовања одраслих; -Моћ 

образовања одраслих у превенцији нежељених појава (снобизма, кича, шунда) у култури масовног 

друштва;  -Организациони дискурс образовно-културних активности; -Андрагог као организатор културног 

живота одраслих; 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, самостални истраживачки 

рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 60 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 


