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SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY  „FEJSBUNIOW@ KOMUNIKACJ@” 

 

Temat: Fejsbuniowa komunikacja. O e-języku w mediach społecznościowych 

 

Tematem warsztatów są nowe media w komunikacji interpersonalnej  (głównie portale 

społecznościowe i komunikatory). Celem zajęć jest ukazanie zmian, jakie nowe media 

wprowadzają w życie społeczne, w tym do form komunikacji interpersonalnej: z jednej strony 

uczą wielozadaniowości, błyskawicznych reakcji, sprawnego selekcjonowania informacji, z 

drugiej – wprowadzają schematyzm komunikacyjny, brak refleksyjności, nastawienie na 

natychmiastową gratyfikację i ocenę. Warsztaty mają w sposób praktyczny ukazać 

przejawianie się wymienionych cech i uwrażliwić na krytyczne i świadome używanie narzędzi 

komunikacyjnych. 

  

UCZESTNICY: młodzież w wieku 14–18 lat 

CZAS: 2 x 45 min 

CEL GŁÓWNY: ukazanie cech komunikacyjnych nowych mediów i uwrażliwienie na krytyczne i 

świadome ich używanie 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

wiedza 

– uczestnicy poznają specyfikę komunikowania się interpersonalnego w Internecie w zakresie 

używanych narzędzi oraz typu interakcji 

umiejętności 

– uczestnicy  potrafią przeprowadzić analizę semiotyczną (znakową) i interakcyjną (w zakresie 

relacji międzyludzkich) komunikacji w Internecie, 

– uczestnicy potrafią ocenić wpływ sieci społecznościowych na tożsamość jednostki i 

umiejętność wyrażania siebie 

postawy 

– uczestnicy znają zasady autoprezentacji i komunikacji w Internecie, są świadomi ich 

możliwości i związanych z nimi zagrożeń  

– uczestnicy rozumieją konieczność krytycznego i refleksyjnego podejścia do schematów 

komunikacyjnych obecnych w nowych mediach. 
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SPOSÓB REALIZACJI: 

Warsztaty są realizowane w postaci zajęć praktycznych o charakterze interakcyjnym z 

zastosowaniem następujących metod: 

– metody podające – elementy wykładu, prezentacja multimedialna,  

– metody problemowe – dyskusja,  

– metody praktyczne – ćwiczenia, analiza przykładów,  

– metody praktyczne – praca w grupie.  

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna (wybrane zagadnienia teoretyczne, 

przykłady do analizy), kartki papieru, ewentualnie smartfony. 

 

PRZEBIEG WARSZTATÓW: 

 

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA – WPROWADZENIE DO TEMATU.  

Dyskusja moderowana dotycząca form, częstotliwości oraz funkcji komunikacji z użyciem 

mediów społecznościowych oraz komunikatorów (10 min). 

Przykładowe pytania:  

Jak często jesteśmy w kontakcie ze znajomymi bezpośrednio, a jak często za pomocą nowych 

mediów?  

Jakie są zalety, a jakie wady tej formy komunikacji? Czego nam brakuje w sieci, a co nam w 

niej przeszkadza?  

Czym jest syndrom FOMO (fear of missing out)? Kiedy zaczyna się uzależnienie od mediów 

społecznościowych/Internetu?  

 

2. CZĘŚĆ REALIZACYJNA.  

a) Formy semiotyczne (znakowe) komunikowania się w Internecie.  

Prezentacja materiałów multimedialnych „Znaki e-języka” (nawiązanie kontaktu; 

schematyczna reakcja; odnośniki (linki); formy wizualne – emotikony, gify, memy; formy e-

piśmienne – hasztagi, akronimy, wypowiedzi językowe. Prezentacja połączona jest z dyskusją 

(pytania do uczestników o przykłady konkretnych form i zachowań) i wspólnym omawianiem 

wad i zalet poszczególnych form znakowych komunikacji w nowych mediach (20 min).  
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Ćwiczenie 1 (praca wspólna).  

Rozpoznaj zapisane za pomocą emotikonów tytuły filmów (5 min).   

 

Ćwiczenia 2 ( graca w grupach 2-3-osobowych).  

Zapisz za pomocą e-języka wybrane przysłowia (przykładowo: Co dwie głowy, to nie jedna; 

Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał; Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co 

jeść; Jedna jaskółka wiosny czy czyni). Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje efekt, a 

pozostałe zgadują treść zapisu e-piśmiennego (15 min).  

 

Podsumowanie.  

Pytanie do uczestników: czy wszystko da się wyrazić w e-języku? (5 min).  

 

b) Autoprezentacja w Internecie jako forma komunikatu. 

  

Ćwiczenie 3 (praca w grupach kilkuosobowych). Rozpoznawanie schematów autoprezentacji 

w mediach społecznościowych.  

Grupy tworzą własne profile wybranych stereotypowych postaci, np.: wegetarianin, miłośnik 

siłowni, modelka, artysta, według propozycji uczestników (ćwiczenie z wykorzystaniem 

smartfonów). Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na takie elementy autoprezentacji, jak: 

zdjęcie, opis, gadżety, zainteresowania, tło innych osób i miejsc, ubiór, jedzenie i sport. 

Omówienie efektu pierwszego wrażenia. Ćwiczenie kończy publiczna prezentacja profili, 

pozostałe grupy próbują odgadnąć, kogo przedstawiono(20 min).  

Uwaga: Przy realizacji tego ćwiczenia warto zwrócić uwagę uczestników na zjawisko hejtu – 

ćwiczenie nie służy wyśmiewaniu schematów, lecz wyczuleniu na ich funkcjonowanie.  

Podsumowanie. Dyskusja: między kreacją a byciem sobą – czy musimy poddawać się 

internetowym modom? (5 min).  

3. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA. 

Ćwiczenie 4 ( w parach). 

Zapisz na kartce za pomocą e-języka, co chciałbyś powiedzieć koledze/koleżance; w drugiej 

części ćwiczenia uczestnicy wymieniają się kartkami, a następnie słownie zapisują:  

a) co chcieli wyrazić, 

b) co według nich chciał wyrazić partner ćwiczenia. 



4 
 

Następnie uczestnicy są zachęcani do podzielenia się wnioskami – na ile e-język był w stanie 

oddać ich myśli, nastawienie i uczucia (10 min).  

 

 

METODY EWALUACJI: 

– ocena aktywności podczas warsztatów, 

– dyskusje podsumowujące poszczególne części. 
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