
Media społecznościowe w szkole, czyli edukacja pośród rozrywki 

 
 

Media społecznościowe to, według Słownika języka polskiego PWN „ 

technologie internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy 

użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy”. 

 

 
FACEBOOK 

 

Po raz pierwszy Facebook został uruchomiony w 2004r. na Uniwersytecie Harvarda               

w Cambridge z pierwotnym przeznaczeniem dla uczniów szkół średnich oraz studentów.  

 

Jak wynika z dostępnych danych, w lutym 2020 r.  w Polsce z Facebooka korzystało 

18 920 000 użytkowników, a największą ich grupę reprezentowały osoby między 25. a 34. 

rokiem życia, których było aż 5 200 000.  

 

Natomiast dane na styczeń 2021r. informują, że obecnie liczba użytkowników Facebooka      

w Polsce wzrosła do 21 680 000, co daje ponad 50% ogółu społeczeństwa.  

 

Facebook oferuje możliwość tworzenia grup prywatnych i publicznych, które mogą okazać 

się bardzo przydatne w edukacji. Sprawdzają się też tutaj wszelkiego rodzaju strony 

poruszające tematykę poszczególnych przedmiotów szkolnych.  

 

INSTAGRAM 

 

Instagram jest darmowym serwisem społecznościowym, do dzielenia się zdjęciami             

oraz krótkimi nagraniami video. 

 

Przeznaczony jest głównie do korzystania na smartfonie za pomocą aplikacji, dzięki której 

udostępnianie postów jest bardzo proste i intuicyjne.  

 

Jest to serwis społecznościowy, w którym z łatwością można znaleźć inspiracje na niemalże 

każdy temat.  

 

W lutym  2020r. było 7 494 000 użytkowników Instagrama w Polsce, natomiast już                

w styczniu 2021r. liczba ta wzrosła do 9 527 000.  

 

Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie można znaleźć profile poruszające zagadnienia   

z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych, które prowadzone są często przez 

nauczycieli lub studentów pasjonatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TIKTOK  

 

Najmłodszym z wymienionych tutaj serwisów społecznosciowych jest TikTok, który bardzo 

szybko zyskał ogromną rzeszę fanów w Polsce.  

 

Jest to darmowa globalna platforma do publikowania krótkich filmów wideo, nagrywanych za 

pomocą urządzeń mobilnych.  

 

Tylko w pierwszym kwartale 2020r. odnotowano rekordową liczbę pobrań aplikacji TikTok 

na całym świecie- ponad 315 milionów.  

 

Na TikToku oprócz milionów nagrań wideo w formie lip-sync, stand-upów czy tutoriali 

znaleźć można również atrakcyjne filmiki dotyczące nauki języków obcych , przedstawiające 

przeróżne kultury oraz ciekawe tradycje, a także w przyjazny sposób obrazujące codzienne 

życie osób niepełnosprawnych.  

 

Strony na Facebooku, które warto odwiedzić: 

 
 Katarzyna Dammicco: Trudny Język Polski – strona poruszająca problemy oraz 

ciekawostki związane z językiem polskim. 

 Anna Kaczmarczyk: fizyka dla każdego – informacje z zakresu fizyki ukazane w 

przystępny sposób. 

 Tomasz Rożek: Nauka. To lubię – aktualności oraz ciekawostki ze świata nauki 

przydatne szczególnie w naukach ścisłych. 

 

 

Profile na Instagramie, które warto odwiedzić:  

 
 Natalia Karczmarzyk (@mat_masterka)- sposoby rozwiązywania zadań 

matematycznych przedstawione w atrakcyjnej graficznie formie. 

 Filip Stanek i Jakub Stanek (@naukowcowdwoch.pl)- ciekawostki ze świata chemii, 

biologii matematyki oraz rozwiązanie problematycznych zadań z chemii za pomocą 

krótkich filmików publikowanych w godzinach nocnych. 

 Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (@ostatnidzwonekprzedmatur)- 

zagadnienia z zakresu chemii przydatne do matury 

 Narodowe Centrum Kultury (@ojczysty_dodaj_do_ulubionych)- ciekawostki 

związane z językiem polskim promujące dbałość o poprawną polszczyznę.  

 

 

Konta na TikToku, które warto odwiedzić:  
  

 Michał Gerczak: (@jakmowicpoangielsku)- nauka języka angielskiego 

zaprezentowana w prostej i przystępnej formie. 

 Kornelia duda: (@szachmat.korneliaduda)-  klarowne i nieskomplikowane 

rozwiązywanie zadań matematycznych. 
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