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Sceptycy narzekają, że Facebook to zjadacz czasu, fabryka bezużytecznych 

informacji, bezbrzeżna otchłań kompleksów leczonych słitfociami i nikogo (po-

za autorami) nieinteresujących statusów. I  mają sporo racji. Jednak nie po-

winniśmy zapominać, że jest to także doskonałe narzędzie, które możemy wykorzystać w bardziej 

twórczy i pożyteczny sposób – także w procesie edukacji. Na jego przykładzie możemy uczyć od-

powiedzialnego korzystania ze zdobyczy technologicznych współczesnego świata. Możemy założyć 

stronę naszej placówki, która posłuży do komunikacji i promocji. Możemy stworzyć mniejsze grupy, 

które ułatwią komunikację z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. Poza tym sami, jako admini-

stratorzy naszych stron, możemy przeniknąć do cyfrowego świata i zaistnieć w nim jako świadomi 

i nowocześni nauczyciele. Warto spróbować. 

Pierwsze kroki z Facebookiem

Media społecznościowe

Jeśli jeszcze nie masz konta na Facebooku – podpowiadamy, 

jak to zmienić. Załóż je i przekonaj się, czy obecność w serwisie 

może pomóc w wychowywaniu i uczeniu.tekst: 

Bartosz Krzyżaniak
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1.  Poznaj i stosuj się do zasad polityki Twojej szkoły dotyczącej korzystania z mediów społecznościowych 

w klasie.

2.  Używaj publicznych stron dla prowadzonych przez Ciebie zajęć, aby publikować zadania domowe 

i inne aktualizacje.

3. Użyj grup do kontroli członkostwa i zachęcania do dyskusji.

4. Bądź wzorem internauty godnym naśladowania.

5. Zgłoś nieodpowiednią zawartość na Facebooku.

* na podstawie wytycznych Centrum bezpieczeństwa Facebooka

Wskazówki dla nauczycieli*

Na Facebooku zarejestrowa-

nych jest na całym świecie 

ponad miliard kont, w Polsce 

ma je ponad 16 mln osób, 

głównie młodych (średni wiek 

użytkownika to 22 lata). 

Warto wiedzieć

Nie wszyscy zdają sobie spra-

wę, że konta użytkowników 

poniżej 13. roku życia założone 

zostały nielegalnie – regula-

min Facebooka tego zabrania. 

To spory problem, szczególnie 

dla nauczycieli korzystających 

z tego medium do kontaktu 

z uczniami szkół podstawowych. 

Uwaga
Zakładamy konto osobiste
W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.facebook.com
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Jesteśmy na stronie startowej serwisu. Po prawej stronie u góry ekra-

nu na niebieskim tle widzimy okna służące do logowania się przez 

zarejestrowanych użytkowników. Jeśli nimi jesteśmy – wpisujemy 

adres e-mail podany przy rejestracji (lub numer telefonu, o ile go 

udostępniliśmy) oraz hasło do serwisu. Jeśli nie – rejestrujemy się 

korzystając z zamieszczonego formularza. Wpisujemy kolejno:

– imię,

– nazwisko,

– adres e-mail,

– jeszcze raz adres e-mail,

– hasło (będzie nam potrzebne do logowania się na FB),

–  datę urodzenia (po zarejestrowaniu można ukryć datę, by nie była 

wyświetlana na naszej osi czasu),

– określamy naszą płeć.

Po udanej rejestracji zostaniemy przeniesieni do strony startowej 

(pamiętajmy jednak, że powinniśmy kliknąć w zielony przycisk 

Rozpocznij w wiadomości e-mail, którą dostaliśmy od administrato-

rów Facebooka – jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy o to poproszeni 

później). W pierwszym kroku (Szukaj znajomych) możemy zaim-

portować kontakty ze swoich kont internetowych i zapisać je na ser-

werach Facebooka. Będą pomocne m.in. przy wyszukiwaniu znajo-

mych. Dane można zaimportować z listy kontaktów a także z folde-

rów wiadomości.

Możemy też przejść dalej klikając w przycisk Pomiń ten krok. 

W kolejnym kroku (Wypełnij) uzupełniamy informacje o naszym 

profilu – dzięki nim naszym znajomym będzie łatwiej nas znaleźć 

w serwisie. Wypełniamy kolejno pola dotyczące ukończonych szkół, 

pracodawcy, miejsca zamieszkania i miasta rodzinnego. Każdorazowo 

możemy zdecydować, dla kogo wpisywane przez nas informacje 

będą widoczne: dla wszystkich (wybieramy opcję Publiczne), dla 

znajomych (Znajomi) lub dla nikogo poza nami (Tylko ja). Możemy 

też skorzystać z ustawień niestandardowych.

Przed przyciśnięciem guzika Rejestracja warto zapoznać się z regu-

laminem, zasadami wykorzystywania danych oraz plików cookie.

Po pomyślnej rejestracji na podany w formularzu adres e-mail 

dostaniemy list od administratorów Facebooka. Dzięki zamieszczo-

nym w nim linkom możemy rozpocząć wyszukiwanie znajomych 

lub edytowanie profilu. 

Facebook
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Po wypełnieniu pól klikamy w przycisk Zapisz i kontynuuj. Możemy 

też pominąć ten krok. 

Kolejny krok to Dodaj zdjęcie profilowe. Będzie się pojawiało przy 

każdej naszej aktywności na Facebooku, np. kiedy napiszemy coś 

na naszej osi czasu, skomentujemy czyjeś posty, będziemy rozmawiać 

za pomocą czatu. To zdjęcie, podobnie jak zdjęcie w tle, będziemy 

mogli w każdej chwili zmienić. Aby dodać zdjęcie zapisane na twar-

dym dysku wybieramy opcję Dodaj zdjęcie z komputera. 

Po pojawieniu się okna Wykonaj zdjęcie profilowe może pojawić 

się pytanie, czy pozwalamy stronie www.facebook.com na dostęp 

do kamery internetowej i mikrofonu. Jeśli się zgodzimy (w każdym 

momencie możemy odmówić dostępu), w oknie pojawi się widok 

sprzed obiektywu kamery. Jeśli jesteśmy gotowi, klikamy przycisk 

Take. Następuje odliczanie od 3 do 1 i już jesteśmy uwiecznieni. 

Jeśli fotografia przypadła nam do gustu – klikamy przycisk Ustaw 

jako zdjęcie profilowe. Jeśli nie – kasujemy zdjęcie przyciskiem 

reset i pozujemy powtórnie. 

Po dodaniu zdjęcia zobaczymy je w centralnym miejscu ekranu, 

a także, jako miniaturkę, obok naszego imienia i nazwiska na niebie-

skiej belce u góry ekranu. Jeśli jesteśmy zadowoleni ze zdjęcia – klika-

my przycisk Zapisz i kontynuuj. 

Po pojawieniu się okienka Wybierz zdjęcie profilowe klikamy 

przycisk Wybierz plik, a następnie wybieramy z odpowiedniego 

katalogu naszego komputera zdjęcie. 

Jeśli nie mamy zdjęcia – możemy je zrobić za pomocą kamery wbu-

dowanej w komputer. W tym celu wybieramy przycisk Zrób zdjęcie 

za pomocą kamery internetowej. 

Maksymalna wielkość załączanego zdjęcia to 4 MB.

Wskazówka
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Jeśli nie uzupełniliśmy dotąd naszego profilu, na stronie głównej 

administratorzy serwisu przypomną nam o takiej możliwości. Poza 

tym będziemy mogli zapoznać się z ustawieniami prywatności (m.in. 

sami decydujemy, kto będzie miał dostęp do zamieszczanych przez 

nas treści) czy rozpocząć wyszukiwanie znajomych. Jeśli nie aktywo-

waliśmy konta przez przyciśnięcie przycisku Rozpocznij (w treści 

maila wysłanego na naszą skrzynkę przez administratorów 

Facebooka), zostaniemy poproszeni o sprawdzenie poczty i dokończe-

nie procesu rejestracji (żółty pasek u góry ekranu).

Pod naszym wpisem pojawi się lista osób, które odpowiadają kryte-

riom wyszukiwania. Jeśli nie ma w niej tej, której szukamy, klikamy 

napis Zobacz więcej wyników dla… na dole listy.

Pojawia się więcej wyników, tym razem z informacjami, które ułatwią 

nam znalezienie właściwej osoby. Jeśli ją rozpoznamy, możemy 

wysłać jej zaproszenie do grona naszych znajomych przez kliknięcie 

w przycisk Dodaj znajomego po prawej stronie. Jeśli nie mamy 

pewności, możemy wysłać jej wiadomość (np. z pytaniem: Czyżbyś aż 

tak się zmienił?) lub kliknąć w nazwisko, by przenieść się na jej tablicę, 

na której będziemy mogli zobaczyć jej zdjęcia lub znajomych (o ile 

dana osoba zezwala na wyświetlanie takich informacji wszystkim) 

oraz zamieszczone przez nią wpisy.

Po dodaniu znajomego (informuje nas o tym komunikat Wysłano 

zaproszenie do grona znajomych) musimy uzbroić się w cierpli-

wość i czekać na akceptację.

Szukamy znajomych

Po kliknięciu napisu facebook po lewej na niebieskim pasku u góry 

strony zostaniemy przeniesieni do naszej strony głównej. Jesteśmy 

tu nowi, więc nie zdążyliśmy jeszcze napisać żadnych postów, nie mamy 

też znajomych, których posty moglibyśmy zobaczyć, dlatego pojawił się 

komunikat: Brak postów do wyświetlenia. Jeśli jeszcze tego nie zro-

biliśmy, powinniśmy teraz poszukać znajomych, ponieważ bez nich nie 

wykorzystamy tego, co oferuje Facebook. W pole Wyszukaj osoby, 

miejsca i inne wpisujemy imię i nazwisko osoby, której szukamy.
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W tym czasie możemy zaznaczyć, czy osoba, do której wysłaliśmy 

zaproszenie należy do naszych bliższych lub dalszych znajomych  

(od tego zależy m.in. jak często będziemy otrzymywać informacje 

o jej aktywności na Facebooku) albo anulować zaproszenie, jeśli 

wysłaliśmy je omyłkowo.

O akceptacji zaproszenia zostaniemy poinformowani cyfrą na czerwo-

nym tle, która pojawi się nad symbolem globu (na niebieskim pasku 

u góry, po lewej stronie) a także cyfrą w nawiasie przy nazwie strony 

w zakładce internetowej.

Po kliknięciu w glob otworzy się okno powiadomień a w nim infor-

macja, że nasze zaproszenie zostało przyjęte. Od teraz mamy już jed-

nego znajomego na Facebooku.

W miarę rozrastania się naszego grona znajomych, serwis będzie nam 

podpowiadał coraz więcej osób, które możemy znać. Informacje te 

znajdziemy m.in. klikając na symbol postaci (na niebieskim pasku 

po lewej stronie). To okno dotyczące kontaktów, w którym będą poja-

wiały się zaproszenia od innych użytkowników serwisu. 

Po otrzymaniu zaproszenia możemy:

–  potwierdzić znajomość z daną osobą klikając Potwierdź, co auto-

matycznie doda ją do naszych znajomych,

– dowiedzieć się o niej więcej przechodząc na jej tablicę,

– odłożyć decyzję na później klikając Nie teraz.

Po kliknięciu w imię i nazwisko znajomego przeniesiemy się 

na jego tablicę. Możemy tu śledzić wszelkie jego wpisy, oglą-

dać zamieszczone w serwisie zdjęcia czy zamieszczać posty. 

Możemy też sprawdzić, czy nie mamy wspólnych znajomych, 

do których moglibyśmy wysłać zaproszenie. 
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Poza stronami osób prywatnych na Facebooku znajdziemy też stro-

ny instytucji, firm czy osób publicznych (tzw. funpage). 

Wyszukiwanie ich przebiega podobnie, jak w przypadku znajo-

mych. Różnica polega na tym, że zamiast wysyłania zaproszenia do 

danej instytucji, klikamy przycisk Lubię to! Dzięki temu będą tra-

fiały do nas informacje zamieszczane przez autora strony, jemu 

natomiast zwiększy się liczba tzw. fanów.

Po powrocie na naszą stronę aktualności zobaczymy informacje 

zamieszczone przez instytucję, którą polubiliśmy. 

W centralnej części naszej strony, tuż pod niebieską belką, znajdzie-

my ramkę Status z wpisanymi słowami: O czym teraz myślisz? 

Jeśli w nią klikniemy, przejdziemy do trybu edycji. 

Możemy tu pisać informacje, które trafią do naszych znajomych 

oraz na naszą tablicę lub wpisać (wkleić) link prowadzący do inte-

resującej informacji. Możemy w niej oznaczyć znajomych, z którymi 

Zostaliśmy przeniesieni na stronę edycyjną. Możemy tu wprowa-

dzić wiele informacji dotyczących m.in. naszego wykształcenia, 

pracy, kwalifikacji zawodowych, rodziny, miejsc, w których miesz-

kaliśmy, zainteresowań, poglądów politycznych i religijnych, ulu-

bionych cytatów, numeru telefonu, stron internetowych itp. 

Możemy tu także podzielić się informacjami o ulubionych filmach, 

serialach, klubach sportowych, książkach czy muzyce, jakiej słucha-

my. Uzupełnienie tych informacji sprawi, że serwis sam będzie nam 

Pierwszy post 
Facebook jest platformą społecznościową, na której każdy użytkownik 

może dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami, pomysłami, spo-

strzeżeniami, informacjami, zdjęciami itp. W tym tkwi jego potęga. 

My także możemy stać się aktywnymi użytkownikami Facebooka, 

którzy nie tylko konsumują tworzone przez innych treści, lecz także 

inspirują własnymi pomysłami.

piszemy post (symbol postaci ze znaczkiem +), podać miejsce, w 

którym właśnie jesteśmy (symbol pinezki), przesłać plik (symbol 

aparatu fotograficznego), dodać emotikon. Przed opublikowaniem 

informacji możemy zdecydować, czy będą mieli do niej dostęp 

wszyscy (Publiczne), znajomi czy nikt poza nami. Publikację 

zatwierdzamy klikając przycisk  Opublikuj. 

Tak wygląda – i tak widzą go inni – opublikowany post. Inni użytkowni-

cy mogą go polubić (przycisk Lubię to! pod wpisem), komentować 

(Dodaj komentarz) lub przekleić na własne tablice (Udostępnij). 

Dajmy się poznać
Jeśli mamy nieco ekstrawertyczną naturę, możemy uzupełnić infor-

macje o sobie. Propozycji wymyślonych przez twórców serwisu do 

uzupełnienia jest naprawdę sporo. Aby rozpocząć klikamy przycisk 

Edytuj profil w lewym górnym rogu (obok naszego zdjęcia).
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proponował nowości, które mogą nas zainteresować – np. koncert 

ulubionego zespołu, nową powieść lubianego pisarza czy płytę 

muzycznego idola.

Do edycji ustawień możemy wrócić w dowolnym momencie. 

Wystarczy kliknąć we własne nazwisko, by otworzyła się nasza 

strona główna a na niej podpowiedzi: Zaktualizuj informa-

cje czy Dodaj znajomego (przy sugerowanych osobach, które 

możesz znać). W górnej części panelu znajdziemy też przycisk 

Dodaj zdjęcie w tle, które będzie się wyświetlało na górze 

naszej osi czasu (to zdjęcie, podobnie jak zdjęcie profilowe, 

pędzie publiczne, czyli widoczne dla wszystkich). Klikamy.

Mamy dwie możliwości:

-  Wybierz z moich zdjęć – ta opcja pozwala wybrać zdjęcie w tle 

spośród zdjęć, jakie zamieściliśmy na Facebooku,

-  Dodaj zdjęcie – pozwala wybrać zdjęcie zapisane na dysku 

komputera.

Po wybraniu odpowiedniego zdjęcia zostaje ono załadowane, 

a przed akceptacją możemy zmienić jego położenie w tle. 

Zatwierdzamy klikając Zapisz zmiany. 

Mamy już kilka zdjęć, napisaliśmy też pierwszą informację 

na Facebooku. Możemy więc sprawdzić, jak naszą tablicę widzą 

inni. Żeby to zrobić klikamy trójkąt obok kółka zębatego przy 

przycisku Dziennik aktywności, po czym wybieramy opcję 

Wyświetl jako… 

Tak wygląda nasza oś czasu dla innych użytkowników 

(Publiczny). Możemy też sprawdzić, jak widzi ją konkretna 

osoba (Wyświetl jako konkretny użytkownik). 

W każdym momencie możemy zmienić zarówno zdję-

cie profilowe, jak też zdjęcie w  tle. Wystarczy kliknąć 

nasze nazwisko, najechać na  zdjęcie i  wybrać opcję, 

odpowiednio: Edytuj zdjęcie profilowe lub Zmień 

zdjęcie w tle. 

Uwaga
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Klikamy w symbol koła zębatego (u góry, po prawej stronie niebie-

skiej listwy). Z menu wybieramy opcję Utwórz stronę. 

W następnym kroku wpisujemy nazwę naszej szkoły i czytamy 

regulamin, który następnie akceptujemy zaznaczając w odpowied-

nim miejscu. Klikamy Rozpocznij. 

Trafiamy na stronę, która ułatwi nam konfigurację konta. 

Podążamy za wskazówkami i uzupełniamy informacje dotyczące 

m.in. profilu naszej placówki i jej stron internetowych. Możemy też 

pominąć ten krok i uzupełnić informacje później klikając Pomiń. 

W kolejnym kroku możemy dodać zdjęcie profilowe naszej placów-

ki. Mamy dwie możliwości:

-  Dodaj z dysku komputera – dodajemy zdjęcie zapisane w 

pamięci komputera,

-  Importuj ze strony internetowej – w tym przypadku może-

my skorzystać ze zdjęć zamieszczonych na WWW naszej szkoły.

Po zamieszczeniu zdjęcia klikamy Dalej.

Wybieramy kategorię tworzonej strony. W naszym przypadku 

będzie to Firma, organizacja lub instytucja. 

Z rozwijanej listy wybieramy kategorię: Szkoła. 

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do naszej strony powinniśmy ją 

polubić. Klikamy Dodaj do ulubionych. 

Zakładamy profil szkoły 
Skoro jesteśmy już użytkownikami Facebooka, możemy założyć 

na nim stronę naszej placówki. Będziemy mogli na niej informować 

o wszelkich szkolnych aktywnościach, imprezach, kursach, wydarze-

niach. Będziemy też mogli zamieszczać tam fotografie i filmy, również 

te, które – np. w ramach projektu – wykonają nasi uczniowie. 

Możliwości jest bardzo wiele.



34

Media społecznościowe

34

Po dodaniu do ulubionych 

strony naszej szkoły, w lewej 

części naszej osobistej tablicy 

pojawi się prowadzący do 

niej link.

Ostatni krok konfiguracji dotyczy reklamy. Jeśli zależy nam 

na poszerzeniu zasięgu strony i dysponujemy przeznaczonym 

na to budżetem – możemy skorzystać z tej możliwości.

Kiedy zaczniemy używać Facebooka jako administratorzy naszej 

szkolnej strony, będziemy mogli skorzystać z podpowiedzi przy-

gotowanych przez autorów serwisu. W tym celu klikamy 

w Rozpocznij zwiedzanie. 

Jeśli wrócimy do korzystania z Facebooka jako osoba prywatna 

(w naszym przypadku jest to Jan Treningowy), nie będziemy 

musieli się obawiać, że umkną nam wydarzenia z naszej szkolnej 

strony (Szkoła Treningowa). Zostaniemy o tym poinformowani 

odpowiednim komunikatem. 

No i jest. Facebookowa strona naszej szkoły. A dokładniej: jej widok 

z perspektywy administratora, którym jesteśmy. Podobnie jak 

w przypadku strony prywatnej, także tutaj możemy zamieszczać 

informacje, zdjęcia, filmy, edytować, zapraszać do polubienia. 

Jako administratorzy profilu 

naszej szkoły będziemy mieli 

dostęp do statystyk doty-

czących aktywności odwie-

dzających. Jednak zanim tak 

się stanie, musimy zebrać 30 

lajków, czyli kliknięć przycisku 

Lubię to! na naszej stronie. 

Wskazówka

Zwróćmy uwagę na to, kto jest autorem postów i komen-

tarzy zamieszczanych przez nas na stronie naszej szkoły: 

my, jako osoby prywatne (w naszym przypadku Jan 

Treningowy) czy administrator szkolnej strony (wtedy 

autorem wpisu będzie Szkoła Treningowa). Ustawienia te 

możemy zmienić na jasnoniebieskim pasku u góry ekranu 

lub w ustawieniach po prawej stronie. 

Wskazówka
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Aby potwierdzić wprowadzone zmiany powinniśmy wpisać 

nasze hasło do serwisu Facebook. 

Otworzy się strona, na której zobaczymy nasze grupy – o ile 

będziemy do jakiejś należeć. Jeśli nie chcemy tworzyć własnej, 

możemy sprawdzić, jakie grupy zaproponuje nam serwis. 

Klikamy w Sugerowane grupy. 

Pozwól działać innym 
Odpowiedzialnością za facebookową stronę naszej placówki możemy 

się podzielić. 

W grupie raźniej 
Facebook pozwala na tworzenie grup użytkowników. To mikro-

społeczności, których członkowie najczęściej dzielą zainteresowa-

nia, pasje i cele. Taką grupę można stworzyć, możemy też dołą-

czyć do istniejącej.

Aby wyszukać interesującą nas grupę i do niej dołączyć klikamy 

w przycisk GRUPY na dole listy po lewej stronie.

Wystarczy w Panelu administratora przejść do przycisku 

Edytuj stronę i wybrać opcję Zarządzaj uprawnieniami 

administratorów. 

Jesteśmy oznaczeni jako Menedżer strony, co oznacza, że mamy 

wszystkie uprawnienia związane z jej administrowaniem. Możemy 

także dodawać innych administratorów i przypisywać im konkretne 

uprawnienia:

–  Twórca treści – może edytować stronę, wysyłać wiadomości 

i tworzyć posty jako strona, sprawdzać, który administrator utwo-

rzył post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać statystyki,

–   Moderator – może odpowiadać na komentarze na stronie i usu-

wać je, wysyłać wiadomości jako strona, sprawdzać, który admini-

strator utworzył post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać 

statystyki,

–  Reklamodawca – może sprawdzać, który administrator utworzył 

post lub komentarz, tworzyć reklamy i wyświetlać statystyki,

–  Analityk statystyk – może sprawdzać, który administrator utwo-

rzył post lub komentarz oraz wyświetlać statystyki.

Po wybraniu odpowiedniej roli wpisujemy adres poczty e-mail  

przyszłego administratora i klikamy Zapisz. 

Osoba, której nadaliśmy uprawnienia administracyjne zostanie o tym 

powiadomiona stosownym komunikatem.
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Wyświetlają się grupy, które – według Facebooka – mogą nas 

zainteresować. W naszym przypadku podpowiedź jest trafna – 

na pierwszym miejscu widzimy grupę Nauczyciele. Z krótkiego 

opisu zamieszczonego przy każdej z grup dowiemy się m.in.:

– czy grupa ma charakter otwarty,

– czym się zajmuje,

– ilu liczy członków,

– kto z naszych znajomych do niej należy.

Jeśli grupa nam odpowiada, możemy poszerzyć jej grono klikając 

przycisk Dołącz do grupy. Teraz musimy jeszcze poczekać, aż 

nasza prośba o dołączenie zostanie zaakceptowana.

Jeśli nie odpowiadają nam istniejące grupy – możemy stworzyć 

własną. Klikamy w przycisk +Utwórz grupę. 

Teraz możemy wybrać jedną z ikon, którymi oznaczymy naszą 

grupę. Możemy też pominąć ten krok.

Nasza grupa została utworzona. Zaprosiliśmy do niej dwóch zna-

jomych, o czym informuje nas komunikat. Teraz możemy lepiej ją 

skonfigurować. Klikamy w przycisk Ustaw znaczniki. 

Pojawiają się poszczególne kategorie, które możemy zmieniać 

lub uzupełniać. W tym miejscu możemy np. zdecydować o tym, 

kto będzie zatwierdzał nowych członków naszej grupy – każdy 

członek czy tylko administrator – oraz kto może zamieszczać 

posty i czy muszą być wcześniej zatwierdzone przez admini-

stratora. To dość istotne, jeśli myślimy o stworzeniu np. grupy 

przedmiotowej lub projektowej dla uczniów. Możemy też opi-

sać naszą grupę, szczególnie jeśli zależy nam, by jak najszyb-

ciej się rozrastała. Warto też użyć przycisku Skonfiguruj 

adres grupy. 

W okienku Utwórz nową grupę wpisujemy jej nazwę, osoby, 

które chcemy do niej dodać, a także zaznaczamy jedną z opcji 

prywatności:

-  Otwarta – grupa, jej członkowie oraz tworzona przez nich zawar-

tość będzie widoczna dla wszystkich,

-  Zamknięta – grupa, podobnie jak jej członkowie, widoczna będzie 

dla wszystkich, jednak posty będą widzieli tylko członkowie,

-  Tajna – w tym wariancie tylko członkowie będą widzieli grupę, jej 

członków oraz dodawane przez nich treści.

Kiedy zdecydujemy o charakterze grupy klikamy w Utwórz. 
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Okno konfiguracji adresu strony internetowej i adresu e-mail 

grupy pozwala nadać nazwę, która będzie używana w adresie 

internetowym oraz do komunikacji przez e-mail. Po nadaniu 

nazwy klikamy przycisk Ustaw adres. Teraz każdy list elektro-

niczny wysłany na ten adres (w naszym przypadku jest 

to GrupaTreningowa@groups.facebook.com) trafi do 

wszystkich członków grupy. W ten sposób nasza grupa dorobi-

ła się także adresu strony: 

www.facebook.com/groups.GrupaTreningowa 

Po lewej stronie pojawiła się nowa grupa. Pod zdjęciami jej 

członków (w centralnej części) – nowe zakładki: 

–  Członkowie – po kliknięciu pojawią się wszyscy członkowie 

grupy wraz z informacjami o tym, kto zaprosił ich do grupy 

i kiedy do niej dołączyli, znajdziemy tu także symbole kół 

zębatych – za ich pomocą możemy nadawać i odbierać 

uprawnienia administratorskie a także usuwać z grupy, 

–  Wydarzenia – umożliwia planowanie wspólnych działań, 

którym nadajemy nazwę, opisujemy i podajemy szczegóły; 

po kliknięciu Utwórz zaproszenie trafi do członków grupy.

 

Wydarzenie możemy teraz uzupełniać, np. dodawać ilustrujące 

je zdjęcia, wysyłać wiadomości do gości, wstrzymywać powia-

domienia, 

– Zdjęcia – pozwala na zamieszczanie zdjęć i filmów, 

 –  Pliki – możemy współdzielić z innymi członkami grupy pliki 

do 25 MB (klikamy przycisk +Dodaj plik) 

 

a także tworzyć dokumenty w prostym edytorze tekstów 

(+Utwórz dokument).

Czas na czat
Facebook daje możliwość prowadzenia rozmów – także wideo 

– oraz przesyłania plików przy użyciu komunikatora. Rozmowę 

może prowadzić kilka osób jednocześnie. 
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W prawym dolnym rogu znajdziemy zakładkę Czat.

Po kliknięciu otwiera się okno, w którym wyświetlają się nasi zna-

jomi. Przy tych, którzy akurat są online pojawia się zielona kropka. 

Po kliknięciu w osobę, z którą chcemy zawiązać kontakt, 

otwiera się okno czatu, które daje nam wiele możliwości. 

Możemy np. prowadzić tradycyjną konwersację wpisując tekst 

w dolnej części okna.

Możemy też – korzystając z przycisków umieszczonych na nie-

bieskim pasku okna czatu – wykorzystać inne funkcje:

– dodać więcej znajomych do czatu,

– rozpocząć rozmowę wideo,

– przesłać pliki,

– przejrzeć całą rozmowę,

– wyłączyć czat dla konkretnego użytkownika,

– zgłosić spam.

Zapraszamy do odwiedzenia  

facebookowej strony magazynu 

EduFakty – Uczę Nowocześnie.

Na podany przy rejestracji 

adres e-mail administrato-

rzy będą przysyłali rapor-

ty na temat aktywności 

na Facebooku. Znajdziemy 

w nich m.in. informacje o nad-

chodzących w najbliższym 

czasie urodzinach znajomych, 

nowych powiadomieniach 

i wiadomościach, które prze-

słali nam inni, podpowiedzi 

dotyczące osób, które możemy 

znać a także cotygodniowe 

statystyki dotyczące naszych 

stron zamieszczonych w serwi-

sie (znajdziemy tu m.in. liczbę 

polubieni strony czy całkowity 

jej zasięg w danym tygodniu).

Poniżej kilka stron i grup 

utworzonych w serwisie przez 

nauczycieli dla nauczycieli 

– aby je odwiedzić, wystar-

czy wpisać nazwy w okno 

wyszukiwarki Facebooka:

TeachersPayTeachers.com

The Teacher’s Corner

Teacher’s Pet

I Appreciate Teachers

Teachers

Teachers from Europe

Scholastic Teachers

Wskazówka

Nauczyciele bez granic

Korzystając z koła zębatego w oknie Czat możemy 

zmienić ustawienia, np. zdefiniować znajomych, którzy 

nie będą mogli z nami rozmawiać lub wyłączyć czat – 

w tym przypadku wszystkie wysłane do nas wiadomo-

ści trafią do naszej skrzynki odbiorczej.

Lubię to!
Jeśli spodoba nam się czyjś komentarz, zdjęcie, film 

lub post, możemy to okazać klikając przycisk Lubię to! 

Zostanie to odnotowane pod zawartością, którą 

polubiliśmy (podobnie stanie się, kiedy skomentujemy 

jakąś treść). Dodatkowo informacja o tym pojawi się 

na naszej osi czasu i zostanie przekazana autorowi. 

Możemy też polubić stronę, np. zaprzyjaźnionej szkoły. 

Oznacza to nawiązanie połączenia z daną stroną: 

będzie wyświetlana na naszej osi czasu, a my będzie-

my wyświetlani na stronie jako osoba, która ją lubi. 

Poza tym strona będzie mogła publikować treści 

w naszej sekcji aktualności. 

W każdym momencie możemy przestać lubić daną 

stronę, post czy inną treść. Wystarczy kliknąć przycisk 

Nie lubię pod daną zawartością. 

Wskazówka

Znajdź nas!

odwiedzenia 

ony magazynu 

Nowocześnie.

dź nas!


