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Заглавие  

Въведение В развиващите се страни, където висшето образование е 
изпълнено със сериозни предизвикателства на 
множество нива, се увеличава натискът да се гарантира, 
че технологичните възможности се разглеждат в 
контекста на образователните потребности. Този казус 
(проведен в Университета в Кейптаун) твърди, че 
централната роля на образователните технологии е да 
предоставят допълнителни стратегии, които могат да се 
използват за справяне със сериозните екологични и 
образователни предизвикателства, пред които са 
изправени преподавателите и студентите във висшето 
образование. Той показва как специфични и внимателно 
обмислени интервенции с използване на ИКТ могат да 
бъдат използвани за справяне с проблемите на 
преподаването и ученето по отношение на контекста на 
висшите учебни заведения в Южна Африка. 

Използване на интерактивни електронни таблици за 
развиване на умения за математическа грамотност: 
Икономиката на университетско ниво създава особени 
трудности за студентите, тъй като преподавателите 
очакнат предварителни познания по икономика. За 
съжаление много студенти от общности в неравностойно 
положение имат много ограничени познания за 
икономиката в началото на университетската си кариера. 
Неподготвените студенти от първа година срещат 
допълнителни трудности поради липса на умения за 
академична грамотност. Проектът за промишлени 
изследвания (Carr et al., 2002) е предназначен за справяне 
с икономическата грамотност, като същевременно се 
занимава с езикови и комуникативни умения на 
студентите от икономическия университет. 
Интерактивни електронни таблици на Excel във връзка с 
кратки задачи за писане под формата на онлайн 
дискусии, кратки есета, доклади и презентации бяха 
използвани в курсовете по икономическо развитие в UCT. 
Тези задачи или дейности предоставиха редица 
възможности на учениците да развият разбирането си за 
икономическите дискурси чрез писане. Въпреки Carr et al. 
(2002: 5) е трудно да се измери въздействието на тези 
уроци, които формират малка част от учебната програма 
за първа година по икономика, те отбелязват, че 
интерактивните електронни таблици са ефективни 
инструменти за преподаване, тъй като преподавателите 
могат да фокусират вниманието на учениците върху 



въпроси от икономиката, а не процедурни въпроси и че 
качеството на статиите, произведени от студенти, се е 
подобрило благодарение на онлайн обратната връзка, 
предоставена по време на процеса на изготвяне на статии 
онлайн. Този учебен проект демонстрира използването 
на образователни технологии заедно с присъственото 
обучение при справяне на студентите с академичната 
грамотност. 

Използване на образователни технологии за управление 
на уроци в големи класове: Много университетски 
курсове са ориентирани към теорията и предполагат, че 
студентите имат знания или опит от реалния свят и 
следователно могат да направят връзките между 
теорията и практиката. Студентите често имат ограничен 
опит или практически знания и поради това имат 
затруднения в разбирането на теорията. „Director’s Cut“ е 
продуциран и използван в курс по филми и медии в UCT, 
за да предостави на студентите разбиране за 
практическите процеси, участващи във 
филмопроизводството, без да участват в действителния 
процес на монтаж. Даването на възможност на 
студентите за действително редактиране е скъпо и 
непрактично в голям курс. Процедурата предостави на 
отделни ученици автентична учебна среда чрез 
симулация. Студентите обработват филмови клипове, 
като по този начин симулират ролята на редактор чрез 
опростена версия на процеса на редактиране. По този 
начин фокусът е върху ключовите учебни аспекти на 
филмовия разказ и зрителска дейност и свързаната 
теория с „практиката“ на монтаж на филми. 

Тип на институцията Висши учебни заведения 

Използвана методология Ролята на ИКТ във висшето образование в Южна Африка: 
Една стратегия за справяне с предизвикателствата, 
свързани с преподаването и ученето 

Тип преподавател Преподаватели във висши учебни заведения 

Използвани инструменти Бележки за лекции онлайн, стрийминг на видеоклипове 
от лекции, DVD, мултимедия, включително цифрово 
видео, аудио клипове и анимации, блогове, форум, 
информационни портали 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Както висшето образование в световен мащаб, така и 
южноафриканското висше образование е под натиск да 
увеличи участието на различни групи студенти и да 
създаде уменията, необходими за бързо променящото се 
общество. Образованието се разглежда като един от 
ключовите механизми за постигане на социална 
трансформация. Именно в този образователен контекст 
се появиха нови възможности за образователни 
технологии. Основните предизвикателства за 
преподаване и учене, пред които е изправено висшето 
образование, се въртят около студентското 
многообразие, което включва, наред с други, 
разнообразието в академичната подготовка на 



студентите, езика и образованието им. Преподаването и 
ученето в южноафриканското висше образование също 
трябва да се бори с дълбоко вкоренени сложни проблеми, 
произтичащи главно от расово разделена и 
неравномерна образователна система. Освен това 
големите класове са ендемична характеристика на 
повечето университетски курсове, което създава 
допълнително предизвикателство при преподаването на 
разнообразна студентска популация. Институциите за 
висше образование в Южна Африка са изправени пред 
безброй предизвикателства при преподаването и 
ученето. Чрез този казус разглеждаме начините, по които 
ИКТ са били използвани за отговор на тези 
предизвикателства в една южноафриканска институция 
за висше образование. 

Изводи и препоръки Моделът е обоснован с примери за прилагане на 
образователни технологии за преподаване на 
математическа грамотност, академична грамотност, 
управление на големи класове и начини за влияние върху 
дизайна на учебната програма. Нашият аргумент е, че 
технологията сама по себе си не е решение на 
образователните предизвикателства, с които се сблъсква 
Южна Африка. Предизвикателствата се крият в 
идентифицирането и концептуализирането на начините, 
по които образователните технологии могат полезно да 
допринесат за учебния опит на учениците, учебната 
програма и педагогическите проекти. Казусът 
демонстрира и твърди, че образователните технологии 
имат ключова роля в южноафриканското висше 
образование като една от стратегиите за справяне с 
проблемите на преподаването и ученето. Това 
предизвиква дизайнерите на учебни програми да 
преосмислят ролята на образователните технологии в 
рамките на по-широки образователни интервенции, 
които са оформени от образователни потребности, а не са 
технологично задвижвани. 

Държава ЮАР 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Кейптаунски университет 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и 

не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


