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EE--learning na lektoracie języka learning na lektoracie języka 

koptyjskiego w opinii koptyjskiego w opinii 

wykładowcy i studentówwykładowcy i studentów

dr Joanna Małocha 
(UPJPII w Krakowie)

• Informatyzacja edukacji – FAKT

• Informatyka na lektoratach – FAKT 
(por CALL)

• Informatyka na lektoracie języka 
starożytnego - ?

A JAKŻE!!!

Nawet na koptyjskim ☺
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Język koptyjski Język koptyjski 
• Należy do rodziny języków 

afroazjatyckich; ostatnia faza 
rozwoju j. egipskiego (24 litery 
alfabetu greckiego + 7 znaków 
z pisma demotycznego)

• Bogate piśmiennictwo 
historyczne, liturgiczne, 
teologiczne (gnoza)

• Język liturgii oraz niewielkich 
ośrodków w G. Egipcie, 
od XX w. obecny w egipskim 
szkolnictwie

• Dialekty 
saidzki 
i bohairski

• Ośrodki badawcze: 
The Institute of Coptic Studies w Kairze, L’École 
biblique et archéologique w Jerozolimie 

• Kursy w 47 krajach świata

• „Rynek” pomocy dydaktycznych?
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„Konstrukcja” zajęć „Konstrukcja” zajęć ee--learningowychlearningowych

• Monograf  j. koptyjskiego dla studentów 
WT i WHiDK UPJPII

• Tryb asynchroniczny 
• Blended learning
• Platformy: 2010/11 – Blackboard, 

2011-2014 – Moodle
• 1 rok nauki – 2 x 3 zajęcia na platformie 

(= 2 godz. lekcyjne)
• Szkolenie dla studentów

• Nietypowa trudność

• Etykieta
• Zasób (PDF, linki)
• Składowe: zadania  (sposób oceniania) + forum
• Kalendarz
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• Przykładowe elementy zasobu w postaci 
plików PDF1, PDF2, PDF3
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Zajęcia na platformie Zajęcia na platformie -- opinia lektoraopinia lektora

Zalety:
• uatrakcyjnienie procesu nauczania
• szybka i łatwa aktualizacja treści 

edukacyjnych
• możliwość monitorowania procesu 

dydaktycznego i postępu uczestników
• możliwość włączenia specyficznego materiału 

autentycznego
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Zajęcia na platformie Zajęcia na platformie -- opinia lektoraopinia lektora

Wady:
• duży wkład pracy 
• wątpliwość co do samodzielności
• brak kompetencji informatycznych ze strony 

studentów (sic!)
• prokrastynacja – kłopoty ze studencką 

samodyscypliną 
• mankament techniczny platformy (alfabet!)
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Zajęcia na platformie Zajęcia na platformie –– opinia studentówopinia studentów
-- badaniabadania

• Metoda badawcza – anonimowa ankieta
• Próba statystyczna: 
- 48 studentów Wydziału Historii 

i Dziedzictwa Kulturowego oraz Wydziału 
Teologicznego UPJPII w Krakowie 
z różnych lat studiów stacjonarnych

- cztery grupy uczące się j. koptyjskiego na 
przestrzeni lat 2010 – 2014, liczące od 10 
do 15 osób 

Pytanie otwarte: Czy brał/a już Pan/i udział 
w kursach prowadzonych na platformie e-
learningowej? Jeśli tak to jakiego rodzaju były 
to szkolenia (np. akademickie, 
pozaakademickie)?

• 48 ankietowanych udzieliło odpowiedzi

• 31 osób nie korzystało z nauczania zdalnego

• 17 respondentów uczestniczyło w zajęciach 
na platformie e-learningowej w ramach kursów 
akademickich (gł. językowych) + 4 osoby 
korzystały z innych szkoleń
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Pytanie zamknięte: Czy Pana/i zdaniem zajęcia 

na platformie edukacyjnej są dobrym 

sposobem uatrakcyjnienia nauki języka 

koptyjskiego?

Tak (45)

Nie (2)

Brak (1)

Pytanie półotwarte: Jakie dostrzega Pan/i korzyści 

płynące z przeprowadzenia części zajęć języka 

koptyjskiego na platformie e-learningowej? 

Brak konieczności przychodzenia do sali, aby wziąć udział 
w zajęciach - 24 (4)

Duża ilość czasu na rozwiązanie zadań - 29 (3)

Różnorodność zadawanych ćwiczeń językowych - 29 (3)

Dowolność w wyborze czasu, tempa i miejsca nauki Dowolność w wyborze czasu, tempa i miejsca nauki -- 38 (1)38 (1)

Możliwość ćwiczenia samodyscypliny - 32 (2)

Uzyskanie szybkiej odpowiedzi zwrotnej od nauczyciela - 19 (5)

Spostrzeżenia własne: brak
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Pytanie półotwarte: Jakie zauważa Pan/i niedogodności, 

wynikające z przeprowadzania części zajęć języka 

koptyjskiego w formie e-learningowej?

Sztywność terminów przesyłania rozwiązań ćwiczeń - 3 (4)

Czasochłonność rozwiązywania zadań - 0

Zbyt duża trudność materiału, jaki należało przyswoić - 0

Występowanie problemów technicznych - 15 (3)

Brak kontaktu z językiem mówionym Brak kontaktu z językiem mówionym -- 39 (1)39 (1)

Brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym - 27 (2)

Spostrzeżenia własne: niemożność użycia na platformie 
czcionki koptyjskiej (7 respondentów)

Pytanie otwarte: W jaki sposób 

udoskonaliłby/łaby Pan/i zajęcia z języka 

koptyjskiego prowadzone na platformie 

e-learnigowej?

• 11 respondentów udzieliło odpowiedzi:

- korzystanie z większej ilości funkcji 

oferowanych przez platformę

- usunięcie ograniczeń związanych z brakiem 

czcionki i korzystanie np. ze „słownika pojęć”
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Zajęcia na platformie Zajęcia na platformie –– opinia studentówopinia studentów
-- wnioskiwnioski

• w większości – pierwsza styczność z kursem 
na platformie

• atrakcyjna forma nauki j. koptyjskiego
• najważniejsze zalety: elastyczność procesu 

dydaktycznego oraz rozwijanie osobowości 
i motywacji plus zróżnicowanie materiałów 
dydaktycznych

• najmniej istotna zaleta: dodatkowy kontakt 
z wykładowcą i szybsza ocena

Zajęcia na platformie Zajęcia na platformie –– opinia studentówopinia studentów
-- wnioskiwnioski

• najpoważniejszy mankament: brak kontaktu 
z językiem mówionym, ale nie z wykładowcą 
(a zatem materiały audio?) oraz problemy 
techniczne (np. przerwanie sygnału)

• najmniej uciążliwe: sztywne terminy
• trudność i czasochłonność ćwiczeń nie 

stanowią trudności
• podkreślono: ograniczenia w użytkowaniu 

platformy w języku koptyjskim – płaszczyzna 
do rozwoju 
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PodsumowującPodsumowując

• Warto stosować nowoczesne narzędzia 
w nauczaniu  nienowoczesnych dziedzin
mimo dodatkowych kłopotów technicznych 
i konieczności szukania niestandardowych 
rozwiązań

• Kwestia przeanalizowania 
i wyselekcjonowania materiałów 
dydaktycznych do nauczania koptyjskiego 
z zasobów Internetu 

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!

YyYyephmephm!!ot not n!!twtentwten!!


