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Rola mediów społecznościowych 
w innowacyjnym kształceniu – nowa przestrzeń edukacji 

( komunikat z badań)

STRESZCZENIE

Rozwój mediów społecznościowych wpłynął na zmiany w sposobie uczenie się oraz 
formy spędzania wolnego czasu. W artykule przedstawiono rolę mediów społecznoś-
ciowych w edukacji. Metodą, którą wykorzystano do przygotowania tejże analizy, 
była ankieta internetowa dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych, prze-
de wszystkim Facebooka, stron i blogów o tematyce edukacyjnej przez studentów 
do nauki. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze 
i zweryfikowanie opinii młodzieży na temat edukacji w sieci. Poniższe opracowanie 
powstało w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu mediów społecznościowych, 
artykułów i wybranych publikacji o tej tematyce. Ocenie podległa również zasadność 
wykorzystania narzędzi mediów społecznościowych w edukacji.

Cel: Określenie wpływu narzędzi mediów społecznościowych na proces edukacyjny 
młodzieży.

Metoda: Analizę przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny. Dane wyko-
rzystane za pomocą techniki ankiety do analiz zostały pozyskane poprzez zastosowanie 
pytań (osiem o charakterze badawczym, trzy o charakterze metrycznym) zawartych 
w kwestionariuszu ankiety internetowej na portalu Survio.pl. Łącznie wyświetlono 
138 ankiet, z czego wypełnionych zostało 100. Analiza treści odpowiedzi uzyskanych 
w trakcie badania posłużyła do opracowania wstępnych wniosków badawczych.

Wyniki: Badania ukazały potencjał funkcjonalny rozwiązań i możliwości, jakie 
istnieją w środowisku mediów społecznościowych z punktu widzenia realizacji potrzeb 
edukacyjnych oraz potencjału eksploracyjnego zasobów wiedzy i informacji. Wyniki 
wskazują, że media społecznościowe stanowią ważne ogniowo – przestrzeń edukacyjną 
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dla polskiej szkoły.

Ograniczenia badań i wnioskowania: Sformułowane wnioski ograniczone są specy-
fiką obiektu badań i uwarunkowań otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz charakterem 
badań pilotażowych. Mogą zatem stanowić, na tym etapie opracowania, eksplorację 
o charakterze komunikatu badawczego.

Implikacje praktyczne: W ramach prezentowanego opracowania wskazano, w jaki 
sposób można efektywnie wykorzystać w procesie edukacyjnym narzędzia mediów 
społecznościowych.

Oryginalność: Przeprowadzona analiza doprecyzowuje eksplorowany w literaturze 
przedmiotu obszar edukacyjnych zastosowań mediów społecznościowych. Wypełnia lukę 
badawczą w odniesieniu do problemu zastosowania tych rozwiązań do transferowania 
wiedzy z otoczenia na potrzeby edukacyjne młodzieży.

Rodzaj pracy: Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.

Słowa kluczowe: blog, edukacja, Facebook, media społecznościowe, strony internetowe.

Wstęp

Obecnie zauważalny jest dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz wzmożona 
aktywność ich uczestników, którzy poprzez swoją aktywność w sieci starają się wyjść naprze-
ciw potrzebom użytkowników, spełnić ich oczekiwania, tworzą kanały komunikacyjne, które 
dotrą do większości osób. Internetowa komunikacja odbywająca się poprzez portale społecz-
nościowe i gromadząca miliony użytkowników na całym świecie świadczyć może o potędze 
mediów społecznościowych  1. Z pewnością można powiedzieć, że wyparły one tradycyjne 
nośniki informacji w postaci gazet, książek, a nawet telewizji czy radia. Ludzie zaczęli żyć 
w świecie „on-line”, do którego każdy stara się przystosować i być jego aktywnym uczestni-
kiem. Media społecznościowe z pewnością są także ulubioną formą pozyskiwania informacji 
przez młodzież  2. 

Pierwsze wzmianki o pojawieniu się mediów społecznościowych obecne są już w roku 
1978  3. Wyłoniła się cyberprzestrzeń jako nowe środowisko aktywności społecznej. Poja-
wienie się Web 2.0, nazwanej również II falą technologiczną, umożliwiło tworzenie coraz 
to nowszych portali społecznościowych, projektów wraz z treściami, których kreatorami 
stali się sami użytkownicy sieci. Jest to jak najbardziej pozytywne zjawisko, ponieważ 
angażuje i zachęca do wzajemnej społecznej współpracy. Zanikają wszelkie bariery ekono-
miczne, finansowe, techniczne  4. Druga połowa lat 90. wprowadziła w internetowy świat por-

1 W. A. van der Schuur et al, The consequences of media multitasking for youth: A review, “Comput-
ers in Human Behavior” 2015, nr 53, s. 211– 212.

2 S. Kilis, Y. Gülbahar, C. Rapp, Exploration of teaching preferences of instructors’ use of social 
media, “European Journal of Open, Distance and E-learning” 2016, nr 19 (1), s. 1–18.

3 W tym czasie ukazał się na rynku program CBBS stworzony przez Warda Christensena, dzięki któ-
remu on i inni pasjonaci komputerów mogli wymieniać ze sobą informacje. Bywa uznawany za protoplastę 
for społecznościowych. Szerzej o tym zob.: A. Kwik, Krótka historia rozwoju mediów społecznościo-
wych, por. źródło: https://socialpress.pl/2011/08/krotka-historia-rozwoju-mediow-spolecznosciowych, 
dostęp: 14.03.2018 r. 

4 K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka, Nowe media a praktyki komunikacyjne, 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013, s. 9.
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tale, takie jak Classmates.com oraz SixDegrees.com, które dały możliwość użytkownikom 
podtrzymywania znajomości wśród kolegów i koleżanek ze szkolnych lat, ze znajomymi 
z otoczenia czy też z członkami rodziny.

Niewiele później, w początkowym okresie XXI w., popularność internetową zdobyły 
kolejne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz Myspace, które do dziś pozyskują 
nowych użytkowników. Nie zapominając o użytkownikach poruszających się w świecie 
biznesu, w roku 2003 powstał Linkedln, służący do zakładania profili zawodowych, dzięki 
którym możliwe staje się powszechne nawiązywanie kontaktów w obszarze naukowo- 
-biznesowym  5. 

Kolejne lata dostarczyły takich rozwiązań komunikacyjnych jak Yahoo!, 360°, Twitter 
czy w 2011 roku Snapchat – mobilna aplikacja dająca możliwość użytkownikowi nagra-
nia filmików i zdjęć, które po wyświetleniu przez innego użytkownika są już niedostępne 
dla niego do ponownego odtworzenia. W Polsce prawdziwy boom dla serwisów społecz-
nościowych nastąpił po 2000 roku i polski Internet opanowały między innymi: Photoblog, 
Epuls, Fotka.pl, Grono.net czy Nasza Klasa, a także wspomniany już Facebook, Twitter oraz 
Instagram  6.

Media społecznościowe obecnie opanowały Internet. Szacuje się, że na świecie jest około 
700 milionów aktywnych użytkowników Internetu, którzy regularnie korzystają z mediów 
społecznościowych. Aktywnym użytkownikiem jest każda osoba, która kiedykolwiek miała 
możliwość korzystania z Internetu, a więc:
• przeglądała blogi, 
• skomentowała bloga i treści w nim umieszczone, 
• przeglądała pliki wideo, muzyczne, 
• udostępniała własne treści, dodawała zdjęcia, posty itp., 
• założyła konto na portalach społecznościowych, 
• jest uczestnikiem mediów społecznościowych  7.

Media społecznościowe charakteryzują się przede wszystkim szybką wymianą informa-
cji pomiędzy uczestnikami danej sieci. Komunikacja nastąpić może przez dowolną stronę 
i to właśnie rozróżnia je od tradycyjnych mediów  8.

Narzędzia wykorzystywane przez media społecznościowe są doskonałą okazją 
dla twórców treści umieszczanych na serwerach społecznościowych i zdecydowanie 
stają się jedną ze skuteczniejszych możliwości dotarcia do dużej liczby potencjalnych 
odbiorców (rys. 1).

5 E. Öztürk, Facebook as a new community of ınquiry environment: An ınvestigation in terms of aca-
demic achievement and motivation, “Journal of Baltic Science Education” 2015, nr 14(1), s. 20 – 33.

6 Szerzej o tym zob.: M. Tanaś, Nastolatki wobec internetu, Naukowa i Akademicka Sieć Kompu-
terowa NASK, Warszawa 2016, s. 8.

7 Power to the people – social Media Tracker Wave 4, s. 10 –12, por. źródło: http://www.universalmc-
cann. com/wave, dostęp: 25.02.2017 r.

8 IAB Social Media Ad Metrics Definitions, s. 4, por. źródło: www.iab.net/media/file/SocialMedia-
Metrics DefinitionsFinall.pdf, dostęp: 24.02.2017 r.
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Media społecznościowe charakteryzują się przede wszystkim szybką wymianą informacji 

pomiędzy uczestnikami danej sieci. Komunikacja nastąpić może przez dowolną stronę i to właśnie 

rozróżnia je od tradycyjnych mediów8.

Rys. 1. Social media – cechy charakterystyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Bartosik-Purgat, Media społecznościowe na rynku 
międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 14.  

Narzędzia wykorzystywane przez media społecznościowe są doskonałą okazją dla twórców 

treści umieszczanych na serwerach społecznościowych i zdecydowanie stają się jedną ze skutecz-

niejszych możliwości dotarcia do dużej liczby potencjalnych odbiorców. 

Wykorzystanie narzędzi mediów społecznościowych w edukacji

Przyglądając się bliżej społeczeństwu, którego członkami są ludzie młodzi dostrzec można, 

że stanowi ono zdecydowanie społeczeństwo cyfrowe, poddane nowej fali technologicznej, dążące 

do bycia na czasie, śledzące uważnie jakie nowości oferowane są zarówno na rynku produktów, jak 

i rynku innowacji. Atrybutami charakteryzującymi młodzież dzisiejszych czasów stały się telefony, 

tablety, iphone, smartphone, laptopy. To dzięki tym urządzeniom możliwe jest przeniesienie się do 

                                                            
8 IAB Social Media Ad Metrics Definitions, s. 4, por. źródło: www.iab.net/media/file/SocialMediaMetrics

DefinitionsFinall.pdf, [dostęp: 24.02.2017 r.]. 

Rys. 1. Social media – cechy charakterystyczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Bartosik-Purgat, Media społecznościowe na rynku 

międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 14. 

Wykorzystanie narzędzi mediów społecznościowych w edukacji

Przyglądając się bliżej społeczeństwu, którego członkami są ludzie młodzi, dostrzec można, 
że stanowi ono zdecydowanie społeczeństwo cyfrowe, poddane nowej fali technologicznej, 
dążące do bycia na czasie, śledzące uważnie, jakie nowości oferowane są zarówno na rynku 
produktów, jak i rynku innowacji. Atrybutami charakteryzującymi młodzież dzisiejszych 
czasów stały się telefony, tablety, iphony, smartphony, laptopy. To dzięki tym urządzeniom 
możliwe jest przeniesienie się do świata wirtualnego, kontaktu z innymi użytkownikami 
sieci, wykreowanie przestrzeni w Internecie, w której o tym, kim jest człowiek, to, jak się 
opisze, wypowie, jakie treści zamieści – decyduje on sam. Postępowi cywilizacyjnemu 
nie da się zapobiec. 

Aby odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, trzeba – chcąc nie chcąc – dostoso-
wać się do niej. Przypuszczać można, że taka sytuacja stanowi również wyzwanie dla kla-
sycznego modelu edukacji. „Żyjąc w społeczeństwie opartym przede wszystkim na wiedzy 
i informacji, doświadczamy coraz częściej przeobrażeń rzeczywistości – i tej globalnej, i tej 
codziennej, nam bliższej […]. Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. 
multimediów sprawia, że otoczenie, w którym żyjemy, podlega ogromnym zmianom. Mamy 
do czynienia z nową rewolucją, która z ery industrialnej przenosi nas wszystkich do nowego 
etapu rozwoju cywilizacji: społeczeństwa infortmacyjnego. To z kolei pociąga za sobą 
konieczność zmiany modelu współczesnego kształcenia”  9. Zatem przyszedł czas, w którym 

9 E. Sadowska, Z. Cutter, Jakość kształcenia w szkole wyższej jako wyznacznik edukacji permanen-
tnej w społeczeństwie informacyjnym (zarys problematyki) [w:] Polska na drodze do społeczeństwa 
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książki, prezentacje na tablicy, kartkówki i sprawdziany zostały wyparte na rzecz wkracza-
jących do szkół komputerów, dzienników elektronicznych, słowem – edukacji z użyciem 
tabletów  10.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż w Berlinie w grudniu 2016 r. miała miejsce jedna 
z cyklicznych największych tematycznych konferencji, która w pełni dotykała sfery nowych 
technologii i wykorzystania ich w systemie edukacji (Online Educa Berlin, OEB). Tematyka 
grudniowej konferencji dotyczyła własności procesu uczenia się (owning learning). Sama 
konferencja pozwoliła na wysunięcie daleko idących wniosków: „Istotą edukacji jutra jest 
kwestia własności. Staniemy się właścicielami procesu uczenia się. Będziemy sprawować 
kontrolę nad tym, czego, gdzie, kiedy i jak będziemy się uczyć. […] Proces uczenia się staje 
się własnością uczących się”  11. Tak więc własnością staje się edukacja w rękach nauczycieli, 
sposób przekazania wiedzy, informacji i dotarcia do młodego człowieka. 

Ale jak to najłatwiej uczynić? Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży nowo-
czesnymi technologiami zdobywanie wiedzy powinno odbywać się takimi kanałami komu-
nikacji, jakimi posługują się nastolatki, tj. komunikacja sieciowa z użyciem takich narzędzi 
technologicznych jak: telefony, komputery, tablety. Szkoły stopniowo stawiają na edukację 
cyfrową, kształcenie nauczycieli w tym zakresie, lecz często ograniczeniem w zastosowaniu 
tego typu edukacji są finanse. Nie zawsze w krótkim okresie możliwie jest wyposażenie 
szkół w nowoczesny sprzęt czy też wyszkolenie nauczycieli  12.

Efektem tego jest zastosowanie technologii cyfrowej przez młodzież jedynie do celów 
rozrywkowych, komunikacyjnych z innymi użytkownikami Internetu  13. Procesem zintegro-
wania nowoczesnych technologii z edukacją zajął się dr Ruben Puentedura, wykładowca 
z Bennington College’s New Media Center. Stworzył on tak zwany model SAMR, gdzie 
pierwsze litery tego skrótu charakteryzują poziomy tej integracji, tj.

1. Substitution (zastąpienie).
2. Augmentation (rozszerzenie).
3. Modification (modyfikacja).
4. Redefinition ( przewartościowanie)  14.
Zamieszczony na następnej stronie rys. 2 obrazuje korzyści, jakie może nieść ze sobą 

nowoczesne wykorzystanie technologii w edukacji za pomocą programu SAMR.
Popularną metodą współczesnej edukacji jest także stosowanie e-learningu, który pojawił 

się na początku XXI w. W głównej mierze odnosi się do edukacji przez Internet. Jest to dosko-
nały przykład nauczania na odległość, kiedy niemożliwy jest bezpośredni kontakt nauczy-
ciela z uczniami. Dzięki technologiom komunikacyjnym e-learning tworzy uczestnikom 
procesu edukacji komfort nauczania, w którym przesyłany jest obraz wideo, głos, dźwięk 

informacyjnego. Między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie, red. A. Marzec, I. Wagner, 
Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2005, s. 139.

10 C. Greenhow, C. Lewin, Social media and education: Reconceptualizing the boundaries of formal 
and informal learning, “Learning, Media and Technology” 2016, nr 41(1), s. 1– 25. 

11 The global, cross-sector conference on technology supported learning and training, Berlin, 30 XI – 
2 XII 2016 r., por. źródło: www.online-educa.com, dostęp: 01.01.2017 r., [tłum. własne – przyp. autor.] 

12 J. Lim, J.C. Richardson, Exploring the effects of students’ social networking experience on social 
presence and perceptions of using SNSs for educational purposes, “The Internet and Higher Education” 
2016, nr 29, s. 31– 39.

13 M. Tanaś, op. cit., s. 86.
14 Ibidem, s. 83.
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i „[…] współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczy-
wistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, nieza-
leżnie od odległości, jaka ich dzieli”  15.

 6

Rys. 2. Korzyści stosowania TIK w szkołach – model SAMR 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Tanaś, Nastolatki..., op. cit., s. 87. 

Popularną metodą współczesnej edukacji jest także stosowanie e-learningu, który pojawił się 

na początku XXI w. W głównej mierze odnosi się do edukacji przez Internet. Jest to doskonały 

przykład nauczania na odległość, kiedy niemożliwy jest bezpośredni kontakt nauczyciela z ucznia-

mi. Dzięki technologiom komunikacyjnym e-learning dostarcza uczestnikom procesu edukacji 

komfort nauczania, gdzie przesyłany jest obraz wideo, głos, dźwięk i „[...] współczesne technologie 

umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a 

uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli”15

Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie nowoczesnej edukacji za pomocą e-

learningu są m.in.:

.

— Czat,

— Platformy e-learningowe, 

— Poczta elektroniczna,

— Fora, portale społecznościowe,

                                                            
15 M.J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Wydawnictwo “MIKOM”, Warszawa 2000, s. 11. Zob. też: „Problemy Nowocze-

snej Edukacji”, t. I: Moodle – narzędziem edukacyjnym XXI wieku, A. Majkiewicz, T. Walasek (red.), Wydawnictwo 

WSL, Częstochowa 2011, passim.  

Rys. 2. Korzyści stosowania TIK w szkołach – model SAMR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Tanaś, Nastolatki wobec internetu, Naukowa i Aka-

demicka Sieć Komputerowa NASK, Warszawa 2016, s. 87.

Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie nowoczesnej edukacji za pomocą 
e-learningu są m.in.:
• czat, 
• platformy e-learningowe, 
• poczta elektroniczna, 
• fora, portale społecznościowe, 
• strony internetowe  16.

Wpływ narzędzi mediów społecznościowych na edukację 
wśród młodzieży w świetle wyników badań własnych

Głównym celem badań było określenie, jaki wpływ mają narzędzia mediów społecznościo-
wych na edukację młodzieży.

15 M. J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Wydawnictwo “MIKOM”, Warszawa 2000, s. 11. Zob. też: 
„Problemy Nowoczesnej Edukacji”, t. I: Moodle – narzędziem edukacyjnym XXI wieku, red. A. Maj-
kiewicz, T. Walasek, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2011, passim.

16 Por. źródło: http://www.esee.eu/index.php?id=171, dostęp: 6.03.2017 r.
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Narzędziem badawczym, którym się posłużono, był kwestionariusz ankiety internetowej 

stworzonej na portalu Survio.pl. Ankieta stanowi najszybszy i najwygodniejszy sposób pozy-
skania informacji od respondentów, jest łatwo dostępna dla wszystkich i nie wymaga dużych 
nakładów czasowych oraz finansowych. 

Ankieta złożona była z dwóch części: badawczej oraz metryczki. W części badawczej 
zawarto osiem pytań, w metrycznej natomiast trzy pytania. Przebieg badań był złożony 
z kilku etapów. Pierwszy to skonstruowanie kwestionariusza badawczego. Badanie, mające 
charakter pilotażowy, trwało około 1 miesiąca. Pierwsze ankiety zostały wysłane 15 stycz-
nia 2017 r., natomiast gromadzenie danych zostało zakończone 10 lutego 2017 r. Łącznie 
wyświetlonych zostało 138 ankiet, z czego wypełnionych zostało 100. Na ich podstawie 
możliwa była weryfikacja danych oraz dokonanie ich analizy. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży zamieszkującej obszar województwa 
śląskiego. Na podstawie doboru losowego stworzono w ten sposób grupę młodzieży. W badaniu 
dotyczącym określenia zainteresowań młodzieży edukacją z wykorzystaniem narzędzi mediów 
społecznościowych wzięło udział 66 kobiet (66%) oraz 34 mężczyzn (34%). Wśród ankieto-
wanych osób najwięcej znajdowało się w przedziale wiekowym 18 – 26 lat, co stanowiło 86% 
ogólnej liczby badanych, w przedziale wiekowym 27– 40 lat znalazło się 14% osób, natomiast 
badanie nie objęło osób poniżej 18. roku życia. Najwięcej respondentów posiadało średnie 
wykształcenie i stanowiło 57% badanych, niewiele mniej, bo aż 37%, posiadało wykształcenie 
wyższe, natomiast wykształcenie zawodowe wskazało 6 osób  – 6% badanych.

Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło uzyskania informacji na temat często-
tliwości korzystania z portalu społecznościowego, jakim jest Facebook. Praktycznie wszy-
scy ankietowani zgodnie stwierdzili, że codziennie korzystają z Facebooka, tylko 2% osób 
zaznaczyło odpowiedź: „kilka raz w tygodniu”. Jak widać, tego typu serwis społecznościowy 
wkradł się w życie młodych ludzi na stałe, ponieważ żaden z ankietowanych nie udzielił 
odpowiedzi, że korzysta z niego kilka razy w ciągu miesiąca bądź też sporadycznie. 
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ankietowanych. Taki sam odsetek (19% badanych) dotyczy osób, które zaznaczyły odpo-
wiedź: „powyżej 1,5 godziny”.
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Nota: 1. Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi; 2. Dodawanie zdjęć i treści; 3. 
Śledzenie wpisów, dodawanie komentarzy, polubienia postów, stron; 4. Śledzenie 
blogów, stron udostępnionych przez portal Facebook (książki, nauka, gotowanie, 
sport itp.); 5. Inne 

Rys. 4. Cele korzystania z portalu Facebook 

Źródło: Opracowanie własne.
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Ankietowana młodzież wskazała w 88%, że Facebook służy w głównej mierze do utrzy-
mywania kontaktu ze znajomymi, a w 74% – do śledzenia wpisów, dodawania komentarzy 
pod postami, zdjęciami oraz do polubień postów. Młodzież również chętnie śledzi różnego 
rodzaju blogi (modowe, sportowe, dotyczące gotowania, różnych porad itp.) i tę odpowiedź 
wskazało 57 osób (57%) pośród objętych badaniem ankietowym. Inny cel użytkowania por-
talu Facebook wskazało 18 osób (18%).

Badani w 69% udzielili odpowiedzi „tak” na pytanie: „Czy korzystają ze stron, które 
zamieszczane są na portalu Facebook i dotyczą tematyki naukowej?”. Pośród ankietowanej 
młodzieży 31% badanych nie jest zainteresowanych tematyką naukową, jaka jest dostępna 
na portalu Facebook i korzysta z innych treści, jakie są tam regularnie zamieszczane i przez 
nich śledzone.
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Rys. 5. Tematyka naukowa publikowana przez Facebooka 

Źródło: Opracowanie własne.
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macji popularno-naukowych (49%), a także strony językowe (41%), stanowiące doskonałe źródło 
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macji popularno-naukowych (49%), a także strony językowe (41%), stanowiące doskonałe 
źródło wiedzy na temat gramatyki językowej, czasów itp. Technowinkami zainteresowanych 
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jest 39% badanych, tematyką historyczną 19% badanych, natomiast inne zainteresowania 
tematyką publikowaną przez portal Facebook wskazało 33% ankietowanych. 
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Rys. 6. Ocena Facebooka jako źródło pozyskiwania wiedzy – nauki 
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Ankietowani w 43% (43 osoby) wskazali, że dzięki portalom społecznościowym, w tym 
dzięki portalowi Facebook, możliwe jest zdobycie wiedzy, informacji naukowych w celu 
efektywniejszej nauki. Spośród badanych 28 osób uważa, że Facebook nie stanowi źródła 
edukacji, przypuszczać można, że osoby te nastawione są bardziej na rozrywkowy charakter 
portalu, naukę czerpią z tradycyjnych źródeł wiedzy, typu książki, notatki, informacje pra-
sowe. Odpowiedzi: „Nie mam zdania” udzieliło 29 osób.

Zdania ankietowanych na temat korzystania i śledzenia blogów, stron edukacyjnych 
z wykorzystaniem portali społecznościowych i Internetu rozkładają się równomiernie. 
Wśród zainteresowanych osób znalazło się 54% ankietowanych, natomiast odpowiedzi: 
„Nie” udzieliło 46% badanych. Wynikać to może z faktu, że portale społecznościowe służą 
młodym osobom do przeglądania treści mających bardziej rozrywkowy charakter, rozwija-
jący pasje, niż te o charakterze edukacyjnym. 
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Dla młodzieży, która jest aktywnym uczestnikiem Internetu i chętnie korzysta z jego 

dostępności, najważniejszy podczas edukacji w sieci jest przede wszystkim łatwy prze-
kaz – odpowiedzi tej udzieliło 68 osób (68%), 64 osoby uznaje również krótki i konkretny 
przekaz oraz efektywniejsze sposoby zdobywania wiedzy za pomocą filmików instrukta-
żowych. Dla młodzieży liczą się również ciekawostki edukacyjne (55% ankietowanych), 
łatwiejsze przekazanie trudnych do zrozumienia zagadnień naukowych (40% ankietowa-
nych) oraz dostępność testów, quizów i innych narzędzi służących do weryfikacji pozyska-
nej wiedzy i jej utrwalenia (25% ankietowanych). Osoby korzystające z linków i odsyłaczy 
do innych stron, z których mogą czerpać wiedzą edukacyjną i naukową, stanowią 36% spo-
śród wszystkich objętych badaniem.

Podsumowanie

Dokonując podsumowania wyników uzyskanych w odniesieniu do wykorzystania narzędzi 
social media w edukacji młodzieży, dostrzec można, że z pewnością stanowią one perspek-
tywistyczną wizję wprowadzenia na stałe takiego modelu pozyskiwania wiedzy, nie tylko 
przez samą młodzież, ale przez jednostki odpowiedzialne za edukację. 

Codzienne niemalże korzystanie przez młodzież z portalu Facebook, spędzanie na nim 
coraz więcej czasu, a także czerpanie – niejako przy okazji – wiedzy świadczyć może 
o fakcie, że postęp technologiczny i wykorzystanie Internetu, w większości przypadków 
do komunikacji, znajduje również inne zastosowanie – edukację. Młody człowiek potrafi 
świetnie odnaleźć się w wirtualnym świecie, a przede wszystkim wie, jak to wykorzystać. 
Sami badani przyznali, że chętnie korzystają z możliwości pozyskiwania informacji, jeśli 
chodzi o tematykę, która ich interesuje, np. za pomocą Facebooka czy też blogów i stron 
tematycznych. Ankietowani zgodnie przyznają, że taka prezentacja treści z pewnością spra-
wia, że edukacja staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Tradycyjna jej forma, z wykorzysta-
niem książek, lekcji w szkołach na pewno będzie obecna zawsze w systemie edukacji, jednak 
potrzeba dostosowania do zmieniających się trendów i postępu technologicznego sprawić 
może niebawem, że młodzież na stałe będzie chciała uczyć się z użyciem tylko i wyłącznie 
świata wirtualnego i narzędzi, które ten świat oferuje.
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SummaRy

Luis Ochoa Siguencia, Patrycja Kaczmarczyk, Edyta Sadowska

The role of social media in innovative education – a new space of education
(research results)

The development of the social media has resulted in changes in learning and forms 
of leisure. This paper presents the role of the social media in education. The method 
used to prepare this analysis was an online survey on the use of social media, especially 
Facebook, educational websites and blogs for students for educational purposes. This 
allowed the author to obtain the answer to the research question and verify the opinion 
of young people on education online. This study was based on specialist literary sources 
in the field of social media, selected articles and publications. The validity of the use 
of social media tools in education has also been evaluated

Objective: Determine the impact of social media tools in the educational process 
of young people.

Method: The analysis was based on a diagnostic survey. The data used in the survey 
technique for analysis were obtained through the use of questions (eight of a research 
nature, three of a metric nature) contained in the online questionnaire on the portal 
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Survio.pl. A total of 138 questionnaires were displayed, of which 100 were filled. 
The analysis of the response content obtained during the study was used to develop 
the initial research conclusions.

Results: Research has shown the functional potential of solutions and possibilities, 
that exist in the environment of social media from the point of view of implementa-
tion of educational needs and exploration potential of knowledge and information 
resources. The results indicate, that social media is an important link – educational 
space for Polish schools.

Limitations of the research and conclusions: The conclusions formulated are lim-
ited by the specificity of the research object and environmental conditions, in which 
it operates and the nature of pilot studies. Therefore, they may constitute, at this stage 
of the study, exploration as a research communication.

Practical implications: As part of the presented study, it was pointed out, how to ef-
fectively use social media tools in the educational process.
Originality: The conducted analysis clarifies the area of educational applications of social 
media, explored in the literature. It fills in the research gap with regard to the problem 
of applying these solutions to transfer knowledge from the environment to the educa-
tional needs of young people.

Type of work: An article presenting the results of empirical research.
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