
Podstawy mediów społecznościowych:
 YouTube (Temat 4)



• Youtube to największa platforma
 udostępniania wideo na świecie;

• Z youtube możesz oglądać prawie wszystko:
muzykę, filmy, edukację, tutoriale i rozrywkę!

Wstęp



Youtube 

(302) Me at the zoo – YouTube

• Został stworzony w 2005 roku
w Stanach Zjednoczonych, aby
umożliwić ludziom dzielenie się
swoimi filmami;

• Pierwszy film zamieszczony na
stronie powstał w zoo w San Diego.
Spójrz na to:

początki

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw


Youtube

Generacja
Z i



• Z około 1,68 miliarda użytkowników Youtube

• Jest teraz drugą największą wyszukiwarką
 na świecie

• Ponad miliard godzin treści oglądanych
 codziennie w YouTube

statystki



Youtube dla
widzowów



Youtbe • Każdy może być twórcą na youtube!

• Jest całkowicie darmowy i nie wymaga dużo czasu!

• Jak na razie istnieje ponad 31 milionów
 pojedynczych kanałów na youtube!

dla
kreatorów



• 70% oglądanych materiałów jest
 rekomendowanych przez algorytm AI;
• Jeśli film nie przyciągał uwagi, 20%
 widzów opuszcza go w ciągu 20 minut;
• Do 37% ruchu mobilnego pochodzi
z YouTube!

Interesujące fakty
na youtube



Kawałki
wiedzy



Poradniki są oferowane w różnych tematach:

• Jak zrobić wysokiej jakości zdjęcie
• Jak ugotować posiłek?

• I tak! równie dobrze możesz obejrzeć
 na youtube jak założyć kanał youtube!

• Jak zbudować dom lub podlać rośliny?

Na jaki temat mogę
 mieć kanał?



„Dokumentuj,
 nie twórz”



tak
• Migawki z czterech codzienności!

• Praca w Twojej organizacji
(np. w przedsiębiorstwie społecznym);
• Twoje hobby lub rozmowy z ciekawymi ludźmi

• Lub cokolwiek uważasz, że
 ludzie mogą być zainteresowani!

Co możesz
pokazać na
 youtube



• Staraj się tworzyć filmy o długości co
najmniej 18 minut (ale możesz też robić krótsze);

• Staraj się regularnie przesyłać treści
(na przykład raz w tygodniu

• Postaraj się umieścić ładną grafikę w formie
miniatury, aby przyciągnąć ludzi do filmu

• Spróbuj się wyspecjalizować
 (na przykład w pokazywaniu zwierząt lub może w wideoblogu);

Jak zaspokoić
algorytmy Youtube?



;

• Bardzo duża pula zasobów
 edukacyjnych;

• Szczególnie ważne dla
 samokształcenia

• Materiały nie są
 sprawdzane i różnią się
 jakością;

Youtube i samokształcenie



Youtube 
i samo-

nauczanie się(2)



• To improve my career opportunities;

• Do nauki i edukacji;
• For entertainment;
• Dla rozrywki;
• Spotkanie ogromnej społeczności
ludzi myślących podobnie;
• Aby poprawić moje umiejętności
edycji wideo i audio

Dlaczego
powinienem
 być na youtube?



• Pomyśl o temacie pierwszego filmu;

• Rozmieść sprzęt do nagrywania
wideo (tak, wystarczy smartfon!)

• Edytuj materiał i bang! wgraj materiał do sieci.

jak
powinienem
zacząć?



Youtube

Jak mogę otrzymać zapłatę za youtube:

możesz otrzymać zapłatę za
 wyświetlenia lub sprzedane przedmioty
 (jeśli masz jakiś towar)

• Możesz to robić w ramach swojej
 pracy jako „marketer mediów
 społecznościowych”;
• Może być również jednym z
Twoich obowiązków np. w
przedsiębiorstwie społecznym;

• Jeśli prowadzisz „kanał niezależny”,

Zarabianie



• Youtube był bardzo krytykowany z
powodu szkodliwych treści, które są tam
 dostępne;

• Należy podjąć szczególne środki
 ostrożności, aby uniknąć nienawiści,
 teorii spiskowych, patostreamingu i innych
podobnych treści;

Uważaj na
szkodliwe treści



Dziękuje za
uwagę

Type your text




