
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Ten artykuł bada, w jaki sposób włączenie sieci społecznościowej, takiej jak 

Facebook, może poprawić przyswajanie specjalistycznego słownictwa w 

kontekście masowego otwartego kursu online (MOOC). Taka inicjatywa 

miała miejsce w drugiej edycji MOOC Professional English, pierwszego w 

historii kursu języka angielskiego dla celów specjalnych (ESP) MOOC, który 

został uruchomiony w Hiszpanii jako jeden z kursów oferowanych przez 

platformę internetową UNED Aprendo. Głównym celem eksperymentu było 

ustalenie, w jaki sposób ta sieć społecznościowa, która okazała się sprzyjać 

motywacji i zaangażowaniu w kontekstach uczenia się języków (Blattner i 

Lomicka, 2012; Zourou, 2012), może zwiększyć doświadczenie edukacyjne 

uczniów i promować przyswajanie słownictwa w kontekst ESP MOOC. 

Zgodnie z metodologią action-research (Lewin, 1946) kurator MOOC 

stworzył grupę na Facebooku, która działała przez osiem tygodni z 

dwunastu, z których składał się kurs (11 listopada 2013-31 stycznia 2014). Do 

zbierania danych przyjęto podejście metodą mieszaną, wykorzystując 

zarówno techniki ilościowe, takie jak śledzenie studentów w MOOC, jak i 

jakościowe (np. Kwestionariusze). Wyniki wskazują na pozytywny wpływ 

sieci Facebooka na motywację uczniów do nauki specjalistycznego 

słownictwa i poprawę ich postępów w MOOC, a także na walkę z dwoma 

głównymi problemami, które podobno mają obecnie MOOC: wysoki 

wskaźnik rezygnacji brak zaangażowania studentów. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkolnictwo wyższe 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Nauka specjalistycznego słownictwa przez Facebooka w 

ramach masowego otwartego kursu online (MOOC) 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Wykładowcy akademiccy i specjaliści z branży 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Kursy MOOC to jeden z najnowszych modeli edukacji online i faktycznie 

coraz bardziej popularny (Dhawal, 2013). Chociaż nadal nie ma konsensusu 

co do jego definicji i pomimo krytyki ze strony ekspertów (Jackson, 2013), w 

rzeczywistości zostały one bardzo dobrze przyjęte, jak pokazują dane 

dotyczące liczby studentów, statystyk kursów i satysfakcji nauczycieli 

(Martín-Monje, Bárcena i Read, 2013). Prawdopodobnie jednym z ich 

głównych atutów jest sposób, w jaki kładą nacisk na interakcje społeczne, 
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oraz elastyczne materiały dydaktyczne, które pozwalają uczniom robić 

postępy we własnym tempie, jednocześnie czując się częścią społeczności. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Jeśli chodzi o kursy języka obcego MOOC (zwane także LMOOC), pojawiło się 

sporo solidnych inicjatyw, chociaż trzeba powiedzieć, że nauka języków nie 

jest jedną z najbardziej płodnych dyscyplin w rozwoju MOOC, a także 

wzbudziła kontrowersje, takie jak mocno negatywny pogląd Romeo (2012) 

na temat kursów MOOC dotyczących języka angielskiego jako drugiego 

języka (ESL): „[i] jeśli o tym pomyślisz, ESL dotyczy dokładnie tego, czego nie 

mogą robić kursy MOOC i samokształcenie w ogóle” (str. 2). Niemniej jednak 

istnieje kilka doskonałych przykładów udanych LMOOC: Bryant (2013) 

opracował dwa równoległe kursy online, korzystając ze swojej witryny 

wymiany językowej The Mixxer (http://www.language-ex-changes. Org /); 

jeden w języku hiszpańskim, „MOOC de Español” i jeden w języku 

angielskim, „angielski MOOC”, które zostały wybrane jako jeden z sześciu 

„wielkich pomysłów” w konkursie „Emerging Leaders”, które zostaną 

zaprezentowane na letniej konferencji New Media Consortium w Wielkiej 

Brytanii ; oraz inny wielokrotnie nagradzany LMOOC „Alemán para 

Hispanohablantes” z UNED w Hiszpanii, który otrzymał pierwszą nagrodę za 

najlepszy MOOC na platformie MiríadaX (Cas-trillo, 2013).  

Ten artykuł koncentruje się na implementacji Facebooka, narzędzia sieci 

społecznościowej, do LMOOC w celu usprawnienia interakcji społecznych i 

przyswajania specjalistycznego słownictwa. Chociaż portale społecznościowe 

były wykorzystywane od wielu lat w nauce języków, skupiały się głównie na 

budowaniu tożsamości w społecznościach internetowych (Harrison i 

Thomas, 2009) i nie zostały odpowiednio zbadane (Wang i Vásquez, 2012) . 

Jednym z nielicznych przykładów wnikliwych badań są Blattner i Lomicka 

(2012), których celem jest lepsze zrozumienie roli, jaką Facebook może 

odgrywać w edukacji języków obcych. Przyznają też, że potrzeba więcej 

badań, aby stwierdzić jego skuteczność.  

Jeśli chodzi o przyswajanie specjalistycznego słownictwa, istnieje, odwrotnie, 

obszerna literatura już opublikowana, podkreślająca rodzaje słownictwa, 

leżącą u podstaw pedagogikę i aktualne trendy w nauczaniu i uczeniu się 

leksyki (patrz na przykład Carter i McCarthy, 1988; lub Nation, 2001). 

Ponieważ badania LMOOC koncentrują się na ESP, ważne było, aby rozróżnić 

słownictwo podstawowe i inne niż podstawowe (McCarthy, 1990) i wyjaśnić 

uczestnikom istotną rolę słownictwa w nauczaniu i uczeniu się ESP. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Struktura tej części artykułu jest zgodna z czterema pytaniami badawczymi 

określonymi w części wprowadzającej. Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło 

wcześniejszej znajomości słownictwa specjalistycznego przez uczestnika. 

Większość studentów postrzega ją jako podstawową, co prawdopodobnie 

wynika z rodzaju kursów językowych, na których uczniowie uczęszczali 

wcześniej. Uczniowie hiszpańscy rzadko uczęszczają na kursy ESP, zazwyczaj 



są to kursy ogólne; w związku z tym ilość profesjonalnej leksyki języka 

angielskiego, z którą mieli wcześniej do czynienia, jest raczej ograniczona. W 

odniesieniu do drugiego pytania badawczego, czy udział w FG sprzyjał 

nabyciu specjalistycznego słownictwa, percepcja uczniów była ogólnie dość 

optymistyczna, ponieważ zdecydowana większość uważała, że poszerzyła 

swoją znajomość terminologii profesjonalnego języka angielskiego. Jednak 

poproszeni o ocenę, nieco ponad jedna trzecia uczestników (39%) uznała to 

za znaczące.  

Jeśli chodzi o trzecie pytanie badawcze, ogólną opinię studentów o 

przydatności FG w nauce języków, ogólna odpowiedź była raczej pozytywna - 

należy wziąć pod uwagę fakt, że była to dobrowolna, fakultatywna część 

kursu, która nie dałoby im dodatkowych punktów za ukończenie kursu. Mało 

tego, gdy zapytano go konkretnie o stosowność takiego uzupełnienia kursu 

online, praktycznie wszyscy uznali go za niezbędny.  

Wreszcie czwarte pytanie badawcze dotyczyło od dawna dyskutowanej 

kwestii wskaźników rezygnacji z kursów MOOC. Chociaż, jak wspomniano 

wcześniej, analiza ilościowa nie została jeszcze zakończona i nie jest 

uwzględniona w tym artykule, analiza i śledzenie uczniów, którzy dołączyli 

do GF, zostało już przeprowadzone, a wyniki potwierdzają dane 

udostępnione w analizie jakościowej: udział w GF miał bardzo zachęcający 

wpływ na stopień ukończenia przez studentów, ponieważ ponad połowa 

osób należących do GF nadal kończyła cały kurs (56%), czyli o ponad 20% 

więcej niż rozważany odsetek być zadowalającym pod względem ukończenia 

MOOC, czyli około 30% (patrz na przykład Martín-Monje, Bárcena i Ventura, 

2013).  

Po omówieniu czterech pytań badawczych, wstępna hipoteza zostaje 

potwierdzona, co prowadzi autorów do przekonania, że sieci 

społecznościowe, w szczególności Facebook, mogą być potężnym 

narzędziem wzmacniającym interakcję online i zaangażowanie w MOOC. 

Interesujące będzie teraz przyjrzenie się sposobom zwiększenia tego 

pozytywnego wpływu stosowania FG w ESP w taki sposób, aby dokładniej 

odpowiadał on potrzebom uczniów, identyfikując ich specyficzne wymagania 

w zakresie podstawowego i innego słownictwa oraz utrwalając ich 

zaangażowanie w nowe rodzaje kursów online. 

Kraj Hiszpania 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madryt Hiszpania  

Source: https://eric.ed.gov/?id=ED565809 
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