
Pani Justyna
Nauczycielka mianowana języka polskiego
i plastyki w prywatnej szkole podstawowej

OCZEKIWANIA, POTRZEBY, CELE

BOLĄCZKI

- możliwość wykorzystanie bezpłatnych materiałów do 
prowadzenia zajęć w szkole

- przygotowanie się do prowadzenia ciekawych i 
ambitnych zajęć

- wychowywanie empatycznych, wrażliwych na sztukę 
i kulturę młodych ludzi

- poszukiwanie inspiracji, poszerzanie wiedzy z 
zakresu historii sztuki w ramach spędzania czasu 
wolnego

- brak interdyscyplinarnego podejścia do edukacji w 
szkołach podstawowych

- uboga baza zewnętrznych pomocy i materiałów do 
realizacji zajęć

- niepewność związana z brakiem wiedzy, czy dane 
materiały (np. zdjęcie) można swobodnie 
wykorzystywać; brak przejrzystej informacji o 
prawach autorskich

O MNIE
Wiek: 47 lat
Wykształcenie: magister historii sztuki, podyplomowe 
studia pedagogiczne
Status: rozwiedziona, matka 2 dzieci w wieku 5 i 9 lat
Zarobki: 4000–5000 zł brutto miesięcznie
Miejsce zamieszkania: miasto powyżej 200 tys. m.

CO MNIE WYRÓŻNIA
- uczenie dzieci i praca z nimi sprawia mi ogromną             
przyjemność, to idealny zawód dla mnie
- czas wolny lubię spędzać ze znajomymi i rodziną,  
dużo wychodzę do kina, teatru czy muzeum
- jestem osobą kreatywną, w wolnym czasie sama  
maluję i rysuję, ostatnio uczę się batiku

Nie przychodzę na zajęcia, żeby je odbębnić.
W przygotowanie i prowadzenie zajęć wkładam

dużo uczucia i wysiłku, a czasem i pieniędzy!

“

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ i INTERNETU

urządzenia desktopowe

urządzenia mobilne

media społecznościowe

kompetencje techniczne



Bartek
licealista

OCZEKIWANIA, POTRZEBY, CELE

BOLĄCZKI

- nowa, ciekawa baza obiektów/zdjęć do inspiracji i 
dalszego przetwarzania i przerabiania

- profesjonalne obrazy w HD do dalszego 
przetwarzania - materiał do własnej pracy twórczej

- jasna informacja o prawach autorskich (czy mogę 
swobodnie korzystać, czy nie)

- utrudniony dostęp do treści w wysokiej 
rozdzielczości i 3D na urządzeniach mobilnych

- nie znoszę starych i nieresponsywnych stron 
internetowych

- trudny, naukowy język opisu, styl językowy i sztywny 
sposób komunikacji

- mała ilość bezpłatnych ale legalnych treści/grafik do 
dalszego wykorzystania i przetwarzania

O MNIE
Wiek: 17 lat
Wykształcenie: uczeń II klasy liceum 
ogólnokształcącego, profil mat-inf
Miejsce zamieszkania: miasto od 50 do 100 tys. m.

CO MNIE WYRÓŻNIA
- spędzam w internecie dziennie około 5 godzin, 
korzystam ze smartfona prawie cały czas
- chodzę na dodatkowe zajęcia z plastyki, 
zastanawiam się nad studiowaniem architektury lub 
grafiki komputerowej
- publikuję swoje prace plastyczne pod anonimowym 
kontem na Instagramie
- przeszukuję różne portale pod kątem inspiracji (Flikr, 
Dribble, Pinterest, Behance itp.)

Na Insta wrzucam swoje prace graficzne.
Moje liczby są całkiem fajne

“

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ i INTERNETU

urządzenia desktopowe

urządzenia mobilne

media społecznościowe

kompetencje techniczne



Olga
Specjalistka ds. digitalizacji zbiorów w 
muzeum państwowym

OCZEKIWANIA, POTRZEBY, CELE

BOLĄCZKI

- cele promocyjne i wizerunkowe - wykorzystywanie 
własnych zasobów w komunikacji i budowaniu marki 
instytucji, w której pracuje

- cele edukacyjne i naukowe - potencjał badawczy 
zarówno dla badań prowadzonych na potrzeby 
własne muzeum jak i niezależnie od niego

- chciałaby, żeby wszystkie zbiory w jej muzeum 
zostały jak najszybciej zdigitalizowane i 
udostępnione online

- świadomość barier o charakterze prawnoautorskim 
w szerokim udostępnianiu zdigitalizowanych kolekcji; 
trudności z ustaleniem statusu prawnego utworów z 
kolekcji

- rodzące niepewność różnice w interpretacji regulacji 
prawnych odnośnie do udostępniania zbiorów

- brak ogólnokrajowego bezpłatnego programu do 
digitalizacji i udostępniania zbiorów oraz 
ogólnokrajowych zasad i wytycznych

- brak wystarczających środków (finansowych i 
zasobów osobowych) do stworzenia własnej 
platformy z cyfrowymi zbiorami w muzeum, w 
którym pracuje

O MNIE
Wiek: 34 lata
Wykształcenie: mgr archiwistyki i lic. z archeologii
Status: singielka
Zarobki: 3500–4500 zł brutto miesięcznie
Miejsce zamieszkania: miasto od 50 do 100 tys. m.

CO MNIE WYRÓŻNIA
- zwolenniczka otwartego dostępu i dzielenia się 
zasobami kultury w internecie
- skrupulatność w działaniu, wysoki poziom 
samoorganizacji, skupienie na detalach

Wiedza o zasobach kultury powinna być dostępna 
dla wszystkich, szczególnie jeśli utrzymanie 

zbiorów jest finansowane ze środków publicznych

“

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ i INTERNETU

urządzenia desktopowe

urządzenia mobilne

media społecznościowe

kompetencje techniczne


