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This report identifies effective strategies to tackle skills imbalances in South Africa.
This book asks how governments in Africa can use evidence to improve their policies and programmes, and ultimately, to achieve positive change for their citizens. Looking at different evidence sources across a range of contexts, the book brings policy makers and researchers together to uncover what does and doesn’t work and why. Case studies are drawn from five countries and the ECOWAS (west African) region, and a range of sectors from education, wildlife, sanitation, through to government procurement processes. The book is supported by a range of
policy briefs and videos intended to be both practical and critically rigorous. It uses evidence sources such as evaluations, research synthesis and citizen engagement to show how these cases succeeded in informing policy and practice. The voices of policy makers are key to the book, ensuring that the examples deployed are useful to practitioners and researchers alike. This innovative book will be perfect for policy makers, practitioners in government and civil society, and researchers and academics with an interest in how evidence can be used to support
policy making in Africa. The Open Access version of this book, available at https://doi.org/10.4324/9781003007043, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license
Paradijs aan de rivier
Political Transformations and Teacher Education Programs
This collection presents new investigations into the role of heritage languages and the correlation between culture and language from a pedagogic and cosmopolitical point of view.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te
gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de jongens te passen...
14th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management & Organisational Learning
Lessons from Africa

Teacher education programmes seek to provide student teachers with the knowledge and expertise to provide qualtiy teaching and learning in a diverse and challenging school context. Learning to Teach in post-apartheid South Africa: Student Teachers' Encounters with Initial Teacher Education addresses the complexities of teacher education programmes in preparing students to teach. It adds to the knowledge about teacher education, contributing critical
understanding of education and the schooling system. The book provides important insights to deepen researchers, academics, teacher education providers, policy-makers, and students' understanding of the importance to address equity, redress, and quality in South African educaiton in a post-apartheid era. This book further helps to build student teachers' capacities to work creatively and to become active and critical agents of transformation. It ultimately
outlines the challenges face in designing and delivering successful Inital Teacher Education programmes, and the impact this has on delivering equitable and qualtiy education.
OECD's 2013 Economic Survey of South Africa examines recent economic developments, policies and prospects. Special chapters cover improving education quality and green growth.
The Origin and Growth of Geography as a discipline at South Africa Universities
OECD Economic Surveys: South Africa 2013
Chapters in this volume discuss the impact of statewide political transformation on teacher education programs.
The Education Triple Cocktail brings together rigorous quantitative and qualitative research on a new approach to improving foundational teaching and learning for schoolchildren living in working-class, poor and remote rural communities in resource-constrained systems like South Africa. At the core of this book is the theory and evidence for a powerful, new, interlocking and mutually reinforcing change model. Inspired by the AIDS treatment story, the three-pronged approach of structured daily lesson plans, appropriate and high-quality
educational materials, and one-on-one instructional coaching to help teachers transform their instructional practices in early grade classrooms, shows that it will improve learning outcomes. For education systems defined by low levels of early grade learning and profoundly unequal outcomes, The Education Triple Cocktail offers a theoretically informed, evidence-based way forward. This book will be of immense use to teachers, students of Education, policymakers and parents.
Learning to teach in post-apartheid South Africa
Getting Skills Right: South Africa
Met een enkel schot in het achterhoofd werd antiekhandelaar Johannes Smit vermoord duidelijk een professionele afrekening. De enige aanwijzingen zijn een stukje papier en het moordwapen, een M16, een wapen dat meestal gebruikt wordt door huurlingen en zelden door inbrekers. De partner van Smit roept de hulp in van privédetective Zatopek `Zed van Heerden. Die heeft zeven dagen om het testament te vinden, voor de nalatenschap vervalt aan de staat. Hij komt tot de
verbazingwekkende conclusie dat een groot deel van het leven van het slachtoffer volslagen onbekend is; de man is een schim. Als hij zijn aandacht richt op Smits activiteiten voor 1983, is het alsof hij de doos van Pandora opent de hel breekt los. Van Heerden raakt verwikkeld in een gewelddadig kat-en-muisspel tussen zijn vroegere vrienden bij de politie, de geheime dienst en de moordenaar.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog.
Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn
familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
ICICKM 2017
The Education Triple Cocktail

The Cape Peninsula University of Technology (CPUT) is one of four Universities of Technology established by the South African government in 2005 with a focus on vocational training. This book presents faculty experiences of CPUT’s innovative, work-integrated learning and teaching model, as well as findings from practice-based research being done in the institution. The purpose of this volume is to be a resource for
other institutions in South Africa that wish to try similar strategies, as well as a to trigger a community of practice with vocationally oriented institutions outside of South Africa.
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