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Przedmowa 

Jest nam bardzo miło zaprezentować Państwu publikację, będącą wynikiem pracy 

zespołu „Media społecznościowe w uczeniu się i nauczaniu języków obcych w krajach 

nowej Unii: Łotwa. Polska i Rumunia”. Zespół ten jest częścią europejskiej grupy 

projektowej „Language Learning and Social Media: 6 Key Dialogues”.  

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie interesujące dla nauczycieli 

języków obcych, metodyków oraz twórców kursów językowych. Staraliśmy się rzucić 

w nim bowiem światło na to, w jaki sposób uczący się postrzegają i wykorzystują media 

społecznościowe. Z tego też powodu wierzymy, że studium to pomoże wskazać kierunek 

efektywnego i owocnego wykorzystania tychże mediów w edukacji językowej.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania 

i opublikowania niniejszego tekstu. Nasze podziękowania kierujemy zwłaszcza do pani 

profesor Hanny Komorowskiej oraz dr Karen Woodman, których niezwykle trafne uwagi 

pozwoliły nam ulepszyć to opracowanie.  

Pragniemy też zaznaczyć, że żadne z naszych zadań nie byłoby możliwe bez 

pomocy 61 studentów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu opisanym w niniejszym 

studium. Wywiady, w których wzięli udział, dały nam nieoceniony wgląd w to, w jaki 

sposób postrzegają oni media społecznościowe.  
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Zakres, cele i metodologia badań 

Od czasu, gdy w 2004 roku Tim O’Reilly wraz ze swoimi współpracownikami 

upowszechnił pojęcie Web 2.0, budzi ono najróżniejsze dyskusje: ekonomiczne, 

społeczne, polityczne, jak i również edukacyjne. Popularność narzędzi Web 2.0 sprawiła, 

że stały się one także wyzwaniem na gruncie edukacji językowej. Zainteresowanie nimi 

stanowi przykład coraz powszechniejszego dążenia do tego, by wykorzystywać sieć do 

interakcji, współpracy i szeroko pojętej twórczości. Każda z tych czynności posiada wielki 

potencjał w nauce języka.  

Zakres badań 

Pomimo tego, iż edukacyjny potencjał narzędzi Web 2.0 jest już powszechnie 

uznany przez pedagogów i badaczy, niewiele wiadomo o tym, w jaki sposób media 

społecznościowe są postrzegane przez samych uczących się oraz jaki mają oni do nich 

stosunek w kontekście kształcenia językowego. Niniejsze studium jest próbą uzupełnienia 

tej luki. Jego celem jest zbadanie, w jaki sposób uczący się języka obcego oraz 

nauczyciele w trzech nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej, a mianowicie na 

Łotwie, w Polsce i w Rumunii, widzą obecną i potencjalną rolę mediów 

społecznościowych zarówno w swoim codziennym życiu, jak i w procesie uczenia się 

i nauczania języków obcych. Zebrane przez nas dane jakościowe pozwoliły na 

zidentyfikowanie głównych trendów w tej dziedzinie. Ponadto, ponieważ definiującą cechą 

mediów społecznościowych jest umiejętność nie tylko odbierania treści, ale nade 

wszystko tworzenie ich i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami, w naszych badaniach 

podjęliśmy próbę rozróżnienia pomiędzy „receptywnym” a „aktywnym” korzystaniem 

z Internetu.  

Niniejsza publikacja jest wyrazem naszej chęci rozpoczęcia badań porównawczych 

dokumentujących i analizujących dane zebrane w trzech wybranych krajach tzw. nowej 

Unii. Wybór Łotwy, Polski i Rumunii jest konsekwencją czynnego udziału wiodących 

instytucji edukacyjnych tych krajów w europejskim projekcie „Języki obce a media 

społecznościowe - 6 kluczowych dialogów” (2010-2012) (Language learning and social 

media: 6 key dialogues). Pomimo tego, iż niniejsze studium siłą rzeczy koncentruje się 

na wybranych trzech krajach, chcielibyśmy nadać naszej analizie szerszy zakres. Dlatego 

zaprezentowane tu badanie porównawcze, choć przeprowadzone na małą skalę, jest 
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jedynie pierwszym krokiem w kierunku udokumentowania tego, w jaki sposób uczący się 

postrzegają media społecznościowe i jaki mają do nich stosunek. 

Definicja pojęcia Web 2.0  

W niniejszej publikacji definiujemy media społecznościowe jako „grupę aplikacji 

internetowych, które opierają się na ideologicznych i technologicznych fundamentach 

Web 2.0, pozwalających na generowanie i wymianę treści przez użytkowników” (Kaplan 

and Haenlein, 2010, str.61). Termin Web 2.0 będzie zatem oznaczał szeroko rozumianą 

platformę umożliwiającą rozwój mediów społecznościowych poprzez danie użytkownikom 

możliwości tworzenia, rozpowszechniania, dzielenia się i manipulowania różnymi 

rodzajami treści, w większości publicznie dostępnymi. Wydaje się jednak, że należałoby 

wyróżnić trzy główne cechy charakterystyczne technologii Web 2.0 (Musser, 2007), 

a zatem: horyzontalność, generowanie treści przez użytkowników oraz dostępność. 

Pojęcie horyzontalności podkreśla wagę tego, że treści są wymieniane przez 

użytkowników (tzw. peer-to-peer), podczas gdy bardziej tradycyjne strony internetowe 

są tworzone na zasadzie wertykalnej (jeden do wielu). Generowanie treści przez 

użytkowników, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że zawartość Internetu jest tworzona 

przez nich samych, natomiast dostępność dotyczy otwartości stron internetowych i jest 

związana z odpłatnością za nie. Wbrew pozorom, kryterium dostępności może być 

skomplikowane: nie można uznać strony finansowanej z reklam za zupełnie bezpłatną. 

Z drugiej strony, system subskrypcji może wręcz sprzyjać tworzeniu społeczności 

subskrybentów oraz komunikacji w jej obrębie. 

Należy zauważyć, że choć z jednej strony media społecznościowe umożliwiają 

mentoring i wspomagają naukę indywidualną, to z drugiej ułatwiają także pracę 

zespołową i proces budowania społeczności. W związku z tym, definicja mediów 

społecznościowych przyjęta dla potrzeb niniejszego opracowania obejmuje następujące 

narzędzia komunikacyjne i zespołowe: 

 te, które należą do tzw. Internetu pierwszej generacji, czyli Web 1.0. Są to np. 

komunikatory internetowe, rozmowy tekstowe i fora internetowe; 

 te, które są często określane jako prekursorskie wobec Web 2.0 (pre-Web 

2.0), czyli blogi, web logi oraz strony Wiki; 

 Internet drugiej generacji (Web 2.0) w swej „czystej” postaci, czyli 

wyszukiwarki sieci społecznościowych, serwisy społecznościowe, przewodniki 

społecznościowe, zakładki społecznościowe, tzw. social libraries (platformy 

wymiany informacji o kolekcjach książek, plików itp.), sieci społecznościowe 

typu peer-to-peer. 
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Metodologia badań 

Krok 1: badanie ilościowe 

Jednym z założeń poczynionych przez nas przed rozpoczęciem badań było to, że 

percepcje i postawy uczestników zależą w dużej mierze od kontekstu, w którym na co 

dzień oni funkcjonują. „Kontekst” jest przez nas rozumiany bardzo szeroko, jako 

społeczeństwo, postęp technologiczny danego kraju, dostępność technologii dla uczących 

się języków obcych oraz możliwość interakcji w grupie. Doszliśmy do wniosku, że 

uprzednia analiza tych czynników jest warunkiem niezbędnym do właściwego 

przeprowadzenia badań jakościowych nad postawami i przekonaniami naszych 

respondentów. Z tego powodu, staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania:  

 Które podejście będzie najbardziej odpowiednie dla badania porównawczego 

między różnymi krajami? 

 Które wskaźniki są najbardziej istotne dla dziedziny naszych badań, i które 

z nich dostarczyłyby nam informacji o tym, w jaki sposób technologie 

komputerowe (w tym media społecznościowe) są wykorzystywane przez 

użytkowników indywidualnych i zbiorowych dla celów edukacyjnych? 

 Czy istnieją wiarygodne, dokładne i aktualne źródła danych na temat 

wykorzystania technologii komputerowych w wybranych przez nas trzech 

krajach?  

Pierwszym etapem podjętego przez nas badania było dotarcie do opublikowanych 

badań lokalnych oraz raportów na temat technologii i edukacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczania języków obcych na Łotwie, w Polsce i w Rumunii. 

W konsekwencji podjęliśmy decyzję, by skoncentrować się na następujących trzech 

grupach wskaźników: 

 rozprzestrzenienie technologii (rozpowszechnienie telefonii i Internetu  

w gospodarstwach domowych i szkołach); 

 korzystanie z Internetu przez osoby indywidualne; 

 percepcja własnych umiejętności użytkowników w zakresie technologii  

informacyjnej i komunikacyjnej (ICT).  

Wykorzystane przez nas dane pochodziły z podobnych źródeł, a mianowicie 

z oficjalnych raportów publikowanych przez urzędy statystyczne (łotewski, polski 

i rumuński), jak również z badań Eurobarometru Komisji Europejskiej. 
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Krok 2: badanie jakościowe: wywiady i kwestionariusze  

Należy przyznać, że w kręgu naszych głównych zainteresowań była przede 

wszystkim postawa uczących się wobec mediów społecznościowych. Przyjęliśmy jednak, 

że nasi potencjalni respondenci niekoniecznie mogą podzielać nasze rozumienie mediów 

społecznościowych, lub też zgadzać się z naszym rozróżnieniem pomiędzy Internetem 

pierwszej i drugiej generacji. Jako przykład niechaj posłuży sytuacja, w której uczący się 

może współtworzyć stronę typu wiki, a jednocześnie może nie uważać się za 

„użytkownika mediów społecznościowych” lub za „autora treści”. Dlatego w naszym 

badaniu terenowym zdecydowaliśmy się najpierw zapytać uczących się, w jaki sposób 

korzystają z Internetu i jak go postrzegają, a następnie skoncentrować się na niektórych 

narzędziach internetowych, należących zarówno do generacji Web 1.0, jak i Web 2.0. 

W rezultacie, celem badania stało się znalezienie odpowiedzi na następujące pytania 

badawcze: 

1. Jakie są obecnie dominujące sposoby wykorzystania Internetu? Jaki mają one 

związek z rozróżnieniem pomiędzy Web 1.0 i Web 2.0? 

2. Co indywidualni użytkownicy rozumieją pod pojęciem „media społecznościowe”? 

Czy postrzegają je jako odrębną formę Internetu?  

3. Jak użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych? Jakie mają przekonania 

odnośnie zastosowania mediów społecznościowych w nauce języków obcych? 

Badanie terenowe zostało sporządzone w ramach metodologii mieszanej i miało na 

celu zgromadzenie danych pochodzących od 60 uczących się na Łotwie, w Polsce 

i w Rumunii (po 20 uczących się z każdego kraju). Ostatecznie, w badaniu zdecydowało 

się uczestniczyć 61 respondentów. Uczestnikami byli wyłącznie studenci szkół wyższych, 

z których niektórzy nie tylko uczyli się, ale i nauczali języka obcego, co nadało badaniu 

dodatkowy wymiar. Każdy uczestnik wypełnił kwestionariusz i wziął udział w wywiadzie 

składającym się z pytań zamkniętych i otwartych (ang. a semi-structured interview).  

1. Kwestionariusz został wykorzystany do sporządzenia charakterystyki badanej 

populacji, jej zachowań oraz stosunku do sieci społecznościowych. Aby ustalić cele 

i częstotliwość korzystania z Internetu oraz z sieci społecznościowych, tak w języku 

ojczystym, jak i w obcym, wykorzystaliśmy zestaw 25 pytań ocenianych przez 

respondentów według pięciostopniowej skali Likerta.  

2. Bezpośredni wywiad częściowo kierowany składał się z pytań otwartych, 

sformułowanych w taki sposób, by respondenci mogli wypowiedzieć się na temat 

swoich postaw i zachowań w kontekscie korzystania z mediów społecznościowych. Co 

ważne, pytania nawiązywały również do doświadczeń, jakie respondenci mieli jako 
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uczniowie i nauczyciele języków obcych. W sumie, autorzy niniejszego opracowania 

przeprowadzili sześćdziesiąt jeden wywiadów trwających około 30 minut każdy.  

Respondenci zostali wybrani zgodnie z postawionymi pytaniami badawczymi tak, 

jak sugeruje Laperrière (1997, str.335). Twierdzi on, że wybór populacji docelowej 

powinien współgrać z zaangażowaniem potencjalnych respondentów w procesy będące 

przedmiotem badania. Z kolei Pire (1997) uważa, że przestrzeganie zasady 

homogeniczności grupy pozwala wybrać respondentów o tych samych cechach społeczno-

kulturowych. Sytuacja taka umożliwia skoncentrowanie się na temacie będącym 

przedmiotem dyskusji, a mianowicie na nauce języka i na osobach biorących udział 

w tym procesie w charakterze studentów lub nauczycieli. Jednocześnie typologiczna 

reprezentatywność próby jest zapewniona przez inne zmienne: narodowość (rumuńska, 

łotewska, polska), wiek badanych (19-55), płeć oraz  status (studenci i nauczyciele; obie 

grupy będące w rzeczywistości uczącymi się języka). Musimy jednak przyznać, że 

reprezentatywność badanej przez nas grupy była znacznie ograniczona choćby przez fakt, 

że wszyscy uczestnicy wywiadu byli ochotnikami. 

W celu powiązania dwóch typów danych, to jest ilościowych i jakościowych oraz 

dokonania ich analizy, w badaniu posłużyliśmy się metodologią mieszaną. Dane 

jakościowe zostały zebrane w wyniku analizy nagrań. Jej celem było nie tylko znalezienie 

odpowiedzi na sformułowane wcześniej pytania badawcze, ale również zwrócenie uwagi 

na pojawiające się tendencje i wzory zachowań. Wyniki jakościowe zostały następnie 

zestawione z wynikami analizy statystycznej, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków oraz 

zebranie ich w ostatniej części niniejszego opracowania.  

Decyzja, by zastosować dane jakościowe i ilościowe została podjęta ze względu na 

możliwość „uzyskania danych z różnych dziedzin wiedzy” (Mathison, 1988, str.14), 

„wyrażenia różnych aspektów wiedzy lub doświadczenia” (Bazeley, 2002) oraz dokonania 

pomiarów triangulacyjnych w nadziei, że w wywiadach respondenci poruszą tematy inne 

niż, te, o które byli pytani w kwestionariuszu. Bez wątpienia rzuciłoby to nowe światło na 

badane przez nas zagadnienia oraz wskazało te cechy mediów społecznościowych, które 

być może umknęły uwadze wcześniejszych opracowań.  

W celu analizy wypowiedzi naszych respondentów, stworzyliśmy najpierw system 

kategorii pojęciowych, następnie zakodowaliśmy nagrane wywiady, dopasowaliśmy je do 

odpowiednich kategorii i, w końcowym etapie, wyciągnęliśmy wnioski. Metoda analizy 

wywiadów, co ważne, uwzględnia charakter dyskursu oraz umożliwia przedefiniowanie 

pojęć już w trakcie analizy. Jak sugerują Miles i Huberman (2003), podejście mieszane 

jest odpowiednie do badania zarówno zjawisk społecznych i psychologicznych, jak 

i marginalnych wydarzeń, ponieważ umożliwia podzielenie danych empirycznych na 
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jednostki, zakodowanie ich oraz wyciągnięcie opisowych, interpretacyjnych lub 

przyczynowych wniosków na podstawie systemu kategorii wybranych uprzednio do 

analizy. 

W świetle powyższego, podejście mieszane Miles’a i Hubermana (2003) jest jak 

najbardziej odpowiednie dla niniejszego badania, bowiem, jak już wspomniano, pozwala 

na pewne modyfikacje w czasie procesu analizy danych. Zatem, pomimo naszego 

wyjściowego założenia, że uczestnicy badania będą świadomi korzyści płynących z sieci 

społecznościowych wykorzystywanych do celów prywatnych, lecz nie ich wartości 

dydaktycznej, jesteśmy otwarci na dowody podważające tę hipotezę oraz na dostrzeżenie 

związków pomiędzy kategoriami, które w momencie rozpoczęcia badania uznaliśmy za 

niezależne (Laperrière, 1997, str.340). 

Kodowanie danych 

Fragmenty wywiadów zostały zakodowane w dwóch formatach: 

1. formalnym: dwie pierwsze litery odpowiadają kodowi kraju (PL, RO, LV), dwie 

następne cyfry dotyczą kolejności, w której dana osoba udzielała wywiadu, dwie 

następne to inicjały respondenta, a dwie ostatnie cyfry określają jego wiek (np. PL-

01-AC-28) 

2. pod względem treści: odpowiedzi były analizowane zgodnie z kategoriami 

określonymi w scenariuszu wywiadu oraz podczas analizy danych ; kategorie te 

posłużyły jako tytuły następujących sekcji: Profil uczestników badania; Uczący się 

języka jako receptywni użytkownicy Internetu; Uczący się języka jako aktywni 

użytkownicy Internetu; Poglądy, przekonania i postawy. 

Struktura badań 

Niniejsze opracowanie rozpoczyna się analizą danych statystycznych dotyczących 

trzech nowoprzyjętych krajów UE, czyli Łotwy, Polski i Rumunii. Dane zaprezentowane 

w rozdziale pierwszym mają na celu zilustrowanie kontekstu, w którym żyją i uczą się 

respondenci łotewscy, polscy i rumuńscy. Następnie, dane dotyczące zasięgu 

i zastosowania technologii na Łotwie, w Polsce i w Rumunii zostały zestawione 

z odpowiednimi danymi dotyczącymi krajów tzw. UE-27, ze szczególnym naciskiem 

położonym na takie wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, jak rozpowszechnienie 

telefonii i Internetu, korzystanie z Internetu przez osoby indywidualne oraz samoocena 

poziomu umiejętności użytkowników w zakresie technologii informacyjnych 
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i komunikacyjnych (ICT). Rozdział drugi prezentuje wyniki kwestionariuszy i wywiadów, 

w których uczestniczyło 61 uczących się języka z krajów uczestniczących w badaniu. 

Zgromadzone dane pokazują, w jaki sposób media społecznościowe są wykorzystywane 

przez uczących się języka w wybranych krajach, zarówno w czynnościach codziennych, 

jak i związanych z nauką języka. Część ostatnią niniejszego opracowania stanowią 

wnioski końcowe, podsumowujące zaobserwowane przez nas tendencje, a także 

zalecenia wytyczające kierunki przyszłych badań.   
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1 Rozpowszechnienie technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych (ICT) i ich zastosowanie 

w wybranych państwach. Od dostępu do 

technologii po ich zastosowanie oraz związane 

z nimi umiejętności – badania ilościowe 
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Tworzenie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie i integracja informacji mają bez 

wątpienia fundamentalne znaczenie dla współczesnych formacji społecznościowych. 

Warto zaznaczyć, że termin „społeczeństwo informacyjne” został stworzony, by 

podkreślić znaczenie tworzenia i rozpowszechniania informacji, jako podstawy 

działalności ekonomicznej, politycznej i kulturalnej społeczeństw. Mimo, że termin ten był 

przez ostatnie dwie dekady używany w wielu znaczeniach, zawsze podkreślał wagę 

zarówno samej informacji, jak i kanałów komunikacyjnych, przez które może ona być 

rozpowszechniana w szybkim tempie.  

Celem niniejszego rozdziału jest analiza zasięgu i wykorzystania technologii na 

Łotwie, w Polsce i w Rumunii, a także porównanie sytuacji tych krajów z krajami tzw. 

„starej Unii” (UE-27). Źródła, do których dotarliśmy, pozwoliły nam na wyodrębnienie 

trzech głównych aspektów oceny, tj. rozpowszechnienia telefonii i Internetu, korzystania 

z Internetu przez osoby indywidualne oraz ich samooceny umiejętności w tym zakresie. 

Zapewnienie dostępu do telefonu (zarówno stacjonarnego, jak i komórkowego) oraz do 

Internetu (poprzez modem ADSL i stałe łącze szerokopasmowe) jest pierwszym krokiem 

w kierunku zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Kiedy użytkownicy indywidualni 

posiadają już dostęp do Internetu, interesującym wydaje się przeanalizowanie, w jaki 

sposób wykorzystują oni sieć i jaka poprawa nastąpiła w wyniku tego działania. Ponadto, 

samoocena umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

pozwala określić, czy nauczanie języków obcych z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych jest możliwe. Biorąc to pod uwagę, niniejszy rozdział omawia szereg 

zagadnień związanych z wykorzystaniem Internetu, w tym uwarunkowania techniczne, 

wykorzystanie technologii przez użytkowników indywidualnych oraz ich samoocenę 

dotyczącą  posiadanych umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu.  

Jeśli chodzi o wybór danych, naszym zamiarem jest, by prezentacja była jak 

najbardziej aktualna, dlatego wzięliśmy pod uwagę głównie dane zebrane po roku 2007. 

W celu uzyskania maksymalnego obiektywizmu, wykorzystaliśmy trzy podobne raporty 

z głównych urzędów statystycznych pochodzących z krajów będących przedmiotem 

badania (Społeczeństwo Informacyjne na Łotwie, Ryga, 2009; Społeczeństwo 

Informacyjne w Polsce 2004-2008, Warszawa, 2010; Społeczeństwo Informacyjne, 

Bukareszt, 2010) (On Information Society in Latvia, Riga, 2009; Information society in 

Poland 2004-2008, Warsaw, 2010; Information Society, Bucuresti, 2010). Oprócz badań 

przeprowadzonych w trzech nowych krajach UE, przydatne dane uzyskano z badania 

Komisji Europejskiej Flash Eurobarometr „Społeczeństwo informacyjne w oczach 

obywateli UE” (Information society as seen by EU citizens) (Flash Eurobarometer 241). 

Ponadto, dane na temat rozpowszechnienia komputerów w szkołach zostały zaczerpnięte 

z raportów statystycznych związanych z edukacją (Edukacja i wychowanie w Polsce 
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w roku szkolnym 2008/2009, Warszawa, 2009) (Poland’s Education in 2008/2009 

schoolyear, Warsaw, 2009). 

1.1 Rozpowszechnienie telefonii i Internetu w gospodarstwach domowych 

i szkołach.  

W tej sekcji zajmiemy się sytuacją gospodarstw domowych i szkół, natomiast na 

następnych stronach przyjrzymy się bliżej miejscom z dostępem do Internetu oraz ich 

dywersyfikacją. Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie telefonii, dane pokazują znaczny 

wzrost liczby telefonów komórkowych przypadających na 100 osób, sięgający 

115,3 w przypadku Polski i 114,5 w przypadku Rumunii. Jest to istotne, bowiem łączy się 

możliwością zapewnienia gospodarstwom domowym dostępu do Internetu oraz, w ten 

sposób, przeciwdziała tzw. wykluczeniu cyfrowemu (ang. digital exclusion). Jeśli chodzi 

o liczbę telefonów stacjonarnych, w przypadku Łotwy i Rumunii widoczny jest niewielki 

wzrost, natomiast w przypadku Polski jest to niewielki spadek, który wynika 

z popularności i dostępności tanich telefonów komórkowych. Pokazuje to zamieszczony 

poniżej wykres 1. 

 

Wykres 1. Liczba linii telefonicznych w latach 2007 i 2008. Źródło: Międzynarodowy 

Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunications Union) (ITU) 

www.itu.int, Societatea informationala, 2010, str. 8 
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Jeśli chodzi o liczbę użytkowników Internetu, badania pokazują stały wzrost na 

przestrzeni lat, wynoszący 60,6% użytkowników w 2008 roku w przypadku Łotwy, 49% 

w przypadku Polski i 29% w przypadku Rumunii (patrz wykres 2). Wśród osób 

korzystających z Internetu liczba indywidualnych użytkowników stałego łącza jest 

nadal stosunkowo niska, na poziomie około 10%. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę 

gospodarstw domowych z dostępem do Internetu, Łotwa i Polska są dość zbliżone do 

średniej UE-27 (odpowiednio 51% i 50% w porównaniu z 56%), co odzwierciedla wykres 

3 zamieszczony poniżej. Wśród gospodarstw domowych połączonych z Internetem, 

proporcja ta jest dużo wyższa w gospodarstwach domowych z dziećmi niż w tych bez 

dzieci (w przypadku Łotwy i Polski odpowiednio 80% i 75%, w granicach średniej UE-27 

i 46% w przypadku Rumunii). 

 

Wykres 2. Rozpowszechnienie Internetu w latach 2007 i 2008. Źródło: Międzynarodowy 

Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunications Union) (ITU) 

www.itu.int, Societatea informationala, 2010, str. 8 
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Czy wiesz, że w Polsce liczba uczniów szkół podstawowych przypadająca 

na jeden komputer spadła z 33 w roku szkolnym 2002/2003 do 10 w roku 

szkolnym 2008/2009? 



Language Learning and Social Media. 6 Key Dialogues 

 
 

 S
tr

o
n
a
 1

7
 

 

Wykres 3. Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym połączeniem internetowym 

w 2009 roku. Źródło: Dane Eurostatu, Wspólnotowe badanie dotyczące 

korzystania z ICT w gospodarstwach domowych, Społeczeństwo informacyjne 

na Łotwie (Community survey on usage of ICT in households, On information 

society in Latvia), 2009, str. 86  

Innym istotnym wyznacznikiem społeczeństwa informacyjnego jest obecność 

komputerów w szkołach. Pod tym względem w trzech nowych krajach UE nastąpiła 

znaczna poprawa, która jest głównie widoczna w stale spadającej liczbie uczniów 

przypadających na jeden komputer. W przypadku Łotwy liczba ta wynosiła 12,2 

w 2007 roku, podczas gdy w 2008 roku, liczba ta spadła do 11,9. W Rumunii poprawa 

jest jeszcze bardziej radykalna, bowiem liczba uczniów przypadających na jedno 

stanowisko komputerowe spadła z 17,24 w 2007 roku do 13,51 w roku 2008. W Polsce 

sytuację tę obserwujemy z perspektywy długoterminowej, obejmującej lata 2002 do 

2009, ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów szkół (wykres 4). 
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Wykres 4. Liczba studentów przypadających na jeden komputer do użytku szkolnego. 

Źródło: Edukacja w roku szkolnym 2008/2009 (Education in 2008/2009 

schoolyear), 2009, str. 96 

Korzystanie z Internetu przez użytkowników indywidualnych 

 

Dostęp do linii telefonicznych i Internetu, zarówno szerokopasmowego, jak i przez 

modem, stanowi warunek tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, którego 

poszczególni członkowie korzystają, oprócz mediów, takich jak telewizja czy prasa, 

z Internetu, który służy im, między innymi, do wysyłania i odbierania poczty 

elektronicznej, prowadzenia bankowości internetowej, poszukiwania pracy oraz wysyłania 

ofert, wyszukiwania informacji o towarach czy usługach oraz komunikowania się 

z administracją publiczną. Pod tym względem można zaobserwować interesujące 

tendencje, zarówno pod względem globalnego, jak i lokalnego wykorzystania Internetu, 

z uwzględnieniem miejsca korzystania z niego i wieku użytkowników.  

Jeśli chodzi o regularne korzystanie z Internetu w roku 2009, średnia UE wynosiła 

60%. Łotwa znajdowała się nieco powyżej tej średniej (61%), podczas gdy Polska nieco 

poniżej (52%), a regularne korzystanie z Internetu w Rumunii było o połowę mniejsze niż 

średnia UE (31%). 
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Wykres 5. Regularne korzystanie z Internetu przez użytkonwików indywidualnych w 2009 

roku (% całkowitej liczby użytkowników indywidualnych). Źródło: 

Wspólnotowe badanie dotyczące korzystania z ICT w gospodarstwach 

domowych, Społeczeństwo informacyjne na Łotwie (Community survey on 

usage of ICT in households, On information society in Latvia Eurostat data, 

community survey on usage of ICT in households, On information society in 

Latvia), 2009, str.86 

 

Wykres 6. Częstotliwość korzystania z Internetu do celów prywatnych w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy. Źródło: Społeczeństwo informacyjne w oczach obywateli UE 

(Information society as seen by EU citizens), Flash Eurobarometer 241, 2008, 

str. 16  

Badanie przeprowadzone w roku 2008 na temat korzystania z Internetu do celów 

prywatnych i częstotliwości korzystania z niego pokazało, że częste regularne 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SE N
L

LU D
K FI U
K

D
E

B
E

A
T EE SK FR LV IE SI

H
U LT M
T

C
Z ES P
L

C
Y

P
T IT B
G

G
R

R
O

EU-27



 

 
 

 

 
 

 S
tr

o
n
a
 2

0
 

korzystanie z Internetu (kilka razy na dzień) wynosiło tylko około połowę 

zadeklarowanego użycia (dla UE-27 31% w porównaniu z 68%, dla Polski 37 i 69%, 

dla Łotwy 34 i 63%, dla Rumunii 21 i 41%).  

Ze wskazanych powyżej użytkowników Internetu największy odsetek stanowi 

młodzież (16-24), wśród której 90% korzysta z Internetu oraz dorośli (25-34), gdzie 

liczba użytkowników wynosi około 75-80% w przypadku 27 krajów UE oraz Łotwy i Polski 

oraz 43% w przypadku Rumunii. Liczba użytkowników Internetu stopniowo spada 

z wiekiem i w najstarszej grupie wiekowej stanowi mniej niż 10% (8% 

w przypadku Łotwy, 6% Polski oraz 2% Rumunii - szczegółowe dane przedstawia wykres 

7 poniżej). 

 

Wykres 7. Regularne korzystanie z Internetu wśród użytkowników indywidualnych według 

grup wiekowych, 2008-2009. Źródło: Dane Eurostatu, Wspólnotowe badanie 

dotyczące korzystania z ICT w gospodarstwach domowych, Społeczeństwo 

informacyjne na Łotwie (Community survey on usage of ICT in households, On 

information society in Latvia), 2009, str. 87  

Pod względem miejsc z dostępem do Internetu na przestrzeni lat 2008-2009 

nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób korzystających z Internetu w domu, 

zwłaszcza w Rumunii (z 28% do 84%). Jak się okazuje, około jedna trzecia 

użytkowników indywidualnych w wybranych trzech krajach korzysta z Internetu w pracy, 

mniej niż jedna piąta w szkole lub na uczelni, natomiast w niewielkim stopniu korzysta 

się z Internetu w miejscach takich jak kawiarenki internetowe czy biblioteki (tylko 8% 

w przypadku Polski i Rumunii). Wyjątkiem jest Łotwa, gdzie liczba ta wynosi 20%. 

Tendencje te są widoczne na wykresie 8. 
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Czy wiedziałeś, że w Rumunii tylko w  2008 roku liczba osób korzystających 
z Internetu w domu wzrosła z 48% do 84%?  
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Wykres 8. Miejsce korzystania z Internetu przez użytkowników indywidualnych, 2008-

2009. Źródło: Dane Eurostatu, Wspólnotowe badanie dotyczące korzystania 

z ICT w gospodarstwach domowych, Społeczeństwo informacyjne na Łotwie 

(Community survey on usage of ICT in households, On information society in 

Latvia), 2009, str. 88  

 Analiza konkretnych czynności wykonywanych online przez użytkowników 

indywidualnych ujawnia bardzo interesujące schematy. Dane na rok 2008 pokazują, że 

w zakresie komunikacji internetowej oraz czynności związanych z biznesem podobna 

liczba użytkowników zadeklarowała korzystanie z wyszukiwarek internetowych oraz 

wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail (około 90% w przypadku UE-27, Łotwy i Polski, 

około 80% w przypadku Rumunii). Dosyć duży odsetek populacji użytkowników 

czyta, słucha lub ogląda wiadomości w sieci (76% w przypadku UE-27, 90% 

w przypadku Łotwy, 84% Polski i 66% w przypadku Rumunii), podczas gdy około połowa 

korzysta z Internetu w miejscu pracy (56% w przypadku UE-27, 61% Łotwy, 54% Polski 

i 55% w przypadku Rumunii). 
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UE-27 94 93 76 56 60 51 45 

Łotwa 91 93 90 61 52 68 40 

 Polska 96 90 84 54 68 54 32 

 Rumunia 75 82 66 55 26 13 16 

Tabela 1. Komunikacja internetowa oraz czynności związane z biznesem w 2008 roku. 

(Pytanie: Kto korzystał z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? % odpowiedzi 

twierdzących według krajów). Źródło: Społeczeństwo informacyjne w oczach 

obywateli UE (Information society as seen by EU citizens), Flash Eurobarometer 

241, 2008, str. 20-22  

Biorąc pod uwagę narzędzia komunikacyjne bardziej nowoczesne niż poczta 

elektroniczna, komunikatory internetowe i telefonia internetowa okazały się najbardziej 

popularne zarówno w krajach UE-27 (odpowiednio 22% i 16%), w Polsce (odpowiednio 

28% i 17%), jak i w Rumunii (odpowiednio 14% i 10%). Natomiast na Łotwie czat, fora 

internetowe i telefonia internetowa były wykorzystywane przez większą liczbę 

użytkowników (odpowiednio 25% i 24%). Blogi okazały się dużo mniej popularne – mniej 

niż 10% respondentów z trzech nowych krajów UE zadeklarowało ich czytanie (EU-27 – 

15%), a mniej niż 5% - prowadzenie własnego bloga (UE-27 – 4%).  

Analizując zastosowanie Internetu do celów rozrywkowych i edukacyjnych można 

zaobserwować, że nowe kraje UE plasują się powyżej średniej UE-27 pod 

względem wszystkich wymienionych czynności. Dotyczy to zwłaszcza 

odtwarzania lub ściągania plików, przenoszenia treści online za pomocą 

urządzeń przenośnych oraz korzystanie z serwisów społecznościowych. Zgodnie 

z tym samym źródłem danych, tj. Społeczeństwo informacyjne w oczach obywateli UE 

(Flash Eurobarometer 241, 2008, str. 23-24), dość znaczny odsetek użytkowników (około 
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40%) deklaruje korzystanie z Internetu w celach naukowych, co stanowi obiecującą 

liczbę w kontekście niniejszych badań . 

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy Internetu na Łotwie i w Polsce zadeklarowali 

najwyższą liczbę czynności wykonywanych online (7,6 w przypadku tych dwóch krajów 

w porównaniu z 6,7 w UE-27), natomiast w Rumunii liczba ta była tylko nieznacznie 

niższa (średnio 5,6 czynności wykonywanych online). Internet poprawił możliwość 

uzyskiwania informacji dotyczących spraw bieżących aż u 94% użytkowników na Łotwie 

i w Polsce oraz u 77% użytkowników w Rumunii (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam 

i zgadzam się razem dodane).  

 

Wykres 9. Postrzeganie wpływu Internetu na użytkowników indywidualnych. Źródło: 

Społeczeństwo informacyjne w oczach obywateli UE (Information society as 

seen by EU citizens), Flash Eurobarometer 241, 2008, str. 29-35 

Jeśli chodzi o możliwości uczenia się, wartość Internetu jest w dużym stopniu 

doceniana przez 77% łotewskich, 72% polskich i 80% rumuńskich respondentów. 78% 

użytkowników w Polsce, 76% w Rumunii i 72% użytkowników na Łotwie zgodziło się lub 

zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że Internet poprawił możliwość dzielenia się 

poglądami oraz umożliwił dostęp do kultury. Wartość Internetu pod względem 

utrzymywania kontaktów z członkami rodziny i przyjaciółmi była najwyżej oceniona przez 

rumuńskich użytkowników (77%). W przypadku polskich użytkowników liczba ta wynosiła 

68%, natomiast w przypadku użytkowników na Łotwie 65%. Z drugiej strony, w oczach 

respondentów w trzech badanych krajach, spośród wszystkich czynności, Internet ma 
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najmniejsze znaczenie dla utrzymywania kontaktów z władzami publicznymi. 

Bardziej szczegółowe dane widoczne są na wykresie 9. 

1.2 Umiejętność korzystania z Interenetu 

Typy czynności wykonywanych online wskazane powyżej mogą być analizowane 

pod względem podstawowych umiejętności związanych z Internetem, ze szczególnym 

skoncentrowaniem uwagi na takich kwestiach, jak korzystanie z usług online lub 

z oprogramowania (wyszukiwarki, programy P2P (peer-to-peer), komunikowanie się 

online poprzez pocztę elektroniczną, czat, forum dyskusyjne czy technikę telefonii VoIP 

(Voice over IP) - protokół przesyłania głosu przez Internet), operacje tekstowe 

(kopiowanie, wklejanie, używanie funkcji matematycznych), operacje plikowe 

(kopiowanie, przenoszenie, kompresowanie) i opracowanie autorskie (tworzenie stron 

www i programowanie).  

 UE-27 Łotwa Polska Rumunia 

Korzystanie z wyszukiwarki 57 58 48 23 

Wysyłanie wiadomości e-mail 

z załącznikami 

50 48 35 21 

Korzystanie z czatów, i forów 

dyskusyjnych  

24 34 23 12 

Telefonowanie przez Internet 15 21 15 5 

Korzystanie z programów P2P 13 13 12 7 

Tworzenie stron www 13 7 7 4 

Kopiowanie i przenoszenie plików 

lub folderów 

56 51 45 27 

Kopiowanie i wklejanie tekstu 54 47 39 23 

Korzystanie z funkcji 

matematycznych w arkuszu 

kalkulacyjnym 

39 35 27 10 

Kompresowanie plików 30 25 18 13 

Programowanie w języku 

specjalistycznym 

9 5 5 3 

Tabela 2. Umiejętności związane z Internetem w krajach europejskich w 2007 roku. 

(Pytanie: Kto korzystał z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? % liczby osób 

w wieku 16-74). Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2004-2008 

(Information society in Poland 2004-2008), 2008, str. 104-5  
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Jak pokazuje tabela 2, użytkownicy Internetu z trzech wybranych krajów 

deklarują pewność i kompetencję w korzystaniu z gotowych narzędzi i serwisów 

oraz w posługiwaniu się plikami i tekstem. Spośród narzędzi komunikacyjnych 

narzędzia tekstowe zostały opanowane przez większą liczbę użytkowników, niż narzędzia 

umożliwiające prowadzenie konferencji głosowych. Z drugiej strony bardzo mały 

procent użytkowników Internetu deklaruje umiejętność tworzenia materiałów 

elektronicznych, zarówno stron www, jak i oprogramowania (tworzenie stron WWW: 

13% w przypadku UE-27, 7% w przypadku Łotwy i Polski, 4% w Rumunii; 

programowania w języku specjalistycznym: 9% w przypadku UE-27, 5% w przypadku 

Łotwy i Polski, 3% w Rumunii).  

Umiejętności, które zostały ocenione przez użytkowników jako niewystarczająco 

przez nich opanowane, należałoby bez wątpienia rozwijać, choć niekoniecznie w tym 

samym stopniu (umiejętności związane z odnajdywaniem i korzystaniem z narzędzi są 

bardziej istotne niż te odnoszące się do opracowań autorskich). Tutaj, co dość ciekawe, 

największa liczba użytkowników (50% w przypadku UE-27, 39% Łotwy, 39% Polski, 

i 19% Rumunii) próbuje korzystać z serwisów internetowych, by nauczyć się ich obsługi, 

a dość podobna liczba użytkowników jest w tym działaniu wspierana przez krewnych 

i przyjaciół. Znaczna liczba użytkowników zadeklarowała, że zdobyła umiejętności 

w zakresie ICT w szkole lub na uczelni (22% w przypadku UE-27, 29% Łotwy, 25% Polski 

i 13% Rumunii), podczas gdy bardzo niewielu użytkowników Internetu korzystało 

z kursów szkoleniowych. Sporo użytkowników (średnio 25%) w UE-27 deklaruje, że 

nabywają oni umiejętności w zakresie ICT z książek i instrukcji; jednakże liczba ta nie 

znajduje odzwierciedlenia w trzech nowych krajach UE. 
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UE-27 50 47 25 22 17 11 

Łotwa 39 33 9 29 7 9 

Polska 36 35 15 25 7 5 

Rumunia 19 15 10 13 2 2 

Tabela 3. Sposoby rozwijania umiejętności ICT w krajach europejskich w 2007 roku. 

(Pytanie: Kto korzystał z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? % liczby osób 

w wieku 16-74)). Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2004-2008 

(Information society in Poland 2004-2008), 2008, str. 108 
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1.3 Podsumowanie i wnioski 

Analiza wskaźników statystycznych dotyczących różnych aspektów społeczeństwa 

informacyjnego w 27 krajach UE, jak również w trzech nowych krajach UE (na Łotwie, 

w Polsce i w Rumunii) umożliwiła nam wyodrębnienie tendencji, które zasadniczo są 

zgodne z ogólnymi trendami obserwowanymi w tej dziedzinie. Są to: 

 szybko rosnące rozpowszechnienie technologii informacyjnych (IT) 

w gospodarstwach domowych i szkołach (wykresy 2-4); 

 rozwój w zastosowaniu technologii informacyjnych oraz rosnąca integracja IT 

w życiu codziennym i w edukacji;  

 różnice pokoleniowe we wszystkich trzech krajach, gdzie ponad 90% stanowią 

użytkownicy w grupie wiekowej 16-24, a mniej niż 10% stanowią osoby 

w wieku 65-74 (wykres 7);  

 stosunkowo wysoki poziom pewności wykazywany przez użytkowników 

Internetu w zakresie przeszukiwania stron www, korzystania z poczty 

elektronicznej, kopiowania/wklejania tekstu i kopiowania/przenoszenia 

plików/folderów, lecz nie w zakresie programowania w językach 

specjalistycznych czy tworzenia stron www (tabela 2); 

  różnice na poziomie infrastruktury, jak również na poziomie zastosowań 

pomiędzy trzema krajami.  

W świetle powyższej analizy szczególnie interesujące wydaje się być dokładniejsze 

przyjrzenie się obrazowi społeczeństw informacyjnych w badanych przez nas krajach. 

W rozdziale drugim zajmiemy się zatem indywidualnymi percepcjami, postawami 

i tendencjami, które często nie są wyraźnie przedstawione w dużych analizach 

statystycznych. Koncentrując naszą uwagę na studentach i przyszłych nauczycielach 

języka obcego, będziemy mogli pokusić się o zidentyfikowanie tych rozróżnień 

i kierunków, które zwykle pozostają w cieniu. Mamy też nadzieję, że uda nam się w ten 

sposób rzucić światło na zagadnienie wykorzystania mediów społecznościowych w celu 

uczenia się i nauczania języków obcych. 
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Niniejszy rozdział prezentuje najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego na 

terenie Łotwy, Rumunii i Polski, którego celem było prześledzenie tendencji 

w receptywnym korzystaniu z Internetu oraz współtworzeniu jego zawartości – ze 

szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych – tak dla użytku codziennego, 

jak i celów edukacyjnych. Mimo, iż nasze badanie dotyczyło przede wszystkim uczenia się 

języków obcych, nasi respondenci, o ile byli czynnymi nauczycielami, poproszeni zostali 

również o opisanie własnych doświadczeń tego typu w zakresie dydaktyki języków 

obcych. 

Pierwsza część rozdziału przedstawia szczegółowe dane demograficzne dotyczące 

uczestników badania. Część druga odnosi się do receptywnego korzystania z zasobów 

sieci. Część trzecia dotyczy współtworzenia zawartości Internetu w zakresie mediów 

społecznościowych; opisano tu także różne rodzaje motywacji do tego typu działań. 

Część czwarta natomiast prezentuje przekonania respondentów dotyczące Web 2.0, 

zarówno w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do nauki języka obcego.  

Wszystkie przedstawione dane pochodzą z kwestionariuszy i wywiadów. Cytowane 

fragmenty tych ostatnich prezentują najbardziej popularne opinie lub opinie jednostkowe, 

które, naszym zdaniem, mogą dać asumpt do dalszych badań w tym zakresie. Co ważne, 

jako że omawiane wyniki są podobne dla wszystkich trzech krajów uczestniczących 

w badaniu, zostały one w niniejszym opracowaniu przedstawione łącznie. 

2.1 Uczestnicy badań 

W badaniu uczestniczyli, na zasadzie dobrowolności, studenci Uniwersytetu 

Łotewskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy (Polska), Wyższej 

Szkoły Lingwistycznej z Częstochowy (Polska) i Uniwersytetu Ovidius z Constanty 

(Rumunia). Należy tu podkreślić, że badani stanowili grupę dość elitarną, co oznacza, że 

prezentowane wyniki nie mogą być traktowane jako statystycznie istotne dla całych 

populacji lub grup społecznych krajów, z których pochodzą omawiane próby.  

Grupa badanych liczyła 61 osób, 48 kobiet i 13 mężczyzn. Warto zauważyć, że 

proporcja taka jest typowa dla populacji nauczycieli w Unii (wg. danych ICC 70-75% 

nauczycieli języków obcych w UE to kobiety; por.  

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/ict.pdf).  

Wszyscy badani mieli dostęp do Internetu w domu; połowa respondentów była 

jednocześnie studentami neofilologii i nauczycielami języków obcych (dot. oświaty 

zorganizowanej oraz nieformalnych kontekstów edukacyjnych).   

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/ict.pdf
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Badani (ogółem) 61 (kobiety: 48, 

mężczyźni:13) 

Badani z dostępem do Internetu w domu 61/61 

Badani pracujący jako nauczyciele języka 

obcego 

29/61 

Tabela 4. Uczestnicy badania 

Analizując przynależność badanych do poszczególnych grup wiekowych, możemy 

stwierdzić, że ponad połowa respondentów nie ukończyła jeszcze 25 roku życia. Drugą co 

do wielkości grupę stanowili badani w wieku 26-35 lat. Tylko 9 uczestników badania 

przekroczyło wiek 36 lat (tabela 5). 

Wiek 19-

25 

26-

35 

36-

45 

45-

55 

55+ 

Liczba badanych dla poszczególnych 

grup wiekowych 

36 16 6 2 1 

Tabela 5. Podział badanych ze względu na wiek 

Jeżeli chodzi o języki obce będące przedmiotem studiów, łącznie 

reprezentowanych było 11, z których najpopularniejsze to: angielski (uczyło się go 52 

z 61 badanych); a w dalszej kolejności: francuski (25 badanych), niemiecki (19 

badanych) i hiszpański (16 badanych). Mniej popularnych języków, włoskiego 

i rosyjskiego, uczyło się odpowiednio 6 i 5 badanych; 7 osób wymieniło także: 

holenderski, turecki, grecki, japoński i łacinę. Reasumując, badani uczyli się języków 

obcych należących do trzech grup: współczesne języki europejskie, języki klasyczne, 

języki azjatyckie (wykres 10).  

Na podstawie przedstawionych danych demograficznych można stwierdzić, że 

uczestnicy badania to ludzie młodzi, studenci szkół wyższych, uczący się i nauczający 

różnych języków obcych. Wdrażając badanie oczekiwaliśmy, że w tak właśnie dobranej 

grupie uda nam się zaobserwować interesujące tendencje w sposobie korzystania 

z Internetu (dla użytku codziennego i w celach edukacyjnych); tendencje, o których 

wiedza mogłaby zostać wykorzystana przy opracowaniu programu szkolenia z zakresu 

nowych technologii dla nauczycieli języków obcych. Opracowanie takiego programu, 

adresowanego do masowego odbiorcy, jest długofalowym celem realizowanego przez nas 

projektu. 
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Wykres 10.  Języki obce, których uczyli się badani 

2.2 Uczący się języków obcych jako receptywni użytkownicy 

Internetu 

Jednym z podstawowych celów naszego badania było ustalenie, w jakim zakresie 

uczący się wykorzystują Internet do pozyskiwania informacji.

 

Wykres 11. Które z wymienionych czynności wykonujesz w języku ojczystym? 

Angielski; 52 

Francuski; 25 

Niemiecki; 19 

Hiszpaoski; 16 

Włoski; 6 

Rosyjski; 5 Holenderski, 
japooski, turecki, 
grecki, łacina; 7 
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Jak widać na wykresie 11, prawie wszyscy badani odwiedzają fora internetowe i 

strony wiki (np. Wikipedię) prowadzone w ich językach ojczystych. 53 (z 61) 

respondentów przyznało, że korzystają z oprogramowania społecznościowego, 40 

słuchało podcastów i czytało blogi. Dla porównania, aż 59 badanych przyznało, że czyta 

artykuły/blogi w językach docelowych w celach edukacyjnych; 42 z tego samego powodu 

słuchało obcojęzycznych podcastów; wszyscy, z wyjątkiem jednego respondenta, podali, 

że szukają komentarzy gramatycznych i oglądają clipy video online na portalu Youtube 

(wykres 12). 

 

Wykres 12. Które z wymienionych czynności wykonujesz w języku obcym? 

Mimo, iż celem badania nie było porównanie receptywnego korzystania z Internetu 

w języku ojczystym i obcym, interesującą wydaje się obserwacja, że dla badanej próby 

ekspozycja na materiał źródłowy w obu tych językach jest porównywalna (patrz, np. 

podcasty w językach ojczystym i obcych). Dodatkowo, informacje pochodzące 

z wywiadów z respondentami pozwoliły nam ocenić, jakiego rodzaju motywacja kieruje 

badanymi w podejmowaniu wymienionych wyżej zachowań internetowych. Przede 

wszystkim, co zrozumiałe, uczący się korzystają z zasobów internetowych, ponieważ jest 

to szybki i skuteczny sposób pozyskiwania informacji (wypowiedzi 1-2 poniżej). Ponadto, 

część badanych przyznała, że jest to dobry sposób nauki języka obcego (wypowiedzi 3-

4). 

1. Korzystam z tych narzędzi, kiedy czegoś nie wiem lub szukam rozwiązania. W takim 

wypadku używam wyszukiwarki lub forum internetowego. (PL-04-MP-22) 

2. Wyszukiwarka pomaga mi poznać opinie innych lub podsumować, czego się nauczyłam, 

bez potrzeby zadawania pytań. (RO-5-BS-25) 
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3. Oglądam filmy na Youtube, żeby uczyć się angielskiego. Np. oglądam “Weeds” i kiedy 

jadę za granicę, łatwiej mi zrozumieć, co do mnie mówią. (PL-12-MR-20) 

4. Czytam blogi tylko po angielsku, dla celów edukacyjnych, nie czytam po rosyjsku czy 

łotewsku. Na lekcjach używam podcastów BBC, Wikipedia służy mi do wyszukiwania 

informacji. Rozważałam używanie mediów społecznościowych do nauki hiszpańskiego, 

ale jeszcze nie próbowałam. (LV-08-NP-34) 

Jednocześnie badani zdają sobie sprawę, że zawartość Internetu szybko się 

zmienia i nie zawsze jest wiarygodna (wypowiedzi 5-7). 

5. W Internecie można znaleźć wszystko, ale wszystko też szybko się zmienia, trzeba być 

stale na bieżąco. (LV-11-AJ-24) 

6. Ilość informacji jest ogromna, ale bardzo mało jest informacji wartościowych. Trzeba 

umieć zdecydować, co jest ważne. (LV-17-JB-23) 

7. Jedną z najważniejszych cech Web 2.0 jest jej interaktywność, szybki dostęp do 

informacji, ale, z drugiej strony, ... informacje, które pochodzą z sieci nie zawsze są 

dobrej jakości, a jakość tę bardzo trudno zweryfikować. (RO-1-BR-25) 

2.3 Uczący się języków jako współtwórcy zawartości Internetu 

Innym ważnym celem badania była odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie 

badani uczący się byli współtwórcami zawartości Internetu – a nie tylko jego biernymi 

odbiorcami – tak w języku ojczystym, jak i w językach obcych.  

Z zebranych danych wynika, że 83% badanych używa czatu tekstowego, a 63% 

wzięło udział w dyskusji na forum w języku ojczystym. Znacznie mniejszy odsetek 

respondentów komentuje blogi lub samodzielnie bloguje (odpowiednio 35% i 20%), 

tworzy własne podcasty i uczestniczy w prowadzeniu stron wiki (13%). Co zrozumiałe, 

dość duża liczba respondentów (75%) aktywnie udziela się w portalach 

społecznościowych (wykres 13). Niemniej, należy zauważyć, iż wśród badanych byli 

i tacy, którzy nie korzystali z portali społecznościowych, ale wykorzystywali wiele innych 

narzędzi 2.0. Na przykład, jeden z badanych, regularnie korzystający z czatu tekstowego, 

Youtube, Wikipedii, blogów czy forów tematycznych, Skype’a lub BearShare’a napisał:  

8. Nie mam konta na Facebooku czy Linkedin, bo do niczego nie są mi potrzebne (...). 

Mam w sieci inne możliwości rozwijania swoich zainteresowań. (PL-09-MM-20) 

Co ciekawe, podczas gdy ilość osób komentujących blogi w językach ojczystym 

i obcych jest porównywalna (odpowiednio 35% i 32%), w samym blogowaniu widać już 

istotne różnice (odpowiednio 20% i 8%) (wykres 14).  
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Wykres 13. Które z wymienionych czynności wykonujesz w języku ojczystym? 

Ponadto, w obu typach języków można zaobserwować podobny odsetek 

korzystających z podcastów, choć nie można zakładać, że są to ci sami respondenci. Jak 

przyznaje jeden z badanych: 

9. Nie używam wszystkich tych narzędzi w polskim Internecie. Czasem czytam polskie 

blogi, ale jeśli chodzi o podcasty, korzystam tylko z obcojęzycznych. (PL-05-MM-22) 

 

Wykres 14. Które z wymienionych czynności wykonujesz w języku obcym? 
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Jak widać z przedstawionych wyżej danych, podstawowym powodem, dla którego 

badani używają narzędzi internetowych jest komunikacja: 83% korzysta z czatu 

tekstowego w języku ojczystym; porównywalna liczba respondentów przyznaje, że 

porozumiewa się w języku obcym online, przy użyciu różnych narzędzi internetowych. 

Badani zdają sobie sprawę z zalet komunikacji internetowej, takich jak bezpośredni 

dostęp czy niski koszt, czemu dali wyraz w komentarzach (wypowiedzi 10-12).  

10. Komunikacja online umożliwia mi bezpośredni kontakt, bez konieczności pisania listów. 

(LV-03-JC-31) 

11. Wszystkie te narzędzia pomagają ludziom porozumiewać się. (PL-04-MP-22) 

12. [...] w czasie rzeczywistym, tanio (RO-16-AU-25) 

Jak wynika z wywiadów, badani porozumiewają się online z trzema grupami ludzi: 

(1) rodzina i przyjaciele, (2) koledzy z pracy/grupy (szkolnej, studenckiej) oraz (3) 

znajomi z Internetu. W przypadku grupy pierwszej, wielu respondentów przyznało, że 

portale społecznościowe służą wzmacnianiu więzi rodzinnych i odświeżaniu kontaktów 

koleżeńskich (wypowiedzi 13-14). 

13. Mam kontakt z ludźmi, z którymi normalnie nie widuję się. Tacy ludzie raczej nie 

zadzwoniliby do mnie, ale przez Internet to działa: wymieniamy informacje. Dzięki sieci 

łatwo utrzymać kontakt. Wrzucam na stronę zdjęcia z różnych spotkań klasowych, 

jeden kolega z klasy napisał kiedyś z Kuwejtu. Naprawdę jest się na bieżąco. (LV-06-

LG-50) 

14. Teraz można znaleźć ludzi w Internecie: znalazłam nawet koleżankę, z którą 

wymieniałam listy w 3. i 4. klasie. Wyszła za mąż, napisałam do niej. (LV-16-KV-29) 

Wielu z badanych miało znajomych poznanych online i z uznaniem wypowiadało 

się o tym, że Internet skraca dystans, umożliwia przekraczanie granic, dzięki czemu 

można poznać ludzi z innych, nawet bardzo odległych krajów, uczyć sie języków 

i poznawać inne kultury (wypowiedzi 15-18). 

15. Na Facebooku można kontaktować się z ludźmi z zagranicy. Jest to ważne przy nauce 

języków obcych. (PL-03-AR-21) 

16. Kiedy uczę się języka obcego, portale społecznościowe umożliwiają mi szeroką 

integrację, współpracę ponad granicami i barierami, obcowanie z wieloma różnymi 

kulturami. (RO-5-BS-25) 

17. Żeby szlifować angielski, czatowałam z native speakerami z Wielkiej Brytanii. Była to 

dobra forma ćwiczenia. Później próbowałam tak samo uczyć się hiszpańskiego, tym 

razem na Skype’ie (czat głosowy), więc mogłam pracować nad mówieniem. Nauczyłam 

się wielu nowych słów. (RO-13-CM-23) 

18. Na czacie poznałam stylistkę z Nowego Jorku. Teraz raz w tygodniu, w soboty, 

spotykamy się na Skype’ie. Ona jest Polką, ale umówiłyśmy się na czat po angielsku, 

bo chcę się nauczyć zwrotów związanych z modą. (PL-09-MM-20) 
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Jak widać z przedstawionych powyżej danych, istnieje dość duża różnica ilościowa 

między receptywnym, biernym korzystaniem z zasobów Internetu, a aktywnym 

współtworzeniem zawartości sieci. Nie jest to zaskakująca konstatacja: takie proporcje 

wydają się naturalne i dość powszechne, a więc zapewne nie są ograniczone do badanej 

próby. Zainteresowanie budzą jednak czynniki wpływające na decyzję respondentów 

o współtworzeniu zawartości blogów i forów dyskusyjnych.  

Przede wszystkim, takie formy współtworzenia zasobów online są typowe dla 

badanych studentów, którzy dość szeroko wypowiadają się na temat swoich 

indywidualnych zainteresowań (wypowiedzi 19-23). 

19. Fora internetowe umożliwiają mi kontakt z grupami ludzi ... grupami z całej Polski, 

które interesują się rekonstrukcjami historycznymi. (...) Kontaktujemy się towarzysko, 

dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, organizujemy spotkania. (PL-17-JKM-19) 

20. Wrzucam zdjęcia na stronę, bo pasjonuje mnie fotografia, śledzę też prace kolegów, że 

tak powiem, po fachu. Załączam komentarze do blogów literackich i edukacyjnych, bo 

jestem autorem książek i podręczników. Ostatnio współtworzyłem przedsięwzięcie 

“Blog roku”. (RO-17-CC-36) 

21. Zamierzam zacząć blogować na temat mody i fryzur. Na razie czekam, aż nazbiera się 

materiału, którym nie wstydziłabym się podzielić z innymi. (PL-09-MM-20)  

22. [jest tancerką i zamieszcza na stronach swoje klipy taneczne] Tańczę, więc na Youtube 

mam kilka filmów z konkursów tanecznych. (PL-12-MR-20) 

23. Zapisałem się do kilku forów sportowych. Nie znam osobiście ludzi, których sport 

interesuje, więc szukam sobie rozmówców na tych forach. Jeśli coś mnie zainteresuje, 

zaintryguje albo zniesmaczy, zamieszczam komentarz na forum. (PL-19-ED-19) 

Po wtóre, niektórzy badani przyznali, że tworzą zawartość sieci po to, by móc się 

dzielić wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi (wypowiedź 24), a także po to, żeby 

uzyskać informację zwrotną od innych internautów, w tym od ekspertów z danej 

dziedziny (wypowiedzi 25-26). 

24. Sam tworzę zawartość uaktualniając profile lub zamieszczając informacje, które mogą 

być interesujące dla przyjaciół, np. wiadomości o ciekawych wydarzeniach. (RO-15-SS-

23) 

25.  Czasem, kiedy szukam jakiejś szczególnej informacji, załączam komentarze do blogów 

specjalistycznych. (RO-8-VM-22) 

26. Często używam mediów społecznościowych, zwłaszcza w związku ze studiami. Razem 

z kolegami z grupy stworzyliśmy wiki, gdzie gromadzimy użyteczne materiały, linki do 

ważnych artykułów i wszystko to, czym chcemy się podzielić. Dzięki temu pomagamy 

sobie w nauce. (PL-01-AC-28) 

Ponadto, respondenci pracujący jako nauczyciele zauważyli, że jeśli uczy się 

języka obcego, to obecność w portalach społecznościowych czy dostępność elektroniczna 

stają się koniecznością zawodową (wypowiedzi 27-29). 
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27. Studenci byli zdziwieni, że mam konto na Facebooku, ale powiedziałam im, że 

uczestniczę w wielu projektach międzynarodowych, i obecność na Facebooku jest 

konieczna. W tych projektach biorę udział od 10 lat. (LV-16-KV-29) 

28. Pierwsze pytanie, jakie stawia się nowemu nauczycielowi, to czy ma konto na 

Facebooku lub innym portalu społecznościowym. (Ro-18-AC-23) 

29. Osobiście nie korzystam z portali społecznościowych. Myślę, że są odpowiednie dla 

nastolatków. Próbowałam, ale doszłam do wniosku, ze to nie dla mnie, wolę kontakty 

osobiste. Ale pewne narzędzia mogę wykorzystywać do celów zawodowych: np. 

używam Skype’a do kontaktów z uczniami. (LV-08-NP-34)  

Oprócz powodów, dla których respondenci zdecydowali się na współtworzenie 

zawartości sieci, nasze badanie miało dać odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy 

użytkownicy Internetu decydują się ograniczyć do receptywnego korzystania z Web 2.0. 

Niektóre wypowiedzi (30-32) sugerują, że powodem bierności internetowej może być 

przekonanie, że nie ma się niczego ciekawego do zaoferowania innym użytkownikom 

sieci. Inne komentarze dowodzą, że istotną przyczyną przewagi recepcji nad tworzeniem 

zawartości jest brak umiejętności wynikający z nieznajomości narzędzi 2.0 (wypowiedzi 

33-34). 

30. Nie udzielam się przesadnie w portalach społecznościowych, nie będę pisać, co jadłam 

na śniadanie. Należę do dwóch portali, ale rzadko odświeżam statusy, zależy od czasu, 

mam inne priorytety. No chyba, że coś mnie faktycznie zainteresuje, wtedy jestem 

bardziej aktywna. (RO-16-AU-25) 

31. Blogowanie mnie nie pociąga, bo nie lubię pisać o sobie. Żaden z moich przyjaciół nie 

prowadzi bloga. (PL-12-MR-20) 

32. [na pytanie: czy kiedyś zamieściłeś clip na Youtube?] Wiem, że to nic trudnego, ale nie 

interesuje mnie to. Nie mam nic, czym chciałbym się podzielić z innymi. I nawet nie 

chcę. Nie chodzi o to, że boję się, co inni mogliby pomyśleć o moich clipach. Po prostu 

nie mam takiej potrzeby. (LV-17-JB-23) 

33. Jeśli chodzi o podcasty, słucham wiadomości i muzyki z włoskiej stacji radiowej, dla 

językowej wprawy. Nie wiem, jak samodzielnie nagrać podcast i nie czuję takiej 

potrzeby. (RO-10-AI-20) 

34. Piszę teksty w swoim blogu i na wiki. Nie nagrywam materiałów audio, takich jak 

podcasty. Czasem znajduję je w sieci i wrzucam na stronę. Sam nie umiałabym ich 

nagrać. (PL-01-AC-28) 

2.4 Postrzeganie, przekonania i postawy  

Jednym z naszych celów badawczych było odkrycie jak uczący się definiują media 

społecznościowe. Po pierwsze, chcieliśmy sprawdzić jak rozumieją samo pojęcie i które z cech 

mediów społecznościowych uważają za najlepiej je określające i najbardziej znamienne. Po drugie, 

pragnęliśmy dowiedzieć się, czy uczniowie rzeczywiście zauważają przejście z Web 1.0 na Web 2.0 
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i czy to rozróżnienie jest w ogóle istotne dla ich codziennych poczynań. Poza tym, chcieliśmy 

zrozumieć poglądy uczniów zarówno na kwestię umiejętności niezbędnych do pomyślnego 

funkcjonowania w środowisku Web 2.0, jak i potencjału mediów społecznościowych w nauczaniu 

i uczeniu się języków. 

Pośród głównych cech mediów społecznościowych uczący się wymieniali niemal 

nieograniczone możliwości komunikacji w ich własnym języku, ale co istotniejsze, także ponad 

granicami i różnicami kulturowymi, zarówno dla celów zawodowych jak i prywatnych. Uczący się 

podkreślali, że media społecznościowe uwzględniają treści tekstowe, dźwiękowe i wizualne, a także 

wyrażali odczucie, iż Web 2.0 czyni ich pracę bardziej efektywną (wypowiedzi 35-41).  

35. Media społecznościowe reprezentują wirtualną globalizację, która jednoczy różne sfery, 

ludzi różnych narodowości, tradycji i wizji. Media te mieszczą w sobie technologię, 

interakcję społeczną i twórczość za pomocą słowa, tekstów dźwiękowych i wizualnych. 

(RO-6-CM-35) 

36. [Narzędzia Web 2.0] podkreślają znaczenie komunikowania się, uczenia się i wymiany 

opinii (PL-07-PN-22) 

37. Wspólne cechy wszystkich narzędzi Web 2.0 to pomoc ludziom w pozostawaniu 

w kontakcie, komunikowaniu się i szukaniu informacji. (PL-03-AR-21) 

38. Wszystkie narzędzia Web 2.0 ułatwiają komunikację i dostęp do informacji.   

(PL-01-AC-28) 

39. Dla mnie używanie aplikacji Web 2.0 to pasja, pragnienie dzielenia się wiedzą przez 

użytkowników z różnych stron świata, wypowiadających się na różne tematy.   

(RO-5-BS-25) 

40. [Sieci społecznościowe] pozwalają mi nieoficjalnie przedstawiać się innym ludziom lub 

firmom, itp. (RO-15-SS-23) 

41. Używam aplikacji Web 2.0 by ułatwić sobie pracę i efektywniej dysponować czasem. 

(RO-13-CM-23) 

Co ciekawe, zmiany w Internecie postrzegane są przez uczących się jako bardzo 

naturalne (wypowiedź 42). Uznali oni pojawienie się Internetu i jego rozwój jako czynniki 

pozytywnie wpływające na życie zarówno młodych jak i starszych ludzi (wypowiedź 43). 

Według niektórych opinii, Internet tworzy możliwości dostępu do informacji i lepszego 

komunikowania się, ale także do rozrywki (wypowiedzi 44-45). 

42. [Internet – 10 lat temu i teraz?] Różnice? Z nim czy bez niego? Dziś jest dużo bardziej 

dostępny, przynajmniej na Łotwie. Wiele starszych osób... oswoiło się już z używaniem 

Internetu, a 10 lat temu nie wiedzieli jak to robić. Zmieniło się wiele... Wyszukiwanie 

informacji stało się prostsze. (LV-03-JC-31) 

43. Myślę, że różnica między Internetem z lat 90-tych i dzisiejszym polega na tym, że dziś 

wszystko jest dużo lepiej rozwinięte, szerszy jest zasięg informacji; prawie każdy, kto 

ma łącze internetowe może zdobywać informacje. (RO-16-AU-25) 

44. Kiedyś Internet był źródłem informacji, teraz jest formą rozrywki. (PL-20-PM-20) 

45. Używam Internetu prawie codziennie: w pracy, ucząc się i dla rozrywki – oglądając 

filmy i słuchając muzyki. (LV-11-AJ-24) 
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Uczniowie postrzegają narzędzia Web 2.0 jako naturalny etap rozwoju Internetu 

i nie uznają zmiany Web 1.0 na Web 2.0 za coś dla nich istotnego. Przeciwnie, używają 

obu rodzajów narzędzi (Web 1.0 i Web 2.0) jako jednego, spójnego Internetu 

(wypowiedzi 46-47). 

46. Nie jestem świadomy(a) różnic między Internetem z lat 90-tych a Web 2.0, jestem 

zbyt młody(a). (PL-05-MM-22) 

47. [w odpowiedzi na pytanie o przydatność Facebook’a] Facebook to coś naturalnego. 

Ciężko dyskutować o przydatności powietrza, bo jest ono naturalne. (PL-18-JW-26) 

Ponadto, uczący się bardzo pozytywnie reagowali na media społecznościowe, nie 

tylko odnośnie życia prywatnego, lecz także potencjalnie traktując je jako część ich 

formalnej i nieformalnej edukacji. Zgodnie stwierdzili, iż media społecznościowe mogą 

być używane przez ich nauczycieli/uczniów i stwarzać nowe perspektywy w nauczaniu 

i uczeniu się (wykres 15).  

 

Wykres 15. Przekonania uczących się dotyczące mediów społecznościowych 

Wspomniane technologie nie tylko uznawane są za element naturalnego rozwoju, 

ale, co ciekawe, umiejętności potrzebne do ich wykorzystywania nie stanowią żadnej 

przeszkody (48-50). 
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48. [w odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobów przeszukiwania Internetu] Trudno 

powiedzieć. Wpisuję słowo kluczowe i znajduję to, co chcę. [...] Nie mam żadnych 

problemów [z używaniem Internetu] (PL-11-DS-19) 

49. Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, trzeba powiedzieć, że są łatwe w obsłudze, 

przystępne dla każdego użytkownika Internetu. (RO-15-SS-23) 

50. Nie sądzę, żeby media społecznościowe były czymś skomplikowanym. Jedynie czasami, 

kiedy zmienia się rozmieszczenie poszczególnych opcji, trudno jest się do tego 

przyzwyczaić. Nie lubię uczyć się nowego układu. (LV-20-ZU-23) 

Interesującym wydaje się jednak fakt, że na prośbę o wypowiedź na temat 

umiejętności niezbędnych do tego, by z powodzeniem używać technologii Web 2.0, 

uczący się wskazywali raczej na predyspozycje umysłowe, niż umiejętności techniczne. 

W szczególności wspominali gotowość do nauki (otwartość na nowe technologie i ich 

akceptację) oraz cierpliwość (wypowiedzi 51-53). 

51. Jeśli chodzi o umiejętności, najważniejsza jest otwartość, która jest zdolnością 

intelektualną. Próbowanie, szukanie i odkrywanie zamiast strachu. (PL-02-EN-24) 

52. Po pierwsze, trzeba potrafić uczyć się, być cierpliwym, gotowym do odkrywania nowych 

rzeczy i umieć szybko się w nich orientować. (LV-13-LH-22) 

53. [w odpowiedzi na pytanie o umiejętności potrzebne do używania mediów 

społecznościowych] Po pierwsze trzeba to lubić. Ja tego nie lubię. Trzeba mieć jakąś 

podstawową wiedzę; wiedzę jak się tym posługiwać. (LV-10-AD-37) 

Innym ważnym zagadnieniem poruszanym w niniejszym badaniu była postrzegana 

wartość mediów społecznościowych w nauce języków. Jak się okazało, zasoby, które 

postrzegane są jako najbardziej przydatne w nauce języków, to witryny internetowe 

poświęcone nauce języków, które oceniane są jako użyteczne przez 100% respondentów. 

Kolejnymi pod względem popularności źródłami są słowniki internetowe i oglądanie 

filmów online. W następnej kolejności wspominano odsłuchiwanie materiałów audio, 

a dalej uczestnicy badania wymieniali objaśnienia reguł gramatycznych, rozmowy 

tekstowe (chat) i fora internetowe – z niewielkimi różnicami między tymi zasobami, jeśli 

chodzi o miarę przydatności. Graficzny obraz badania przedstawiony jest na wykresie 16. 
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Wykres 16. Jak oceniasz użyteczność powyższych czynności w nauce języków? (gdzie 1 

jest oceną najwyższą) 

Interesujące wydają się też negatywne opinie uczących się na temat Internetu, 

z naciskiem na media społecznościowe. Niektórzy przyznają, że aktywne używanie Web 

2.0 może być czasochłonne, inni nie dowierzają jakości informacji internetowych, jeszcze 

inni skupili się na potencjalnych niebezpieczeństwach komunikowania się przez Internet. 

(wypowiedzi 54-56). 

54. Nie czytam blogów, bo nie mam na to czasu. Najpierw muszę oddać zadania domowe, 

potem jestem żoną i matką. Następnie mam jeszcze inne zobowiązania, więc nie mam 

czasu na zwykłe siedzenie. Nie interesuje mnie to. (LV-07-II-53) 

55. Dotarcie do moich uczniów wydaje mi się łatwiejszym przy pomocy czatów, czy innych 

mediów społecznościowych, chociaż nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie i nie 

można mieć do nich całkowitego zaufania; ale od strony zawodowej to nie problem – 

wiem, z kim rozmawiam. (LV-15-AA-34) 

56. Zapisałam się do kilku sieci społecznościowych, aby dowieść mojej córce, że Internet 

jest pełen kłamstw i że powinna uważać podejmując rozmowy na czatach. Nauczyłam 

ją, że niemądrym jest tracenie czasu z nierealnymi, wirtualnymi ludźmi. (RO-19-AB-

40) 
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2.5 Perspektywy i wnioski Rozdziału 2 

Dane zebrane podczas niniejszych badań i zaprezentowane w tym rozdziale 

rzucają nieco więcej światła na to, jak uczący się języków obcych w trzech 

nowoprzyjętych krajach UE postrzegają i używają mediów społecznościowych. Dokładnie 

rzecz ujmując, zaobserwować można następujące tendencje: 

 Internet jest postrzegany i używany przez uczestników badań jako 

wszechstronne narzędzie pracy, nauki i komunikacji.  

 Media społecznościowe uznawane są za integralną część Internetu, bez 

wyraźnie dostrzegalnej różnicy między Web 1.0 a Web 2.0. 

 W naturalny sposób pasywne użytkowanie mediów społecznościowych góruje 

nad czynnym (wykresy 13 i 14), co jest tendencją dotyczącą zarówno języków 

ojczystych, jak i obcych. Co ważne, osobiste zainteresowania są główną siłą 

napędową działań twórczych i aktywności. 

 Zdolności techniczne nie są postrzegane przez uczestników badania jako 

przeszkoda w użytkowaniu Internetu. Umiejętności te uznawane są raczej za 

oczywiste, z wyjątkiem sytuacji wymagających tworzenia treści. 

 Badani nie tylko świadomi są możliwości oferowanych przez media 

społecznościowe w nauce języków (wykres 15), ale także wykorzystują te 

media w ćwiczeniu języka, którego się uczą. Pomocne okazują się w tym 

przypadku zarówno materiały autentyczne, jak i specjalne witryny internetowe 

poświęcone nauce języków. 

Oczywiście, jako że badanie dotyczyło niewielkiej liczby respondentów 

reprezentujących specyficzną grupę społeczną, powyżej opisane tendencje powinny być 

traktowane raczej jako orientacyjne, a nie kategoryczne.  
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3 Wnioski i wskazówki praktyczne  
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Przedstawione badania są częścią większego projektu badawczego na temat roli 

mediów społecznościowych w uczeniu się i nauczaniu języka. Naszym celem było 

zbadanie pozycji mediów społecznościowych w trzech wybranych krajach Unii 

Europejskiej – Litwie, Polsce i Rumunii. Powodem wyboru nowoprzyjętych państw UE był 

fakt, że ich sytuacja społeczno-ekonomiczna w porównaniu ze standardami UE-27 jest 

nadal powszechnie uznawana za mniej sprzyjającą, między innymi w sferze 

wykorzystania technologii. Poza tym, uczący się w tych krajach zdają się mieć mniej 

sposobności do nauki języków za granicą. Jako że media społecznościowe mają potencjał 

do równoważenia szans w nauce języków, interesującym było zbadanie, jak uczący się 

rzeczywiście postrzegają media społecznościowe i jak ich używają na co dzień, 

a w szczególności w trakcie nauki języków obcych. 

W pierwszej części studium użyto danych statystycznych, by przedstawić rolę 

technologii w trzech wybranych krajach na tle wszystkich, 27-miu państw UE. W 

pozostałej części omówiono wyniki badań przeprowadzonych za pomocą metod 

jakościowych i ilościowych w celu poznania czynnych i pasywnych sposobów użytkowania 

Internetu ogólnie, a w szczególności mediów społecznościowych.  

 

3.1 Ograniczenia badania 

Niewątpliwie, niniejsze badania posiadają swoje ograniczenia, zarówno pod 

względem skali jak i metodologii. Po pierwsze, zebrane dane jakościowe cechują się 

ograniczoną skalą i dlatego płynące z nich wnioski wskazują jedynie na pewne tendencje 

i nie mogą być traktowane jako rozstrzygające. Ponadto, mimo, że wyniki badań wydają 

się być spójne dla wszystkich trzech omawianych państw, nie można ich odnosić do 

innych nowoprzyjętych państw UE. Takie rozszerzenie wniosków pozostaje kwestią 

zasługującą na uwagę w przyszłych pracach badawczych.  

Następnym ograniczeniem, które nie może być zignorowane jest fakt, że, jak 

wspomniano, próba badana była relatywnie niewielka i wysoce wyselekcjonowana. 

Uczestnicy badań to wyłącznie studenci uczelni wyższych z nastawionych na edukację 

lingwistyczną renomowanych ośrodków akademickich. Dlatego też, wyniki noszą cechy 

efektu sufitowego i nie mogą być uogólniane do całych populacji tych państw, czy nawet 

innych grup społecznych. W zasadzie, interesującym byłoby przebadanie innych grup 

ludności w tej samej grupie wiekowej i zaobserwowanie na ile ich posunięcia, 

spostrzeżenia i motywacje pokrywają się z tymi ujawnionymi podczas niniejszych badań. 

Ostatnią, lecz nie mniej ważną, grupą ograniczeń są te, które wynikają z samej 

procedury badawczej. Trzeba pamiętać, iż wywiady przeprowadzane były przez 15-tu 
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różnych badaczy. Choć wszyscy używali tego samego narzędzia badawczego, ich 

nastawienie nie było standaryzowane i mogli oni wykazywać pewną tendencyjność 

w czasie rozmów. Ponadto, wywiady przeprowadzane były w różnych językach, 

a odpowiedzi respondentów tłumaczone były z ich języków ojczystych (rumuńskiego, 

polskiego i łotewskiego) na angielski (chyba, że respondent preferował rozmowę po 

angielsku). W zasadzie, to właśnie tłumaczenia odpowiedzi podlegały analizie 

w niniejszym badaniu. 

3.2 Wnioski 

Dane statystyczne zaprezentowane w Rozdziale I niniejszej pracy badawczej 

wykazały, że różnice w wykorzystaniu i dostępności Internetu w Polsce, Rumunii i Łotwie 

w porównaniu ze średnią w UE są raczej niewielkie. Obiecującym jest fakt, że te trzy 

kraje wykazują stałą poprawę we właściwie wszystkich aspektach wykorzystania 

technologii, które podlegały badaniu, czyli rozpowszechnienia Internetu, jego 

indywidualnego użytkowania oraz postrzeganych umiejętności. Dane dotyczące Łotwy 

i Polski okazały się szczególnie optymistyczne, jako że wartości dotyczące takich działań 

online jak wyszukiwanie informacji, odbiór treści multimedialnych i kontakty 

z administracją publiczną w tych krajach przewyższały średnią dla wszystkich 27 krajów 

UE. To niewątpliwie dowodzi, że w trzech wspomnianych krajach Internet stał się 

nieodzowną częścią życia codziennego, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Taka konstatacja 

świadczy również o tym, że media społecznościowe mogą i powinny być stosowane 

w kontekstach edukacyjnych, po tym jak stały się codziennymi narzędziami zdobywania 

umiejętności. Potwierdzają to również dane statystyczne, które pokazują, że rola szkół 

i uniwersytetów w promocji kompetencji informatycznych jest dużo większa 

w nowoprzyjętych krajach Unii, niż ogólnie w UE-27.  

Na szczególną uwagę w kontekście powyższych badań zasługuje niezmiernie 

wysoki odsetek młodych ludzi (w wieku od 16 do 24 lat), jako stałych użytkowników 

komputerów w nowoprzyjętych krajach UE. Trzeba podkreślić, że procent ten na Łotwie, 

w Polsce i Rumunii jest nawet wyższy niż średnia UE-27. Właściwie większość badanych, 

których opinie i zwyczaje analizowaliśmy, reprezentuje tę właśnie grupę wiekową, co 

pozwoliło nam zaobserwować, w jakim stopniu masowa popularność nowych technologii 

pokrywa się z ich rzeczywistym wykorzystywaniem.  

Wyniki wyłaniające się z naszych badań jasno wskazują, że przedstawiciele 

wszystkich trzech państw są stałymi użytkownikami mediów społecznościowych, zarówno 

w językach ojczystych, jak i obcych, choć nie postrzegają Web 2.0 jako oddzielnej formy 
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Internetu. Nie jest to fakt zaskakujący, gdyż na zaobserwowanie ewolucyjnej natury 

każdego zjawiska potrzeba czasu. Ponieważ młody wiek badanych wyklucza tego typu 

obserwacje, łączą oni Web 1.0 i Web 2.0 w jeden, powszechny termin - Internet.  

Innym znaczącym odkryciem wynikającym z powyższych badań jest relatywnie 

duża rozbieżność między pasywnym i czynnym wykorzystaniem Internetu, z wyraźną 

przewagą tego pierwszego sposobu. Mimo, że tworzenie treści i dzielenie się nią są 

zasadniczymi cechami mediów społecznościowych, uważamy, że wykazana dominacja 

użytkowania pasywnego nie powinna być postrzegana w sposób pesymistyczny. Po 

pierwsze, tendencja ta odnosi się również do umiejętności językowych – zarówno 

w zakresie języka ojczystego jak i obcego - i można przypisać ją większemu obciążeniu 

kognitywnemu działań produktywnych. Ponadto, jak w przypadku innych zachowań 

komunikacyjnych, naturalnym wydaje się liczebna przewaga odbiorców nad 

potencjalnymi autorami. Ujmując to prościej: jeśli wszyscy będą mówić, kto będzie 

słuchał?  

Prawdopodobnie jednym z najważniejszych wniosków, który należy wyciągnąć 

z badania, jest możliwa korelacja między edukowaniem i poziomem zaawansowania 

w użytkowaniu mediów społecznościowych. Osiągnięcie tak dobrych wyników we 

wszystkich trzech krajach można, choćby częściowo, przypisać temu, że respondenci 

stanowili wysoko wyselekcjonowaną grupę studentów języków obcych. Można zatem 

przyjąć, że takie wyniki są również możliwe do osiągnięcia dla mniej wyselekcjonowanych 

grup uczniów i nauczycieli, jeśli zapewni się im się określony, dobrze zaprojektowany 

program szkoleniowy.  

3.3 Konsekwencje praktyczne 

Schematy użytkowania Internetu wyłaniające się z powyższych badań służą jako 

ważny wskaźnik kierunku, w którym podążać powinno szkolenie informatyczne dla 

nauczycieli z mniej uprzywilejowanych środowisk. Optymistycznym zjawiskiem jest to, że 

uczący się ze wszystkich trzech krajów - a niemal połowa z nich posiada też 

doświadczenie w nauczaniu - prezentują pozytywną postawę w kwestii wykorzystania 

Internetu i mediów społecznościowych jako narzędzi do nauki i nauczania języka. 

Z przekonaniem używają mediów społecznościowych w ramach własnych zainteresowań, 

edukacji i komunikowania się. W tej sytuacji uzasadnionym jest rozważenie włączenia 

specjalnych szkoleń poświęconym mediom społecznościowym do programów kształcenia 

nauczycieli. Celem sugerowanych szkoleń byłoby wyrównanie umiejętności posługiwania 

się mediami społecznościowymi przez nauczycieli i uczniów z mniej uprzywilejowanych 

środowisk. W rezultacie mogliby oni efektywnie używać narzędzi Web 2.0 i w pełni 
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wykorzystywać ich potencjał. Ufamy, że takie programy szkoleniowe nie tylko poszerzą 

repertuar pedagogiczny nauczycieli, ale także pomogą im nadążyć za uczniami, którzy 

codziennie rozwijają swoje kompetencje.  

Zważywszy na wyniki, które uzyskaliśmy, rozsądnym wydaje się ukierunkowanie 

wspomnianych szkoleń na zadania produktywne i odpowiednie umiejętności techniczne. 

Zwłaszcza, że uczestnicy badania często twierdzili, iż brak tych umiejętności był głównym 

powodem ich ograniczonej aktywności w Internecie. Ponadto, kluczowym jest fakt, że 

tego typu zadania są traktowane osobiście, z potencjałem przenoszenia ich na grunt 

edukacyjny. Mając to na uwadze i uwzględniwszy obszerną literaturę tematu, sugerujemy 

łączenie szkoleń w formie spotkań osobistych z pracą online. Szkolenia częściowo 

prowadzone za pomocą Internetu stworzą autentyczny kontekst dla wykorzystania 

mediów społecznościowych do wymiany myśli i komunikowania się.  

3.4 Spojrzenie w przyszłość  

Badania zaprezentowane powyżej otwierają wiele możliwości przyszłych 

opracowań. Interesujące byłoby, na przykład, poszerzenie zakresu badań tej samej grupy 

wiekowej o inne populacje i sprawdzenie, w jakim stopniu różnią się one pod względem 

użytkowania, postrzegania czy motywacji. Kolejnym ciekawym kierunkiem opracowań 

byłoby przebadanie innych grup wiekowych, szczególnie bardziej dojrzałych uczących się, 

by przyjrzeć się ich preferencjom dotyczącym wykorzystania nowych technologii w nauce 

języka. To szczególnie zajmujący temat w kontekście dwoistego rozumienia uczenia się, 

jako niekończącego się procesu i poprzednich doświadczeń dojrzałych słuchaczy 

w zakresie nabywania umiejętności językowych. 

Innym obiecującym obszarem do wykorzystania w przyszłych badaniach jest 

wprowadzenie wyraźniejszego podziału między odbieraniem, aktywnym współdziałaniem 

i tworzeniem treści w kontekście mediów społecznościowych. Jeśli pierwsze z zagadnień 

nie wymaga wyjaśnień, to już pozostałe dwa terminy - jak okazało się w trakcie badań - 

bywają używane zamiennie, mimo, że obciążenie kognitywne działań, które określają 

może być zupełnie odmienne. Kuszącym jest nawet uporządkowanie tych trzech form 

użytkowania mediów społecznościowych w sposób hierarchiczny. Przecież tworzenie 

treści w postaci pisania blogu lub nagrywania i publikowania podcastu jest zajęciem 

bardziej wymagającym intelektualnie, niż komentowanie aktywności kogoś innego. To 

zagadnienie powinno jednak być potraktowane bardziej szczegółowo w odrębnej pracy 

badawczej.  
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Chociaż badania przedstawione w powyższej pracy są przedsięwzięciem na małą 

skalę, wierzymy, że zbierając dane jakościowe, zdołaliśmy wskazać na główne kierunki 

i schematy w posługiwaniu się wybranymi aplikacjami mediów społecznościowych w życiu 

prywatnym i na niwie edukacji. Badania, które przeprowadziliśmy w zakresie Key 

Dialogue 3: „Nauczanie i uczenie się języków obcych za pośrednictwem mediów 

społecznościowych w nowoprzyjętych krajach Unii Europejskich” – części projektu 

europejskiego LS6 - wykazały, że mimo ogromnej popularności narzędzi Web 2.0 

w nowoprzyjętych krajach UE, ciągle jest wiele do poprawienia w zakresie sposobów 

posługiwania się tymi narzędziami, zwłaszcza w kontekście edukacji językowej. Będzie to 

brane pod uwagę podczas planowania, projektowania i przeprowadzania szkoleń na 

temat mediów społecznościowych dla osób nauczających języków.  
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