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Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Грађанско образовање одраслих и активизам 

Наставник:  Катарина Поповић, Маја Максимовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: Испуњене обавезе предвиђене Статутом факултета 

Циљ предмета:  

Упознавање са главним филозофским правцима и концепцијама образовања одраслих и разумевање 

филозофских школа мишљења и парадигми образовања одраслих. 

 

Исход предмета: 
- Развој знања из области  грађанског образовања 

- Оспособљеност и оснаживање за  примену адекватних метода за област грађанског активизма и 

људских права у образовању одраслих 

- Разумевање и уважавање различитости, превазилажење стереотипа и креирање отвореног и 

демократског окружења за учење 

- Способност за оснаживање полазника за активно учешће у процесима доношења одлука и 

одговорно одлучивање 

 

Садржај предмета 
 

● Појмовне одреднице и релације - грађанско образовање, грађански активизам, образовање за 

глобално грађанство 

● Приступи и концепције образовања за грађански активизам и људска права 

● Основи јавне педагогије и њена примена у образовном раду 

● Теоријска разматрања активистичког деловања 

● Демократичност као тема и принцип андрагошког рада 

● Специфичности образовања за глобално грађанство 

● Људска права као циљ, концепт и оквир образовног рада 

 

Практична настава:  

● Специфичност методике образовања за грађански активизам и људска права  

● Основе политичке дидактике  

● Рад на критичкој рефлексији наставничке улоге у образовању одраслих 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 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 

Осмишљавање и реализација 

образовне активности 

20 60 100 

Рефлексија реализоване 

активности 

20   

 


