
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Стручно образовање одраслих 

Наставник/наставници: Александра Пејатовић, Едиса Кецап 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Положен испит из предмета Андрагогија рада 

Циљ предмета 

Стицање знања и вештина неопходних за спровођење целокупног циклуса образовне активности и 

активности обучавања одраслих у области стручног образовања, уз уважавање специфичности различитих 

врста стручног образовања и циљних група полазника. 

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса Стручно образовање одраслих студенти ће да: 

- Знају релеватне елементе и послове везане за сваку од фаза образовног циклуса/циклуса обуке у 

оквиру неких од модела пројектовања обуке (инструктивног дизајна); 

- Разумеју основне поставке образовног циклуса/циклуса обуке 

- Знају више метода анализе рада, као основе испитивања образовних потреба 

- Умеју да организују DACUM анализу посла 

- Умеју да израде план оспособљавања или усавршавања 

- Умеју да формулишу исходе образовне активности 

- Знају основне карактеристике различитих врста програмирања образовне активности 

- Умеју да направе програм образовне активности краћег трајања (семинара) 

- Знају значење појма, карактеристике и фазе процеса развијања вештина код одраслих 

- Знају значење појма, основне карактеристике и фазе процеса развијања компетенција код одраслих 

- Умеју да осмисле, организују и реализују појединачне термине образовне активности стручног 

образовања одраслих користећи активне методе рада 

- Умеју да евалуирају различите елементе и аспекте образовне активности краћег трајања (семинара) 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Образовни циклус – појам и фазе реализације; Модели пројектовања обука (инструктивног дизајнирања); 

Методе анализе рада; Планирање образовне активности у стручном образовању и обукама одраслих; 

Програмирање образовне активности у стручном образовању и обукама одраслих; Формирање вештина; 

Формирање компетенција; Методе и технике радионичарског начина рада; Евалуација различитих 

елемената и аспеката образовне активности и обуке у области стручног образовања одраслих.  

 

Практична настава  

Анализа рада; Израда плана и програма усавршавања; Израда сценарија и демонстрација радионице; 

Израда евалуативног упитника; Коришћење техника у оквиру активне наставе, својствених стручном 

образовању (демонстрација, симулација, проблемске ситуације итд). 
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Материјали са часова 

 

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

Методе извођења наставе 

 

Предавања, презентације, рад у малим групама, радионице, индивидуални рад, посете, консултације. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена  Завршни испит  50 поена 

Снимање потреба ради израде 

плана рада   
5 поена Писмени испит 50 поена 

Израда плана образовне 

активности 
5 поена   

Израда програма семинара  10 поена   

Радионица (сценарио + 

демонстрација)   

15 поена 

 
  

Евалуативни упитник   10 поена   

Активност на часу   5 поена   

 


