
My wychowywaliśmy się na Panie Tik – Taku, nasze dzieci wychowują się na Tik- Toku" - co może 

pójść nie tak ? 

Każdy z nas kojarzy tytułową piosenkę z popularnego programu telewizyjnego lat 90tych. Dziś Pan Tik 

Tak odszedł do lamusa a popularność zdobywa jego zachodni imiennik, chciałoby się rzec Mr. Tik Tok. 

Platforma Tik Tok jest fenomenem dla każdego kto ma styczność z rynkiem aplikacji mobilnych. 

Platforma Tik Tok jest fenomenem jeżeli chodzi o rankingi popularności, w których zajmuje nie tylko 

czołowe miejsca ale bije coraz większe rekordy. Platforma Tik Tok to ponad dwa miliardy pobrań, tak 

2 MILIARDY ! pobrań. Platforma Tik Tok to 315 mln pobrań aplikacji w pierwszym kwartale 2020 roku, 

właśnie w czasie pandemii korona wirusa. Mega popularna aplikacja którą zna każdy nastolatek, a 

większość ma założone tam konto więc co może pójść nie tak ?  To pytanie zadam po raz pierwszy ? 

Pytanie: „Co może pójść nie tak ?” zadam po raz drugi kiedy będziemy rozmawiali o zdalnej edukacji, 

kiedy w formie retrospekcji będziemy rozmawiali o zdarzeniach z zeszłego roku szkolnego , z czasów 

ulubionych e-lekcji. Co mogło pójść nie tak, że na zdalnych lekcjach uczeń puszczał muzykę, używał 

słów co najmniej niecenzuralnych w stosunku do kolegów i nauczycieli. Co mogło pójść nie tak, że 

nauczycielka puściła na lekcji fizyki w podstawówce filmy pornograficzne. Co mogło pójść nie tak, że 

rodzice zaczęli pukać do drzwi sekretariatu szkoły z rachunkami opiewającymi na kilka/kilkanaście 

tysięcy złotych za zdalną edukację? 

Finalnie zapytam was „Co mogło pójść nie tak ?” że celebryci, politycy, profesjonalne serwisy 

informacyjne puszczają fałszywe newsy które napędzają miliony „Clickbajtów”, a są stekiem bzdur i 

niesprawdzonych informacji. Sam genialny wynalazca i fizyk Albert Einstein powiedział kiedyś: ” 

Wadą cytatów internetowych jest to że każdy od razu wierzy w ich prawdziwość” – a może nie 

powiedział ?, sprawdźcie sami. 


