
 

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Образовање одраслих и социјална политика 

Наставник/наставници: Зорица Б. Милошевић   

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 15 ЕСПБ 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Разумевање и критичко сагледавање позиције и пројекције образовања одраслих у стратегијама социјалног 

развоја друштва; оспособљавање за самостално истраживање и креирање образовних програма за подршку 

друштвеним групама и оснаживање појединаца за партиципацију у социјалном окружењу 

Исход предмета 

Студент је способан да оствари критички увид у реалне моћи и ограничења образовања одраслих у 

стратегијама социјалног развоја, да истражује функције образовања одраслих у социјалним акцијама 

промоције, подршке и заштите различитих социјалних група, да спроводи процедуре евалуације циљева, 

садржаја и исхода образовних програма за подршку друштвеним групама и појединцима 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Политичке и социјалне функције образовања одраслих; Социјалне функције образовања одраслих – од 

утопијских до еманципаторских; Позиције и основне функције образовања одраслих у савременим 

приступима социјалног развоја друштвених заједница, група и индивидуа; Специфичност и сложеност 

истраживања социјалне функције образовања одраслих; Националне, европске и глобалне димензије 

социјалних функција образовања одраслих; Националне стратегије социјалног развоја; Могућности и 

позиције образовања одраслих у овим стратегијама  

Практична настава:  

Различити програми, облици, методе и технике образовања одраслих као подршка социјалној промоцији и 

партиципацији различитих друштвених група; Социјални аспекти образовања одраслих у глобалним 

покретима – образовање за све, писменост, редукција сиромаштва, развој цивилног друштва, мир и 

толеранција, родна равноправност, међународни дијалог 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 7 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Предавања, радионице, истраживачки рад и презентација истраживачког рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

истраживачки рад  60 писмени испит 40 

 


