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УВОД У АНДРАГОГИЈУ 

23. 3. 2020. 

 

Поштоване колеге, 

 

1. Сви студенти који су до сада редовно долазили на наставу су 

добили наставне јединице које је потребно да припреме.  

Полазећи од околности у којима сада реализујемо претходно 

планирану наставу, неопходно је да студенти поменуте наставне 

јединице мени доставе у виду PowerPoint презентације, како би исте 

оценио. 

Да вас подсетим, моја имејл адреса је: zivorad.milenovic@pr.ac.rs 

 

2. Данас су на програму утицаји неких фактора на образовање и 

учење у одраслом добу. 

Они су: 

1) Демографске промене и учење у одраслом добу 

2) Социјалне промене и учење у одраслом добу и  

3) Научно-технолошке промене и учење у одраслом добу 

 

Сви наведени фактори представљају посебне наставне јединице. 

Неке од њих су поједине колегинице добиле као предвиђену активност 

коју требају реализовати. 

 

У наставку текста вам указујем на најзначајније елементе сваког 

појединачног питања.  

 

 

ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И УЧЕЊЕ У ОДРАСЛОМ ДОБУ 

 

Код ове наставне јединице, потребно је најпре навести да на 

образовање и учење одраслих утичу бројне демографске промене и 

да су најчешће: 

- миграције становништва,  

- померање у економској структури и  

- померање у старосној структури. 
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Након тога је потребно сваку од њих посебно објаснити.  

На крају је потребно уопштено навести да на образовање и учење 

одраслих утичу и остали демографски фактори и навести их који су то. 

 

 

СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ И УЧЕЊЕ У ОДРАСЛОМ ДОБУ 

 

Код ове наставне јединице је потребно навести да на образовање и 

учење у одраслом добу утичу бројни феномени и да су најнеуралгичнији 

следећи социјални феномени: 

1) социјална и економска неједнакост, 

2) неусклаженост рада, слободног времена и образовања,  

3) пораст броја избеглица и расељених лица и  

4) измењени положај и улога жене у данашњем друштву. 

 

Након тога је потребно објаснити сваки појединачни социјални 

феномен и како се он одражава на образовање и учење одраслих. 

На крају је потребно навести да осим наведених на образовање и 

учење одраслих утичу и остали феномени као на пример: пораст стопе 

криминалитети, болести зависности (алкохол, пушење, наркоманија), 

насиље у породици, школи и на спортским такмичењима и остали. 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ И УЧЕЊЕ У ОДРАСЛОМ ДОБУ 

 

 Код ове наставне јединице је потребно објаснити шта се дешава у 

процесу рада и образовања и учења у одраслом добу. 

 Након тога је потребно објаснити како се све до одражава на 

образовање и учење одраслих у данашњем друштву. 
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      Предметни наставник, 

      Проф. др Живорад Миленовић ср, 


