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Plan warsztatów
1. Nowomowa – powtórka.

2. Tworzenie postów – powtórka.

3. Co jeszcze można utworzyć?

4. Wyszukiwanie i dodawanie znajomych.

5. Messenger, czyli rozmowy „na żywo”.
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1.
Nowomowa –
powtórka
Sprawdźmy jakie nowe słowa 
pamiętamy
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Najpopularniejsze skróty

◎ BTW (by the way) – „swoją drogą”, „przy okazji”

◎ IMHO (in my honest opinion) – oznacza „moim 
skromnym zdaniem”

◎ IMO (in my opinion) – oznacza „moim zdaniem”

◎ LOL (lots of laugh) – oznacza „mnóstwo 
śmiechu”, rozbawienia lub zdziwienia

◎ NVM (nevermind) – nieważne

◎ OMG (oh, my God) –„o mój Boże”

◎ THX (thank you, thanks) – oznacza „dzięki”
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Nowomowa

◎ zalajkować - czyli polubić

◎ podszerować - czyli udostępnić

◎ wyguglować - znaleźć coś na Googlu

◎ wrzucić coś na walla - umieścić coś na tablicy

◎ zwikować - znaleźć coś na Wikipedii

◎ lurkować, być lurkerem - obserwować

◎ zlolować - od LOL, czyli wyśmiać coś lub kogoś

◎ wrzucić coś na tuby - czyli umieścić na serwisie YouTube

◎ hejtować - nienawidzić, obrażać

◎ hejpować - robić szum wokół czegoś
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2.
Tworzenie postów 
– powtórka
Sprawdźmy, co pamiętamy z 
zeszłego tygodnia.
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Piszemy nowy post…

Piszemy treść posta
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Piszemy nowy post…
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Piszemy nowy post…

Piszemy treść posta

Możemy dodać kolor tła

Dodajemy zdjęcia        Oznaczamy znajomych        Wybieramy aktywność np. szkolenie
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Piszemy nowy post…

Proszę o ewentualne 
wsparcie organizacji

Wskazuję lokalizację

Wybieram zasięg 
widoczności wpisu

- Publiczne
- Znajomi
- Znajomi z wyjątkiem
- Konkretni znajomi
- Tylko ja

Na koniec publikuję 
wpis
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Edytujemy post…

Naciskam na kłódkę by 
zmienić widoczność np. na 
publiczny.

Naciskam trzy kropki (…) i 
mogę:

- Edytować post
- Zmienić datę
- Wyłączyć 

powiadomienia
- Pokazać w karcie
- Ukryć na osi czasu
- Usunąć
- Wyłączyć tłumaczenie



3.
Co jeszcze można 
utworzyć?
Czy na Facebooku tworzymy tylko 
posty?
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Utwórz…

Klikamy „Utwórz”
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Utwórz, ale co?
Strona, czyli fanpage. Jest to odpowiednik 
strony internetowej umieszczonej na FB.

Reklama, czyli sposób na promowanie
swojej marki, firmy lub produktu.

Grupa to wydzielone miejsc, gdzie toczy
się dyskusja na jeden konkretny temat.

Wydarzenie jest substytutem kalendarza,
który pozwala na wyszukiwanie imprez.

Ogłoszenie w Marketplace, to sposób na
sprzedaż i zakup produktów.

Zbiórka pieniędzy, to nowa opcja, która
pozwala na przekazanie dotacji na rzecz 
organizacji non-profit.



15

Strona
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Reklama
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Grupa
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Wydarzenie
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Sklep
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Zbiórka



4.
Wyszukiwanie i 
dodawanie 
znajomych
Jak to robić i jak to działa?
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Wyszukaj znajomych

Możemy dodać kogoś do
znajomych. Wymaga to
zaczekania na akceptację.

Jeśli ktoś nas zaprosi, to
my akceptujemy
zaproszenie.

Możemy też usunąć
zaproszenie, jeśli nie
chcemy kontaktu.
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Znajomi z poza listy

Wpisujemy nazwisko w
wyszukiwarkę.

Znajdujemy znajomego
i klikamy dodaj.

Zaproszenie zostało
wysłane. Teraz czekamy
na akceptację.



5.
Messenger, czyli 
rozmowy „na 
żywo”
Facebook jako komunikator.
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Messenger
Strona główna > Messenger
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Ustawienia i wiadomości

Nowa wiadomość, pisanie
mail do jednego znajomego
lub do grupy.

Ustawienia
- Aktywne kontakty
- Inne
- Zarchiwizowane wątki
- Nieprzeczytane wątki
- Pomoc
- Zgłoś problem



27

Rozmowy głosowe i wideo

Rozmowa wideo, czyli coś
w rodzaju Skype. Widzimy
się i słyszymy.

Rozmowa głosowa, czyli
substytut rozmowy
telefonicznej. Słyszymy się,
ale nie widzimy.
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Co można wysyłać?

Zdjęcia

Zaproszenie
do wspólnej
gry

Nagranie
głosowe

Animacja

Naklejka

Dowolny
plik

Treść wiadomości

Emotka

Polubienie



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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