
EMOJI – WYRAŹ 
SIEBIE 

PORADY NA PIĄTKĘ 

KONTAKT 

www.saferinternet.pl 
www.akademia.nask.pl 

kontakt@saferinternet.pl 
akademia@nask.pl 

Punkt kontaktowy do zgłaszania 
nielegalnych treści w internecie:

dyzurnet@dyzurnet.pl 

telefony zaufania: 
116 111 dla młodzieży i dzieci 

800 100 100 dla rodziców i nauczycieli

Akademia NASK realizuje działalność 
edukacyjną i popularyzatorską państwowego 
instytutu badawczego NASK. Odpowiada za 
organizację szkoleń, seminariów i warsztatów 

związanych  z edukacją w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Do kompetencji działu należy 
również prowadzenie projektów o charakterze 

społeczno-edukacyjnym, zarówno krajowych jak 
i międzynarodowych.  

Polskie Centrum Programu Safer Internet 
(PCPSI) powołane zostało  

w 2005 r. w ramach programu Komisji 
Europejskiej Safer Internet, a obecnie 

funkcjonuje w ramach programu Connecting 
Europe Facility. Tworzą je państwowy 

instytut badawczy NASK
(koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę. Centrum podejmuje szereg 

kompleksowych działań na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

korzystających z internetu i nowych 
technologii.



4. GDZIE SZUKAĆ
ZNACZENIA EMOJI

Nie zawsze wiemy co kryje się za 
danym symbolem. Może nam

się jedynie wydawać, że
odczytujemy je zgodnie z ich

funkcją. Dla pewności wejdźmy
na stronę: https: / /emojipedia.org .

Znajdziemy tam wszystkie dostępne 
emoji z opisem co jaki symbol oznacza.

1. TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Obecnie mamy aż 1620 emoji do 
dyspozycj i– l iczba wciąż rośnie. 

Oznacza to, że możemy za pomocą 
graficznego obrazka wyrazić nasze 
myśli , uczucia oraz to kim jesteśmy 

i co lubimy.

2. W JAKICH SYTUACJACH
UŻYWAMY EMOJI

W prawie każdej konwersacji umieszczamy 
emoji. Używamy ich podczas pisania na 

czacie ze znajomymi, rodziną lub 
w wiadomościach oraz w prywatnych 

mailach. Niewstawienie emoji jest bardzo 
często odbierane jako obojętność  bądź 

wręcz negatywne nastawienie do 
rozmówcy.  Ważne:  W pracy przed 

wstawieniem emoji do maila dwa razy się 
zastanów i dopasuj treść do sytuacji.  

3. NAJPOPULARNIEJSZE
EMOJI WŚRÓD

INTERNAUTÓW

Emoji są proste i wdzięczne  
w użyciu, ocieplają naszą korespondencję 
oraz pozwalają łatwo i szybko przekazać 

informację i myśli.  
Najbardziej popularnymi emoji

w swoich kategoriach są:  

buźka ze łzami radości

twarz psa

kot z sercami

kubek kawy 

serce

laptop

globus

imprezowy wystrzał

5. ZACHĘĆ INNYCH

Wciągnij rodzinę, przyjaciół 
i innych bliskich do zabawy  
z emoji. Symbole pełnią różne

funkcje, nie tylko jako dodatek 
do treści wiadomości.

To też może być rodzaj zabawy. 
Pobudź swoją kreatywność i stwórz 

na przykład kalambury. 




