Klasa 7B grupa 2
Termin realizacji – 04.06.2020
Temat lekcji: W sieciowej społeczności.

1. Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się czegoś więcej o sieciowej społeczności.
Facebook, Instagram, Twitter… — czy portale społecznościowe mogą służyć do czegoś innego niż
tylko rozrywka? Możliwość błyskawicznego kontaktu z szerokim kręgiem osób staje się szczególnie
istotna, jeśli potrzebujemy sprawdzonych informacji lub promujemy własne inicjatywy. Dziś nie trzeba
już płacić za ogłoszenia w prasie, dzwonić do wszystkich znajomych czy choćby wysyłać do nich emaili. Ludzie są na wyciągnięcie ręki, tylko od nas zależy, czy potrafimy odpowiednio wykorzystać
potencjał portali społecznościowych.
Przed komputerem zwykle siedzimy sami, a jednak dzięki niemu spotykamy wiele osób o podobnych
zainteresowaniach lub problemach. W internecie tworzą się i żyją różne społeczności. Wraz z
rozwojem sieci, pojawiają się także coraz to nowe narzędzia ułatwiające członkom społeczności
przekazywanie informacji oraz wspólne działania. Narzędzia te nazywamy mediami
społecznościowymi (social media).
Opierają się one na aktywności użytkowników. W obrębie tych mediów zarówno publikacja, jak i
odbiór treści są swobodne, zawsze dostępne dla każdego oraz nieograniczone w czasie.
Istnieje wiele rodzajów mediów społecznościowych — każdy dostosowany do określonych zadań.
Obok serwisów nastawionych na umożliwienie dyskusji (np. czatów), są te służące współdzieleniu
danych (np. YouTube, bazy obrazów) czy te pozwalające budować i podtrzymywać więzi (np.
Facebook).
Narzędzia dostępne sieciowym społecznościom umożliwiają obecnie przeprowadzanie różnych
wspólnych działań. Dzięki internetowi organizowanie wydarzeń, akcji czy nawet zwykłych spotkań
stało się prostsze i szybsze. Wiele z tych działań ma swoją kontynuację poza ekranami komputerów.
Inne — nie, lecz są nie mniej ważne dla członków wspólnoty. Np. portal skupiający fanów RPG,
rpgcodex.net, zorganizował zbiórkę funduszy dla powstającej gry komputerowej Wasteland 2. Dzięki
zbiórce RPG Codex będzie miało w grze własną lokację i postać. Tworzenie gry umożliwił zaś serwis
Kickstarter. Jak widzicie, aktywności wielu internetowych społeczności zazębiają się. Jednoczesne

korzystanie z wielu narzędzi — internetowych i nie tylko — daje wielkie możliwości wspólnych
działań.
Przepływ informacji w mediach społecznościowych służy nie tylko współpracy. Dzięki nim najnowsze
wiadomości mogą szybko dotrzeć do wielkiej liczby odbiorców (np. za pośrednictwem Twittera).
Strony wiki i internetowe bazy danych to skarbnice wiedzy, materiałów do wykorzystania czy
sposobów na rozerwanie się.
Społeczny wymiar internetu wciąż przybiera na sile. Z pewnością przyszłość przyniesie
społecznościom on-line jeszcze inne możliwości współdziałania.
Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko źródło informacji, które biernie przeglądamy. Fora
internetowe lub portale społecznościowe umożliwiają nam również poszukiwanie odpowiedzi na
nurtujące nas pytania w sposób czynny — możemy zapytać naszych znajomych (np. Facebook czy
Instagram) lub zwrócić się po opinię do ekspertów (tematyczne fora internetowe) czy pozostałych,
anonimowych użytkowników sieci (otwarte fora internetowe).

PYTANIA:
1. Jeśli planujemy wakacje nad morzem, a nie wiemy, jaką miejscowość najlepiej odwiedzić, w jaki
sposób możemy uzyskać tę informację w internecie?
2. Do czego najczęściej wykorzystujemy portale społecznościowe?
3. Czym poszczególne portale społecznościowe różnią się od siebie?

