
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Мастер академске студије андрагогије 

Назив предмета: Наставник у образовању одраслих 

Наставник/наставници: Виолета Орловић Ловрен 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: У складу са правилима мастер студија андрагогије 

Циљ предмета 

Сагледавање положаја и улога наставника у светлу различитих теоријских приступа и концепција 

професионалног развоја и специфичном контексту образовања одраслих. 

 

Исход предмета  

Препознавање специфичности положаја и улога наставника у образовању одраслих 

Идентификовање потреба и могућности професионалног развоја наставника у образовању одраслих 

Идентификовање истраживачких проблема и приступа истраживању компетенција и праксе наставника у 

образовању одраслих 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наставник у образовању одраслих – различита значења. Статус и улоге наставника у образовању одраслих 

– различити сектори. Теорије професионалног развоја наставника. Приступи иницијалном образовању и 

усавршавању наставника. Специфичности развоја наставника у образовању одраслих. Компетенције 

наставника и компетенције за подучавање у образовању одраслих – теоријски, пројектни и истраживачки 

модели. Образовна политика и захтеви пред наставницима у образовању одраслих.Стандарди у образовању 

и усавршавању наставника – општи и специфични. Професионализација наставника за одрасле. 

 

Практична настава  

Анализа стања и могућности унапређења положаја и улоге наставника у образовању одраслих. Kонцепције 

образовања и усавршавања наставника у образовању одраслих и проблеми у пракси. Специфичности 

формалног и неформалног система као контекста праксе подучавања и развоја наставника за одрасле. 

Анализа програма усавршавања наставника.Истраживачки и развојни пројекти и програми мобилности као 

сегмент система унапређења компетенција за подучавање одраслих и компетенција наставника. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, дискусија, пројектни рад 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


