
 

 

 

Małgorzata Kurek 

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: OD RECEPCJI POPRZEZ 

UCZESTNICTWO DO KREATYWNEGO WKŁADU. IMPLIKACJE DLA NAUCZANIA 

JĘZYKÓW 

Dzięki rozwojowi mediów społecznościowych powstało tętniące życiem i niezwykle 

efektywne środowisko uczenia się, które zwiększa zakres możliwości uczących się do 

komunikacji, współpracy i wykazania się kreatywnością. Jednak to bogate środowisko 

może zapewnić korzyści osobom uczącym się języka pod dwoma warunkami: pierwszy 

to trwałe zaangażowanie w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania, a drugi to celowe 

i świadome zaangażowanie w przyswajanie treści i w komunikowanie się.  

W prezentacji zostaną przedstawione działania, jakie nauczyciel języka może 

podejmować w celu wspierania i przeprowadzenia uczniów od biernej recepcji online 

poprzez uczestnictwo do kreatywnego wkładu własnego. Poza przykładami 

odpowiednich sekwencji zadań, zaprezentowane zostaną przykłady tego, w jaki sposób 

możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do celów interakcji, współpracy i 

kreatywności mogą zostać utracone jeżeli uczniom nie zapewni się stałego rozwoju 

umiejętności czytania i pisania oraz gdy nie zapewni się im odpowiednich zadań. 
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THE SOCIALLY NETWORKED LANGUAGE LEARNER:  FROM RECEPTION THROUGH 

PARTICIPATION TO CREATIVE CONTRIBUTION. IMPLICATIONS FOR LANGUAGE 

TEACHING 

The continued advancement of social media has created a vibrant and powerful 

language learning environment which  enhances learners’ opportunities for creativity, 

communication and collaboration. This rich environment, however, can benefit  the user 

in language learning on at least two conditions: one’s continual progress in the 

attainment of new literacy skills and one’s purposeful and meaningful engagement  in 

the cognitively rich content and communication.  

In this talk I will present activities which a language teacher can use to can help 

language learners progress from online reception, through participation to creative 

contribution. Apart from examples of related task sequences, I will also demonstrate 

how the potential of social media for interaction, collaboration and creativity may be 

lost if learners are not supported  through consistent new literacy instruction and 

contextually relevant task design. 

 


