
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie W krajach rozwijających się, w których szkolnictwo wyższe boryka się z 

poważnymi wyzwaniami na wielu poziomach, rośnie presja, aby zapewnić, że 

możliwości technologiczne są postrzegane w kontekście potrzeb 

edukacyjnych. To studium przypadku (przeprowadzone na Uniwersytecie w 

Kapsztadzie) dowodzi, że kluczową rolą technologii edukacyjnych jest 

dostarczanie dodatkowych strategii, które można wykorzystać do sprostania 

poważnym wyzwaniom środowiskowym i edukacyjnym, przed którymi stoją 

nauczyciele i studenci szkół wyższych. Pokazuje, w jaki sposób konkretne i 

dokładnie przemyślane interwencje z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych mogą być wykorzystywane do 

rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem i uczeniem się w 

kontekście instytucji szkolnictwa wyższego w RPA. Korzystanie z 

interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych w celu rozwijania umiejętności 

czytania i pisania matematycznego: Ekonomia na poziomie uniwersyteckim 

stwarza szczególne trudności studentom, ponieważ wykładowcy zakładają 

wcześniejszą wiedzę o ekonomii. Niestety, wielu studentów z wcześniej 

upośledzonych społeczności ma bardzo ograniczoną wiedzę na temat 

ekonomii na początku kariery uniwersyteckiej. Niedostatecznie 

przygotowani studenci pierwszego roku napotykają dalsze trudności ze 

względu na brak akademickich umiejętności czytania i pisania. Projekt Badań 

Przemysłowych (Carr i in., 2002) został opracowany, aby zająć się 

umiejętnościami ekonomicznymi, jednocześnie zajmując się umiejętnościami 

językowymi i komunikacyjnymi studentów ekonomii UCT. Interaktywne 

arkusze kalkulacyjne programu Excel w połączeniu z krótkimi zadaniami 

pisemnymi w formie dyskusji online, krótkich esejów, raportów i prezentacji 

zostały wykorzystane na kursach ekonomii rozwoju akademickiego na UCT. 

Te zadania lub zajęcia zapewniły studentom szereg możliwości rozwijania 

zrozumienia dyskursów ekonomicznych poprzez pisanie z ekonomii. Chociaż 

Carr i in. (2002: 5) stwierdzili, że trudno jest zmierzyć wpływ tych 

samouczków, które stanowiły niewielką część programu nauczania ekonomii 

na pierwszym roku, zauważyli, że interaktywne arkusze kalkulacyjne były 

skutecznymi narzędziami nauczania, ponieważ nauczyciele byli w stanie 

skupić uwagę uczniów na ekonomii kwestie, a nie kwestie proceduralne, 

oraz że jakość artykułów przygotowywanych przez uczniów poprawiła się 

dzięki informacjom zwrotnym w trybie online dostarczonym podczas 
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procesu redagowania artykułów w Internecie. Ten projekt programowy 

demonstruje wykorzystanie technologii edukacyjnych w połączeniu z 

bezpośrednimi zajęciami w zakresie rozwijania umiejętności czytania i 

pisania uczniów. Wykorzystywanie technologii edukacyjnych do zarządzania 

samouczkami w dużych klasach: wiele kursów uniwersyteckich opiera się na 

teorii i zakłada, że uczniowie mają wiedzę lub doświadczenie w świecie 

rzeczywistym, a zatem mogą tworzyć powiązania między teorią a praktyką. 

Studenci często mają ograniczone doświadczenie lub wiedzę praktyczną i 

dlatego mają trudności ze zrozumieniem teorii. Wersja reżyserska została 

wyprodukowana i wykorzystana na kursie filmowym i medialnym w UCT, aby 

zapewnić studentom wgląd w praktyczne procesy związane z produkcją 

filmów bez angażowania się w faktyczny proces montażu. Wystawianie 

uczniów na rzeczywistą edycję jest kosztowne i niepraktyczne w przypadku 

dużego kursu. Interwencja zapewniła indywidualnym uczniom autentyczne 

środowisko uczenia się poprzez symulację. Uczniowie sekwencjonowali klipy 

filmowe, symulując w ten sposób rolę montażysty poprzez uproszczoną 

wersję procesu montażu. W ten sposób nacisk kładzie się na kluczowe 

aspekty uczenia się narracji filmowej i widowni oraz łączy teorię z „praktyką” 

montażu filmowego. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Instytucje szkolnictwa wyższego (HEI) 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym w 

Afryce Południowej: jedna strategia rozwiązywania problemów związanych z 

nauczaniem i uczeniem się 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Nauczyciele uczelni 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Notatki z wykładów online, strumieniowe nagrania wykładów, DVD, 

multimedia, w tym cyfrowe wideo, klipy audio i animacje, blogi, forum, 

bramki informacyjne. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Podobnie jak w przypadku szkolnictwa wyższego na całym świecie, 

szkolnictwo wyższe w RPA znajduje się pod presją zwiększania udziału 

różnych grup studentów i rozwijania umiejętności wymaganych w szybko 

zmieniającym się społeczeństwie. Edukacja jest postrzegana jako jeden z 

kluczowych mechanizmów transformacji społecznej. Właśnie w tym 

kontekście edukacyjnym pojawiły się nowe możliwości dla technologii 

edukacyjnych. Główne wyzwania w nauczaniu i uczeniu się, przed którymi 

stoi szkolnictwo wyższe, dotyczą różnorodności studentów, która obejmuje 

między innymi różnorodność ich przygotowania akademickiego, języka i 

wykształcenia. Nauczanie i uczenie się w południowoafrykańskim 

szkolnictwie wyższym musi także borykać się z głęboko zakorzenionymi, 

złożonymi problemami i problemami wynikającymi przede wszystkim z 

wcześniej podzielonego rasowo i nierównego systemu edukacji. Ponadto 



duże klasy są cechą charakterystyczną większości kursów uniwersyteckich, 

co stanowi dodatkowe wyzwanie w nauczaniu zróżnicowanej populacji 

studentów. Południowoafrykańskie instytucje szkolnictwa wyższego stoją 

przed niezliczonymi wyzwaniami w zakresie nauczania i uczenia się. W tym 

studium przypadku przyjrzymy się sposobom wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w odpowiedzi na te wyzwania w jednej z 

uczelni w RPA. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Model został uzasadniony przykładami zastosowania technologii 

edukacyjnych do nauczania umiejętności matematycznych, umiejętności 

akademickich, zarządzania dużymi klasami oraz sposobów wpływania na 

projektowanie programów nauczania. Naszym argumentem jest to, że sama 

technologia nie jest rozwiązaniem wyzwań edukacyjnych, przed którymi stoi 

RPA. Wyzwania polegają na zidentyfikowaniu i konceptualizacji sposobów, w 

jakie technologia edukacyjna może w użyteczny sposób przyczynić się do 

uczenia się przez uczniów, programu nauczania i projektów pedagogicznych. 

Studium przypadku pokazuje i dowodzi, że technologia edukacyjna ma do 

odegrania kluczową rolę w szkolnictwie wyższym w RPA jako jedna ze 

strategii rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem i uczeniem się. 

To zmusza projektantów uczenia się do ponownego przemyślenia roli 

technologii edukacyjnej w szerszych interwencjach edukacyjnych, które są 

kształtowane przez potrzeby edukacyjne, a nie napędzane technologicznie. 

Kraj RPA 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

University of Cape Town, Republika Południowej Afryki 
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