Alin sa mga Pamamaraan sa Pagsasanay ang
Pinakamainam para sa iyong organisasyon?
Ang Vitamin Angels ay naglalayong makatulong sa pagpapalakas ng kakayanan at pag-aaral ng field partner sa pamamagitan ng
pagbibigay ng mga sumusunod na kagamitan sa pagsasanay. Kontakin ang inyong kinatawan sa Vitamin Angels upang makahingi ng
training tool o bisitahin ang aming website sa https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery para sa karagdagang
impormasyon.
Ang mga Training tools (kinakailangan sa pagsasanay) sa iba pang wika ay nasa: https://www.vitaminangels.org/vasd-servicedelivery

MGA IBA’T IBANG PAMAMARAAN NG PAGSASANAY
Mga Iba't ibang Pamamaraan sa Pagsasanay

Mga Benepisyo

Mga Kailangan

• Pinakamalawak o komprehensibong paraan
eLearning
Ang pinakamadali at pinaka-agarang paraan para
makapagsanay ng pinakamaraming tao sa
pinakamaikling panahon.

Kurso na Pinangungunahan ng Tagapagturo
Tradisyonal na ‘face-to-face’ na pag-aaral na
nangangailangan ng teknolohiya

ng pagsasanay

• Madaling makapagsanay ng
maraming service providers sa
maikling panahon
• Isinasaalang-alang ang bilis o bagal ng
pagkatuto ng nag-aaral
• Katibayan ng Pagtatapos
• Maaaring ulitin ang kurso nang maraming
beses

• ‘Face-to-face’ na pakikipag-ugnayan
sa tagapagturo at agarang
‘feedback’
• ‘Certificate of Competency’

Mga Tools pangsuporta sa Pagsasanay
Biswal na Checklist
Gamitin ang job aid na ito upang matutunan
kung paano magbigay ng Vitamin A at
pampurga sa pamamagitan ng pagsunod sa
bawa't hakbang na nakalarawan.

Videos sa Pagtuturo
Matutunan kung paano magbigay ng Vitamin A at
ng pampurga sa pamamagitan ng videos.

Mga Benepisyo
• Madaling mahanap at maibahagi
• Magagamit sa pagsasanay at sa
aktwal na pagbibigay ng
serbisyo

• Kompyuter o smartphone
• Malakas at maaasahang internet
connection o USB port at internet
access
• Natapos na VA Training Plan

• 5 – 7 na oras
• Natapos na VA Training Plan
• Kinakailangan ng pahintulot ng VA, at
depende sa ‘availability’

Mga Kailangan
• Printer
• Maaaring hingin mula sa Vitamin
Angels para sa bawa't service
provider,
• Natapos na VA Training Plan

• Mga biswal na representasyon ng
pagbibigay ng serbisyo

• Madaling mahanap at maibahagi
• Maaaring panoorin muli upang mapraktis

• Kompyuter o smartphone
• Malakas at maaasahang internet
connection

ang kasanayan
• Mainam para sa refresher training
Mga Slides na Gagamitin sa Pangunguna ng
isang Tagapagturo
Gamitin ang PowerPoint presentation upang
balikan ang mga impormasyon at
mahahalagang punto patungkol sa Vitamin A at
pagpupurga.
Mga Materyales para sa Edukasyon
Mga Mapagkukunan ng Kaalaman para sa Field
Partners upang magamit sa pagtuturo sa mga
service providers, mga stakeholders, at mga
benepisyaryo patungkol sa mga pakinabang ng
VAS+D at prenatal multivitamins at kung
paanong pinakamainam na maibabahagi ang
mga ito.

• Madaling mahanap at maibahagi
• Mainam para sa refresher training.
• Maaaring maibahagi sa maraming tao

• Nakalarawan at maaaring i-print na mga
tagubilin

• Kompyuter o smartphone
• Internet connection

Para sa Pagdownload:
• Kompyuter & printer
• Malakas, maaasahang internet connection

• Maaaring maibahagi sa maraming tao
• Madaling dalhin sa lugar ng distribyusyon

Para sa karagdagang impormasyon, sumulat sa technicalservices@vitaminangels.org

