
POCZĄTEK   
- zgoda na nagrywanie, kilka słów o fundacji i portalu  
- protokół głośnego myślenia (przypomnieć ponownie przy zadaniu) 
- Opowiedz kilka słów o sobie  
 
KAWIARNIE/RESTAURACJE... 
0. Jak często chodzisz do kawiarni/restauracji? Jeśli nie chodzisz, to dlaczego? 

1. Opisz jak zazwyczaj wygląda Twoje wyjście do nowej kawiarni/restauracji (zacznij od 
momentu, w którym dowiadujesz/wpadasz na pomysł wyjścia - od samego początku) 
2. Na co zwracasz szczególną uwagę przy wyszukiwaniu miejsca, do którego się 
wybierasz? 
3. Jak się zazwyczaj czujesz planując tego typu wyjście? 
4. Czy masz jakieś trudności związane z wyjściem do kawiarni/restauracji? (Jakie 
informacje udało ci się znaleźć? Czy jakichś informacji ci zabrakło?) 
Zadanie: Wyobraź sobie, że planujesz wizytę w nowym dla Ciebie miejscu. Pokaż/opisz 
krok po kroku co zazwyczaj robisz (jeśli komputer, to udostępnienie ekranu) 
 
WYDARZENIA KULTURALNE 
0. Jak często uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych (koncert/zlot/warsztat/spotkania/
grupy dyskusyjne/festiwal)? Jeśli nie chodzisz, to dlaczego?  
  
1.  Opisz jak zazwyczaj wygląda Twoje wyjście na nowe wydarzenie kulturalne (zacznij od 
momentu, w którym dowiadujesz/wpadasz na pomysł wyjścia - od samego początku) 
2. Na co zwracasz szczególną uwagę przy wyszukiwaniu wydarzenia kulturalnego, do 
którego się wybierasz? 
3. Jak się zazwyczaj czujesz planując tego typu wyjście? 
4. Czy masz jakieś trudności związane z wyjściem na wydarzenie? (Jakie informacje udało 
ci się znaleźć? Czy jakichś informacji ci zabrakło?) 
Zadanie: Wyobraź sobie, że planujesz wizytę w nowym dla Ciebie miejscu. Pokaż/
opisz krok po kroku co zazwyczaj robisz (jeśli komputer, to udostępnienie ekranu) 
 
URZĘDY 
0.a. Czy pamiętasz swoją ostatnią wizytę w urzędzie? Czego dotyczyła? Opisz ją krok po 
kroku. Jakie informacje sprawdzasz przed pójściem do urzędu? 



0.b. Jeśli nie pamiętasz, opowiedz, jak byś przygotował się do takiej wizyty? Opisz krok po 
kroku. 
1. Czy informacje, które miała/eś o tym miejscu były zgodne z rzeczywistością? Czy coś 
Cię zaskoczyło? 
2. Jakie miałeś trudności/ułatwienia związane z wyjściem do urzędu? (Jakie informacje 
udało ci się znaleźć? Czy jakichś informacji ci zabrakło?
 
ZAKOŃCZENIE 

1. Czy chciałabyś/chciałbyś coś dodać? 
2. Z jakimi problemami spotykasz się, korzystając ze stron internetowych i 

wyszukiwarek? Z jakich najchętniej korzystasz? Co cię pozytywnie zaskoczyło?


