
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Мастер академске студије андрагогије 

Назив предмета: Образовање одраслих и одрживи развој 

Наставник/наставници: Виолета Орловић Ловрен 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: У складу са правилима мастер студија андрагогије 

Циљ предмета 

Анализа и критичко разматрање одрживог развоја као теоријског концепта и глобалног друштвеног циља. 

Сагледавање теоријских, истраживачких и практичних релација образовања одраслих и одрживог развоја 

на глобалном и локалном нивоу. 

 

Исход предмета: 

- увид у историјско теоријске димензије концепта одрживи развој и баријере у примени 

- критички поглед на разноврсност значења и релација одрживог развоја и образовања одраслих 

- увид у схватања образовања за одрживи развој и импликације на циљеве и приступ образовању 

одраслих 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовна и концептуална разграничења: одрживи развој, одрживост. Епистемолошки приступи. Оквир 

глобалне политике за одрживи развој. Концепт и приступи образовању за одрживи развој. Место и улога 

образовања одраслих у остварењу концепта и достизању циљева одрживог развоја. Институције и 

учесници у образовању одраслих за одрживи развој. Одрживост универзитета. Одрживост као процес 

учења. Циљеви, приступ и исходи подучавања одраслих за одрживи развој. Развој компетенција за 

одрживост путем образовања и подучавања. Професионални развој и усавршавање андрагога и 

професионалаца у образовању за одрживи развој одраслих. Истраживање и интердисциплинарност у 

образовању одраслих за одрживи развој. 

Практична настава  

Истраживање дефиниција одрживог развоја. Анализа приступа у креирању програма образовања за 

одрживи развој на факултетима. Анализа заступљености образовања за одрживи развој у наставним 

програмима у формалном образовању одраслих. Анализа заступљености образовања за одрживи развој у 

неформалном образовању одраслих. Студија случаја: одрживе заједнице које уче. Интердисциплинарна 

сарадња у истраживању и развоју образовања одраслих за одрживи развој. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Предавања, студија случаја, дискусија, дебата, пројектни рад, акционо истраживање 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


