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

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

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





SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE

• zrównanie statusów rozmówców

• kontrolowana autoprezentacja i/lub 
anonimowość

• ograniczenie wrażeń sensorycznych 
(zmysłowych)

Różnice między komunikację bezpośrednią  
a  zapośredniczoną komputerowo:

(zmysłowych)

• obniżenie progu agresji (stan,          
w którym zaczynamy się 
denerwować)

• tzw. efekt odhamowania 
(przestajemy być empatyczni, 
tracimy hamulce w naszym 
zachowaniu)

• polaryzacja poglądów



TECHNICZNO-JĘZYKOWE

• pokonanie ograniczeń 
przestrzennych i czasowych

• dostępność wielu kontaktów 
równocześnie oraz multitasking
(wielozadaniowość)

Różnice między komunikację bezpośrednią  
a  zapośredniczoną komputerowo:

(wielozadaniowość)

• możliwość archiwizacji

• brak niewerbalnej oraz 
parajęzykowej warstwy wypowiedzi

• e-pismo – nowa odmiana języka 
połączona z kodami obrazowymi      
i hipertekstem



• informacja techniczna o fizycznym dotarciu 
komunikatu do odbiorcy

• uschematyzowane sposoby reakcji oceniającej –
okazywania zainteresowania, aprobaty, dezaprobaty itd.

Typy reakcji zwrotnych w komunikacji 
zapośredniczonej komputerowo

• komunikaty e-piśmienne: interpunkcja, hasztagi, 
akronimy, wypowiedzi językowe

• komunikaty wizualne: emotikony, gify, memy



PROBLEMY: 
- reakcja nie zawsze świadoma i intencjonalna
- nie mówi nic o ocenie i emocjach

brak innej reakcji jest trudny do zinterpretowania

1. INFORMACJA TECHNICZNA O FIZYCZNYM DOTARCIU 
KOMUNIKATU DO ODBIORCY
- statystyki zasięgu i zainteresowania
- informacja o odczytaniu wiadomości
- liczba wyświetleń komunikatu

- brak innej reakcji jest trudny do zinterpretowania



Okazywanie zainteresowania, aprobaty, dezaprobaty itd.            
z wykorzystaniem narzuconych interfejsem 
schematycznych reakcji:

• to mi się podoba / to mi się nie podoba (YouTube.com)

• mocne / słabe (Demotywatory.pl)

• dobrze gada, dać mu wódki! / ale słabe... (JoeMonster.org)

• ikonki  ok/ nie ok, +/- (Wrzuta.pl, Bash.pl)

dobre (Mistrzowie.org), fajne (Nk.pl), lubię / udostępniam 

2. USCHEMATYZOWANE SPOSOBY REAKCJI OCENIAJĄCEJ  

• dobre (Mistrzowie.org), fajne (Nk.pl), lubię / udostępniam 
(Facebook.com)

PROBLEMY: 
- zbyt wąska skala reakcji
- brak innych reakcji niż 

podoba mi się / nie podoba mi 
się





• e-pismo (telepiśmienność, e-piśmienność, ang. electracy)

• trzecia – obok ustnej i pisemnej – odmiana języka, używana   
w komunikacji w mediach elektronicznych

• cechy pisma: linearność, tekst, kod – alfabet

• cechy mowy: potoki składniowe, wypowiedzi nielogiczne, 
anakoluty, przejęzyczenia, autokorekta, emocjonalność, 
wyrazy potoczne i wulgarne

3. KOMUNIKATY E-PIŚMIENNE

wyrazy potoczne i wulgarne

• cechy specyficzne: plastyczność                                   
(możliwość edytowania wypowiedzi),                         
emotikony, znaki interpunkcyjne                                                
w nowej roli, uproszczona ortografia,                               
wielkość czcionki, akronimy, skrócone                                
formy

• występuje wraz z obrazem, filmem,                              
dźwiękiem, hiperlinkami



3. KOMUNIKATY E-PIŚMIENNE



3. KOMUNIKATY E-PIŚMIENNE

AKRONIMY (skrótowce)

• LOL – laughing out loud (śmiech), ROTFL – rolling on 
the floor laughing (tarzanie się ze śmiechu), IMO – in 
my opinion (moim zdaniem…), THX – thanksmy opinion
(dziękuję), OMG – oh my God (o mój Boże), W8 –
wait (zaczekaj), ASAP – as soon as possible
(najszybciej jak to możliwe), OT – off topic (nie na 
temat), BTW – by the way (swoją drogą)

• ZW – zaraz wracam, JJ – już jestem, MW – miłego 
wieczoru, D – dzięki, CB – Ciebie 



3. KOMUNIKATY E-PIŚMIENNE

INTERPUNKCJA

PROBLEMY: 
- zmienność i „elitarność” kodu, niski 
stopień kodyfikacji



4. KOMUNIKATY OBRAZOWE: EMOTIKONY



4. KOMUNIKATY OBRAZOWE: EMOTIKONY



4. KOMUNIKATY 
OBRAZOWE: OBRAZKI I GIFY 
(także ruchome)



replygifs



PROBLEMY: 
- schematyczność
- dominacja funkcji ludycznej (rozrywkowej)



4. KOMUNIKATY OBRAZOWE: MEMY



Dziękuję za uwagę!
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