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Metodologia
 Badanie ilościowe: 60 gimnazjów z 5 województw
 W badaniu pozyskano w sumie 15 684 testów na poziomie wszystkich
klas
 Analiza jakościowa objęła 200 wypracowań uczniów klas I i II
 Zadanie otwarte w zakresie tworzenia wypowiedzi – opowiadanie
twórcze
 Dlaczego (…) po dwóch miesiącach wszystko się posypało, a była
to również wina Facebooka?
 Opowiadanie jako rozwinięcie historii zawartej w tekście źródłowym
(historia zakochanej nastolatki – miłośniczki portali społecznościowych)

Facebook - najpopularniejszy portal społecznościowy
wśród polskich nastolatków

Źródło: Raport Fundacji Orange Kompetencje cyfrowe
młodzieży w Polsce (2013)

Źródło: Raport z badania Dydaktyka literatury i języka
polskiego w gimnazjum… (2014)

I. Uzależnienie od Facebooka jako przyczyna rozpadu więzi
 Gdy szłam do domu z Tomkiem i Anią moją przyjaciółką siedziałam na
fejsie, na telefonie, gdyż ustawiłam sobie tą aplikację na komórce. Ciągle
siedziałam na przerwach z nosem w telefonie, a w domu przy komputerze.
(uczennica klasy I)
 Kiedy mieliśmy iść na drugą randkę, całkowicie o niej zapomniałam,
ponieważ wyszła nowa gra na Facebooka, a ja zawsze lubiłam grać w te
nowe gry.
(uczennica klasy II)

II. Intymność zapośredniczona przez nowe media
 Myślę, że stało się tak, ponieważ zamiast spotykać się w rzeczywistym
świecie woleli sobie popisać na portalu społecznościowym. Zamiast
przeżywać ze sobą piękne chwile (…) woleli zostać przy komputerach i
rozmawiać na czacie, nie poruszając żadnych poważnych i wartościowych
tematów.

III. Mechanizmy autokreacji na portalach społecznościowych
 Komunikaty pisemne i wizualne
 Problem fałszywych tożsamości:
Moim zdaniem Facebook to nie miejsce na poznawanie nowych miłości życia
bo nie wiadomo kto kryje się po drugiej stronie monitora. (…) Takie osoby
mogą być oszustami którzy chcą tylko wykorzystać naiwnych ludzi.

IV. Naruszanie wizerunku w internecie
 Po dwóch miesiącach wszystko się posypało bo ktoś włamał mi się na
konto na facebooku i pododawał głupie wpisy i oczerniał mojego
chłopaka.
 Na zdjęciach była tylko moja twarz, ale inne ciało. Wszyscy się śmiali i
przesyłali zdjęcia do siebie. Gdy moi znajomi zobaczyli to zdjęcie od razu
się ode mnie odwrócili.
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