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SOCIAL MEDIA AND LANGUAGE LEARNING AT THE INTERSECTION OF FORMAL AND 

INFORMAL LEARNING 

In my talk I will firstly rapidly summarize the arguments in favor of using Web 2.0 based 

tools in teaching in general and in language learning and teaching in particular. It must 

however be born in mind that social media applications  do not form a homogeneous set 

but differ from each other considerably which makes it impossible to say anything  

concerning their pedagogical relevance in general. I will limit myself to Social Network 

Sites (SNS) and language learning communities. 

Next I will discuss the notions of formal and informal learning in relation to the social 

web and in the light of the two competitions organized by the project LS 6.  A common 

claim is that the linear text based approach adopted in formal learning contexts is no 

longer valid, hence other forms of (participative) learning should be encouraged  in 

order  to teach the “21st century skills”  to our students such as critical thinking, 

creativity, flexibility, adaptability, initiative, social and cross-cultural interaction…. But 

are these really new, unforeseen skills or requirements? Moreover, informal learning 

should be given more serious thought and more weight. But are formal and informal 

learning of languages really two completely different things or could they rather be 

considered complementary or forming a continuum? I will back my point of view with  

the results from the competition “ Teacher’s competition for social media use in formal 

language contexts” and “ Social media in informal language learning and use” and with 

the discussion on the potential  of the activities in  language learning communities (such 

as Livemocha) for bridging formal and informal language learning practices.  

I will end my talk with some critical notes  on digital identities, language learning and 

intercultural comprehension.  
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I UCZENIE SIĘ JĘZYKA NA SKRZYŻOWANIU EDUKACJI 

FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 

W prezentacji zostanie przedstawione podsumowanie argumentów za korzystaniem z 

narzędzi Web 2.0 w nauczaniu, a szczególnie w uczenie się i nauczaniu języka. Należy 

jednak pamiętać, że aplikacje do mediów społecznościowych nie stanowią 

homogenicznego zestawu, lecz znacznie różnią się między sobą, co sprawia, że 

przedstawienie opinii na temat ich ogólnego zastosowania w pedagogice nie jest 

możliwe. W prezentacji zostaną omówione serwisy społecznościowe i społeczności 

językowe. 

Następnie zostaną omówione zagadnienia formalnego i nieformalnego uczenia się w 

związku z serwisami społecznościowymi oraz w świetle dwóch konkursów 

zorganizowanych w ramach projektu LS 6. Obecnie twierdzi się, że podejście linearne 

oparte na tekście przyjęte w formalnych kontekstach uczenia się jest już nieaktualne, 

stąd należy promować inne formy uczenia się (metody partycypacji) w celu nauczania 

umiejętności przydatnych w 21. w. takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, 

elastyczność, umiejętność dostosowywania się, inicjatywa oraz interakcja społeczna i 

międzykulturowa. Jednak czy rzeczywiście są to nowe, nieprzewidziane umiejętności i 

wymogi? Ponadto należy poświęcić więcej uwagi i nadać więcej wagi uczeniu się w 

kontekstach nieformalnych. Jednak czy formalne i nieformalne uczenie się języków to 

rzeczywiście dwa zupełnie odrębne zagadnienia, czy może jednak należy je traktować 

jako uzupełniające się elementy tworzące continuum? Na poparcie przedstawionej tezy 

zostaną omówione wyniki konkursu dla nauczycieli dotyczącego korzystania z mediów 

społecznościowych w formalnych kontekstach językowych oraz dotyczącego 

korzystania z mediów społecznościowych w nieformalnym uczeniu się i do celów 

używania języka obcego. Omówiony zostanie potencjał działań związanych z uczeniem 

się w społecznościach językowych (takich jak Livemocha) dla łączenia formalnych i 

nieformalnych kontekstów uczenie się języka.  

Prezentacja zawierać będzie również krytyczne spostrzeżenia nt tożsamości cyfrowej, 

uczenia się języków i międzykulturowego zrozumienia. 

 

 


