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1. Czym, według Ciebie, jest zawód projektanta?  

2. Czym zajmują się projektanci komunikacji wizualnej? 

3. Co może być projektowane? 

4.  Jakie cechy powinien mieć dobry projektant? 

5.  Jakie predyspozycje projektanta będą ważne w przyszłości? 

6.  Jakie cechy, Twoim zdaniem, powinien mieć  dobry projekt? 

7.  Jakie cechy, Twoim zdaniem, powinien mieć dobry produkt przyszłości? 

8.  Wymień różne produkty o tej samej funkcji  

9. Jakie pytania powinien zadawać sobie projektant? 

10. Wymień produkty, które uważasz za innowacyjne w czasie kiedy powstały. 

11. Za co odpowiedzialny jest projektant przy powstaniu produktu? 

12. Podaj przykłady  produktów, które wpłynęły na zmiany zachowań ludzi. 

13. Podaj przykłady dobrze zaprojektowanych produktów, uzasadnij 

14. Jak rozwój technologii wpływa na sposób życia ludzi? 

15. Jak rozwój technologii wpływa na projektowanie? 

16. Jak rozwój technologii wpływa na nasze zdrowie? 

17. Jak właściwości materiałów mogą wpłynąć na bezpieczeństwo człowieka?  

18. Podaj przykłady nowoczesnych materiałów 

19. Technologie przyszłości 

20. Jak sytuacja społeczna wpływa na projektowanie? Podaj przykłady. 

21. Zmiany społeczne, cywilizacyjne a sposób komunikacji między ludźmi. 

22. Co wpływa na skuteczność informacji wizualnych? 

23. Jakie są współczesne zagrożenia cywilizacyjne?  

24. W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego? 

25. Podaj przykłady produktów, które okazały się szkodliwe dla człowieka. 

26. Podaj przykłady/nazwiska znanych projektantów i projektantek polskich i obszary ich 

działalności 

27. Wymień kilku znanych projektantów zagranicznych i obszary ich działalności 

28. Podaj przykłady wydarzeń związanych z dizajnem w Polsce i na świecie 

29. Podaj przykłady instytucji promujących dizajn  

30. Podaj przykłady konkursów dizajnu w Polsce i na świecie 

31. Jakiego typu korzyści mogą wynikać z dobrego projektowania? 

32. Przykłady nagrodzonych produktów 

33. Jakie są najważniejsze cechy designu skandynawskiego?  

34. Jakie są najważniejsze cechy programu kształcenia uczelni Bauhaus?  
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