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''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе из области архитектуре или других техника и 
уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти одвијају се у 15. недељи семестра и представљају манифестацију којој је посвећена цела 
школа. Могуће је звати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина идеја и приступа. Ови пројекти израђују се 
уз минималне коректуре и косултације и имају јавну презентацију резултата. 

Циљ наставе: 

Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство концентрисаних пројектантских радионица 
пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног доношња пројектантских одлука. Програм радионица доприноси стицању 
додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског дела.'' 

Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских академских студија 
архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 

 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : 

Зоран Ђукановић, Gunnel Bergström, Дејан Миљковић, Бранислав Митровић 
 
Сарадници у настави 

Горан Радуловић, Алекса Бијеловић, Марија Милинковић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 

 
Назив радионице: 

ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
ДОСТУПНОСТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОСТОРА ЗА ОСОБЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 
На иницијативу и уз помоћ Амбасаде Шведске у Београду, уз помоћ Секретаријата за образовање Града 
Београда, European centre for culture and debate “Grad”, програма “Public Art & Public Space”, акције “Мој 
Сточић” и других, уз учешће еминентних експерата из Шведске и Србије, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду организује радионицу “Accessibility for people with disabilities” – “Доступност 
архитектонских простора за особе ометене у развоју”. 
 
Задатак: 

Истражити и оценити доступност архитектонског простора – зграде Техничких Факултета у Београду и 
њеног непосредног окружења – из аспекта доступности простора за особе ометене у развоју. Детектовати 
проблеме са којима се, током коришћења предметног архитектонског и урбаног простора, сусрећу 
корисници са разним врстама ометености у развоју и предложити могућа унапређења истог у циљу 
повећања доступности тог простора за особе ометене у развоју 
 
Циљеви и метод рада: 

Циљ радионице је да код студената промовише идеју доступности за све – access to all – са посебним 
освртом на особе ометене у развоју односно, на проблеме са којима се особе ометене у развоју сусрећу у 



коришћењу архитектонских и градских простора у свакодневном животу. На тај начин, циља се, да се  код 
студента развије свест о значају проблематике „доступности за све“, те да се кроз аплицирање основних 
знања о „универзалном дизајну“ укаже на могућности да се урбани и архитектонски простори унапређују у 
складу са специфичним потребама особа ометених у развоју. 
Радионица ће бити организована у три међусобно повезана дела: 

1. У првом делу Радионице, у коме ће осим наставника бити укључени и предавачи – експерти из 
других адекватних институција из јавног и цивилног сектора, кроз серију инерактивних 
презентација, студенти ће бити упознати са основним проблемима, циљевима и методама које се 
користе у овој области, као и са радом институција и организација које се баве овом 
проблематиком у Србији и Шведској. 

2. У другом делу Радионице, кроз групни рад, студенти ће, коришћењем разних пригодних 
средстава, бити стављени у позицију особа ометених у развоју и на тај начин ће испитивати 
доступност урбаног и архитектонског простора – зграде Техничких Факултета у Београду и њеног 
непосредног окружења – из аспекта доступности простора за особе ометене у развоју. 

3. У трећем делу Радионице, студенти ће, кроз интерактивне презентације, уз помоћ наставника и 
предавача, сумирати резултате својих истраживања са посебним освртом на проблеме у 
“доступности за све“ које су током истраживања открили, а нарочито на могућности да се ти ти 
проблеми превазиђу адекватним унапређењем предметног урбаног и архитектонског простора.  

 
Резултати радионице: 

Студенти ће резултате свог истраживања презентовати графички (текстом, цртежима, илустрацијама, 
фотографијама и сл...) уз обавезно усмено образложење. 
Резултати радионице биће накнадно презентовани широј јавности на адекватан начин и у сарадњи са 
институцијама и експертима које ће учествовати у реализацији Радионице.  
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ на arh.webmaster@gmail.com и руководиоцу већа дипломских 
академских студија доц. Ђорђу Стојановићу на ds@4ofseven.com 

 

 

Руководилац Већа доц. Ђорђе Стојановић  Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 

 


