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DIGITAL LEARNING AND SOCIAL MEDIA IN LANGUAGE EDUCATION 

We believe people learn best through personal interaction with highly trained teachers. 

But when class time is at a premium, or teachers under-resourced, then carefully applied 

technology can provide vital support to learning.  

Most teachers now use the Internet for learning support, but we need to look at the 

wider range of digital technologies available such as handheld and mobile learning, 

blended and synchronous learning, LMS platforms, social media. 

Digital tools and social media extend the range of the teacher by extending learning 

beyond the physical lesson in the classroom. Learners can use travel time, as well as 

time at home,  to extend their learning, reinforce teacher-led lessons and achieve 

learning objectives more effectively. 

This session shares case studies of our experience globally and our educational 

partnerships with OLPC, Intel and Microsoft, looking at support for teacher development 

as well as learners. 

It will also refer to the research available on the pedagogical application of technology to 

language learning and suggest pedagogical models for technology-supported language 

education 
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NARZĘDZIA CYFROWE I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM  

Uważa się, że nauka jest najbardziej skuteczna, gdy mamy bezpośredni kontakt z 

doskonale wyszkolonym nauczycielem. Jednak gdy liczba zajęć lekcyjnych jest 

ograniczona lub brakuje nauczycieli, wtedy starannie dobrana technologia może okazać 

się ważną pomocą dla nauki.  

Obecnie większość nauczycieli korzysta z Internetu w nauczaniu, jednak musimy 

uwzględnić szerszy zakres dostępnych technologii cyfrowych, takich jak urządzenia 

przenośne i mobilne, które mogą być wykorzystywane do nauki, a także nauczanie 

synchroniczne i metodą blended learning, platformy LMS oraz media społecznościowe. 

Narzędzia cyfrowe i media społecznościowe poszerzają zakres możliwości dostępnych 

dla nauczycieli, który wychodzi poza zajęcia odbywające się w klasie. Uczący się mogą 

wykorzystać czas przeznaczony na dojazdy i czas wolny na naukę, co stanowi 

wzmocnienie dla zajęć prowadzonych przez nauczyciela i dzięki temu łatwiej osiągnąć 

cele uczenia się. 

Podczas prezentacji zostaną przedstawione badania przypadków, przykłady współpracy 

realizowanej na całym świecie oraz nasze projekty partnerskie w zakresie edukacji 

realizowane wraz z OLPC, Intel i Microsoft, na które spojrzymy z perspektywy wsparcia 

dla rozwoju nauczycieli i uczniów. 

Omówione zostaną badania naukowe w zakresie pedagogicznych zastosowań 

technologii w nauczaniu języka oraz zaproponowane zostaną modele pedagogiczne do 

wykorzystania w edukacji językowej wspieranej technologią 

 


