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Upute za izradu koncepata - radionice za građanstvo

Hrvatsko dizajnersko društvo, Muzej za umjetnost i obrt i Hrvatska 
udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti organiziraju 
15 kreativnih radionica za građanstvo u sklopu projekta Centar 
oblikovanja svakodnevice.

KATEGORIJE RADIONICA

1. Design Thinking 

Radionice “Design Thinking”-a i primjene metodičkih vještina 
za svakodnevno rješavanje problema na primjeru zadataka iz 
dizajna i primijenjenih umjetnosti namijene su osnovnoškolskom i 
srednjoškolskom uzrastu, a održavaju se vikendom. 

Predviđeni broj radionica: 4 dvodnevne radionice
Predviđeni broj polaznika svake radionice: 5

2. Međugeneracijske radionice 

Međugeneracijske radionice dizajna i primijenjenih umjetnosti 
namijenjene su 
građanima različitih generacija (poželjno u paru: npr. članovi 
uže ili šire obitelji, prijatelji i sl.). Radionice obuhvaćaju analizu 
sličnosti i razlika u svakodnevnom životu parova polaznika, te 
izradu koncepata za nove narative, alate ili predmete za kvalitetniji 
međugeneracijski suživot u budućnosti.

Predviđen broj radionica: 3 trodnevne radionice, od kojih je jedna 
radionice keramike. Voditelji: 2 voditelja (1 dizajner i 1 stručni 
suradnik sukladno temi pojedine radionice). Predviđeni broj 
polaznika svake radionice: 8

3. Afterwork radionice

Afterwork radionice održavaju se u popodnevnim i predvečernjim 
terminima tijekom radnog tjedna, a omogućavaju odraslim 
osobama (zaposlenima, studentima, nezaposlenima itd.) ugradnju 
konstruktivnih, a opuštajućih kreativnih aktivnosti u slobodno 
vrijeme usvajanjem novih znanja i vještina o dizajnu i primijenjenim 
umjetnostima.

Predviđeni broj radionica: 4 dvodnevne radionice, od kojih su dvije 
radionice keramike. Predviđeni broj polaznika svake radionice: 8
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4. Treća životna dob (65+)

Radionice za treću životnu dob omogućavaju ugradnju metodičkih 
i kreativnih aktivnosti u svakodnevni život polaznika. Zajedničko 
rješavanje zadataka iz domene dizajna i primijenjenih umjetnosti 
potiče socijalizaciju kao i dijeljenje vlastitih iskustava i vještina za 
podizanje kvalitete svakodnevnog života polaznika.

Predviđeni broj radionica: 4 dvodnevne radionice, od kojih je jedna 
radionica keramike. Predviđeni broj polaznika svake radionice: 8

TEME RADIONICA

Teme radionica trebaju biti vezane za područja djelatnosti HDD-a, 
ULUPUH-a ili MUO-a, odnosno na područje dizajna ili primijenjenih 
umjetnosti, zbirke, stalni postav ili pojedine izložbe Muzeja. 

Dodatno će se vrednovati interdisciplinarnost i povezivanje sa 
srodnim strukama poput umjetnosti (npr. ples, arhitektura, film, 
fotografija, književnost, kazalište i sl.), društvenih, humanističkih, 
prirodnih ili tehničkih znanosti.

Potiču se koncepti koji se bave pitanjima održivosti, ekologije, 
obrazovanja (građanskog odgoja), stanovanja, javnog prostora, 
socijalizacije i života u gradu, identiteta grada ali i pojedinih gradskih 
naselja. 

Rezultat radionice mora biti djelo - npr. predmet, slika, video, crtež, 
prezentacija itd.

Prilikom koncipiranja radionice valja obratiti pažnju na adekvatnost 
radionice za prostor u kojem se provodi. U HDD-u i ULUPUH-u je 
riječ o uredskim prostorima, dok će se radionice u MUO provoditi u 
atriju Muzeja.

RADIONICE KERAMIKE

Radionice keramike se također vežu za pojedinu kategoriju: 
Afterwork, Međugeneracijske i Treća životna dob, te se trebaju 
prilagoditi gore navedenim kriterijima. Nije predviđena radionica 
keramike za školarce.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog 
fonda.
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