
ʛʏʠʏǦ
!"͙͙͙͙͘Ǧ͙͘Ȁ͚͘#

˔˃ˇ˓ˉ˃ˬ�˒˓ˈˇˏˈ˕˃

˙ˋ˯ǣ

˕ˈˏ˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ːˑˆ�
ˊ˃ˇ˃˕ˍ˃ǣ

ː˃˔˕˃˅ːˋˍ

ː˃ˊˋ˅�˒˓ˈˇˏˈ˕˃

˔˕˃˕˖˔

ʔʠʞʐ

ˑ˔˕˃ˎ �̀̊ ˃˔ˑ˅ˋ

˒˓ˈˇ˃˅˃˰˃

˅ˈˉ˄ˈ

ˇ˓Ǥ�ˑ˄ˎˋ˙ˋ

˔˃ˏǤˋ˔˕˓Ǥ˓˃ˇ

�Ǧ�����ˍˑː˕˃ˍ˕

˔˕˖ˇˋˑ�ˏ͙͘˃˕�Ȃ�˒˓ˑˬˈˍ˃˕

ˋˊ˄ˑ˓ːˋ

$%

˔ˈˏˈ˔˕˃˓ $

ˆˑˇˋː˃ ˒˓˅˃

˒ˑˉˈ˯ːˈ�
ˍ˅˃ˎˋ˗ˋˍ˃˙ˋˬˈ�ˊ˃�
˒˓ˋˬˈˏ�˔˕˖ˇˈː˃˕˃

ˏˈ˕ˑˇ�ˋˊ˅ˑ˥ˈ˰˃�
ː˃˔˕˃˅ˈǣ

ˑ˔ːˑ˅ː˃�ˎˋ˕ˈ˓˃˕˖˓˃ǣ

˚˃˔ˑ˅ˋ�˃ˍ˕ˋ˅ːˈ�ː˃˔˕˃˅ˈ

ˏ˃˔˕ˈ˓�˃ˍ˃ˇˈˏ˔ˍˈ�˔˕˖ˇˋˬˈ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ˈ

ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓�ʠʥ

˄˓Ǥ�ˍ˃˄Ǥ

˖˚ˈ˔ːˋ˙ˋ�˖�ː˃˔˕˃˅ˋ

˔˃˓˃ˇːˋ˙ˋ

ˏˑˇ˖ˎ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˈ�˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋˬˈ˖˔ˏˈ˓ˈ˰ˈ

˕ˈˑ˓ˋˬ˔ˍ˃�ˋ�
˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˃�
ː˃˔˕˃˅˃ǣ

Увођење студената у стручну и научну материју и методологију архитектонског 
пројектовања едукативних објеката уз примену основних начела о енергетској ефикасности. 
Пројектовање енергетског едукативног центра служи као програмски основ за адекаватно 
упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког пројектовања, 
развијање способности прикупљања информација и савремених могућности изградње 
објеката уз корелацију технологије и архитектуре.Студенти се упознају са спољним и 
унутрашњим чиниоцима који утичу на угодност боравка у одређеном архитектонском 
простору, с посебним освртом на радне и едукативне целине,оптимизацијом система за 
енергетске ефикасности објекта.

GREEN WALL истраживачки центар
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Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти.

Mark Dudek, 2007, Schools and Kindergartens, Birkhauser, Basel,Boston, Berlin 
• Mark Dudek, 2000, Architecture of Schools – The New Learning Environments, Architectural 
Press, London 
• Кнежевић, Кордић, Стамбене и јавне зграде, 1972, Техничка књига, Загреб 
• Detail, Koncept 2003/3 
• Bill Dunster, Craig Simmons, Bobbz Gilbert, 2009, The ZEDbook, Taylor&Francis Group, New 
York 
• Georg Albert, 2010, Energieeffiziente Architektur in Deutschland, Wustenrot Stiftung, Zurich
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На локацији Косанчићев венац студенти ће истраживати друштвено-историјске оквире, 
архитектонско-урбанистичке могућности и енергетске потенцијале локације за реализацију 
пројекта GREEN WALL истраживачки центар. Основа пројектног задатка је пројектовање 
образовног објекта који ће постићи највиши ниво едукације и дати одговор на 
самоодрживост оваквог објекта уз креативну анализу програмских и просторних 
условљености. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката 
специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ 
истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за 
приказивањем савремених схватања едукације у архитектури новог миленијума, као и 
сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја.Посебност пројектног 
задатка чини његова мултимедијска наставна грађа којом се изучавају едукациони склопови 
примерени виртуалном образовању. Студенти кроз различите облике научне методологије 
истражују нове облике савременог образовања које треба представити кроз објекат који се 
пројектује уз смањење потрошње конвенционалних извора енергије.Рад на пројекту GREEN 
WALL истраживачки центар је истраживање основих елемената функције и односа 
архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.
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активност у току наставе 10бодова

1.колоквијум 15 бодова

2.колоквијум 15 бодова

укупно 40 бодова

укупно 60 бодова

Уводно објашњење задатка 
Обилазак локације, програмска анализа задатка и урбанистичких параметара локације

Анализа примера, истраживање локације, дискусија о задатку 
Излагање, презентација, анализа примера и дискусија, Истраживање задатка, дефинисање тежишта 
теме у оквиру задате тематске области.
Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

1. Колоквијум: 
Идејно арх. решење : Програм – концепт.Радна макета.Дискусија

Идејно решење-дефинисање аспеката 
Корекција прилога

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

2. Колоквијум: 
Анализа архитектонског детаља, ентеријер

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)
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