
   

 

 Il-5 l-istudju tal-każ 

Introduzzjoni Dan id-dokument jesplora kif l-inkorporazzjoni ta ’netwerk soċjali bħal Faceb
ook tista’ ttejjeb l-akkwist ta ’vokabularju speċjalizzat fil-kuntest ta’ Massive 
Open Online Course (MOOC). Inizjattiva bħal din saret fit-tieni edizzjoni tal-
MOOC Professional English, l-ewwel MOOC li qatt ġie English for Specific Pur
poses (ESP) li se jitnieda fi Spanja bħala wieħed mill-korsijiet offruti minn Ap
rendo , il-pjattaforma onlajn tal-UNED. L-għan ewlieni tal-esperiment kien li j
iġi aċċertat kif dan in-netwerk soċjali, li wera li jrawwem il-motivazzjoni u l-in
volviment f'kuntesti ta 'tagħlim tal-lingwi ( Blattner & Lomicka , 2012; Zouro
u, 2012), tista 'ttejjeb l-esperjenza tat-tagħlim tal-istudenti u tippromwovi l-
akkwist tal-vokabularju f'kuntest ESP MOOC. Wara metodoloġija ta 'riċerka t
a' azzjoni ( Lewin, 1946) grupp Facebook inħoloq mill-kuratur tal-MOOC u m
exxa għal tmien ġimgħat mit-tnax li kien magħmul minnhom il-kors (11 ta 'N
ovembru 2013-31 ta' Jannar 2014). Ġie adottat approċċ b'metodu mħallat g
ħall-ġbir tad-dejta, bl-użu ta 'żewġ tekniki kwantitattivi, bħat-traċċar tal-istu
denti fil-MOOC, u wkoll dawk kwalitattivi (eż. Kwestjonarji). Ir-riżultati jindik
aw lejn impatt pożittiv tan-netwerk Facebook fil-motivazzjoni tal-istudenti bi
ex jitgħallmu vokabularju speċjalizzat u titjib fil-progress tagħhom fil-MOOC, 
bl-istess mod jiġġieldu kontra ż-żewġ problemi ewlenin li MOOCs bħalissa qe
d jingħad li għandhom: rati għoljin ta 'tluq u nuqqas ta 'impenn tal-istudenti. 
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Għodda użata Il-MOOCs huma wieħed mill-aktar mudelli reċenti ta ’edukazzjoni onlajn u fil
-fatt wieħed dejjem aktar popolari ( Dhawal , 2013). Għalkemm għad m'hem
m l-ebda kunsens rigward id-definizzjoni tagħha u minkejja xi kritika mqajma 
minn esperti (Jackson, 2013), ir-realtà hi li ġew milqugħa tajjeb ħafna, minħa
bba li d-dejta f'termini ta 'numri ta' studenti, statistika tal-kors u sodisfazzjon 
tal-għalliema jidher li juru ( Martín- Monje , Bárcena , & Read, 2013). Probab
bilment wieħed mis-saħħiet ewlenin tagħhom huwa l -mod li bih jagħmlu en
fasi fuq l-interazzjoni soċjali, u l- materjali flessibbli tat-tagħlim li jippermettu 
lill-istudenti jagħmlu progress bil-pass tagħhom stess, waqt li fl-istess ħin iħo
ssuhom parti minn komunità. 

Sfidi Ewlenin u  

fatturi ta 'suċċess 

F’dak li għandu x’jaqsam ma ’MOOCs ta’ Lingwi Barranin (LMOOCs minn issa 
’l quddiem), kien hemm pjuttost ftit inizjattivi sodi, għalkemm irid jingħad li 
t-tagħlim tal-lingwi mhuwiex wieħed mill-aktar dixxiplini prolifiċi fl-iżvilupp 
tal-MOOC, u ffaċċja wkoll kontroversja, bħal kif il-fehma negattiva qawwija 
ta 'Romeo (2012) fuq MOOCs dwar l-Ingliż bħala t-Tieni Lingwa (ESL): "[ i ] 
jekk taħseb dwarha, l-ESL huwa dwar eżattament dak li l-MOOCs 
speċifikament, u l-awto-studju b'mod ġenerali, ma jistgħux jagħmlu" (p. 2). 



   

 

Minkejja dan, hemm xi eżempji eċċellenti ta 'LMOOCs ta' suċċess: Bryant 
(2013) żviluppa żewġ korsijiet online paralleli bl-użu tal-websajt tiegħu ta 
'skambju ta' lingwi, The Mixxer (http: //www.language-exchanges. Org /); 
waħda bl-Ispanjol, "MOOC de Español " u waħda bl-Ingliż, "English MOOC", 
li ġew magħżula bħala waħda minn sitt "Ideat Kbar" għall-Kompetizzjoni tal-
Mexxejja Emerġenti li għandha tiġi ppreżentata fil-New Media Consortium 
Summer Conference fir-Renju Unit; u LMOOC ieħor rebbieħ tal-premju " 
Alemán para Hispanohablantes ", mill-UNED, Spanja, li kiseb l-ewwel premju 
għall-Aħjar MOOC fil- pjattaforma MiríadaX ( Castrillo , 2013). 

Dan id-dokument jiffoka fuq l-implimentazzjoni ta 'Facebook, għodda ta' 
netwerking soċjali, f'LMOOC bil-għan li jtejjeb l-interazzjoni soċjali u l- 
akkwist ta ' vokabularju speċjalizzat . Għalkemm in-netwerking soċjali ilu 
jintuża għal numru ta ’snin fit-tagħlim tal-lingwi, huwa ffoka prinċipalment 
fuq il-bini ta’ identità fil-komunitajiet online (Harrison & Thomas, 2009), u 
ma ġiex investigat kif suppost (Wang & Vásquez , 2012) . Wieħed mill-ftit 
każijiet ta 'riċerka għarfien huwa pprovdut minn Blattner u Lomicka (2012), 
li għandhom l-għan li jiżviluppaw fehim aħjar tar-rwol li Facebook jista' 
jkollu fl-edukazzjoni tal-lingwa barranija. Huma jammettu wkoll li hemm 
bżonn ta 'aktar riċerka sabiex tkun aċċertata l-effettività tagħha. 

Safejn huwa kkonċernat l-akkwist ta ’vokabularju speċjalizzat, hemm lettera
tura abbundanti bil-maqlub diġà ppubblikata, li tenfasizza t-tipi ta’ vokabular
ju, il-pedagoġija sottostanti u x-xejriet attwali fit-tagħlim tal-lexis (ara per eż
empju Carter & McCarthy, 1988; jew Nati on, 2001 ). Peress li l-fokus LMOO
C ta 'din ir-riċerka jittratta l-ESP, kien importanti li ssir id-distinzjoni bejn vok
abularju ewlieni u mhux ewlieni (McCarthy, 1990) u tagħmilha ċara lill-parte
ċipanti r-rwol sinifikanti tal-vokabularju fit-tagħlim u t-tagħlim ta' l-ESP. 

Rakkomandazzjoniji
et u Lezzjonijiet Tgħ
allmu 

Din it-taqsima tal-karta hija strutturata wara l-erba 'mistoqsijiet ta' riċerka d
dikjarati fil-parti introduttorja. L-ewwel mistoqsija ta ’riċerka kienet tittratta 
dik tal-parteċipant għarfien preċedenti ta 'vokabularju speċjalizzat. Il-maġġo
ranza tal-istudenti jipperċepixxu dan bħala bażiku, li x'aktarx tkun ikkawżata 
mill-tip ta 'korsijiet tal-lingwa li l-istudenti ħadu qabel. Mhux komuni għall-is
tudenti Spanjoli li jingħaqdu mal-korsijiet tal-ESP, għandhom tendenza li jku
nu dawk ġenerali; konsegwentement, l-ammont ta ' lessiku Ingliż Professjon
ali li ġew esposti għalih minn qabel huwa pjuttost limitat. Fir-rigward tat-tien
i mistoqsija ta 'riċerka, jekk il-parteċipazzjoni tagħhom fl-FG kinitx favur l-akk
wist tagħhom ta' vokabularju speċjalizzat, il-perċezzjoni tal-istudenti kienet ġ
eneralment pjuttost ottimista, peress li l-maġġoranza l-kbira ħassew li wessg
ħu l -għarfien tagħhom tat-terminoloġija tal-Ingliż Professjonali. Madankollu
, meta mitlub jikklassifikaha, ftit iktar minn terz tal-parteċipanti (39%) qiesuh
a bħala sinifikanti. 

Fir-rigward tat-tielet mistoqsija ta 'riċerka, l-opinjoni ġenerali tal-istudenti d
war l-utilità ta' FG għat-tagħlim tal-lingwi, ir-rispons ġenerali kien pjuttost po
żittiv - għandu jittieħed kont tal-fatt li din kienet parti volontarja u mhux obb



   

 

 

ligatorja fil-kors, li ma jagħtihom l-ebda kreditu żejjed għat-tlestija tal-kors. 
Mhux dan biss, meta mistoqsi speċifikament dwar kemm hu xieraq tali kump
liment għal kors onlajn, kważi kollha qiesu bħala essenzjali (ara l-Figura 4). 

 

Fl-aħħarnett, ir-raba 'mistoqsija ta' riċerka ttrattat il-kwistjoni diskussa fit-tul 
tar-rati ta 'tluq fil-MOOCs. Għalkemm, kif intqal qabel, l-analiżi kwantitattiva 
għadha ma ġietx iffinalizzata u mhix inkluża f'dan id-dokument, l-analiżi u t-t
raċċar ta 'dawk l-istudenti li ngħaqdu mal-FG diġà saru u r-riżultati jikkonfer
maw id-dejta kondiviża mill-analiżi kwalitattiva: il-parteċipazzjoni fl-FG kellu i
mpatt inkoraġġanti ħafna fuq ir-rata ta ’tlestija ta’ l-istudenti, peress li aktar 
minn nofs dawk li jappartjenu għall-FG komplew jispiċċaw il-kors kollu (56%)
, li huwa aktar minn 20% aktar mill-persentaġġ meqjus bħala sodisfaċenti ter
mini ta ’tlestija tal-MOOC, jiġifieri, madwar 30% (ara pereżempju Martín- M
onje , Bárcena , & Ventura, 2013). 

Wara li tiddiskuti l-erba 'mistoqsijiet ta' riċerka, l-ipoteżi inizjali hija kkonfer
mata, li twassal lill-awturi biex isostnu dak in-netwerking soċjali, u b'mod pa
rtikolari Facebook, jista 'jkun għodda qawwija biex tissaħħaħ l-interazzjoni u 
l-involviment onlajn fil-MOOCs. Se jkun interessanti issa li nħarsu lejn modi k
if inżidu dak l-impatt pożittiv tal-użu tal-FG fl- ESP b'tali mod li jaħseb għall-b
żonnijiet tal-istudenti b'mod aktar preċiż, billi jidentifika r-rekwiżiti speċifiċi t
agħhom f'termini ta 'vokabularju ewlieni u mhux ewlieni u jikkonsolida l-imp
enn tagħhom f’dawn it-tipi ġodda ta ’korsijiet online. 
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