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Plan warsztatów
1. Szybka powtórka i podsumowanie pierwszych zajęć.

2. Menu główne i strona profilowa.

3. Wyszukiwarka oraz przeglądanie informacji.

4. Znajomi, Watch, Messenger – komunikacja.

5. Grupy, strony i wydarzenia.
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1.
Szybka powtórka i 
podsumowanie 
pierwszych zajęć.
Czyli sprawdzamy, co udało się 
zapamiętać.
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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

◎ Reddit

◎ LinkedIn
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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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Place your screenshot here

Reddit
Serwis działający na zasadzie grup dyskusyjnych.
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Place your screenshot here

LinkedIn
Serwis przeznaczony dla naukowców i biznesu.
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Komunikacja pomiędzy użytkownikami
SMS, e-mail, messenger

Prasa – informacje

Kalendarz – wydarzenia

Blog / Forum

Zakupy
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Album zdjęć

Oglądanie filmów

Przesyłanie plików

Wyszukiwarka



2.
Menu główne i 
strona profilowa
Wchodzimy na www.facebook.com 
i logujemy się do swojego konta.
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Logowanie na FB
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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 główna
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Czyli to, co widzimy po zalogowaniu się lub po naciśnięciu na logo 
Facebook w menu.



Strona profilowa
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Dostępna po kliknięciu w menu na nasze zdjęcie lub imię. Mamy tu 
wszystkie informacje o nas samych.



3.
Wyszukiwarka, 
przeglądanie 
informacji
Wpisujemy dowolne zapytanie w 
pole „Szukaj”.
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Wyszukiwarka
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Wpisujemy zapytanie w białe pole tekstowe z napisem „Szukaj”. 
Możemy tu znaleźć wiele ciekawych informacji.



Szukaj znajomych
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Klikamy „Szukaj znajomych” w menu i przeglądamy, kogo możemy 
dodać do listy. Możemy też wyszukać osoby z poza tego spisu.



4.
Znajomi, Watch, 
Messenger –
komunikacja.
Czyli jak można się komunikować 
przez Facebook.
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Dodajemy 
znajomych
Proszę, by każdy z Reporterów dodał do swoich 
znajomych wszystkie osoby, które znajdują się na 
tej sali. No chyba, że już to Pastwo zrobili.
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Messenger
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Klikamy „chmurkę” w menu lub wybieramy Messenger z lewej 
kolumny na stronie głównej.



Watch
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Dostępna z menu w lewek kolumnie na stronie głównej. Służy do 
oglądania filmów zamieszczonych przez społeczność.



Marketplace
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Dostępny z menu w lewek kolumnie na stronie głównej. Jest 
odpowiednikiem Allegro czy OLX. Służy do robienia zakupów.



5.
Grupy, strony i 
wydarzenia
To sposób na spersonalizowanie 
oraz dostosowanie treści do 
naszych potrzeb.
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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
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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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