Cześć!
Nazywam się
Dawid Łasiński.
Jestem dyplomowanym nauczycielem chemii z czternastoletnim doświadczeniem pracy
z młodzieżą. Ponad 3 lata temu, korzystając z portalu społecznościowego Facebook,
stworzyłem postać Pana Belfra – nauczyciela z internetów.

Mam nadzieję, że ta „ściąga”, przygotowana we współpracy z Facebookiem, pokaże Ci,
jak możesz wykorzystać ogromny potencjał społeczności edukacyjnej zgromadzonej na tej
największej platformie społecznościowej na świecie.

Daj się zainspirować, dziel się z innymi swoim doświadczeniem oraz promuj działania
swoich uczniów.

Profil osobisty –
jako funkcja
podstawowa
Kiedyś prywatny profil na Facebooku służył mi
głównie do kontaktowania się z ludźmi, których
znałem. Dziś jest dla mnie głównym narzędziem
do poznawania nowych, ciekawych osób i szansą
na realizację wspólnych projektów.

Czy wiesz, że konto na platformie Facebook pozwala
Ci kontaktować się nie tylko z nauczycielami z Twojej
szkoły, ale również z całej Polski i świata?

Czy wiesz, że dzięki komunikatorowi Messenger
możesz poprowadzić wideokonferencję dla kilku
osób?

Czy wiesz, że podczas rozmowy w komunikatorze
Messenger możesz wyświetlić rozmówcy swój
pulpit komputera? Ta funkcja może być bardzo
pomocna, jeśli masz problem ze sprzętem i chcesz
komuś pokazać, o co chodzi. A może to właśnie Ty
pomożesz innym?

Czy wiesz, że możesz zabezpieczyć swoje konto,
włączając w ustawieniach bezpieczeństwa i logowania funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego?

Czy wiesz, że dzięki modyfikacjom ustawienia
bezpieczeństwa swojego konta możesz określić, kto
może oznaczyć Cię w postach i na zdjęciach? Możesz
też samodzielnie zweryfikować, czy posty
i zdjęcia mają wyświetlać się na Twoim koncie.

Czy wiesz, że publikując posty na platformie Facebook, możesz określić, kto będzie mógł je zobaczyć?
Do wyboru masz opcje widoczności postów:
•

post publiczny – zobaczy go każdy, kto wejdzie
na Twój profil, nawet jeśli nie jesteście znajomymi;

•

post dla znajomych – zobaczą go tylko te osoby,
które są w gronie Twoich znajomych na Facebooku;

•

post dla znajomych z wyjątkami – post
zobaczą Twoi znajomi z wykluczeniem osób,
które wskażesz;

•

post dla konkretnych znajomych – utwórz post
widoczny tylko dla konkretnej grupy Twoich
znajomych;

•

post z widocznością „tylko ja” – napisz post,
który zobaczysz tylko Ty – może to być prywatna notatka lub wspomnienie.

Czy wiesz, że dzięki ustawieniom blokowania możesz
ustawić blokadę kontaktu ze strony konkretnych
użytkowników, stron czy aplikacji, które uznasz za
uciążliwe?

Najważniejsze jest jednak to, że można wykorzystać
profil osobisty do nawiązania nowych, niesamowitych znajomości. Dzięki Facebookowi możesz poznać
osoby, z którymi stworzysz relacje w sieci, a później
także w świecie realnym.

Grupa – jako
funkcja dodatkowa
Kiedy w 2012 roku zacząłem z uczniami z różnych
klas gimnazjum pracować nad dużą produkcją wideo,
potrzebowałem wygodnego miejsca do komunikacji.
Wtedy pierwszy raz założyłem grupę na platformie
Facebook i zaprosiłem do niej moich uczniów. Od tej
chwili omawialiśmy wszystkie sprawy głównie tam,
spotykając się w dniach realizacji nagrań. Można
powiedzieć, że grupa na Facebooku stała się centrum dowodzenia, jakim było Szkolne Koło Filmowe.
To właśnie dzięki możliwościom grup mogliśmy
łatwo się kontaktować,ustalać szczegóły działań,
zgłaszać problemy i potrzeby, czy tworzyć swoisty
fotopamiętnik naszych działań.

Czy wiesz, że Ty też możesz łatwo stworzyć grupę, w której zbierzesz na przykład uczniów biorących udział
w danym projekcie (pamiętaj, że konto na Facebooku może mieć każdy, kto ukończył 13 lat) czy nauczycieli
z Twojej szkoły, z którymi stworzycie wirtualny pokój nauczycielski? A może założysz grupę dla nauczycieli danego
przedmiotu z całej Polski? To świetny sposób na dzielenie się dobrymi praktykami i bezpłatny rozwój zawodowy.
Ja dzięki dołączeniu do grupy Nauczyciele Chemii, w której jest ponad 2500 osób, nauczyłem się więcej niż na
jakimkolwiek szkoleniu.

Czy wiesz, że kolejnym krokiem jest określenie typu grupy? Do celów wspierania edukacji najlepiej nadaje się grupa
edukacji społecznościowej. Daje ona między innymi możliwość grupowania treści w moduły lub lekcje, wspólnego
tworzenia dokumentów, przygotowywania quizów i ankiet oraz śledzenia postępów członków grupy.

Czy wiesz, że zakładając grupę, możesz określić, jaki ma być jej charakter? Do dyspozycji masz grupy:
•

publiczne – każdy może zobaczyć, kto należy do grupy i co publikuje;

•

prywatne – tylko członkowie widzą, kto należy do grupy i co publikuje;

•

widoczne – każdy może znaleźć grupę w wyszukiwarce i innych miejscach na Facebooku;

•

ukryte – tylko członkowie mogą znaleźć grupę w wyszukiwarce i innych miejscach na Facebooku.

Strona –
jako funkcja
dodatkowa
W lutym 2017 roku za pomocą konta osobistego
stworzyłem stronę projektu Pan Belfer – nauczyciel
z internetów. Miała to być jedna z kolejnych stron,
które stworzyłem i administruję na platformie
Facebook. Tym razem jednak, będąc świadomym
możliwości, jakie daje mi strona, chciałem wykorzystać jej potencjał komunikacyjny. Jeśli to czytasz, to
znaczy, że mi się udało ;-)

Czy wiesz, że strona to najlepszy sposób na promowanie m. in. szkół, projektów edukacyjnych czy
społecznych, no i nas – świetnych nauczycieli, którzy
wreszcie mogą pokazać, jakimi wartościami kierują
się w codziennej pracy z młodymi ludźmi?

Czy wiesz, że stronę możesz prowadzić wspólnie
z kilkoma osobami, nie podając im danych do swojego konta osobistego?

Czy wiesz, że strona pozwala Ci organizować
publiczne wydarzenia, np. otwarte lekcje na żywo
czy szkolną akcję charytatywną?

Personalizuj swoją stronę, wgrywając własną
miniaturkę i konfigurując tło strony za pomocą
odpowiedniego zdjęcia, pokazu slajdów lub filmu.

Czy lubisz sprawdzać efekty swojej pracy? Strony
dają dostęp do zaawansowanych statystyk, a ich
analiza pozwoli Ci ocenić, co najbardziej interesuje
ludzi, którzy obserwują Twoje działania.

Dzięki stronom masz szansę poznać wiele osób,
które będą mogły wchodzić z Tobą w interakcję pomimo tego, że nie jesteście znajomymi na Facebooku. Z czasem jednak może się to zmienić i właśnie
dzięki temu poznasz wiele inspirujących osób, które
dodadzą Ci energii do działania. Uwierz mi, wiem co
mówię – jak mało kto! ;-)

O czym jeszcze warto pamiętać? Nauczycielu,
oddzielaj konto prywatne od oficjalnego/szkolnego – nie łącz życia prywatnego z zawodowym i nie
dodawaj uczniów do konta prywatnego.

Dzięki możliwościom strony możesz wypromować
wartościowe projekty edukacyjne, które realizujesz
ze swoimi uczniami.

Czy wiesz, że strony dają Ci możliwość planowania
publikacji postów? W ten sposób możesz
zautomatyzować część swojej pracy.

Masz już konto na Facebooku?
Wykorzystaj je do ułatwienia sobie
życia zawodowego.

