
 

МОДУЛ М4.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
 

 
Назив семинара: ОБРАЗОВАЊЕ ДАНАС  

 

 
Година студија: 1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
 

 
Број кредита:  2 ЕСПБ 
 

 
Термини одржавања наставе: Према распореду за јесењи семестар 2011/12 
 

 
Термин одржавања испита (предаја семинарских радова): 

Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 у јануарском испитном року 
 

 
Термини одржавања колоквијума: 6. недеља и 13. недеља 
 

 

 
Наставник:  Доц. арх. Весна Цагић Милошевић 

 
Сарадници у настави:  асс. арх. Верица Међо, демонстратор Невена Митровић  

Број кабинета: 252 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): накнадно 

Телефон: 3218 752                                                                                                         Е-маил: vogaart@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са основних студија.  

 

 
Циљеви и приступ настави: 

 
Настава на семинару има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са основним принципима 
пројектовања и специфичностима  простора и програмских садржаја савремених објеката образовања као и са 
условностима социјалног и друштвеног контекста и значајем актуелних педагошких метода као утицајним 
факторима  у избору пројектанског приступа и формирању просторног концепта.  
 

 
Садржај наставе: 

Тежишна оријентација семинара је изучавања савремених тенденција и пројектанских решења објеката и 
простора намењених образовању.  
Наставом на семинару обухваћене су области: историјат и развој школских објеката; функционлани и обликовни 
захтеви, елементи, организација, структура, кроз презентацију и аналаизу антологијских и савремених, 
карактеристичних и специфичних примера из светске праксе; различити аспекти утицаја друштвеног контекста и 
присутних психолошко-педагошких модела као и улога архитекте у имплементацији предметних утицаја. 
 

 
Метод извођења наставе:  

Настава на семинару се спроводи кроз предавања ех-катедра, интерактивну наставу и дискусије.  
Теоретски ослонац за рад у студију - Модул М4 на 1. години Дипломских академских студија. 
 



 

 

 
Термински план извођења наставе  

 

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Уводно предавање Представљање семинара – програм, садржај, циљеви;  
Школски објекти – појам, историјат и развој;  
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

02 Образовни системи у 
свету 

Методе и системи предшколског и школског образовања; Друштвени 
контекст – иницијални и повратни утицаји;  Просторна организација и 
различите педагошке методе; 
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић)   

03 Објекти основног и општег 
образовање 

Школе – садржаји, организација, структура, спољни простори;  
Мултифункционалност;  
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

04 Стручне школе  
Специјалне школе 
 

Стручне школе – специфичне потребе, специфични просторни услови, 
физиономија; 
Специјалне школе – посебне потребе, посебни просторни услови, сличности 
и разлике 
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

05 Објекти високог 
образовања 

Објекти високог образовања – савремени концепти; 
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

06  1. Колоквијум 

07 Објекти образовања и 
педагошки принципи 

Северна Европа 
(проф. арх. Михаило Тимотијевић) 

08 Један аспект Психолошки аспект простора  
(др. Даница Станковић, доцент на Грађевинско-архитектонском факлутету у 
Нишу) 

09 Објекти образовања и 
педагошки принципи 

Европа, осим Северне 
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

10 Једна феномен  Специфичне педагошке методе и простор 
(проф. арх. Михаило Тимотијевић) 

11 Објекти образовања и 
педагошки принципи 

Другачија култура, другачији услови, другачије потребе – другачији приступ 
(доц. арх. Весна Цагић Милошевић) 

12 Једана тема Образовање у Србији – простор, садржај, форма 
дискусија 

13  2. Колоквијум 

14 Завршно предавање Избор тема за семинарски рад  

* могуће су измене у распореду терминa наставних јединица гостујућих предавача 

 
 

Обавезна литература 

 
Препоручена литература: 

АРХИТЕКТУРА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, З. Бајбутовић, Свјетлост 1983. Сарајево 
ARCHITECTURE OF SCHOOLS: THE NEW LEARNING ENVIRONMENTS, M. Dudek, Architectural Press, Boston 
2000. 
CHILDREN SPACES, M. Dudek, Architectural Press, Boston 2005. 
UPUTE ZA PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE DJEĈJIH JASLICA I VRTIĆA H. Auf-Franić, et al./ 
Zlatko Karaĉ (ur.),  Acta Architectonica, 2003. Zagreb 
COLLEGES & UNIVERSITIES Educational Spaces, Sibylle Kramer, Braun Publishing, Switzerland 2010. 
 
* Препорука допунске литературе у складу са изабраном темом за семинарски рад. 

 

 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже кроз израду семинарског рада. Тема семинарског рада дефинише се у договору са наставником. 

 
Критеријуми оцењивања: 

Код вредновања колоквијума студенти треба да покажу активно и редовно  праћење наставе, препознавање и 
разумевање предаване материје.  
Код вредновања семинарског рада студенти треба да покажу способност примене стечених теоријских знања у 
обради конкретне задате теме и да демонстрирају способност креативне интерпретације материје у релацији 
са обрађиваним и посматраним искуствима из праксе. 



 

 
Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Iспуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  

колоквијуми 2х15 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат 60 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 


