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Основно образовање одраслих 
 
 
 

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да кроз образовање омогући развијање личних, 
професионалних и социјалних компетенција, неопходних људима да остваре право на рад, искажу своје потенцијале и живе 
квалитетнијим животом. Неки пропуштају такве могућности када им се први пут укажу и потребно им је пружити другу 
шансу. 

 
Функционално основно образовање одраслих (ФООО) представља у много чему значајну новину у образовном систему 

Србије и по први пут је системски постављено за потребе образовања одраслих. Функционално основно образовање одраслих 
изискивало је израду новог образовног програма, заснованог на исходима наставе и учења и усмереног ка развоју и 
успостављању оних компетенција које су одраслима неопходне да би на одговарајући, лично користан и друштвено 
прихватљив начин, и у разноврсним доменима, од личних и породичних, до радних и друштвених, одговорили на захтеве на 
које свакодневно наилазе и да би унапредили квалитет живота, како у окружењу у коме живе и раде, тако и у свом приватном 
и породичном окружењу. 

 
Циљ је био да се у Србији развије модеран и функционалан систем образовања одраслих који ће одговарати потребама 

одраслих полазника и тржишта рада и ефикасније допринети повећању запослености радне снаге, као и смањењу 
сиромаштва, социјалној кохезији и националном економском опоравку, а све у у складу са целоживотним концептом 
учења. 

 
У Србији је до 2010. године постојало само 14 школа за основно образовање одраслих у којима се радило по 

редукованим плановима и програмима за децу и које су на годишњем нивоу могле да школују само до 2.000 одраслих. У 
њима су, углавном, радили наставници са непуним радним временом који нису били професионално припремљени за рад са 
одраслима. Квалитет образовања додатно је био угрожен непостојањем дидактичког материјала за одрасле. Све реформе 
које су се дешавале у редовном систему за децу, заобишле су образовање одраслих. С једне стране постојао је висок проценат 
неписмених одраслих без основне школе, а са друге стране, неодговарајуће могућности за решавање овог проблема у 
образовном систему. Ситуација је била и више него алармантна и нешто се хитно морало променити! 
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Статистички подаци о броју неписмених у Србији 

Према резултатима пописа становништва Србије из 2010. године, око 850.000 одраслих, односно 14% становништва 
старијег од 15 година, немају завршену основну школу. Без дана школе је 164.884 особа, а 1.279.116 особа имају 
завршену само основну школу, без икаквих стручних квалификација. 
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Пројекат  „Друга шанса” 
 

По узору на приоритете који су дефинисани у стратегији развоја „Европа 2010”, а у којој је један од главних циљева 
улагање у образовање и смањење броја необразованих, Европска унија је, донирајући четири милиона евра 
бесповратне помоћи, финансирала пројекат „Друга шанса”. 

 
Корисник пројекта било је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализатор пројекта GOPA 

Consultants. Пројекат је развио савремен програм функционалног основног образовања одраслих (ФООО) како би 
омогућио описмењавање особа које немају завршену основну школу, а самим тим допринео њиховој бржој социјалној 
интеграцији и општем економском напретку земље. У оквиру пројекта је од септембра 2011. до септембра 2013. године 
имплементиран и тестиран програм ФООО за 4.535 полазника старијих од 15 година без завршеног основног образовања и 
стручне оспособљености. 

 
Пројекат „Друга шанса” развио је мрежу основних школа оспособљених за реализацију ФООО и равномерно 

распоређених по територији Србије (у просеку по 5 школа по школској управи). У пројекат је било укључено 70 основних 
школа са територије целе Србије, а једна од њих била је и ОШ „Лела Поповић” која је у пројекат ушла школске 2012/2013. 
године. 

 
На основу позитивних резултата, Министарство просвете, науке и технолошког развоја увелео је програм 

Функционалног основног образовања одраслих у редован систем образовања у школској 2013/2014. години, а Народна 
скупштина Републике Србије усвојила је 25. јула Закон о образовању одраслих који је почео да се примењује од 2014. 
године. 
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ОШ „Лела Поповић” – лидер у образовању одраслих 

ОШ „Лела Поповић” постала је део пројекта „Друга шанса” школске 2012/2013. године. Решењем број 022-05-61/2013-07 
од 14.05.2014. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја верификовало је програм основног образовања 
одраслих у школи у Миљковцу. Прве две школске године настава у сва три циклуса реализована је само у матичној школи у 
Миљковцу, а школске 2013/2014. године отворено је издвојено одељење у Казнено - поправном заводу у Нишу. 

 
Миљковачка школа прва је у Србији која остварује програм основног образовања одраслих у једном казнено - поправном 

заводу. Наша школа и Казнено-поправни завод у Нишу потписали су споразум о пословно - техничкој сарадњи 16.7.2014. 
године. Решењем број 022-05-61/2013-07 од 29.10.2014. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
верификовало је тај рад. Школски тим ОШ „Лела Поповић” од 3.11.2014. године у просторијама Казнено - поправног завода у 
Нишу пружа могућност осуђеницима без завршене основне школе да у оквиру издржавања затворске казне похађају школу и 
по њеном завршетку добију сведочанства о завршеном основном образовању. 

 

ОШ „Лела Поповић” 1. октобра 2018. године отворила је издвојена одељења у Дољевцу и Житорађи. Решењем број 022-
05-214/2017-07 од 14.06.2018. године утврђено је да су испуњени услови да ОШ „Лела Поповић” може да обавља делатност 
основног образовања одраслих у издвојеним одељењима у Житорађи (у просторијама Средње школе Житорађа) и Дољевцу 
(у просторијама ОШ „Вук Караџић”). 

Осмогодишњим искуством у раду са одраслима и са 16 формираних одељења у школској 2020/2021. години, ОШ „Лела 
Поповић” из Миљковца заузима лидерску позицију у основном образовању одраслих, а чланови школског тима, предметни 
наставници и андрагошки асистенти, као и комплетно руководство школе, изузетно су поносни што раде на мисији смањења 
броја неписмених у Србији. 
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Трајање основног образовања одраслих и организација наставе 
 

Основно образовање одраслих (ООО) је програм бесплатног основног образовања одраслих старијих од 15 година. 
Намењен је особама које нису стекле диплому завршене основне школе у ранијем добу, било да никада нису ишли у школу 
или су школовање прекинули. Важно је истаћи да се полазницима признаје све оно што су завршили пре укључивања у ООО, 
наравно, уз обавезно постојање документације која то потврђује. Поред тога што је у потпуности бесплатан, програм наставе 
је функционалан и прилагођен одраслим особама, односно њиховим потребама, интересовањима, животном искуству, 
породичним и радним обавезама. Осмишљен је тако да оспособи полазнике да што ефикасније, брже и лакше савладају 
знања предвиђена основним образовањем и стекну неопходне личне и професионалне вештине које ће им помоћи да 
побољшају квалитет живота. 

 
Програм ООО остварује се у основним школама и школама за основно образовање одраслих у којима су школски тимови 

посебно обучени у оквиру пројекта Друга шанса за образовни рад са одраслима и имплементацију образовног програма ООО. 
Образовни програм је флексибилан, прилагођен полазницима, и остварује се у времену које највише погодује одраслим 
полазницима. Излази се у сусрет потребама одраслих да образовање ускладе са својим личним, породичним и радним 
обавезама. Кроз ООО, образовање постаје отворено за све потенцијалне кориснике, без обзира на узраст, тј. животно доба, 
као и без обзира на социјалну, етничку, верску или било коју другу припадност. Једнако право и доступност на квалитет 
образовања за све. 

 
Настава се реализује три године (од октобра до маја) кроз три циклуса од којих сваки траје једну школску годину. 

Полазници се уписују директно у одређене циклусе у зависности од тога колико су претходно разреда завршили. 
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Први циклус ( прва четири разреда ) намењен је основном описмењавању и стицању функционалне писмености 
(читање, писање, рачунање). У оквиру првог циклуса одрасли полазници завршавају програм који је еквивалентан програму 
прва четири разреда. У први циклус могу да се укључе полазници са сведочанством о завршеном првом, другом и/или трећем 
разреду основне школе, као и они који никада нису похађали основну школу. Циљ наставе у првом циклусу је основно 
описмењавање, као и стицање основних елемената функционалне писмености, која се односи на: разумевање и 
интерпретацију различитих облика текстова једноставног садржаја, ефикасну и целисходну комуникацију у свакодневном 
животу и у ситуацијама учења, примену умења свих облика стечене писмености (читалачке, нумеричке и информатичке) у 
реалном животу, укључујући и проблемске ситуације, коришћење савремених средстава комуникације и одговорност у 
понашању, планирању и контроли личног, породичног и социјалног живота. Наставни план и програм првог циклуса има два 
дела, први део је намењен основном описмењавању, а други стицању основа функционалне писмености. 

 
 

Други циклус (пети и шести разред) намењен је стицању основа општег основног образовања и успостављању и развоју 
базичних интелектуалних и социјалних вештина које су неопходне за унапређење квалитета личног, породичног и социјалног 
живота, као и за наставак учења, социјалну интеграцију и постепену транзицију ка тржишту рада. У други циклус могу да се 
упишу полазници који су завршили први циклус или имају сведочанство о завршеном четвртом разреду основне школе. 
Други циклус намењен је и онима који имају завршен 5. разред. 

 
Трећи циклус (седми и осми разред) односи се на основно опште образовање, обуке за занимања и развијање 

компетенција које увећавају запослење, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно усавршавање. У трећи циклус 
ООО могу да се упишу полазници који су завршили други циклус ООО или шести разред основне школе. Због 
специфичности образовног програма у трећем циклусу ООО, који укључује и обуке за занимања, у овај циклус се могу 
уписати и полазници са завршеним седмим разредом основне школе, али га морају похађати у целини. Након завршеног 
трећег циклуса полазници полажу Законом прописан завршни испит и подједнако су оспособљени за даљи наставак 
образовања, као и стицање квалификација за занимања. 

 
Организација наставе 
Организациони облик рада у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих је редовна настава 

која је прилагођена потребама и могућностима одраслих. Трајање часа је 30 минута али се часови увек држе у блоку. 
Најмањи блок час је у трајању од 60 минута, тј. два часа. Настава се одвија од понедељка до петка, у матичној школи у 
Миљковцу у термину од 14.00 до 17.00 часова, а у издвојеном одељењу у Казнено-поправном заводу у Нишу од 09.00 до 
12.00 часова, са паузом од 5 минута између блокова. 

 
Распоред часова је променљив како би се обезбедила флексибилност потребна у раду са одраслима. 
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Профил полазника основног образовања одраслих 

На основу обрађених података након истраживања, утврђено је да су одрасли који су се вратили у школске клупе већином 
ромске популације (49,2%) или српске (35,8%) националности. 

 
Полна структура полазника готово је равномерно распоређена на оба пола (48% полазника је мушког пола, а 52% 

женског пола). Највећи је број младих од 15 до 25 година (30,5% мушкараца, 17,4% жена), док се број полазника смањује 
сразмерно животној доби. Најстарији полазник међу испитаницима има 59 година, а најмлађи 15. Број полазника по 
једногодишњим циклусима образовања показао је да је најтеже мотивисати полазнике првог циклуса да се поново врате у 
школске клупе. 

 
Просечан полазник основног образовања одраслих живи у петочланој породици у којој је само један члан завршио 

основну школу. Чак 43,8% полазника није у брачној заједници. Трећина породица (30,3%) нема чланова који су завршили 
основну школу. 

 
Међу главним разлозима за напуштање школе полазници најчешће наводе: 

• незаинтересованост 
• финансије 
• недовољну подршку породице 
• пресељење 

 
По питању радног статуса и економског положаја, 72,4% испитаних изјаснило се да нису запослени, а 67,2% да нема довољне 
месечне приходе за живот. Свега 35 полазника (7,8%) имају приходе довољне за добар живот, а само 3 полазника (0,6%)  
имају приходе и за више него добар живот. Подаци истраживања јасно показују социјалну искљученост полазника. Чак 
92,6% испитаних нису чланови ниједне организације. Занимљив је и податак да полазници проблеме најчешће решавају сами. 
Просечан полазник није потпуно сигуран у сопствену будућност и није у потпуности решен да заврши програм основног 
образовања одраслих. Некима од њих главна мотивација је да стекну диплому (23,2%), а већи проценат очекује стицање 
одређених знања и вештина и наставак образовања (38,8%). 

 
Међу потенцијалним препрекама које би их могле спречити да заврше основно образовање, полазници најчешће 

наводе: 
 

 здрaвствене проблеме (41,8%),
 спреченост због обавезе да зарађују (22,1%),
 немогућност да плаћају превоз до школе или непостојање јавног превоза (22,2%),
 само 7% испитаних изјавили су да ништа не може да их спречи да заврше основну школу.
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Школски тим 
 

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује Школски тим. 
 

Школски тим чине: 
 

 директор школе
 стручни сарадници
 учитељи
 предметни наставници
 андрагошки асистент

 
Наставник у образовању одраслих 

 
Кључна улога наставника је да у средиште ствари постави потребе и занимања полазника. У припреми садржаја 

наставе, наставник би требало да се позове на оно што полазници већ знају и шта су у стању да ураде. На тај начин, фокус ће 
се преместити на њихове снаге уместо на њихове слабости и вредноваће се њихово постојеће животно искуство и постојеће 
компетенције. Веома је битно да се наставник нађе у „кожи полазника” јер људи који раде у образовању имају други поглед 
на учење у односу на оне који су имали негативно искуство у школи и имају низак ниво самопуздања. Главни задатак особе 
која се бави образовањем одраслих јесте да пружи полазницима прилику да уче. Да би се то постигло, наставник мора 
испунити различите улоге, у зависности од потреба полазника и специфичне ситуације на настави. Наставник је тај који 
ствара подстицајну средину за учење, мотивише полазнике, прати њихово напредовање, подстиче радозналост код полазника, 
повезује информације са личним искуством полазника, пажљиво одабира, јасно презентује и структуира садржај свог 
предмета, примењује индивидуализацију у настави. 

 
Улоге наставника: 

 
 водич и тренер
 процењивач
 подршка
 експерт
 фацилитатор
 узор
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Андрагошки асистент, као члан школског тима за остваривање програма ООО, има задатак да: 
 

 информише одрасле без основног образовања о могућностима стицања, односно завршавања ООО;
 мотивише одрасле за укључивање у систем образовања и сарађује са њиховом породицом у пружању подршке за 

образовање;
 помаже одраслима у отклању социјалних баријера за упис и учествовање у процесу образовања;
 помаже полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу;
 помаже наставницима и полазницима у интеграцији одраслих у образовни процес и спречавању осипања полазника из 

ООО;
 пружи подршку наставнику у остваривању исхода програма;
 помаже наставницима и полазницима у даљем развоју материјала за учење и наставу;
 учествује у остваривању различитих наставних и ваннаставних активности у школи и ван ње;
 ради на успостављању сарадње школе са социјалним партнерима на локалном нивоу ради остваривања права 

полазника;
 помаже у остваривању и задовољавању образовних потреба посебних циљних група укључених у образовни процес;
 помаже у остваривању индивидуализованог програма, као и у додатној и допунској настави;
 учествује у процесу пружања подршке полазницима у избору обука;
 учествује у посредовању сарадње основне и средње школе и службе запошљавања на локалном нивоу, ради 

укључивања и задржавања полазника у процесу обучавања;
 учествује у подршци полазницима за укључивање у обуке (превоз, усаглашавање времена остваривања наставе и 

обуке, припрема документације за полазнике приликом уписа у школу и за укључивање на обуку, помагање у 
прибављању посебних уверења, заштитне опреме и др.);

 учествује у раду школског тима и пружа подршку тимској сарадњи;
 учествује у вођењу школске документације о остваривању ООО;
 учествује у прикупљању података за праћење ООО.
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НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
 
 
 
 

 I циклус  
 

∑ I-IV 

II циклус III циклус  
 
∑ V-VIII 

 
 
∑ I-VIII 

 
 
Предмети / модули 

 
 

Основно 
описмењавање 

 
Основне 

функције 
писмености 

Основе општег 
основног образовања 

Основно опште 
образовање и обуке за 

занимање 
V разред VI 

разред 
VII разред VIII 

разред 
Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

Енглески језик  50 50 17 34 34 34 119 169 

Дигитална 
писменост 

 50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455 
Основне животне 
вештине 

 50+5** 55      55 

Физика     34 34  68 68 

Хемија     34 34  68 68 

Биологија    34 17 17  68 68 

Примењене науке       50 50 50 

Историја    17 17 34  68 68 
Географија    17 17 34  68 68 

Предузетништво     17 17 17 51 51 

Одговорно живљење 
у грађанском 
друштву 

    
25+5** 

 
25+5** 

 
25+5** 

 
25+5** 

 
120 

 
120 

 
УКУПНО 

 
200 

 
355 

 
555 

 
302 

 
352 

 
352 

 
242 

 
1249 

 
1804 

**Часови који се остварују у сардњи са социјалним партнертима у јединици локалне самоуправе 
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Наставни план и програм, иако развијен по моделу формалног основног образовања, функционално је прилагођен 
одраслима. Садржаји 12 предмета и 2 модула блиско су повезани са икуством, потребама и интересовањима одраслих. За 
потребе ООО посебно је креиран материјал за наставу и учење за сваки предмет и модул као пратећа подршка остваривању 
наставног програма. Приручници и материјали намењени су и наставницима који изводе наставу у оквиру програма 
функционалног основног образовања одраслих и самим полазницима. Наставницима, као подршка да што ефикасније и 
квалитетније, сагласно захтевима функционалног основног образовања, организују, планирају, усмеравају и изводе наставни 
процес, уз пуну сарадњу и учешће полазника. Полазницима, као извор неопходних и значајних информација, али и подстицаја 
на активно учешће, не само у настави функционалног образовања и у процесу учења, већ и у преношењу и коришћењу 
стечених знања и компетенција. Свакодневна животна, друштвена и радна средина с разлогом очекују да им полазници 
програма функционалног основног образовања одраслих пруже конструктиван и ваљан допринос. 

 
Водич за успешну и квалитетну наставу и учење у функционалном основном образовању одраслих израђен је за сваки 

наставни предмет и модул у првом циклусу. За сваки предмет и модул који су укључени у образовни програм у другом и 
трећем циклусу функционалног основног образовања водичи обухватају наставни и образовни програм оба ова циклуса. 
Сваки водич садржи осврт на главне елементе образовног програма - опште исходе, исходе наставе одређеног предмета 
(модула), програмске теме и обавезне садржаје и смернице, предлоге, упутства и налоге за реализацију наставе. Сваки водич 
садржи и различите материјале. 
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Наставни програм основног образовања одраслих 
 

Наставни програм ООО заснован је на јасно дефинисаним исходима. 
Исходи су показатељи остварених резултата учења који показују шта неко зна и шта може да уради након неког 

периода учења. Добро дефинисани образовни исходи представљају специфичне стандарде постигнућа. Исходи учења се не 
односе на садржај или методе наставе, него на оно што се очекује да кроз наставу и учење полазник стекне или развије. На 
основу исхода дефинишу се садржај програма и методе његове реализације. Исходи учења могу се дефинисати како за цео 
образовни програм, тако и за појединачни предмет или модул и, уколико је неопходно, чак и за мање целине у оквиру 
предмета или модула. 

У основном образовању одраслих дефинисани су исходи за сваки предмет у првом циклусу, као и за крај ООО. То значи  
да се сви предмети и модули у другом и трећем циклусу ООО остварују с обзиром на исходе које полазници треба да остваре 
до краја ООО. 

Исходи су дефинисани на два нивоа: на нивоу општих и на нивоу предметних. 
На нивоу самог програма, општи исходи омогућавају да се међусобно повежу програми појединачних предмета. Како у 

својим појединачним предметним оквирима, тако и на темељу блиске и интензивне сарадње и повезивања наставе различитих 
предмета , сви наставни предмети ООО усмеравају се на остваривање оштих исхода. 

 
Општи исходи су: 

 
ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Способност да се изразе идеје, осећања, чињенице и мишљења у 

усменом и писаном облику на матерњем језику у различитим 
друштвеним, културним и комуникацијским контекстима (рад, 
породица, друштвено окружење и слободно време). Ова 
способност обухвата и комуникацију на страном језику у 
областима слушања, говора, читања и писања. 

МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ Способност коришћења математичког размишљања и операција у 
свакодневним ситуацијама. Нагласак је више на процесу него на 
резултату, на активности него на знању. 

ОСНОВЕ НАУЧНЕ ПИСМЕНОСТИ Способност коришћења знања у уочавању, разумевању и 
објашњавању природних појава. 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ Способност да се информационе технологије примењују и 
критички користе за рад, слободно време и комуникацију. 

УПРАВЉАЊЕ СОПСТВЕНИМ УЧЕЊЕМ Способност организовања сопственог учења, самостално или у 
групи. Укључује и способност отклањања и савладавања препрека 
у учењу. 
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Препознавање, објашњавање и решавање проблема уз коришћење 
знања и вештина из више предметних области. 

СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И САРАДЊА СА ДРУГИМА Све форме понашања које су у служби ефикасне и конструктивне 
комуникације у друштвеном животу појединца и у циљу 
ненасилног решавања конфликта. 

ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ У/ЗА ДЕМОКРАТИЈУ Грађанска компетенција омогућава појединцу да активно учествује 
у грађанском животу и заснована је на знању о друштвеним и 
политичким вредностима, концептима и структурама. 

ЗДРАВСТВЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Преузимање одговорности за сопствено здравље и здравље 
породице, свест о важности чувања здравља и утицаја различитих 
начина живота и животних навика на одржање и унапређивање 
здравља. 

ЕКОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Разумевање важности и значаја очувања и унапређивања околине. 
ИНИЦИЈАТИВНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО Способпособност појединца да идеју преточи у активност, да сам 

покрене промену и да се прилагоди иновацијама. То подразумева 
мотивисаност, креативност, иновативност и преузимање ризика, 
као и способност планирања и управљања пројектима ради 
остварења циљева. 

КУЛТУРНА СВЕСТ, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ Свест, прихватање постојања и позитивно вредновање 
различитости у социјалном, културном, етничком, религијском и 
стваралачком домену. Разумевање значаја и уважавање креативног 
изражавања идеја, искустава и емоција кроз различите медије 
(музика, покрет, литература и визуелне уметности). 
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