Modyul 2

Mga Karapatan at Oportunidad
n

Magsiyasat sa mga konsepto ng mga karapatan at kasarian

n

Makilala ang ilang mga hamon na kinakaharap ng mga bata

n	
Maunawaan

ang edukasyon bilang isang batayang
karapatang pantao

HABA

KUWENTO

Suma mula sa Nepal

Sesyon 1
45 minuto

Sesyon 2
45 minuto

2
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S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 2: SESYON 4
Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata
at ang kahalaghan ng pag-alam ng iyong mga
Karapatan.
Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin at bigyang-diin ang mga pangunahing punto
bago magsimula ng bagong sesyon.
Gawain 2 – 25 minuto

Maipakita ang video ng huwarang modelo na si Suma
at matalakay ang mga pangunahing mensahe: ang
kahalagahan ng edukasyon, pagkapantay-pantay ng
kasarian at pagbibigay halaga sa karapatan ng mga bata.
Gawain 3 – 5 minuto

Bayani ng Linggo- Atty. Judy A. Lardizabal

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12
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GAWAIN 1:
Lagumin at
bigyang-diin ang
mga pangunahing
punto bago
magsimula ng
bagong sesyon

15 minuto

LAYUNIN

Paglalagom ng nakaraang sesyon at
talakayan bago manood ng video.

SUPORTA

PAGPAYAG
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S6
S7
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S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

AKBANG 1: PAGTALAKAY SA MGA KARAPATAN NG MGA BATA
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Batiin ang mga mag-aaral sa pagtawag sa pangalan ng kanilang grupo at pagtukoy sa Ginintuang mga
Panuntunan.
Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang mga naaalala nila mula sa nakarang sesyon. Kumuha ng ilang
tugon at gabayan ang talakayan sa pagpapaalala sa mga mag-aaral ng mga pangunahing natutuhan:
n	Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pangarap sa buhay at pagtatakda ng mga layunin upang
matamo ang mga pangarap
n5 Paano tayo matutulungan ng ating pamilya at pamayanan sa pagtatamo ng ating mga pangarap
Tanungin sila kung naisulat ba ang kanilang mga pangarap sa ulap sa kanilang notebook? Lagi nating
isasaisip ang kanilang mga pangarap sa lahat ng mga sesyon. Sabihin na sa sesyong ito manonood tayo
ng isang bagong video na magtuturo sa atin tungkol sa mga mga karapatan ng mga bata at kabataan at
kung bakit napakahalagang alam natin ang mga ito.
Tanungin ang mga mag-aaral kung alam nila kung ano ang Karapatan
TIP: Isulat sa pisara ang salitang Karapatan
Kumuha ng ilang tugon, lagumin ang mga sagot, at magbigay ng mga halimbawa na hindi nabanggit sa
ibaba. Kumuha ng tulong sa gabay ng mga Isyu kasama ang Kahirapan at Karahasan Batay sa Kasarian.
Ipaliwanag na pantaong mga karapatan ang mga karapatan ng bata:
Ang mga Karapatan ang mga bagay na karapatdapat sa tao upang mabuhay nang ganap, tulad ng:
− karapatang maging maligaya at malusog − karapatang maging ligtas at maprotektahan ang mga sarili
− karapatang kumain ng masustansiyang pagkain − karapatang manirahan sa isang ligtas na bahay
− karapatang uminom ng malinis na tubig − karapatang mag-aral at magkaroon ng edukasyon
TALA: Habang nagsasalita, gumuhit ng mga sumusunod na hugis sa paligid ng salitang Karapatan
upang makatulong sa pag-unawa: isang masayang mukha (smiley icon), ilang gulay, isang basong tubig,
isang bahay, isang paaralan o mga libro. Isipin ang batang si Makisig na umiinom ng tubig na may maliliit
na dumi na lumulutang. Isipin ang isa pang bata, si Andres, umiinom ng tubig na kasinlinis ng isang
salamin at masarap ang lasa.
Itanong ang mga sumusunod, hihinto pagkatapos ng bawat isa upang kumuha ng mga sagot at isulat sa
pisara ang mga sagot:
Alin sa dalawang batang lalaki ang HINDI natatamo ang kanilang mga karapatan?
Dapat bang pare-pareho sila ng mga karapatan? Bakit oo/Bakit hindi?

Karapatan

explore more toolkit

GAWAIN 1:
Lagumin at
bigyang-diin ang
mga pangunahing
punto bago
magsimula ng
bagong sesyon
(pagpapatuloy)
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HAKBANG 2: PAG-IISIP TUNGKOL SA MGA KARAPATAN NG KABATAAN AT MGA BATA SA ATING PAMAYANAN

Layunin: maganyak ang mga mag-aaral upang simulang isipin ang tungkol sa mga karapatan ng mga
bata sa konteksto ng kanilang mga pamayanan.
Sabihan ang mga mag-aaral na makipareha at isipin ang tungkol sa lahat ng maliliit na bata sa kanilang
pamayanan.
Sabihan sila na ibahagi sa kanilang kapareha ang kanilang mga iniisip at karanasan tungkol sa mga
sumusunod na katanungan. Bawat isang pareha dapat sumulat tungkol sa isang bata/ o grupo ng mga
bata na sa tingin nila hindi natatamo ang kanilang mga karapatan. Kumuha ng ilang tugon.
n5 Lahat ba ng kabataan sa inyong pamayanan nakatira sa mga ligtas na bahay na maayos ang mga
kondisyon? Kung hindi saan ba sila nakatira?
n5 Nag-aaral ba sa paaralan ang lahat ng batang babae at batang lalaki sa inyong pamayanan? Kung
hindi, ano ang ginagawa nila?? Isipin pareho ang mga batang babae at batang lalaki.
n5 Ano ang nararamdaman mo sa ganito?
n	Sino ang makapagbibigay sa mga batang ito ng higit na mabuting mapagpipiliang tirahan o
pamumuhay?
Kilalanin na napakahirap masaksihan na namumuhay ang mga bata sa napakahirap na kalagayan at
dapat tayong magkaisa bilang isang pamayanan upang hanapan ng mga solusyon ang ganoong mga
problema.
Pasalamatan ang mga mag-aaral sa pag-iisip at paglilimi sa mga karapatan ng mga bata. Sabihin sa kanila
na isaisip ang mga batang ito sa pagtalakay sa mga karapatan ng mga bata sa darating na mga gawain.
May ilang mag-aaral na maaaring magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa hindi pagkakamit
ng kanilang mga karapatan. Kilalanin ang kanilang mga nararamdaman sa pagsasabi sa kanila na sa
susunod na mga gawain sisikapin nating unawain kung paano malulutas ng mga bata ang ganoong mga
paghihirap.

SUPORTA

PAGPAYAG

Idugtong ang talakayang ito sa sumusunod na gawaing panonood ng video. Ibahagi na ngayon makikilala
natin ang isang batang babae na namumuhay sa isang napakahirap na kalagayan dahil hindi niya
natatamo ang mga karapatan na ukol sa kanya. Makikita natin kung paano niya nagawang angkinin ang
mga karapatang iyon at makapamuhay nang higit na mabuti.
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ng video at
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HAKBANG 1: BAGO MANOOD NG VIDEO IPAKILALA SI SUMA

Sabihin na mula sa Nepal si Suma, ipakilala ang tatlong punto tungkol sa kanya at kanyang bansa. Ituro
ang Nepal sa mapa na kaugnay ng lokasyon ng Pilipinas at India. Alalahanin na mula sa India si Ruksana
mula sa naunang talakayan.
n5 Naging Kamlari - isang tradisyonal /makalumang uri ng pang-aalipin o pagiging alipin sa paggawa sa
Timog Nepal- si Suma noong 6 na taong gulang pa lang siya.
TIP: Sumangguni sa Issue Sheets upang ipaliwanang kung ano ang bonded labor. Sabihan ang mga
mag-aaral na ang video ay maaaring may mabigat na tema para sa kanila.
Sabihan ang mga mag-aaral na pansinin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng buhay ni Suma at ang
buhay ng mga bata sa Pilipinas.

25 minuto

HAKBANG 2: PANONOOD NG VIDEO KWENTO NI SUMA

Ipalabas ang video ng kwento ni Suma

LAYUNIN

Maipakita ang video ng huwarang
modelo na si Suma at matalakay
ang mga pangunahing mensahe:
ang kahalagahan ng edukasyon,
pagkapantay-pantay ng kasarian at
pagbibigay halaga sa karapatan ng
mga bata.

INSPIRASYON

PAGPAYAG

HAKBANG 3: TALAKAYAN PAGKATAPOS PANOORIN ANG VIDEO

Sa pamamagitan ng gawaing ito, ganyakin ang mga mag-aaral na kilalanin at unawain ang mga kaugalian
na humahadlang sa Kalayaan ng isang indibidwal
Pagsusuri ng naramdaman: Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang nararamdaman nila. Pasalamatan
sila sa kanilang atensyon. Ngunit may iba na malulungkot pagkatapos mapanood ang video. Pagtibayin
ang kanilang mga nararamdaman at sabihin sa kanila na natural lamang na malungkot kapag nakakakita
tayo ng isang taong nahihirapan. Ulitin na pinanood natin ang kwento ni Suma dahil gusto nating
maunawaan ang kalagayan ng ibat ibang bata sa mundong ito.
Sabihan ang mga mag-aaral na maikling ipaliwanag kung ano ang napanood nilang video. Talakayin ang
kalagayan ni Suma sa tulong ng sumusunod na mga tanong. Huminto panandali pagkatapos ng bawat
tanong para sa talakayan.
Paano naging Kamlari si Suma?
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Bigyang-diin ang diskriminasyon sa kasarian. Maraming batang babae mula sa mahihirap na pamilya ang
inaasahang magtatrabaho sa murang gulang pa lamang at hindi pinag-aaral.
Gusto ba niya ang pagiging isang Kamlari?
Hindi. Nalaman ni Suma na mapanghamon ang trabahong iyon at hindi siya palaging tinatrato nang
mabuti.
Ano ang gusto niya sa halip?
Gusto ni Suma na mag-aral at matutong magbasa at magsulat.
Paano nakalaya si Suma? Sino ang tumulong sa kanya?
Tinulungan si Suma ng isang guro na nakatira sa bahay ng pinaglilingkuran niya bilang isang Kamlari.
Nagsimula siyang mag-aral sa gabi, na nagbigay sa kanya ng bagong mga oportunidad at kumpiyansa.
Tumanggap din siya ng tulong mula sa isang organisasyon na sumusuporta sa mga batang babae na
Kamlari upang malaman nila ang kanilang mga karapatan at matamo ang kalayaan.
Magtapos sa pagkilala sa mga nararamdan ng grupo para kay Suma. Ibahagi na maaaring maging
malungkot at nakababahala na makita ang mga bata sa mg kalagayang mapanghamon. Pasalamatan
ang mga mag-aaral sa pakikilahok sa talakayan at sa pagkilala sa mga aspektong positibo sa buhay ni
Suma na nakatulong sa kanya upang mabago ang kanyang kalagayan.
Bigyang-diin ang kahalagahan ng edukasyon at pagkatuto sa buhay ng isang bata. Ibahagi na isang
pundamental na karapatang pantao ang edukasyon. Binubuksan nito ang napakaraming mga landasin
para mapagpilian ng mga bata, na makatutulong sa kanila upang maging masaya at magkaroon ng
mabuting mga buhay. Bigyang-diin na mahalaga ang pag-aaral, pagtatamo ng mabuting edukasyon, at
ang patuloy na proseso ng pagkakatuto tungkol sa mga bago at malikhaing mga ideya upang matamo
ang mga pangarap at layunin sa buhay.
Tapusin ang talakayan na ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang pagtalakay sa kwento ni Suma.

INSPIRASYON

PAGPAYAG

TALA: Madalas magtanong ang mga mag-aaral tungkol sa buhay ni Suma ngayon. Halimbawa,
nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Natamo ba niya ang kanyang pangarap? Ano ang ginagawa niya
ngayon? Ibahagi na ang organisayon ng Girl Rising ay sumusubaybay sa mga batang babae na tulad
ni Suma na sumang-ayong magtrabaho sa organisasyon upang maitaas ang kamalayan ng mga bata
tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng mga bata.
Makikita ang mga pagbabago tungkol kay
Suma sa “Where They Are Now”
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GAWAIN 3:
Bayani ng Linggo

5 minuto
LAYUNIN

Mahikayat ang mga mag-aaral sa
pamamagitan ng mga huwarang

modelo.

INSPIRASYON
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GAWAIN 3: BAYANI NG LINGGO - ATTY. JUDY A. LARDIZABAL

Ipakilala si Atty. Judy A. Lardizabal na nagtapos bilang valedictorian sa klase ng 2008. Ipakita ang Bayani
ng Linggo (nasa kabilang pahina) kung puwede.
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Bayani ng Linggo

Judy A. Lardizabal
Alumna ng San Sebastian College of Law, nagtapos bilang valedictorian ng
klase noong 2008 si Atty. Judy A. Lardizabal.
Nagtapos siyang cum laude sa kursong BS Social Work sa Unibersidad ng PilipinasDiliman. Nanguna siya sa 1,308 na pumasa sa Bar noong Setyembre 2008 sa
kabuuang bilang na 6,363 na iba pang nagtapos ng abogasya na kumuha rin ng
pagsusulit noon.
Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Nagtatraysikel ang kanyang amang
si Deodato, at nagtitinda sa palengke ang kanyang ina. Kinailangan niyang
magtrabaho sa isang opisina ng gobyerno upang makatapos siya ng abogasya
sa San Sebastian College. “Papasok ako sa office nang morning, aalis ng 5
oclock para maka-catch-up sa class ko ng 6 oclock hanggang 9 oclock,” naalala ni
Lardizabal.
Ayon sa kanyang ama pagtitiyaga rin ang nakatulong sa kanyang anak. “Tiyaga
naming mag-asawa,” sabi ni Deodato sa radio dzMM nang tinanong siya kung ano
ang ginawa nilang mag-asawa sa kanilang anak.2

“Papasok ako sa office nang morning, aalis ng
5 oclock para maka-catch-up sa class ko ng 6
oclock hanggang 9 oclock”.

2
bubanlardizabal.com/our-team
	www.projectjurisprudence.com/2019/07/in-debt-to-pay-for-tuition-later-became-bar-exam-top-1.
html?m=1&fbclid=IwAR1WK2J-mNXxfrpMUamWPDyu3ImRxWnQdCO10JypCMqSxv_6ft14fDfHc1c#.XpHAZoZZL6A.
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MODYUL 2: SESYON 5
Mabigyang-kahulugan ang kasarian at maunawaan na ang
mga pangarap at imahinasyon hindi dapat, pero maaari na,
maapektuhan ng mga panuntunan at pagkiling.
Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin at bigyang-diin ang mga pangunahing
punto. Simulan ang talakayan sa mga karapatan at
oportunidad.
Gawain 2 – 25 minuto

Matulungan ang mga kabataang lalaki at babae na
maunawaan ang konsepto ng kasarian bilang batayang
anyong panlipunan, kilalanin ang kanilang batayang mga
karapatan bilang bata/tao at maunawaan na lahat ng
tao ay ipinanganak na may magkakatulad na batayang
karapatan.
Gawain 3 – 5 minuto

Bayani ng Linggo- Mary Pauline "Pawie" Fornea.

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12
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GAWAIN 1:
Lagumin ang
nakaraang sesyon
at tumutok sa
sesyong ito
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HAKBANG 1: PAGBUBUOD AT PAGTATAKDA NG KAPALIGIRAN
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Batiin ang mga mag-aaral sa pagtawag ng pangalan ng kanilang grupo at madaliang balikan ang Ginintuang
mga Panuntunan. Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang naaalala nila mula sa nakaraang sesyon.
Pumili ng ilang tugon at gabayan ang talakayan. Banggitin:
n5 Matapang na batang babae si Suma na hindi isinuko ang pangarap niya na makapagtamo ng edukasyon.
n5 Lahat ng bata may karapatang mabuhay nang masaya at malusog kahit sino pa man sila (e.g. babae o
lalaki, anuman ang pinaniniwalaang relihiyon o nasyonalidad).
n5 Para sa ibang mga bata mahirap lasapin ang kanilang mga karapatan dahil sa mga sinusunod ng mga
tao/pamilya na mga pangkulturang gawi o hamon tulad ng kahirapan.

15 minuto

LAYUNIN

Lagumin at bigyang-diin ang mga
pangunahing punto. Simulan ang
talakayan sa mga karapatan at
oportunidad.

n5 Sa maliit na tulong mula sa mga taong naniniwala na dapat nilalasap ng lahat ng bata ang kanilang
mga karapatan, matatamo nila ang kanilang mga pangarap. Ipaghalimbawa, tinulungan si Suma ng
isang guro.
Sabihin na titingnan natin nang detalyado ngayon ang kwento ni Suma, upang tulungan tayong lalong
maunawaan ang tungkol sa ating mga karapatan at masiyasat kung magkakaiba ba ang mga karapatan
ng mga batang lalaki at batang babae.
HAKBANG 2: TALAKAYAN TUNGKOL SA MGA KARAPATAN AT OPORTUNIDAD

Itanong ang tatlong sumusunod na tanong para sa talakayan. Una, isulat ang salitang Karapatan sa
pisara/Flip Chart at iguhit ang mga sumusunod na hugis sa paligid ng salitang ito: isang nakangiting
mukha, ilang gulay, isang baso ng tubig, isang bahay, isang paaralan o mga libro.
Simulan ang talakayan sa pagsasabing: Pag-usapan natin ang mga karapatan ni Suma. Sagutin ang
bawat tanong ng “Oo” o “Hindi”. Lagyan sa tabi ng angkop na hugis ang kanilang sagot ng ekis (X) para
sa Hindi at tsek (√) para sa Oo.

INSPIRASYON

1.

 ilang isang Kamlari, mayroon bang ligtas na bahay na tinitirahan si Suma kasama ang kanyang
B
pamilya? Hindi.

2. Kumain ba ng pampalusog na pagkain si Suma? Hindi.
SUPORTA

3. Nag-aral ba si Suma? Hindi.

Karapatan
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Tanungin naman ang mga mag-aaral kung ano ang sinasabi sa atin ng mga larawan/hugis sa pisara
tungkol kay Suma?E.g. Sinasabi sa atin na hindi binibigyan ng pagkaing pampalusog o pinatitirang ligtas
sa bahay ng kanyang amo si Suma. At hindi rin siya makapagtamo ng mabuting edukasyon.
Posibleng mga Sagot: Sinasabi sa atin na hindi binibigyan ng pagkaing pampalusog o pinatitirang ligtas
sa bahay ng kanyang amo si Suma. At hindi rin siya makapagtamo ng mabuting edukasyon.
Hikayatin ang mga mag-aaral na tutulan ang mga gawi na humahadlang sa kalayaan. Dapat malaman
ng mga mag-aaral na sa pagiging isang Kamlari, hindi natamo ni Suma ang kanyang batayang mga
karapatan bilang isang bata.
Gumuhit ng isang hugis ulap sa pisara at tanungin ang mga mag-aaral: Mayroon bang pangarap si
Suma? Ano iyon?
Ibahagi na ang mamuhay nang masaya kasama ang kanyang pamilya at makapag-aral tulad ng kanyang
kapatid na lalaki ang kanyang pangarap. Isulat sa ulap ang mga pangarap na ito habang nagsasalita ka.
Tapusin sa paggamit ng mga puntong ito:
n5 Magkaminsan ang mga nakapaligid na pangyayari o kultural na mga gawi na sinusunod sa maraming
taon na ng mga pamilya at pamayanan ng isang bata ang umaagaw sa kanilang mga karapatan. Ito
ang nagpapaging mahirap para matamo nila ang kanilang mga pangarap. Hal. ginawang Kamlari si
Suma ng kanyang pamilya.
n5 Nagpapatrabaho ang mga amo ng mga batang babae sa kanilang bahay tulad ni Suma bilang isang
Kamlari ngunit pinag-aaral ng mga amo ang kanilang mga anak na batang babae.
Ibahagi na mahalagang maunawaan ng bawat bata na lahat sila may karapatang mamuhay nang malusog
at ligtas anupaman ang kanilang kasarian, kalagayang pang-sosyo-ekonomiko, o saan sila lumaki. Kung
pinaniniwalaan nila ito, masusunggaban nila ang kahit anong oportunidad na makakaharap nila.
Ganoon ang ginawa ni Suma nang magkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral sa gabi at makatagpo
ng isang guro na tumulong sa kanya na makapagtakda ng mga layuning maabot niya para sa kanyang
sarili.

INSPIRASYON

SUPORTA

Sabihan ang mga mag-aaral na alalahanin si Suma at ang kanyang awitin sa kanilang mga isip, at paguusapan pa natin siyang mabuti sa mga sesyon sa susunod na linggo.
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HAKBANG 1: PAGBIBIGAY-DEPENISYON SA KASARIAN
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Tanungin: Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng kasarian? Ano ang sumasagi sa isip mo kapag
sinabi ang salitang kasarian?, Isulat sa pisara ang salitang Kasarian habang nagsasalita.
n5 Kung makakuha ka ng ilang tugon na Oo, dito sa inilabas na mga punto ng mga mag-aaral mo simulan
ang pag-uusap. Kung hindi, ipaliwanag na lamang na ang kasarian ang batayang papel na itinakda sa
atin / ano ang mga sinabi sa atin na gampanan batay sa ating takdang kasarian sa pagsilang, i.e. lalaki
o babae.
n5 Halimbawa, ilang tao ang nag-iisip na karamihang asul ang kulay na isinusuot ng mga lalaki at rosas /
pink naman ng mga babae --- isteryotipo ito ng kasarian

25 minuto
LAYUNIN

Matulungan ang mga kabataang
lalaki at babae na maunawaan
ang konsepto ng kasarian bilang
batayang anyong panlipunan,
kilalanin ang kanilang batayang
mga karapatan bilang bata/tao at
maunawaan na lahat ng tao ay
ipinanganak na may magkakatulad
na batayang karapatan.
INSPIRASYON

n5 Isang batayang anyong panlipunan ang kasarian na itinakda sa lalaki o babae ang kanya-kanyang
papel at isteryotipong gagampanan. Nakabatay rin dito ang mga inaasahan ng lipunan kung paano
dapat kumilos, magsalita at magpahayag ng sarili ang mga babae at mga lalaki. Halimbawa, ilang tao
ang nag-iisip na karamihang asul ang kulay na isinusuot ng mga lalaki at rosas /pink naman ng mga
babae --- isteryotipo ito ng kasarian. O na ang mga lalaki naglalaro ng mga kotse-kotsehan at mga
babae na naglalaro ng mga manika ---isteryotipo pa rin ito ng kasarian.
TIP: Huwag nang magdetalyeng mabuti sa puntong ito , tatalakayin pang higit na detalyado ang
konseptong ito sa susunod na gawain.
Magtapos ng talakayan sa pagpapaalala sa mga mag-aaral na magkaugnay na magkaugnay ang kasarian
at karapatan lalo na sa isang lipunang tulad ng Pilipinas. Maraming tao ang inaagawan ng kanilang mga
karapatan dahil sa kanilang kasarian --- na nangangahulugang pinagkakalooban sila ng kanilang mga
karapatan ayon sa kanilang hitsura, paano sila gustong kumilos ng lipunan, o sa mga inaasahang gawin
nila. Pag-uusapan sa susunod na gawain ang tungkol sa mga ugnayan sa pagitan ng mga karapatan at
kasarian.
HAKBANG 2: PAG-UNAWA SA MGA KARAPATAN KAUGNAY NG GINAGAMPANANG KASARIAN

PAG-ASA

PANGARAP

Hatiin ang mga mag-aaral sa dalawang malaking grupo at bigyan sila ng Flip Charts.
TIP: Kung haluang mga lalaki at babae ang klase, gawing hiwalay ang mga grupong puro lalaki at puro
babae.

Mga Ginagawa
ng mga Lalaki
Mga Ginagawa
ng mga Babae
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Mga Panuto para sa Gawaing Panggrupo: Sabihan ang grupo ng mga lalaki na isulat ang mga gawain
na ginagawa ng mga lalaki at sabihan ang grupo ng mga babe na isulat ang lahat ng mga gawain na
ginagawa ng mga babae. Sabihan silang sulatan ng pamagat sa taas ng Flip Chart Mga Ginagawa ng
mga Lalaki at Mga Ginagawa ng mga Babae. Isulat ito sa pisara.
Sabihan ang parehong grupo na itala ang mga gawain, at hindi ang propesyon: halimbawa, sa halip
na isulat ang Piloto o Doktor dapat nlilang isulat ang nagpapalipad ng eroplano o nanggagamot ng
maysakit
Bigyan sila ng 10 minuto para isulat ang mga gawain na maiisip nila. Suportahan ang talakayan kung
kinakailangan.
n5 Sabihan ang bawat grupo na idikit sa dingding na magkatabi ang kanilang mga Flip Chart.
n5 Sabihan ang isang boluntaryo mula sa grupo ng mga babae na basahing malakas ang mga punto
mula sa grupo ng mga lalaki. Sunod, sabihan ang isang boluntaryo mula sa grupo ng mga lalaki na
basahing malakas ang mga punto mula sa grupo ng mga babae. Sabihan sila na banggitin ang mga
pagkakatulad at pagkakaiba.
n5 Tanungin ang mga mag-aaral kung mayroong nakasulat sa chart na sa tingin nila hindi magagawa
ng mga babae. Itinatanong mo kung MAGAGAWA ng mga babae ang mga gawaing ito at hindi kung
karaniwan ba nating nakikita ang mga babae na ginagawa ang mga ito.
Piliin ang isang halimbawa, sumasakay ng motorbike ang mga lalaki. Tanungin ang grupo kung
MAKASASAKAY ba ng motorbike ang mga babae? Ano ba ang kinakailangan upang makasakay ng
motorbike? Mayroon ba ang mga babae ng lahat ng kinakailangan upang makasakay ng motorbike?
Matututo ba silang sumakay sa isang motorbike.

INSPIRASYON

PAG-ASA

PANGARAP

Puntuhin din ang ganito sa iba pang mga gawaing nasa Flip Chart at tanungin ang mga mag-aaral kung
MAGAGAWA ang mga iyon ng mga babae.
Ngayon, kumuha naman ng ilang halimbawa mula sa chart ng mga babae. Halimbawa, nagluluto ng
pagkain ang mga babae at nag-aalaga ng nakababatang mga kapatid. Tanungin din kung MAGAGAWA
ng mga lalaki ang mga gawaing ito at kung karaniwang ginagawa ito ng mga lalaki.
Ipaliwanag na isa lamang ang bagay na nagagawa ng mga babae na hindi nagagawa ng mga lalaki.
Nanganganak at nagpapasuso ng mga bata ang mga babae. Ipaliwanag na “biological difference” ang
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tawag dito na hindi na mababago. Bigay ito ng kalikasan. Nakabatay ang anumang kaibhan sa pagitan
ng babae at lalaki sa kung ano ang iniisip at nararamdaman ng mga tao o lipunan at mga panuntunan na
itinakda ng mga ito para sa kanila --- ganyan nila pinagpapasiyahan ang “kasarian” ng isang bata.
TIP: Isulat ang biological difference sa pisara/Flip Chart habang nagsasalita ka, tinatawag din itong sex.
Pagkatapos guhitan ng linya at isulat ang gender sa tapat ng biological difference. Maaring mahirap
tanggapin ng iba ang ideyang ito, o naniniwala na kaya lamang gawin ng mga babae ang mga gawain
ng lalaki kung hindi ito nakasasagabal sa mga gawaing pambahay o pag-aalaga sa pamilya. Kung gayun,
magbahagi ng mga halimbawa ng mga lokal na babae at lalaking binabasag ang mga isteryotipo.
Ipaliwanag na pareho sa buong mundo ang biological difference na ito sa pagitan ng babae at lalaki.
Pero iba ang kasarian sa ibang mga bahagi ng mundo. Sa ibang lugar normal at tanggap na magmaneho
ng bus at maging mekaniko ng kotse ang mga babae, at maging nars o daycare teacher ang mga lalaki.
Pero sa ibang bahagi, hindi karaniwang nakikita at napasasalamatan na nakikibahagi ang mga lalaki sa
mga responsibilidad ng mga babae.
Ipaliwanag na maaaring magbago ang mga panuntunan sa kasarian. Kinakatawan ng mga panuntunan
sa kasarian ang “iskrip” na ginagamit natin upang sabihin sa mga batang babae at lalaki kung paano sila
“dapat” kumilos. Mga tao ang sumusulat ng mga iskrip na ito, at sa gayon maaari natin itong muling isulat
at baguhin upang hindi na makasakit o makahadlang sa ibang mga grupo.
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PAG-ASA

PANGARAP

Magtapos sa pagbabalik sa kwento ni Suma at tukuyin na dahil walang sapat na pera ang mga magulang
niya upang mapag-aral silang lahat na magkakapatid, ang kapatid na lalaki lamang niya ang pinag-aaral.
Ipinasok siyang Kamlari. Ipaliwanag na ang ganitong pagkakaiba ng kasarian ang humahadlang sa mga
batang babae at lalaki na tamasahin ang kanilang mga karapatan kahit sa murang edad pa lamang at
maaari itong makasama dahil hindi sila makapili para sa kanilang mga sarili at makapagtakda ng mga
layunin para matamo ang kanilang mga pangarap. Bigyang-diin na ipinanganak na magkakapantay ang
mga karapatan ng lahat ng bata, batang babae at batang lalaki.

50

TALA NG GURO

explore more toolkit

GAWAIN 3:
Bayani ng Linggo
at gawain sa
bahay

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

HAKBANG 1: BAYANI NG LINGGO - MARY PAULINE "PAWIE" FORNEA

Sabihin sa mga mag-aaral ang kuwento ni Mary Pauline "Pawie" Fornea na maging bahagi ng Navy ang
pangarap. Ipakita ang Bayani ng Linggo (nasa susunod na pahina) kung puwede.
HAKBANG 2: GAWAIN SA BAHAY

Dapat isipin ng mga mag-aaral si Suma at iba pang mga batang tulad niya na nasa mahirap na kalagayan
at pakikibaka upang matamo ang kanilang mga pangarap, lalo na ang pangarap na makapagtamo ng
edukasyon. Ano ang gustong sabihin sa kanya o sa mga batang tulad niya, maaaring sumulat ng isang
tula, liham, o gumuhit upang maibahagi ang mensaheng ito ng suporta sa mga bata.
5 minuto
LAYUNIN

Hikayatin ang mga mag-aaral sa
pamamagitan ng mga huwarang
modelo.

SUPORTA

INSPIRASYON
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Bayani ng Linggo

PAWIE FORNEA
Kakaiba ang pangarap ni Mary Pauline “Pawie” Fornea sa mga batang kasing edad nya.
Matapos syang magtapos nang may karangalan sa University of the Philippines sa kursong Food
Technology, nagtungo siya sa Manila upang magpatala sa kinaugaliang panlalaking organisasyon
ng Philippine Navy.
Naging mahirap ito sa kanya dahil wala siyang pera kahit para sa pagkain at tirahan. Ang kaniyang
matibay na kalooban at katatagan ang nagbigay daan upang makilala niya ang kanyang tagapagturo
(mentor) na humikayat sa kanyang subukin ang Philippine Military Academy, kung saan humigit
kumulang 20% lamang ang kababaihan.
Pumailanlang si Pawie sa mga isteryotipo ng kasarian at ipinamalas ang kanyang kalakasan at
pagpupunyagi upang magtagumpay. Sumali sya sa Philippine National Duathlon Team upang makakuha
ng scholarship na naging daan upang matapos niya ang kanyang kurso sa kolehiyo. Nagpatuloy sya sa
pakikipagpaligsahan upong suportahan ang kanyang pamilya hanggang sa pumasok na siya sa PMA.
Nagbunga ang kanyang mga pagpupunyagi sa mga pagsubok nang manalo siya ng medalyang bronze
sa Duathlon sa 30th Southeast Asian (SEA) Games noong 2019 at natapos nya ang kanyang 5-taong
pag-aaral bilang foreign schooling cadet ng PMA sa United States Naval Academy (USNA) sa kursong
Bachelor of Science Degree majoring in Naval Architecture, Marine Engineering and Robotics, and
Controls Engineering.
“Sa totoo, wala akong minanang kakayahan upang maging athlete o natural na kasanayan sa palakasan
o akademya. Hindi ako ang napakahusay na mag-aaral, ngunit tinulak ko ang aking sarili upang
mapanatiling National Athlete, at isang scholar dahil iyun lamang ang paraan upang makapagtapos at
matulungan ang aking pamilyang mabuhay."3
3

www.facebook.com/photo.php?fbid=676443773090130&set=pcb.676443859756788&type=3&theater

“Ang alam ko,
kailangan kong
maging matatag
upang matugunan
ang aking mga
pangunahing
pangangailangan.
Natutunan ko ito
sa napakahirap na
paraan.”
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