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Ano ang Explore More?
Kilalanin si Mariama mula
Sierra Leone sa Modyul 4.
Isa sa mga kuwento ng Girl
Rising na itinatampok sa
Toolkit na ito.
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Ang Explore More Toolkit ay may detalyado at madaling gamiting Gabay ng Tagapagdaloy
na hinango mula sa orihinal na kurikulum ng Girl Rising at kasama ng mga kuwento ng Girl
Rising mula sa ibat ibang bahag ng mundo at mga makiling bidyo ng Explore More tungkol
sa mga lokal na batang babae. Ang mga kuwento ng huwarang modelong ito, kasama ng
kasalukuyang mga Kuwentog Girl Rising ay upang mapalakas ang ma boses ng mga babae at
magnigay inspirasyon sa pagtutuklas ng kanilang mga pangarap at kagustuhan. Karagdagang
bahagi ay mga hudyat sa pag-uusap patungkol sa bidyo, aralin, at mga gawaing nakatuon
sa mga paksain ng sariling kahusayan, pakikibahagi sa pagdedesisyon, positibong pananaw
tungo sa pgakakapantay-pantay ng kasarian, tiwala sa sarili at pangangarap nang matayog.
Girl Rising

Milyong mga batang babae ang lumalaki na iilan lang ang mga modelong huwaran,
pinagkaitan ng inspirasyon at pagkakaroon ng mga posibilidad na maging kahit ano liban
sa nakaugalian na inaasahan sa kanila asawa, nanay/ina at maybahay. Nag-ugnayan ang
Sunsilk at Girl Rising upang mabago ang naratibo/kuwentong ito sa pamamagitan ng
Explore More Toolkit. Ang Toolkit na ito ay gumagamit ng malikhain at ibat ibang paraan
ng pakikipag-ugnayan at may matatag na kurikulum upang ipakilala ang mga huwarang
modelo na dinisenyo na magbigay inspirasyon, maghikayat ng pagninilay-nilay at palawakin
ang pansariling abot-tanaw na makilala at bumuo ng pamayanan ng mga kaibigan at
kapamilyang umaalalay sa bawat isa patungo sa kani-kanilang pansariling paglalakbay.
Dinisenyo ang Explore More toolkit upang hikayatin ang mga batang babaet lalaki at
bigyang kasangkapan sila sa pagtatamo ng kanilang mga interes/kagustuhan, marubdob
na hilig, at isang kinabukasang punung-puno ng mga posibilidad.

Isang organisasyong non-profit ang Girl Rising (GR)
na gumagamit ng kapangyarihan ng pagkukuwento
upang baguhin ang pamamaraan ng pagtingin ng mundo sa mga batang babae at kanilang
edukasyon. Ikinukuwento ng GR ang tungkol sa mga batang babae na kumaharap sa
nakatatakot na mga balakid sa kanilang kalayaan nang may pagpupunyagi at tapang,
madiskarteng pagpapalaganap ng mga kuwentong ito upang paalabin at palakasin ang mga
kilusang panlipunan pagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa mga tao upang umaksyon para
sa pagkakapantay-pantay ng mga batang babae at kasarian. Nakikipag-ugnay ang GR sa mga
lokal na katuwang, iniaangkop ang mga kuwentong ito sa mga makabuluhang pangkulturang
mga gamit sa edukasyon at kurikula na makapagpapatatag ng tiwala sa mga batang babae at
mabago ang mga saloobin at panlipunang kagawian sa kanilang mga komunidad/pamayanan.
Sunsilk
Tatak ng isang hair care o pang-alaga ng buhok para sa mga babae
na nag-Explore ang Sunsilk. Sa mahigit na 200 taong magkasamang
karanasan, dinisenyo sa pinakamahusay na timpla ang mga produkto
nito, para matamo ng kababaihan ang angkop na hitsura at pakiramdam
sa buhok sa anumang oras o sitwasyon na kanyang kinaroroonan.
Misyon ng Sunsilk na magbukas ng mga posibilidad para sa mga babae
saanman, sa pagbibigay-inspirasyon at paghahanda sa kanila upang
maexplore pa nila sa sukdulan ang kanilang mga kakayahan/potential.

Halina sa Explore More!
Mahal na mga Tagapagdaloy,
Sa mahabang panahon sa Pilipinas, maraming mga batang babae ang hindi nagkaraoon
ng pagkakataong humanap ng mga posibilidad para sa kanilang sarili maliban sa kung ano
ang mga idinidikta ng kanllang mga kaugaliang panlipunan. Iilan lamang ang nagkaroon ng
mga pagkakataon sa self-reflection at pagtuklas sa kanilang sariling mga marubdob na hilig
at interes. Wala silang pagkakataon na mangarap nang matayog, palawakin ang kanilang
pananaw. Kulang sila sa mga huwaran na magbibigay- inspirasyon at gabay.
Gayunman, sa mga nakaraang taon, nasaksihan natin na nagsimula nang lumabas ang mga
batang babae sa mundo sa pagtatamo nila ng kanilang mga pangarap. Bagamat nagkakaiba
ang kanilang mga paglalakbay, may pagkakatulad sila sa mahahalagang mga katangian:
tiwala, tapang, pamayanan, at huwaran sila sa kasalukyan ng karamihan.
Nagtutulungan ang Girl Rising at Sunsilk na ipagbunyi ang mga kabataang babaeng ito at
gamitin ang kanilang mga kuwento bilang lunduyan upang maganyak at magabayan ang
susunod na henerasyon ng mga huwarang modelo. Batay sa makapangyarihang video ng
mga kuwento ng mga batang babae mula sa limang pelikulang Girl Rising ang Explore More
Toolkit. Sa mga video na ito, makikilala ninyo ang mga batang babae na naging matapang sa
pagbibigay-kapangyarihan upang matamo ang kanilang mga pangarap sa tulong ng kapwa
batang babae sa paligid nila. Makikilala ninyo sila at makikita ang kanilang determinasyon
at karubduban sa paggawa ng ayon sa kagustuhan nila sa pagtatamo ng kanilang mga
hinahangad.
May kasamang mga video ang gabay na ito. Inaanyayahan namin kayo at ang inyong mga
mag-aaral, kapwa mga batang lalaki at babae, na panoorin ang mga video na ito kasama sila.
Gabayan sila sa mga leksiyon at aktibidad na nakatuon sa mga paksain tulad ng pagpapaunlad
ng sarili, pakikibahagi sa pagbuo ng desisyon, tiwala sa sarili at positibong pagtingin tungo
sa pagkakapantay-pantay. Hinihilingan kayo na suportahan sila sa kanilang pagmumuni,
pagpaplano at pagkilos na matugunan ang mga hamon at magsikap na matamo ang kanilang
personal at propesyonal ng mga layunin.
Nangangako rin kami ng isang napakayamang karanasan ng sariling pag-unlad at pagkatuto.
Panahon na ng EXPLORE MORE kaagapay ng SUNSILK at GIRL RISING!
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Kilalanin si Hajra mula Pakistan sa Modyul 5. Isa sa mga kuwento ng Girl Rising na itinatampok
sa Toolkit na ito.

Pamamaraan sa Pagtuturo at Pagpapadaloy
Tutulungan ka ng step-by-step na Facilitators Guide na ito sa iyong paglalakbay kasama ng
iyong mga mag-aaral. Pinatitingkad nito ang mga gawaing nakatutok sa talakayan at batay
sa mga proyekto na isasakatuparan ng mga guro/tagapagdaloy sa loob ng silid-aralan/
programa. Binibigyang-diin ng gawaing pang-malalaking grupo ang pag-iisip nang malawakan
samantalang ang mga gawaing pang-maliliit na grupo ay nagbibigay panahon upang magisip, unawain, at makinig sa bawat isa.
Mahalagang layunin ng 12-sesyon na ito na matukoy, masabi at maibahagi ng mga magaaral ang kanilang mga karanasan. Sa paggawa nito, mauunawaan na nila ang hindi
magandang epekto ng mga isteryotipo at kampihan (bias) at makabubuo na ng tiwala, at
determinasyon. Nararapat na hikayatin ng mga tagapagdaloy ang mga mag-aaral na ibahagi
ang kanilang mga kuwento at suportahan at matuto sa bawat isa mula sa ibat ibang sesyon.

Ang Kapangyarihan ng mga Kuwento
Pitong makatutuhanang mga kuwento ng batang babae mula sa India, Nepal, haiti, Sierra
Leone, Ethiopia, Pakistan at Thailand ang kasama sa toolkit na ito. Makapangyarihang paraan
sa pagtuturo ang mga kuwento, at higit pa kung nasasalamin ang mga totoong mga karanasan
sa mundo. Marami sa inyong mga mag-aaral ang maaaring nakabahagi sa magkatulad
na karanasan at katangian ng mga batang babae, ng kanilang mga pamilya at kaibigan
na nasa mga pelikula. Madalas, nahaharap sila sa magkakatulad na hamon at mayroon
silang magkatulad na mga katangian ng tapang, pagtitiyaga at, syempre, pagkamapaglaro
(playfulness). Nagsisilbing gabay ang bawat pelikula sa pagkakatuto tungkol sa mga isyung
panlipunan, pag-unawa sa mga paraan para magupo/matalo ang mga ito, pagbubuo ng tiwala
sa sarili, at pag-asam ng higit pa.
Hinihikayat ng Explore More ang mga mag-aaral na unawain ang mga hindi magagandang
epekto ng mga umiiral na kaugalian batay sa kasarian at mga kampihan at makabuo ng
diwang magkakaugnay-ugnay at tiwalang mapapalawig ang pananaw na lagppas sa kung
ano ang inaasahan. Matatapos ng mga batang babae at lalaki ang programa na inspirado sa
isang kinabukasan na puno ng mga posibilidad, higit na mulat sa kanilang mga karapatan,
posibilidad at oportunidad. Upang matamo ang layuning ito, inirerekomenda ang isang
pamamaraan sa pagtuturo na mapanuri ang pag-iisip, pag-unawa, at pagsisiwalat.
Bawat modyul at sesyon ay may mga layuning pagkatuto at kaugnay na mga Pahina ng
Katunayan (Fact Sheets).

Ang pakikibahagi ng mga mag-aaral sa mga talakayan ang pinakasentro sa pamamaraang ito.
Nagiging makabuluhan ang talakayan kapag ang guro:
n

Magsisimula sa maliwanag na paglalahad ng pangunahing mga kaisipan na tatalakayin

n	
Magtatanong

na hindi lamang “Oo” o “Hindi” ang mga sagot kundi mangangailangan sa
mga mag-aaral na mag-isip at maipaliwanag ang kanilang mga sagot

n	
Magpapadaloy

ng talakayan na nakatuon sa mga iniisip at ideya ng mga mag-aaral,
binubuod ang mga ito at ginaganyak ang mga mag-aaral na bumuo ng kani-kanilang mga
ideya sa isang positibong pamamaraan
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teaching and facilitation approach

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

Matatagpuan sa sumusunod na seksiyon ang dagdag na mga tip /paalala sa pagpapadaloy
ng talakayan.
Ang toolkit na ito ay may anim na mga modyul. Bagaman nakasalalay sa iskedyul ng pagtuturo
ng organisasyon o paaralan ang haba ng bawat modyul, inirerekomenda na makipagtalakayan
sa mga mag-aaral isang beses sa isang linggo para sa tuloy-tuloy na pagkatuto. Dinisenyo
ang bawat sesyon na matapos sa loob ng 45 minuto.
Ipinahihiwatig ng kagamitan pang-navigate sa itaas kung nasaang Modyul at Sesyon ka na,
(halimbawa, ipinahihiwatig ng nasa itaas na nasa Modyul 2, Sesyon 4 ka na).
Mayroong tatlong sesyon ang Modyul 1. May tig-dadalawang sesyon ang mga Modyul 2, 3, 4
at 5:
n

I pinakikilala ng Sesyon 1 ng bawat modyul ang mga mag-aaral sa mga laman na multimedia
at pangunahing paksain ng modyul. Napapaloob sa bawat video ang isang maikling
pelikula na nagtatampok ng isang batang babae mula sa ibang bansa. Sinusundan ng isa
gawaing batay sa talakayan ang bawat panonood ng pelikula na makatutulong sa mga
mag aaral na makilala ang kalakasan ng mga nakatampok sa pelikula, bigyang-halaga
ang mga katangiang iyon, at iugnay ag mga paksain ng pelikula sa kanilang mga buhay at
pamayanan. Gaganyakin ng mga gawain ang ma mag-aaral na mapaunlad ang kanilang
sigasig na harapin ang mga hamon at simulang kilalanin ang mga nasasalat (tangible) na
kakayahan na kakailanganin upang malampasan ang mga ito.
ang mga Sesyon 2 ng bawat modyul at Sesyon 3, kung naaayon, sa pagninilay,
stratehiya, at pagbuo ng mga layunin, na makakatulong sa mga mag-aaral na mas makaugnay sa nilalaman ng pelikula at mas maging handa upang pangunahan ang mga
pagbabago. Layunin na pasiglahin (stimulate) ang mga mag-aaral sa malikhaing pag-iisip,
magkaroon ng mas mabuting pagkakaunawa sa kapangyarihan ng kanilang pamayanan
at hikayatin silang kumilos. Binabalangkas ng Gabay ng Tagapagdaloy ang mga gabay na
katanungan para sa mga talakayan at mga kaugnay na gawain.

n	
Nakatuon

n

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

Isang komprehensibong pangwakas na sesyon ang Modyul 6. Nakapaloob sa panghuling
modyul ang paglalagom ng buong programa at magbibigay gabay sa mga mag-aaral na
pagnilayan ang kanilang paglalakbay sa mga nakaraang 11 sesyon, at bigyang pansin kung
paano nagbago ang kanilang mga pangarap at mga hinahangad. Dinisenyo din ito upang
patuloy na ganyakin ang mga kalahok na magbukas ng palitang-usap (dialogue) sa kanilang
pamilya, mga kaibigan, at pamayanan.

Binabalangkas ng gabay na ito ang mga halimbawa para sa mga talakayan at mga gawain
na sa tingin namin ay naaangkop para sa mga mag-aaral na nasa middle school. Subalit,
inaanyayahan ang mga guro at tagapagdaloy na gamitin ang kanilang pagiging malikhain at
paghuhusga batay sa edad, karanasan at kasanayan sa bawat paksain ng mga modyul ng
kanilang mga mag-aaral.
Pagkatapos ng programang ito, hinihikayat ang mga guro at mga tagapagdaloy na
makipagtulungan sa kanilang mga mag-aaral na bumuo ng nakakaengganyong proyekto,
maaring pang-paaralan o pangpamayanan. Nakasaalang-alang ang antas (scale) ng proyekto
sa balangkas ng paaalan o programa, subalit kailangang hikayatin ng mga tagapagdaloy ang
mga mag-aaral na mag-isip nang malikhain. Nagbibigay pagkakataon para sa mga kalahok
ang mga proyektong pinangungunahan ng mga mag-aaral upang mas lalong mpagnilayan
ang mga paksang napag-usapan sa buong programa at mabuod at gamitin ang mga aral na
natutunan. Pag-uusapan sa pagsasanay ng mga tagapagdaloy ang mga mungkahi para sa
dagdag na gawaing ito.

kalalabasan ng mag-aaral
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Tutulungan ng toolkit na ito ang mga kabataan na mapaunlad ang kanilang:

Kakayanang MANGARAP, sa
pamamagitan ng pagkatuto
kung paano ipahayag
nang mas tiyak, malawak
o ambisosyo ang mga
hinahangad para sa hinaharap.

PAG-ASA, sa pamamagitan ng
pagpapaunlad ng pagtanaw na
ang babae/lalaki ay maaaring
maghangad ng mga bagay na
iba sa inaasahan ng lipunan sa
kanya.

INSPIRASYON, sa
pamamagitan ng
pagpapaunlad ng kanilang
pakiramdam ng pagkakaugnay
sa pagkakapukaw ng mga
huwarang modelo

SUPORTA, sa pamamagitan
ng pagpapaunlad ng kanilang
pagpapahalaga sa tulong
panlipunan upang matamo ang
kanilang mga pangarap

PAGPAYAG, na maghanap ng
suporta sa pag-abot ng mga
mithiin

Makikilala sa bawat sesyon ng toolkit, sa pamamagitan ng maliliit na icon, kung alin sa mga aspetong ito ng mga kabataan ang mapapaunlad.
PANGARAP

PAG-ASA

INSPIRASYON

SUPORTA

PAGPAYAG

Isang Pangkalahatang-ideya ng Gabay ng Tagapagdaloy
Modyul 1: Ang Kapangyarihan ng mga Pangarap

Modyul 2: Mga Karapatan at Oportunidad

Modyul 3: Alamin ang inyong Kalakasan

n	
Maipakilala

n	
Masiyasat

n	
Mapalawak

ang programang Explore More sa mga mag-

aaral
n	
Pahalagahan ang kapangyarihan ng mga pangarap at
imahinasyon

ang ginagampanan ng
n	
Bawat isa at buong pamayanan sa
n

Pagtuklas at pagsiyasat ng sarili

n	
Masiyasat

ang ginagampanan ng bawat isa at buong
pamayanan sa pagtuklas at pagsiyasat ng sarili

ang paghubog ng kasanayan at pagpapasiya;
n	
Simulan ang isang malawak na pagsasaliksik sa mga
posibilidad at layunin para sa kagyat at malayong
kinabukasan;
n	
Ginaganyak sila upang walang takot na abutin ang
anumang propesyon o ambisyon na kanilang pinili o
pipiliin.

Sesyon 1

Sesyon 4

Sesyon 6

Upang siyasatin ang papel ng edukasyon, mga pangarap, at
mga hangarin sa pagtatakda ng kinabukasan

Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang
kahalaghan ng pag-alam ng iyong mga Karapatan.

Sesyon 2

Sesyon 5

Panghuling pagmumuni-muni ng mga personal na mga
hangarin at paano sila nakapagbago mula pa nang magumpisa ang paglalakbay na ito;

Maunawaan ang kahalagahan ng imahinasyon sa
pagpapalawak ng pananaw sa pagkakamit ng mga pangarap

Mabigyang-kahulugan ang kasarian at maunawaan na ang
mga pangarap at imahinasyon hindi dapat, pero maaari na,
maapektuhan ng mga panuntunan at pagkiling

Sesyon 3

Masimulan ang pagkilala sa mga personal na mga pangarap/
mithiin at pagdanas ng kapangyarihan ng pagbabahagi ng
mga pangarap sa iba.

Sesyon 7

Pagpapahayag ng mga HAKBANG na binabalak gawin ng
mga mag-aaral upang gustuhin ang o sumama sa Explore
More.
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Isang Pangkalahatang-ideya ng Gabay ng Tagapagdaloy
Modyul 4: Mga Support System at Role Model

Modyul 5: Ang Panloob na Katapangan

Modyul 6: Ang Landas ko sa Kapangyarihan

n	
Higit

n	
Punuan

n	
Panghuling

n

n

pang masiyasat ang pagtatamo ng mga layuning
propesyonal;
Siyasatin ang kahalagahan ng isang support system at
mabisang mga istratehiyang pangkomunikasyon

ang pagtatakda ng propesyonal na layunin sa
pagpapaunlad ng personal na layunin;
Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagtitimbang ng mga
pananagutan at paghanap ng panloob na katapangan na
manatili sa landas sa harap ng mga hamon.

Sesyon 8

Sesyon 10

Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga support
system at makilala ang mga iyon sa sarili mong pamayanan

Masiyasat ang kahalagahan ng katapangan at pagtitiyaga sa
pagtatamo ng iyong mga layunin

Sesyon 9

Sesyon 11

Magpatuloy sa pagsisiyasat ng mga layunin at pagkatuto
mula sa mga role model

Upang matutong makilala ang Panloob na katapangan ng
sarili at pasalamatan ang katapangan ng iba.

pagmumuni-muni ng mga personal na mga
hangarin at paano sila nakapagbago mula pa nang magumpisa ang paglalakbay na ito;
n	
Pagpapahayag ng mga HAKBANG na binabalak gawin ng
mga mag-aaral upang gustuhin ang o sumama sa Explore
More.

Sesyon 12

Mga TIP sa Pagpapadaloy
Para sa kaginhawaan ng mga guro at tagapagdaloy, ibinabahagi
namin ang ilang mga TIP sa pagpapadaloy at mga DAPAT at HINDI
DAPAT gawin para sa Explore More Toolkit. Makatutulong ito sa
mga guro upang makuha ang pinakamahusay na epekto mula sa
mga pelikula at talakayan kasama ang mga kalahok sa programa.
Maari ngang bagong karanasan sa mga mag-aaral ang ilang bahagi
ng Explore More Toolkit. Mahalaga at nakakapanabik ang papel mo
bilang tagapagpadaloy dahil naisasaalang-alang ng mga mag-aaral
ang mga posibilidad na bukas sa kanila ngayon at sa kinabukasan.
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Ang mga Dapat Gawin:
Paghahanda para sa sesyon
4	Maging pamilyar agad sa mga gawain ng sesyon upang maseguro na matatamo ang mga layunin
nito.
 anoorin ang nilalaman ng pelikula at magbasa tungkol sa mga pangunahing tauhan bago ang
4 P
bawat pagpapalabas. Huwag kaligtaang ibahagi na totoo ang mga kuwento mula sa lokal na
konteksto at sa buong mundo.
 asahing mabuti ang buong Gabay ng Tagapagpadaloy at magtala ng mga puntong ilalahad at
4 B
mga itatanong sa mga talakayan at gawain. Balangkasin at ipaiiwanag ang mga katanungan sa
bawat sesyon.
Pagtatakda ng Tono
4	Marami sa mga mag-aaral ang nalantad sa pelikula bilang isang behikulong pang-aliw. Ipaliwanag
ang layunin ng mga pelikula bago ito ipalabas sa kanila. Kasama sa kabuuan ng gabay sa
tagapagpadaloy ang mga ito.
 ikaping maging komportable at panatag ang mga mag-aaral sa mga talakayan at paggawa ng mga
4 S
gawain. Nakawawala ng tensiyon o pagkalito at nakadadagdag lakas sa grupo ang katatawanan
(kung angkop sa kultura) at mga personal na kuwento at nagpupuno pa ng lakas sa grupo.
Paggawang Pampangkat
4	Dapat palaging papangkat ang paggawa ng tagapagpadaloy kasama ang mga mag-aaral, tulad
ng pagbibigay-diin dito sa lahat ng mga sesyon. Magiging komportable ang mga mag-aaral
sa pagbabahagi ng kanilang mga ideya kung pasisimulan ang mga talakayan sa dalawahan o
maliitang grupo.
4	Dapat isaayos ng tagapagpadaloy ang talakayan para mabigyan ng pagkakataon ang lahat
nang may gustong magsalita. Halimbawa, maaaring limitahan o putulin ang pagbabahagi ng
mga labis na masigasig sa pagsasalita at ibalik ang talakayan hanggang magkaroon ng unang
pagkakataong makapagsalita ang ang lahat.
4	Ipalagay ang katahimikan o pananahimik bilang oras ng pagmumuni-muni pagbibigay panahon
sa mga mag-aaral upang pag-isipan ang nakita o napanood at natutuhan nila sa mga sesyon.
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The dos and Don'ts
Pagtalakay sa mga pangunahing paksain ng kurikulum

At ang mga Hindi Dapat Gawin:

4	Dapat ganyakin ng tagapagpadaloy ang mga mag-aaral na maiugnay ang mga batang
babae sa mga pelikula sa sarili nilang mga buhay, karanasan at pamayanan.

7	Maaaring gawan ng buod ang mga pangunahing punto at tiyakin na nakuha ang mga
pangunahing kaisipan mula sa mga talakayan o gawain, ngunit huwag ipaliliwanag o
bibigyang-kahulugan ang pelikula para sa mga mag-aaral o sagutin ang mga nakalaang
mga tanong. Gampanin ng guro ang tulungan ang mga mag-aaral na magsuring mabuti
upang matuto sila mula sa pelikula at sa isat isa.

4	Dapat ganyakin ng tagapagpadaloy ang mga mag-aaral na magsalita para sa kanilang sarili
lamang at huwag pangkalahatan o mag-akalang alam ang iniisip ng iba tungkol sa pelikula,
mga gawain, o kaugalian at paksaing pinag-uusapan. Dapat ring iparating sa mga magaaral na interesado ang tagapagpadaloy sa lahat ng opinyon kahit na o lalo na naiiba.
Mahalaga ito lalo na kung nararamdaman ng tagapagpadaloy na umaayon lang ang mga
mag-aaral at hindi nagsasabi ng kanilang mga totoong iniisip.
4	Dapat na maging malinaw sa pagsasabi sa mga mag-aaral ang tagapagpadaloy na hindi
tungkol sa paghusga sa mga tao sa pelikula, o ng mga nangyari sa kanila, ang mga talakayan
kaugnay ng pelikula. Bagkus, tungkol ito sa paggamit ng mga kaisipan o tarok ng isip
(INSIGHT) at mga aral mula sa pelikula at pamayanan.
4	Siguruhin ng tagapagpadaloy na nauunawaan ng mga mag-aaral na napakahalaga at may
dagdag na kahalagahan sa mga talakayan ang kanilang mga alalahanin at opinyon.
4	Kung kapwa batang babae at lalaki ang nakikilahok sa programang ito, isaalang-alang
ang akma o angkop na kalalagyan para sa mga batang babae at lalaki na hiwalay na
makapagtalakay ng mga particular na mga paksain. Halimbawa, minsan hindi madaling
makapagpahayag ang mga batang babae o lalaki ng kanilang mga opinion tungkol sa
diskriminasyon sa kasarian, lalo na kung napakapersonal ng karanasan. Kung magkahiwalay
ang grupo ng mga batang babae at lalaki, maaaring higit na maging maluwag sa kanilang
kalooban na ibahagi ang kanilang mga opinion tungkol sa mga isyu ni inilabas sa pelikula.
4	Makinig hindi lamang sa sinasabi kundi sa hindi nasasabi --- at bantayang mabuti ang
nararamdaman ng mga mag-aaral. Bigyan ng maingat na pansin ang kilos o body language
ng mga mag-aaral, iyon ang maghahayag ng kanilang mga nararamdaman. Kung nagaalala ka sa kung paano kumikilos o anupaman tungkol sa kanilang naibahagi, iakyat ang
pag-aalala sa tagapayo, tagapamahala, o angkop na mga tanggapan sa inyong paaralan o
organisasyon.

Huwag gumawa ng tanong na aakay o mag-uudyok sa mga mag-aaral na sumagot
7	
tulad ng, “Naisip ba ninyo na dapat naging higit na proactive ang pamilya?” Sa halip,
magtanong para makakuha ng isang pinag-isipan at personal na kasagutan tulad ng
“Paano mo pangangasiwaan ang ganitong sitwasyon?” o “Ano ang natutuhan mo mula sa
mga bagay na ginawa ng taong iyan sa pelikula?”
Huwag mag-alala sa katahimikan at iwasang punuan ito ng pag-uulit, pagmamadali, o
7	
sariling mga kaisipan.
Iwasang mahulog sa bitag ng kawalang-malay na pag-ayon sa pananaw ng nakararami.
7	
Halimbawa, habang inilalatag ang mga kaugalian (norms) para sa grupo sa pamamagitan
ng pagkuha ng mungkahi mula sa lahat ng nasa klase, bigyang-pansin ang mga
mag-aaral na hindi masyadong nagsasalita at tanungin rin sila ng kanilang opinyon
upang maseguro ang mapanlahok na gawain na isinasaalang-alang ang pag-iisip at
nararamdaman ng lahat ng mag-aaral sa klase at hindi lang ang opinyon ng nakararami.
Huwag hayaang maimpluwensiyahan ng sariling mga pagtatangi (prejudice) at pagkampi
7	
(bias) ang talakayan.

Paano gamitin ang Toolkit na ito
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Navigation bar
Ipinahihiwatig ng bar na nasa itaas ng
bawat pahina ang Modyul at Sesyon

Tala
Puwang para sa mga tala
ng guro na nasa kanang
bahagi ng bawat pahina.

Gawain
makikita sa kaliwang itaas
na bahagi
Itinakdang Panahon
para sa bawat gawain

Larawan
upang matulungan ang
guro na mailarawan ang
mga aspeto ng mga
Gawain.

Layunin
para sa gawain na
nakabalangkas sa
kaliwang bahagi.

Icon
Ipinahihiwatig kung anong
aspeto ng mga kabataan
ang mapapaunlad ng
Gawain.

Balangkas
ng bawat gawain na malinaw na nagpapaliwanag ng mga
hakbang na may mga tip na naka-highlight ng kulay rosas.

