عينة العمل :ضمان التعلم مع نموذج األربعة "أ" التعليمي مع الصليب األحمر الكندي2012 ،
في العمل على مراجعة نوعية المنھاج للصحة المجتمعية في السودان ،دربت شركة شركاء التعليم
العالميون متطوعي الصليب األحمر الكندي المحليين الستخدام نموذج مؤكد النجاح لضمان التعلم
وزيادة التغيير المطلوب" .نموذج األربعة أ" ،ھو أداة بسيطة ولكن فعالة للغاية الستخدامھا في
تصميم المھام التعليمية التي تعلم محتوى جديد معقد ،وتضمن أن المتعلمين يربطون خبراتھم السابقة
وتعلمھم الجديد مع مواقف عملھم الواقعية .نموذج األربعة "أ" للتدريس والتعلم يضمن أيضا أن كل
متعلم يشارك بشكل كامل في تعلمه وتشخيص عملية التعلم بطريقة تضمن تعلم عميق وثابت.
في األسفل مثال على مھمة تعليمية واحدة باستخدام نموذج األربعة "أ" :اعتمد )يشارك المتعلم
خبراته ومعرفته الشخصية بما يخص موضوع المحتوى ليتم تعلمه من اآلخرين( ،أضف )يدرس
المدرب محتوى جديد الذي يحتاجه المتعلم( ،إعمل )المتعلم يجرب ويختبر ويقارن المحتوى الجديد
مع ما يعرفه سابقا( ،أربط ) يأخذ المتعلم المحتوى الجديد ويخطط كيف سيقوم باستخدامه في حياته
أو عمله(.
نظافة المياه

•

ما ھي الروابط التي تعرفھا بين األمراض والمرض مع الماء؟

اعتمد

 1.1أذكر الطرق التي تستخدمھا حاليا في جلب الماء وحمله وتخزينه واستخدامه.

 2.1استمع إلى ھذا العرض حول الرسائل المفتاحية الموجودة في ھذه البطاقة.

أضف

•
•

ما ھي الرسائل المفتاحية التي ترغب بإضافتھا بناء على ما تعرفه مسبقا؟
ما ھي التوابع التي اختبرتھا من عدم نجاحك بتأمين ماء صالح للشرب؟

 3.1فكر بكل الطرق التي تجلب بھا الماء وتحمله وتخزنه وتستخدم الماء.

إعمل

•
•

ماذا برأيك أضعف حلقة من مصدر الماء وصوال إلى فمك؟
أين يعد ماؤك أكثر عرضة للتلوث؟

 4.1نريد تحسين نظافة ماء الشرب خاصتك.

For more information call toll free 888-432-2763 or visit www.globallearningpartners.com .

أربط

•
•
•

ماذا ستفعل اليوم أو غدا لحماية الماء خاصتك بشكل أفضل؟
ماذا ستحتاج أنت أو اآلخرين أو المجتمع لعمله لحماية الماء خاصتكم؟
متى يمكننا العودة ونراجع؟ متى يمككنا زيارتك المرة القادمة لمساندتك في تحسين حماية ماء
شرب آمنة لك ولعائلتك؟

