
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Писменост одраслих 

Наставник/наставници: Шефика Алибабић-Хоџић, Јован Миљковић 

Статус предмета:   Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Разумевање писмености, описмењавања и основног образовања одраслих као друштвеног и научног 

феномена, његових социјалних, политичких, економских, културних и методичких димензија, као и 

оспособљавање за методичко дизајнирање описмењавања и за критичку процену његове реализације. 

Исход предмета  

-Разуме генезу и функције писма и писмености у различитим историјским периодима;  

-Разуме концепте елементарне и функционалне писмености;  

-Познаје суштину, детерминанте развоја и функционалност жанровских писмености;  

-Разуме друштвену условљеност концепта писмености и њене „дистрибуције“;  

-Сагледава потребу, значај и карактеристике системског решења описмењавања и основног образовања 

одраслих преко концепта „Друга шанса“;  

-Разуме социјалне, економске, културне, мотивационе и емоционалне особености полазника елементарног 

описмењавања и основног образовања одраслих; 

-Разуме специфичности улога школе, директора, наставника и андрагошког асистента у концепту 

функционалног описмењавања;  

-Процењује функционалност програма и метода стицања и развијања писмености одраслих;  

-Креира аутентични дидактички материјал за потребе описмењавања;  

-Процењује реализацију наставног часа у процесу описмењавања. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

-Развој писма и писмености у свету у различитим историјским епохама; -Развој писма и писмености у 

Србији у различитим историјским епохама; -Концепти писмености и описмењавања; -Елементарна и 

функционална писменост; -Описмењавање и основно образовање одраслих као друштвени и научни 

феномен – филозофске, социјалне, економске, политичке и културне димензије; - Функционална писменост 

и кључне компетенције; -Међународна искуства у описмењавању одраслих и развоју кључних 

компетенција; -Жанровске писмености: еколошка, политичка, здравствена, медијска...; -Системско 

решавање проблема описмењавања и основног образовања одраслих – пример „Друга шанса“ у Србији; -

Школа, полазник, наставник, андрагошки асистент у описмењавању и основном образовању одраслих; -

Методичке особености описмењавања и основног образовања одраслих. 

 

Практична настава  

-Позиционирање основног образовања одраслих у систему образовања; -Пројектовање системских решења 

проблема неписмености; -Анализа организације, програмске оријентације и методичких особености 

основног образовања одраслих и развоја кључних компетенција; -Анализа резултата стручних посета 

часовима описмењавања и развијања кључних компетенција (усмереност на диференциране проблеме: 

компетентност наставника, адекватност организације, функционалност програма...); -Истраживање 

актуелних проблема у области писмености, описмењавања и развијања кључних компетенција. 
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Друга шанса. 
Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

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 50 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


