
   
 

3 rd Studju ta 'Każ 

Punt Kontenut 

Introduzzjoni Fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn l-edukazzjoni ogħla hija mimlija sfidi serji fuq livelli multipli, hemm pressjoni dejjem tiżdied biex jiġi żgurat li l-

possibbiltajiet teknoloġiċi jitqiesu fil-kuntest tal-ħtiġijiet edukattivi. Dan l-istudju tal-każ (imwettaq fl-Università ta ’Cape Town) jargumenta li rwol ċentrali 

tat-teknoloġija edukattiva huwa li tipprovdi strateġiji addizzjonali li jistgħu jintużaw biex jindirizzaw l-isfidi ambjentali u edukattivi serji li jiffaċċjaw l-

edukaturi u l-istudenti fl-edukazzjoni ogħla. Juri kif jistgħu jintużaw interventi speċifiċi u kkunsidrati bir-reqqa li jużaw l-ICTs biex jindirizzaw tħassib 

dwar tagħlim u tagħlim rigward il-kuntest tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja tal-Afrika t'Isfel. 

Uża spreadsheets interattivi biex tiżviluppa ħiliet tal-litteriżmu matematiku:  L-ekonomija fil-livell universitarju toħloq partikolarment 
diffikultajiet għall-istudenti peress li l-letturi jassumu għarfien minn qabel ta 'l-ekonomija. Sfortunatament, bosta studenti minn komunitajiet żvantaġġati 

qabel għandhom għarfien limitat ħafna tal-ekonomija fil-bidu tal-karrieri universitarji tagħhom. Studenti ta 'l-ewwel sena li mhumiex preparati biżżejjed 

jiltaqgħu ma' aktar diffikultajiet minħabba nuqqas ta 'ħiliet ta' litteriżmu akkademiku. Il-Proġett ta 'Riċerka Industrijali (Carr et al., 2002) kien iddisinjat 

biex jindirizza l-litteriżmu ekonomiku filwaqt li fl-istess ħin jittratta l-ħiliet lingwistiċi u ta' komunikazzjoni ta 'studenti ekonomiċi UCT. Spreadsheets 

interattivi ta ’l-Excel flimkien ma’ kompiti qosra ta ’kitba fil-forma ta’ diskussjonijiet online, esejs qosra, rapporti u preżentazzjonijiet intużaw f’korsijiet ta 

’l-ekonomija ta’ l-iżvilupp akkademiku fl-UCT. Dawn il-kompiti jew attivitajiet ipprovdew firxa ta 'opportunitajiet għall-istudenti biex jiżviluppaw fehim ta' 

diskorsi ekonomiċi permezz tal-kitba fl-ekonomija. Għalkemm Carr et al. (2002: 5) sabuha diffiċli biex ikejlu l-impatt ta 'dawn it-tutorials, li ffurmaw parti 

żgħira mill-kurrikulu ta' l-ekonomija ta 'l-ewwel sena, huma osservaw li l-spreadsheets interattivi kienu għodod ta' tagħlim effettivi billi t-tuturi kienu 

kapaċi jiffukaw l-attenzjoni ta 'l-istudenti fuq l-ekonomija kwistjonijiet minflok kwistjonijiet proċedurali u li l-kwalità tal-artikli prodotti mill-istudenti tjiebet 

minħabba r-rispons onlajn ipprovdut matul il-proċess tal-abbozzar tal-artikli online. Dan il-proġett tal-kurrikulu juri l-użu tat-teknoloġija edukattiva 

flimkien ma 'attivitajiet wiċċ imb'wiċċ fl-indirizzar tal-ħiliet tal-litteriżmu akkademiku tal-istudenti. 5) sabuha diffiċli biex ikejlu l-impatt ta 'dawn it-tutorials, 

li kienu jiffurmaw parti żgħira mill-kurrikulu ta' l-ekonomija ta 'l-ewwel sena, huma osservaw li l-spreadsheets interattivi kienu għodod ta' tagħlim effettivi 

billi t-tuturi kienu kapaċi jiffukaw l-attenzjoni ta 'l-istudenti fuq kwistjonijiet ta' ekonomija aktar milli kwistjonijiet proċedurali u li l-kwalità tal-artikli prodotti 

mill-istudenti tjiebet minħabba l-feedback onlajn ipprovdut matul il-proċess tal-abbozzar tal-artikli online. Dan il-proġett tal-kurrikulu juri l-użu tat-

teknoloġija edukattiva flimkien ma  

'attivitajiet wiċċ imb'wiċċ fl-indirizzar tal-ħiliet tal-litteriżmu akkademiku tal-istudenti. 5) sabuha diffiċli biex ikejlu l-impatt ta 'dawn it-tutorials, li kienu 
jiffurmaw parti żgħira mill-kurrikulu ta'  

l-ekonomija ta 'l-ewwel sena, huma osservaw li l-spreadsheets interattivi kienu għodod ta' tagħlim effettivi billi t-tuturi kienu kapaċi jiffukaw l-attenzjoni ta 'l-
istudenti fuq kwistjonijiet ta' ekonomija aktar milli kwis 

Uża teknoloġija edukattiva biex timmaniġġja tutorials fi klassijiet kbar: Ħafna korsijiet universitarji huma mmexxija mit-teorija u jassumu li l-istudenti 

għandhom għarfien jew esperjenza fid-dinja reali u jistgħu għalhekk jagħmlu r-rabtiet bejn it-teorija u l-prattika. L-istudenti ħafna drabi jkollhom esperjenza limitata 
jew għarfien prattiku u għalhekk għandhom diffikultà biex jifhmu t-teorija. Id-Direttur tal-Qatgħa ġie prodott u użat f'kors tal-Films u l-Midja fl-UCT biex jipprovdi lill-
istudenti b'għarfien dwar il-proċessi prattiċi involuti fil-produzzjoni tal-films mingħajr ma jinvolvu ruħhom fil-proċess attwali ta 'editjar. L-espożizzjoni tal-istudenti 
għall-editjar attwali hija għalja u mhix prattika f'kors kbir. L-intervent ipprovda lill-istudenti individwali b'ambjent ta 'tagħlim awtentiku permezz ta' simulazzjoni. L-
istudenti sekwenzaw filmati, u għalhekk jissimulaw ir-rwol ta 'editur permezz ta' verżjoni simplifikata tal-proċess ta 'editjar. B'dan il-mod, l-enfasi hija fuq aspetti 
ewlenin tat-tagħlim tan-narrattiva tal-films u l-ispettorat u t-teorija marbuta mal-'prattika 'tal-editjar tal-films. Istituzzjonijiet ta 'Edukazzjoni Ogħla (HEIs) 

Tip ta 'istituzzjoni 
involut  

Titolu tal 
metodoloġija użata 

Ir-rwol tal-ICTs fl-edukazzjoni ogħla fl-Afrika t'Isfel: Strateġija waħda biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-tagħlim 

Tip ta 'edukatur Edukaturi tal-HEIs 

Għodda / għodod użati Noti tal-Lecture onlajn, streaming ta 'vidjows ta' lectures, DVD, Multimedia inkluż vidjow diġitali, klipps awdjo u Animazzjonijiet, blogs, forum, 
portal ta 'informazzjoni. 

Sfidi Ewlenin, 
Suċċess Ewlenin & 

Fatturi li Jippermettu 

Bħalma huwa l-każ fl-edukazzjoni ogħla globalment, l-edukazzjoni ogħla ta ’l-Afrika t’Isfel hija taħt pressjoni biex iżżid il-parteċipazzjoni minn gruppi differenti ta’ 

studenti u biex tipproduċi l-ħiliet meħtieġa għal soċjetà li tinbidel malajr. L-edukazzjoni hija meqjusa bħala wieħed mill-mekkaniżmi ewlenin biex tinkiseb  
trasformazzjoni soċjali. Huwa f'dan il-kuntest edukattiv li qamu opportunitajiet ġodda għat-teknoloġija edukattiva. L-isfidi ewlenin tat-tagħlim li jiffaċċjaw l-
edukazzjoni ogħla jduru madwar id-diversità tal-istudenti, li tinkludi, fost oħrajn, id-diversità fit-tħejjija akkademika tal-istudenti, il-lingwa u l-isfond tal-iskola. It-
tagħlim u t-tagħlim fl-edukazzjoni ogħla ta ’l-Afrika t’Isfel iridu wkoll jissieltu ma’ kwistjonijiet u problemi kumplessi ta ’għeruq fondi li ġejjin primarjament minn 
sistema ta’ edukazzjoni maqsuma qabel u razzjali u mhux ugwali. Barra minn hekk, klassijiet kbar huma karatteristika endemika tal-biċċa l-kbira tal-korsijiet 
universitarji li joħolqu sfida addizzjonali fit-tagħlim ta 'popolazzjoni diversa ta' studenti. L-istituzzjonijiet ta 'edukazzjoni ogħla ta' l-Afrika t'Isfel qed iħabbtu wiċċhom 
ma 'numru kbir ta' sfidi ta 'tagħlim u tagħlim. Permezz ta 'dan l-istudju tal-każ, inħarsu lejn modi li bihom l-ICTs intużaw biex jirrispondu għal dawn l-isfidi 
f'istituzzjoni waħda ta' edukazzjoni ogħla ta 'l-Afrika t'Isfel. 



   
Lezzjonijiet li Tgħallimt & 

Rakkomandazzjonijiet 
Il-mudell ġie ssostanzjat b'eżempji ta 'l-applikazzjoni ta' teknoloġiji edukattivi għat-tagħlim tal-litteriżmu matematiku, il-litteriżmu akkademiku, il-ġestjoni 
ta 'klassijiet kbar, u modi ta' kif jinfluwenza d-disinn tal-kurrikulu. L-argument tagħna huwa li t-teknoloġija waħedha mhix soluzzjoni għall-isfidi edukattivi 
ffaċċjati fl-Afrika t'Isfel. L-isfidi jinsabu fl-identifikazzjoni u l-kunċettwalizzazzjoni ta 'modi li t-teknoloġija edukattiva tista' tikkontribwixxi b'mod utli għal 
esperjenzi ta 'tagħlim ta' studenti, kurrikulu u disinni pedagoġiċi. L-istudju tal-każ juri u jargumenta li t-teknoloġija edukattiva għandha rwol ewlieni 
x'taqdi fl-edukazzjoni ogħla ta 'l-Afrika t'Isfel bħala waħda mill-istrateġiji biex jiġu indirizzati tħassib dwar it-tagħlim u t-tagħlim. 
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