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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 позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси 
стицању додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на 
квалитет архитектонског дела.'' 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : В. Проф. др Александра Ђукић 
 
 
Сарадници у настави : Др Милена Вукмировић и Маја Милошевић МА 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
 
Назив радионице: Креативни  центар локалне заједнице - дневни боравак деце са 
инвалидитетом 
 
 
Задатак: Осмислити идејно решење креативног центра локалне заједнице са фокусом на 
просторе за дневни боравак деце са инвалидитетом. Простор треба да буде инерактиван и 
флексибилан, како би током дана одговорио на основну намену, а у периодима када се не 
користи у те сврхе, да има могућност за смештај других садржаја и привлачење других 
корисника.    
 
Циљеви и метод рада: Циљ радионице је упознавање студената са потребама специфичне 
групе корисника, као и са применом одговорајућих истраживачких метода. Посебно тежиште 
је дато креативном проступу. Ради се у групи или индивидуално.  
 
Резултати радионице: Идејно решење креативног центра локалне заједнице 


