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Temă 
-       Elaborați, în scris, un concept care să exemplifice cât mai clar realizarea unui proiect de 
explicare şi promovare a designului în mediul urban din România; acesta poate să facă referire 
la produse exemplare de design anonim (fermoar etc.) sau de autor (mobilier domestic sau 
urban, afişe, machete, cărţi, litere volumetrice etc.). 
-       Pentru aceasta, trebuie să elaboraţi un concept unitar care să ilustreze tema (ce este 
designul, de ce este necesar, de ce este util, de ce este relevant, semnificaţia designului în viaţa 
zilnică etc.), să fie clar şi să convingă. 
-       Trebuie să vă gândiţi bine cui vă adresaţi (gust, educaţie, vârstă, nevoi şi dorinţe). Este 
recomandabil să încercaţi să vă imaginaţi obiectiv în locul celor cărora vă adresaţi, să discutaţi 
cu rude sau oameni de pe stradă ca să-i înţelegeţi, să ţineţi cont de majoritatea celor care 
asociază eronat designul doar cu binomul frumos/urât etc. 
-       Forma practică pe care o ia conceptul vostru poate fi o mini-expoziţie (într-o instituţie 
publică, în spaţiul public urban etc.), o campanie de comunicare în orice mediu sau în şcoli 
(afişe, broşuri etc.), o amenajare a unui loc cu semnificaţie (piaţă, intrare metrou, parcurs stradal 
etc.), un program de explicare şi informare pentru locuitorii din cartierele dormitor, un montaj 
de sunet şi imagini etc.  
-       Ţineţi cont că proiectul vostru trebuie să fie clar şi coerent, să explice la ce foloseşte 
designul şi să convingă de necesitatea lui.  
-       Puteți ilustra informația cu fotografii, desene, schițe, detalii, pictograme etc. 
 
Cerințe/  
Număr de cuvinte: 500-700 words  
Format la alegere. 
Predare în versiune digitală pe Classroom (de preferat un fișier unic în format pdf identificat cu 
Nume/Prenume student/ă). 
 
Criterii de evaluare: relevanţa încadrării în temă; claritatea conceptului; coerenţa conceptului; 
gradul de finalizare.  
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