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Tyrimo tikslas. Komandinio darbo metodo apibendrinimas ir taikymas dizaino procese.  Dirbant grupėje 

bendrai sukuriama dėstytojų ir studentų komandinio darbo dizaino srityje patirtis. 
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Tyrimo metodai. Komandinio darbo metodas, realių situacijų ir informacijos analizė, aplinkos stebėsena ir 

fiksacija, tikslinės apklausos.  

Rezultatai ir (arba) išvados. Dizaino studijos yra ta vieta, kur studentai gali suvokti normas, vertybes ir kultūrą 

profesionalaus dizaino kontekste. Individualus mokymasis, asmeninis tobulėjimas ir meistriškumas yra esminiai 

įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai. Derinti šiuos individualius įgūdžius su bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiais yra vienas iš iššūkių dirbant komandos principu. Kuriant nuolatinę ir įtraukią bendravimo ir 

bendradarbiavimo atmosferą tarp komandos narių, atsiranda galimybė pasidalinti gebėjimais, žiniomis, surinkta 

informacija, atsiveria naujos perspektyvos priimant dizaino sprendimus. Dizaino proceso metu svarbu 

susisteminti informaciją pagal jos svarbą, naudoti dizaino kalbą, stebėti ir klausytis bei įgusti projektuoti ne 

pagal savo asmeninius, bet pagal konkretaus vartotojo poreikius. Įtraukus komandinio darbo procesas (1 pav.) 

yra aktyvaus bendradarbiavimo mokymosi situacija siekiant įtraukti įvairias socialines veiklas.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Studentai dizaineriai yra besiformuojančios asmenybės ir 

nepasitiki arba pernelyg pasitiki savo galimybėmis. Jie dažnai įgyja panašius, vienodus darbo įgūdžius,  

nepapildo vienas kito ir neapjungia savo individualių stipriųjų pusių, kurdami jungtinį komandos darbo rezultatą. 

Sunku nustatyti hierarchiją grupėje ir administruoti procesą, tačiau tai yra būtina norint kokybiškai atlikti darbą. 

Komandos darbo veiklos skirstomos į individualų ir grupinį darbą, sprendžiant dizaino problemas nuolat 

atsižvelgiant į bendrą ir individualią kritiką bei pasiūlymus. Rengiant idėjos pristatymus kolegoms taip pat 

galima pasitikrinti ar sprendimai teisingi, gauti reikalingą impulsą kūrybiniam procesui. Komandinio darbo 

procese studentai išmoksta mąstyti ir elgtis kaip dizaineriai realiose praktinėse situacijose. 
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