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Plan warsztatów
1. Co to są media społecznościowe?

2. Jak wygląda nowoczesna komunikacja - formy, sposoby, 

treści?

3. Jaką funkcję pełni Facebook we współczesnym świecie?

4. Logowanie się do konta Facebook lub zakładanie konta.

5. Przegląd interfejsu platformy - najważniejsze funkcje.
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1.
Co to są media 
społecznościowe?
Jak myślicie? Jak to czujecie? Co na 
ten temat wiecie?
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“

Media społecznościowe to grupa aplikacji 
bazujących na internetowych rozwiązaniach, 

które opierają się na ideologicznych i 
technologicznych podstawach Web 2.0 i 

które to umożliwiają tworzenie i wymianę 
wygenerowanych przez użytkowników treści.

- Wikipedia
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“

Media społecznościowe to forma przekazu 
informacji następująca za pośrednictwem 

stron bądź aplikacji działających w sieci 
internetowej, w ramach społeczności 

tworzonych poprzez użytkowników tych 
serwisów. 

- K. Polańska
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“

Media społecznościowe to strony 
internetowe i aplikacje, które umożliwiają 

wszystkim uczestnikom dialog oraz 
interakcje. Tak właśnie działają portale 

społecznościowe np. Facebook.

- Tak po naszemu ;)
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Media 
społecznościowe
Czyli właściwie co?

◎ Facebook

◎ Twitter

◎ Instagram

◎ Snapchat

◎ WhatsApp

◎ Blogi
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Place your screenshot here

Twitter
Platforma do wymiany krótkich wiadomości do 240 znaków.
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Place your screenshot here

Instagram
Serwis do zamieszczania zdjęć w formacie 4:4.
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Snapchat
Aplikacja do wysyłania 
filmików, które są dostępne 
maksymalnie przez 60 sekund.

Place your screenshot here
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WhatsApp
Komunikator pozwalający na 
prowadzenie rozmów, 
wysyłanie zdjęć, filmów oraz 
na zakładanie grup 
dyskusyjnych.

Place your screenshot here
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2.
Jak wygląda 
nowoczesna 
komunikacja?
Zastanawialiście się kiedyś jak dziś 
wygląda komunikacja?
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Udział mediów w Polsce - 2018
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10,6%
Ludzi nie posiada telewizora. Odsetek ten 
rośnie o około 4% rocznie.

68%
Polaków ogląda telewizję na komputerze.

75%
Posiadaczy telewizorów korzysta z serwisów 
VOD.
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Formy komunikacji

Smartfon

Nowoczesny telefon 
służy do rozmów 
głosowych, rozmów 
wideo, wysyłania 
wiadomości 
tekstowych, maili, 
do oglądania 
filmów, słuchania 
muzyki, 
przeglądania 
internetu i wielu 
innych zastosowań.

SMS

Najpopularniejszy 
sposób 
przekazywania 
krótkich 
wiadomości.

Komunikatory

Powoli zastępują 
SMSy. Pozwalają na 
przesyłanie 
dowolnych treści.
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E-mail

Elektroniczne listy, 
które docierają do 
adresata w 
ułamkach sekund.

Czaty

Tekstowe rozmowy 
w czasie 
rzeczywistym. Już 
niemal nieużywane.



Formy komunikacji

Fora

Rodzaj  stron 
internetowych, które 
służą do wymiany 
opinii, dyskusji, 
często nauki i 
pomocy.

Vlogi

Czyli szczególny 
rozdaj bloga, który 
polega na 
publikowaniu 
filmów np. YouTube.
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Podcasty

To kolejny rodzaj 
bloga, w którym 
głównym środkiem 
komunikacji są 
nagrania audio.

Portale 
społecznościowe

Czyli strony 
internetowe 
pozwalające na 
publikowanie 
tekstów, filmów, 
zdjęć, muzyki oraz 
dające możliwość 
komentowania i 
dyskutowania na 
temat zamieszczonej 
treści.

Blogi

Rodzaj  stron 
internetowych, które 
swoją konstrukcją 
przypominają 
pamiętniki.



3.
Jakie funkcje pełni 
Facebook we 
współczesnym 
świecie?
Czy to tylko miejsce do lajkowania
treści, czy może coś więcej?
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16 780 000
Użytkowników Facebook’a w Polsce na dzień 

31 grudnia 2018, co stanowi 44,1% populacji.
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Funkcje 
Facebooka

Komunikator – czat

Poczta – mail

Album zdjęć

Oglądanie filmów

Przesyłanie plików
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Wyszukiwarka

Prasa – informacje

Kalendarz – wydarzenia

Blog / Forum

Zakupy



4.
Logowanie się do 
konta Facebook lub 
zakładanie konta.
www.facebook.com
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Place your screenshot here

Facebook
Najpopularniejszy w Polsce portal społecznościowy.
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Zakładanie konta - rejestracja
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Wchodzimy na stronę 
www.facebook.com i po 
prawej stronie 
wypełniamy formularz 
rejestracji.

Podajemy imię i 
nazwisko, e-mail, oraz 
wymyślamy hasło do 
konta. Podajemy także 
datę urodzenia i płeć.



4.
Przegląd interfejsu 
platformy -
najważniejsze 
funkcje.
Zaczynamy poznawać Facebooka.
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Facebook
- zaczynamy od 

interfejsu!
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Pasek Menu
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Można tam znaleźć wiele ciekawych opcji i funkcji. O części z nich 
powiem za chwilę, ale kilka tajemnic mogę zdradzić już teraz.

Wyszukiwarka         Tablica          Tworzenie postów          Zaproszenia        Wiadomości

Strona profilowa          Wyszukiwanie zaproszeń         Powiadomienia

Pomoc           Menu ustawień



Strona profilowa
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Mamy tu nasz awatar (zdjęcie profilowe) i wszystkie ważne 
informacje o naszym koncie.



Strona główna
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Czyli nasz dziennik zawierający wpisy zarówno nasze jak i naszych 
znajomych. Mamy tu także dostęp do wielu innych funkcji.



Wyszukiwarka
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Możemy znaleźć tam wiele rzeczy. Prawie tak samo jak za pomocą 
Google. Spróbujmy znaleźć przepis na ciasto drożdżowe.



Szukaj znajomych
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Tu możemy sprawdzić, kto zaprosił nas do znajomych i kogo 
potencjalnie możemy znać.



Messenger
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Komunikator pozwalający na przesyłanie wiadomości w czasie 
rzeczywistym.



Watch
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Platforma pozwalająca na oglądanie filmów zamieszczonych przez 
społeczność Facebook.



Marketplace
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Lokalny rynek sprzedaży i wymiany różnych przedmiotów. 
Pozwala na zakupy tak jak popularny OLX.



Grupy
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Możemy dołączyć do grup zajmujących się interesującą nas 
tematyką lub do ludzi, którzy mają takie same pasje jak my.



Strony

34

Wiele firm, organizacji czy fundacji posiada swoje strony na 
platformie Facebook. Można tam znaleźć ciekawe informacje.



Wydarzenia
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Zastanawiacie się, gdzie można się wybrać na weekend, albo co 
będzie się działo w Hali Stulecia? To miejsc wam podpowie.



Dziękujemy za dziś
Może są jeszcze jakieś pytania?

Prezentacje znajdziecie na stronie:

www.propolab.f-as.pl w zakładce 
„Reporterzy Społeczni”
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