
Modyul 3 

Alamin ang inyong Kalakasan 3
KUWENTO

Wadley mula sa Haiti

HABA

Sesyon 1  
45 minuto

Sesyon 2  
45 minuto

n Mapalawak ang paghubog ng kasanayan at pagpapasiya

n  pagsasaliksik sa mga posibilidad at layunin para sa 
kagyat at malayong kinabukasan

n  ginaganyak ang mga mag-aaral upang walang takot      
na abutin ang anumang propesyon o ambisyon na 
kanilang pipiliin
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MODYUL 3: SESYON 6
Makatulong maunawaan ang kahalagahan ng pagkilala 
sa mga natatagong kalakasan sa landas patungo sa 
pagkakamit ng iyong mga pangarap at ambisyon.

Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin at bigyang-diin ang mga pangunahing punto.

Gawain 2 – 25 minuto

Ipalabas ang video ng isang huwarang modelo 
(Wadley) at talakayin ang kahalagahan ng pagkilala sa 
mga kalakasan tungo sa landas ng pag-abot ng mga 
pangarap.

Gawain 3 – 5 minuto

Bayani ng Linggo - Adeline Dumapong

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11



explore more toolkit 56

GAWAIN 1:
Paglalagom ng 
nakaraang sesyon 
at talakayan bago 
manoond ng 
video

15 minuto

LAYUNIN

Lagumin at bigyang-diin ang mga 
pangunahing punto.

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

HAKBANG 1:  PAGLALAGOM NG NAKARAANG SESYON

Batiin ang grupo sa pagtawag sa kanila sa pangalan ng grupo at pagbasa ng Ginintuang mga Panuntunan. 

Sabihan ang mga mag-aaral na alalahanin ang mga pangunahing punto mula sa nakaraang sesyon at 
kwento ni Suma.  Ano ang mga naisulat nila o nalikha para kay Suma at kabataang tulad niya ?

Kumuha ng 2 o 3 boluntaryo upang magbahagi ng mga naisulat nila o nalikha at pasalamatan sila sa 
pagbabahagi. 

Bigyang-diin na kapag nagbigay tayo ng panahon para sa ibang tao, naiisip din natin na gumawa ng kahit 
ano para sa kanila, at matutuklasan natin ang kalakasang taglay natin upang tulungan sila hanggang sa 
abot ng ating makakaya. 

Sabihan ang lahat ng mga mag-aaral na idikit sa dingding na pinagdikitan nila ng mga eroplano ang mga 
sulat at guhit na ginawa nila. 

HAKBANG 2:  TALAKAYAN BAGO ANG PANONOOD NG VIDEO

Tanungin ang mga mag-aaral kung nabalitaan na nila ang mga pananalanta na nakaapekto sa pamayanan.  
Maaari itong mga kwento ng mga karanasan sa kanilang mga pamayanan o kaugnay na mga balita o 
kwento sa media.   Sabihan sila na itago sa kanilang isipan ang mga karanasang ito habang pinanonood 
ang susunod na kwento. 

TIP: Maaaring may ilang mag-aaral na ilalahad ang kanilang personal na mga karanasan sa pagharap 
sa isang sitwasyon ng pananalanta, tulad ng lindol o baha.  Makinig at sikaping pangasiwaan ang 
oras. Pasalamatan ang hirap ng paglalahad at pagbabahagi ng mga mag-aaral.  Isaalang-alang ang 
pagsisiyasat ng kung ano ang mga makukuha sa inyong paaralan upang matulungan ang mga mag-
aaral na nakaranas ng trauma at matulungan silang maproseso ang mga nangyari.

Tanungin kung ano ang alam nila tungkol sa Haiti at kung mahahanap nila ito sa mapa. Kung walang 
mapa, ilarawan ang Haiti bilang isang bansa na ibinabahagi (shares) ang isang isla sa Dominican Republic 
sa Caribbean, malapit sa kontinente ng South America. Pumili ng ilang dagdag na bagay na maibabahagi 
tungkol sa Haiti sa Mga Pahina ng Katunayan ng mga Bansa. 

TALA NG GURO
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GAWAIN 1:
Paglalagom ng 
nakaraang sesyon 
at talakayan bago 
manoond ng 
video
(pagpapatuloy)

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

TALA NG GUROIpaalam na tinamaan ang Haiti ng malubhang pananalanta ng kalikasan, mula sa lindol at unos (hurricane), 
na nagdulot ng matinding kahirapan at pagdurusa ng mga mamamayan nito. Ibahagi ang tatlong punto 
tungkol kay Wadley: 

n Nakatira si Wadley sa Haiti. 

n  Gustong-gusto ni Wadley ang pumasok sa paaralan kaya lang hindi siya kayang pag-aralin dahil sa 
sitwasyon ng kanilang pamilya pagkatapos ng lindol. 

n Determinado si Wadley na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. 

Sabihin sa mga kalahok na makikilala nila si Wadley mula sa Haiti at masasaksihan nila kung paano siya 
nagtagumpay kahit sa gitna ng napakahirap na mga pangyayari. 

TALA: Bago simulan ang panonood, sabihan ang mga mag-aaral na maaaring makaramdam sila ng 
tuwa o lungkot, o pareho, at maaari nilang maibahagi ang kanilang pakiramdam at pag-usapan ang mga 
isyu. 
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GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan 

25 minuto

LAYUNIN

Ipalabas ang video ng isang 
huwarang modelo (Wadley) at 
talakayin ang kahalagahan ng 
pagkilala sa mga kalakasan tungo 
sa landas ng pag-abot ng mga 
pangarap.

TALA NG GURO

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

HAKBANG 1: PANONOOD NG VIDEO AT TALAKAYAN - KUWENTO NI WADLEY

Ipapanood ang kwento ni Wadley (11 minuto). 

Pagsusuri ng naramdaman:  Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang naramdaman nila pagkatapos 
na panoorin ang video.  Pasalamatan sila sa kanilang pansin.  Sundin ang pormat ng pagtalakay sa seksyon 
ng Lapit sa Pagtuturo /Teaching Approach sa gabay upang simulan ang sumusunod na talakayan. 

Tanong: Ano ang mga hamon na kinaharap ni Wadley? 
Gusto ni Wadley ang matuto sa paaralan pero hindi na siya nakapasok pagkatapos lumindol.

Hindi na nakapasok si Wadley sa paaralan dahil walang pera ang kanyang pamilya para sa mga bayarin 
sa paaralan.

Hindi maintindihan ni Wadley kung bakit may ilang bata na nakapag-aaral samantalang may iba na hindi. 

Ano ang mga hakbang na ginawa ni Wadley upang harapin ang kanyang mga hamon? 
Kinausap niya ang kanyang ina at ipinahayag ang interes niya na ipag patuloy ang pag-aaral 

Nilakasan niya ang kanyang loob at kusang nagtungo sa bagong paaralan at dumalo sa klase.

Matapang siyang tumayo sa klase at ipinahayag ang pagkagusto niyang makapag-aral kahit pinaaalis na 
siya ng guro.

Alam niyang may karapatan siyang magkaroon ng edukasyon, tulad ng lahat ng mga bata na nag-aaral 
sa paaralan. 

Anu-ano ang mga katangian at kalakasan ni Wadley na tumulong sa kanya upang gawin ang lahat 
nang ginawa niya para maging masaya at matamo ang kanyang pangarap? 

TALA: Ipaliwanag na ang mga tungkulin at pagkilos na mabuti mong ginawa ang iyong kalakasan.  
Maiuugnay ang mga kalakasan sa kaalaman, kasanayan, at kakayahan.  Ginagamit ang mga 
kalakasan upang matapos ang gawain, mabuo ang mga ugnayan sa iba at matamo ang mga layunin.  
Ilang halimbawa ng mga kalakasan na maaari mong banggitin:  pagkamalikhain, disiplina, kabaitan, 
pakikiramay, pagkamagalang, mapagkakatiwalaan, dedikasyon, at pagkamasipag, atbp. 

Masaya at matapang siya.  (Masasabi ring matiyaga at matatag) 

Nakapokus siya sa kanyang layuning magkaroon ng edukasyon.  Alam niyang dapat siyang nag-aaral 
kahit na may mga gawaing-bahay siyang dapat tapusin, at ginagawan niya ng paraan upang balansehin 
ang mga ito. INSPIRASYON
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GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan
(pagpapatuloy)

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

Gustong-gusto niyang mag-aral at gumawa ng mga takdang-aralin  nagpapakita na napakasipag niya.

Aktibo siya, palakaibigan, naniniwala sa sarili, determinado at may kumpiyansa sa sarili. 

Magtapos sa pagbabahagi na upang matamo mo ang iyong mga pangarap, mahalagang malaman mo 
ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Sa pag-alam nito, natutulungan tayo upang gamiting mabuti ang 
ating mga kalakasan sa pagtatamo ng ating mga layunin at magsipag na mabuti upang malampasan ang 
ating mga kahinaan upang hind maging hadlang sa pagtatamo ng ating mga hinahangad.  Halimbawa, 
nakita natin kung paano ginamit ni Wadley ang kanyang husay sa pakikipag-usap, paniniwala sa sarili, 
at pagkakaroon ng kumpiyansa na magagawa ang kahit anong pagtutuunan niya ng isip.  Sabihan ang 
mga mag-aaral na sa darating na sesyon, kilalanin natin ang ating mga kalakasan na makatutulong sa 
pagtatamo natin ng ating mga pangarap. 

Tala: Madalas magtanong ang mga mag-aaral tungkol sa buhay ni Wadley 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 Wadley 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 

Wadley sa “Where They Are Now” 

TALA NG GURO

INSPIRASYON
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GAWAIN 3:
Bayani ng Linggo

5 minuto

LAYUNIN

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

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

HAKBANG 1: BAYANI NG LINGGO - ADELINE DUMAPONG

Sabihin sa mga mag-aaral ang tungkol kay Adeline Dumapong na sa Sydney Games noong 2000, si 
Adeline ang naging unang Pilipina na nakakuha ng medalyang bronze sa kanyang kategorya.  Simula 
noon, sinalihan na niya lahat ng Paralympics. Ipakita ang Bayani ng Linggo (nasa susunod na pahina) 
kung puwede.

TALA NG GURO

INSPIRASYON



Sa Sydney Games noong 2000, si Adeline ang naging unang Pilipina na nakakuha 
ng medalyang bronze sa kanyang kategorya.  Simula noon, sinalihan na niya lahat ng 
Paralympics.

Sa edad na 42, kinompleto ni Adeline ang kanyang laban sa Paralympic Games sa Rio 
bago lumisan sa kompetisyon / paligsahan.

Ipinanganak si Adeline sa isang mahirap na pamilya sa bulubundukin ng lalawigan ng 
Ifugao sa Pilipinas.  Napag-alaman na may polio si Adeline noong anim na taong gulang 
siya.  Paralisado mula sa baywang, kung kayat hirap man sa pagpapasiya ang kanyang 
pamilya inilipat siya sa paaralan ng mga batang may kapansanan sa Maynila na pitong 
oras lakbayin.

Sa paaralang iyon nalantad si Adeline sa palakasan dahil sa isang misyonerong Belgian.  
“Sinubok ko lahat noong bata pa ako,” sabi ni Adeline.  “Karera sa wheelchair, basketbol 
sa wheelchair, paglangoy.  Pero, gusto ko talagang makahanap ng palakasan na 
magpaparamdam sa akin na matibay ako.  At eto nga ako ngayon.”  “Nahihiya ang mga 
magulang o natatakot hayaan ang kanilang mga anak na sumali sa mga laro,” sabi ni 
Adeline.  “Nabukod ako sa panuntunan.  Natulungan ako ng pagsali ko sa Global Sports 
Mentoring Program:  Sport for Community  nagsilbi itong feather in my cup nang lumapit 
ako sa kanila."4 

Bayani ng Linggo

ADELINE DUMAPONG 

"Nahihiya ang mga magulang o natatakot hayaan ang 
kanilang mga anak na sumali sa mga laro, nabukod 
ako sa panuntunan".

4 globalsportsmentoring.org/global-sports-mentor-program/emerging-leaders/adeline-dumapong-ancheta
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MODYUL 3: SESYON 7
Makilala ang personal na mga kalakasan at 
maunawaan kung paano magagamit upang 
malampasan ang kabiguan.

Gawain 1 – 5 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at bigyang-diin ang mga 
pangunahing punto bago simulan ang bagong sesyon.

Gawain 2 – 30 minuto

Pagtibayin ang kahalagahan ng pagkilala sa iyong 
sariling kalakasan upang maipagbunyi ang mga 
tagumpay at malampasan ang mga pagsubok sa 
landas sa pag-abot ng iyong mga pangarap.

Gawain 3 – 10 minuto

Bayani ng Linggo- Cherrie Atilano.

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11
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GAWAIN 1:
Paglalagom ng 
nakaraang sesyon 
at pagtutok sa 
sesyong ito

5 minuto

LAYUNIN

Lagumin ang nakaraang sesyon at 
bigyang-diin ang mga pangunahing 
punto bago simulan ang bagong 
sesyon.

HAKBANG 1: PAGLALAGOM NG NAKARAANG SESYON

Batiin ang grupo sa pagtawag sa pangalan ng grupo at pagbasa ng Ginintuang mga Panuntunan.

Sabihan ang mga mag-aaral na tandaan nila ang pangunahing mga natutuhan sa nakaraang sesyon at 
kwento ni Wadley.

Naaalala ba nila ang mga kalakasan ni Wadley?  Kumuha ng ilang tugon at isulat iyon sa pisara. 

Ibahagi na ngayon magpapatulong tayo sa kwento ni Wadley upang matutuhan ang kanilang mga 
kalakasan at kung ano ang naiisip nilang kahulugan ng pagiging "matapang". 

Sabihan ang mga mag-aaral na ngayon, sa tulong ng isang kawili-wiling gawain, magkakasama nating 
kikilalanin ang ating mga kalakasan.

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

TALA NG GURO

INSPIRASYON



explore more toolkit 64

GAWAIN 2:
Pagkilala sa mga 
kalakasan at 
pag-unawa sa 
kabiguan

30 minuto

LAYUNIN

Pagtibayin ang kahalagahan ng 
pagkilala sa iyong sariling kalakasan 
upang maipagbunyi ang mga 
tagumpay at malampasan ang mga 
pagsubok sa landas sa pag-abot ng 
iyong mga pangarap.

HAKBANG 1:  PAGKILALA SA MGA KALAKASAN

Sabihan ang mga mag-aaral na buksan ang kanilang mga notebook sa bagong pahina, lumingon sa mag-
aaral sa kanilang kaliwa at makipareha sa kanya.
Sumulat ng limang mga katangian, nang hindi isinusulat ang kanilang mga pangalan, na maaaring ang 
kanilang mga kalakasan o kitang-kitang positibong mga katangian na higit na mabuting makapaglalarawan 
sa kanila 
TIP: Ipaalala sa mga mag-aaral ang kahulugan ng mga kalakasan.  Ipaliwanag na mga gawain at kilos na 
mahusay mong naisasakatuparan ang mga kalakasan.  Maiuugnay ang mga kalakasan sa talino o kaalaman, 
kasanayan, kakayahan / talento o personalidad.  Nagagamit ng mga tao ang kanilang kalakasan upang 
matapos o makompleto ang gawain, magbuo ng mga pakikipag-ugnayan sa iba at matamo ang kanilang 
mga layunin.  Ilang halimbawa ng mga kalakasan na maaaring banggitin:  malikhain, disiplinado, mabait, 
matulungin, magalang, mapagkakatiwalaan, dedikado, mabuting tagapakinig, o mahusay magtrabaho. 

Bigyan ng kaunting panahon ang mga mag-aaral upang isulat kung ano ang nakikita nilang sariling personal 
na mga kalakasan.   (Bigyan ng suporta o tulong ang mga mag-aaral na nahihirapan.) 
TIP: Maaaring mahirapan ang mga mag-aaral sa pagkilala ng mga kalakasan.  Higit na madali kung 
pag-iisipan ang mga sitwasyon at nagugustuhan at inaayawan, ngunit higit na kinakailangan ang mas 
malalim na proseso ng pag-iisip sa pagkilala ng mga kalakasan.  Isaalang-alang na pupunta ka sa sesyon 
na may handang listahan ng mga halimbawang kalakasan (galing sa listahan sa “Tip” sa itaas, gayundin 
sa mga kalakasang kaugnay rito) upang tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang brainstorming kung 
nagkakaproblema sila.

Paalalahanan ang mga mag-aaral na napakapersonal na pagsasanay ito at walang maling sagot.  Tulungan 
ang kanilang pag-iisip sa paggamit ng sumusunod na mga halimbawa 
Isipin kung ano ang gusto mong ginagawa at saan ka magaling. 
Bakit ka magaling doon o anong mga katangian mo ang nagpahusay sa iyo. Ano ang ginawa mo para 
maging mahusay sa gawain / palakasan / trababahong iyon?  Ano ang nagpahusay sa iyo?  
Halimbawa:
n  Kung mayroon kang alaga at napakagaling mo sa pag-aalaga, maaaring ang kalakasan mo ay nasa 

pagiging sensitibo mo sa mga hayop at pagiging reponsable mo. 
n  Kung mahusay ka sa pag-aaral, maaaring ang kalakasan mo nasa pagsisikap na mabuti at atensyon sa 

klase. 
n  Kung gusto mo ang pakikipaglaro sa mga kaibigan at nararamdaman mong mayroon kang matatag na 

TALA NG GURO

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

PAGPAYAG
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TALA NG GUROGAWAIN 2:
Pagkilala sa mga 
kalakasan at 
pag-unawa sa 
kabiguan 
(pagpapatuloy)

pamayanan, ang kalakasan mo ang pagiging palakaibigan, isang mahusay makipagtalastasan at matapat. 
Ipakilala ang gawaing think-pair-share.
Bigyan ng kaunting panahon ang mga mag-aaral upang isulat kung ano ang nakikita nilang sariling 
personal na mga kalakasan.  Lumakad sa paligid ng kwarto at bigyan ng suporta o tulong ang mga mag-
aaral na nahihirapan. 
Sabihan sila na makipagpareha sa mag-aaral na nakaupo sa kanilang kanan at magbahagi sa isat isa ng 
kanilang mga kalakasan, magbalitaktakan (brainstorm) tungkol sa mga kalakasan na nakikita nila sa iba o 
sa kapareha. 
Magkaminsan nakikita ng isang kaibigan o kapantay/kaedad (peer) ang mga kalakasan sa atin na hindi 
natin agad naiisip sa sarili. 
Sabihan ang magkapareha na kailangan nilang ibahagi sa mas malaking grupo ang kanilang mga 
kalakasan kung hihilingin sa kanila.  Bawat magkapareha ibabahagi ang kani-kanilang mga kalakasan 
nang isa-isa.  Gayunman, para sa oras, maaaring humingi nalang ng boluntaryong magkapareha para 
ibahagi ang kanilang mga punto.
Kumuha ng isang papel at isulat roon ang iyong mga kalakasan at makilahok sa pagsasanay.  Mahihikayat 
at magaganyak nito ang mga mag-aaral. 
Pahalagahan ang mga mag-aaral sa pagkilala at pagbahagi ng kanilang mga kalakasan.
Sabihin na natutuwa at nagmamalaki ka na maraming matatag na tao sa klase at umikot sa silid at tulungan 
ang mga mag-aaral na nahihirapan. 
TIP: Sa ilang mga kaso, maaaring maglagay ang mga mag-aaral ng “negatibong” mga kalakasan.  
Halimbawa, magaling akong magnakaw dahil mabilis akong tumakbo at nakapagtatago ng lihim /sekreto.  
Sa gayong mga sitwasyon, hikayating muling ihayag nang positibo.  Sabihan ang mga mag-aaral na 
tumuon sa mga kalakasan na positibo at magbibigay ng kaligayahan at kaginhawahan sa ating mga sarili 
at sa mga tao sa ating paligid.  Sa halip na iugnay ang mabilis na pagtakbo sa pagnanakaw, tulungan ang 
kalahok na makilala o makita ang positibong mga katangian na magpapaging mabilis niyang mananakbo.  
Marahil ang pagiging mabilis, nagpapakita na nakatutok at masipag siyang magsanay. 

Magboluntaryo na magbahagi ng iyong mga kalakasan sa mga mag-aaral. 
Tanungin ang mga mag-aaral kung may nakikita silang pagkakatulad ng mga kalakasan nila at ng kay 
Wadley. 
Talakayin na mahalagang malaman natin ang ating mga kalakasan.  Kapag alam natin ang ating mga 
kalakasan, magagamit natin ang mga iyon upang maging maligaya at maginhawa ang ating mga buhay, at 
makatulong sa iba.  Magagamit natin ang ating mga kalakasan upang protektahan ang ating mga karapatan 

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

PAGPAYAG
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TALA NG GUROGAWAIN 2:
Pagkilala sa mga 
kalakasan at 
pag-unawa sa 
kabiguan 
(pagpapatuloy)

at upang manindigan para sa iba. 
Balikang muli ang mga kalakasan ni Suma (matapang, maasahin sa mabuti (optimistic), alam niyang 
karapatan niya ang magkaroon ng edukasyon, ginamit niya ang kanyang pagpapahayag bilang lakas para 
tumulong sa iba.) 
Habang nagsasalita, gumuhit ng pigurang patpat (stick figure) o pigura ng isang bata sa pisara at 4-5 hugis 
ng puso paikot sa bata upang ilarawan ang kanyang mga kalakasan.  Sabihin  na  dapat na alam natin ang 
ating mga kalakasan sapagkaat magkaminsan nahaharap tayo sa mahihirap na mga sitwasyon tulad ni 
Wadley. 
Gumuhit ng maraming putol-putol na linyang patayo (vertical lines) katabi o kalapit ng pigurang patpat 
(upang ilarawan ang pananalanta) at sa gitna ng mga linyang iyon gumuhit uli ng pigura na napaliligiran ng 
mga puso. 
Talakayin na kung alam nating ang ating mga kalakasan, maaari nating masolusyunan ang mga sitwasyong 
mahirap at maaari tayong maging matatag at maasahin sa mabuti.  Isa sa mga kalakasan ni Wadley ang 
pagiging matiyaga na pabalik-balik siya sa paaralan kahit ipinagtatabuyan na siya ng guro.  Mahusay rin 
siyang magtrabaho at disiplinado at ang mga kalakasang ito ang tumulong sa kanya na makapagpatuloy 
sa pag-aaral at makatulong sa kanyang ina sa ibang mga gawain sa bahay matapos lumindol. 
Magtapos sa pagbibigay-diin na habang lumalaki at nagkakaisip natututo tayo at nakapagpapalawak at 
nakabubuo ng bagong mga kalakasan. 
Sabihin sa mga mag-aaral na sa susunod na sesyon pag-uugnayin natin ang ating mga kalakasan, 
magtatakda ng mga layunin para sa ating mga sarili upang matamo ang ating mga pangarap.

HAKBANG 2:  PAGBUBUNYI SA ATING KABIGUAN BILANG ISANG OPORTUNIDAD SA PAGKATUTO AT PAG-UNLAD

Tala: Kung kumain ng mas mahabang oras ang nakaraang gawain, lampasan o paikliin ito. 

Isulat ang salitang KABIGUAN (FAILURE) sa pisara at tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang pumapasok 
sa kanilang isipan. Kumuha ng ilang tugon at isulat sa ilalim ng pamagat.  
TIP: Gawing simple sa isa o dalawang salita ang mga tugon at isualt sa pisara. 

Posibleng kasama sa mga tugon ang 
− Masamang bagay ang pagkabigo   −  Naparurusahan
− Pinalulungkot at pinagagalit tayo ng pagkabigo   −  Natatakot
− Napapahiya   −  Walang may gustong mabigo 
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Tanungin ang mga mag-aaral kung may pagkakataong nabigo sila sa anuman. Ano ang naramdaman 
ninyo at ano ang naiisip ninyo noon?  Binalikan at sinubok ninyo ba uli? Kumuha ng mga tugon.
Ibahagi ang inyong sariling karanasan ng pagkabigo.  Ibahagi kung ano ang naramdaman mo noon at 
ano ang ginawa mo upang madaig ang naramdamang iyon.  Magbibigay ito ng kumpiyansa at pagganyak 
sa mga mag-aaral upang maglahad at magbahagi.
Magtanong:  Naalala ba ninyong nabigo si Wadley?  Ano ang ginawa niya? 
Posibleng mga Tugon: Nabigo si Wadley na kumbinsihin ang kanyang ina na papasukin siya sa 
pansamantalang paaralan pagkatapos ng lindol.  Nabigo siyang kumbinsihin ang kanyang guro na 
hayaan siyang dumalo sa klase.  Nalungkot si Wadley ngunit sumubok siya nang sumubok hanggang sa 
huli pumayag na rin ang guro. 
Sabihin sa mga mag-aaral na magkakaroon tayo ng gawain na magtuturo sa atin ng tungkol sa pagkabigo. 
Hatiin ang mga mag-aaral sa dalawang grupo para sa susunod na gawain at sabihan sila na manatili sa 
kanilang mga grupo. 
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PANUTO SA MGA GAWAIN 

Kakailanganin ang tugtog o musika na maaaring patugtugin sa telepono at isang gamit na maaaring 
ipasa sa isang tao tungo sa isang tao, hal. bola. 
Magsimula sa Grupo 1.  Sabihan ang mga mag-aaral na tumayo at pumorma ng bilog at  sabihin na 
kapag nagsimula na ang tugtog, kailangang ipasa nang mabilis ang gamit sa mag-aaral na katabi 
niya.  Kailangang ituloy nila ito hanggang tumigil ang tugtog. 
Sabihan sila na ang mag-aaral na may hawak ng gamit sa kamay pagtigil ng tugtog ang bigo.  Ang 
nabigong mag-aaral ang kailangang gumawa ng iaatas sa kanya.  Kailangan na silang umalis sa bilog 
at maupo. 
Ulitin ang parehong gawain sa ibang grupo.  Ngayon naman, ang mag-aaralng may hawak ng bagay 
pagtigil ng tugtog ang bigo pa rin ngunit makatatanggap siya ng isang premyo pagkatapos.  Sabihan 
ang mga mag-aaral na umalis sa bilog at umupo. Dalawang ulit gawin ito. 
Kapag natapos na ang apat na ikot ng gawain, simulan ang sumusunod na talakayan. 
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Tatanungin ang lahat ng mga mag-aaral:  Anong palagay ninyo sa gawain? 
Tanungin ang mga mag-aaral sa unang grupo: Ano ang iniisip ninyo nang ipinapasa ninyo sa iba ang 
bagay? 
Posibleng mga Tugon: Ayaw naming mabigo kaya mabilis naming ipinapasa ang bagay dahil baka tumigil 
ang tugtog anumang minuto. Ayaw naming maging iyong taong nabigo. 

Tanungin ang mga mag-aaral sa unang grupo:  Natatakot ba sila sa kahihinatnan ng pagiging huling 
tao na may hawak ng bagay, at bakit? 

Tanungin ang mga mag-aaral mula sa ikalawang grupo ng parehong mga tanong. 

Posibleng mga Tugon: Gusto naming makita ang sorpresa o makuha ang premyo, kaya hindi namin 
ipinapasa nang madalian o nagmamadali ang bagay.  Ang iba maaaring magsabi na gusto nilang huminto 
na ang tugtog habang nasa kamay pa nila ang bagay. Mapapansin ninyo na hindi magsasabi ang mga 
mag-aaralng ito na “natatakot silang mabigo". 

Tanungin ang dalawang mag-aaral na umalis sa bilog mula sa ikalawang grupo kung ano ang naramdaman 
nila nang tumigil ang tugtog, at hawak pa nila ang bagay.  Maaaring maganda ang pakiramdam nila dahil 
sa “pagkabigo” nila maaaring makuha ang sorpresa, o na hindi sila sigurado kung ano mararamdaman sa 
pagkabigo dahil masaya silang may makukuhang sorpresa / premyo 

Talakayin na, sa dalawang kaso, sinabing mabibigo ang mag-aaral na may hawak ng bagay kapag tumigil 
ang tugtog subalit ang unang grupo lamang ang natakot, pero ang ikalawa hindi.

Tulungan ang mga mag-aaral na maunawaan na maraming ulit na hindi ang pagkabigo mismo, kundi ang 
mangyayari pagkatapos, ang ating kinatatakutan.  Ang tindi at igting ng ganoong pag-iisip ang nagiging 
dahilan ng ating pagkakamali. 

Halimbawa, ibahagi na  malamang hindi ipapasa nang maayos ng nasa Grupo 1 ang bagay kundi halos 
itatapon na ito sa ibang tao dahil ayaw nilang sila ang may hawak niyon kapag tumigil na ang tugtog. 

Talakayin na walang nakaaalam kung ano ang ipagagawa o ano ang sorpresa.  Maaaring hindi magustuhan 
ng mga mag-aaral ng Grupo 1 ang gawain nila o hindi rin magustuhan ng mga mag-aaral ng Grupo 2 ang 
sorpresang ibibigay sa kanila.

Bigyang-diin tumutulong ang mga kabiguan upang matuto at umunlad tayo.  Hindi ito dapat tingnan na 
masama o bagay na negatibo kundi isang bagay na nagbibigay ng isang pagkakataon upang matuto 
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kung paano mababago ang ating mga pagsisikap at malalaman ang ating mga kalakasan at kahinaan, at 
upang magamit ang mga ito. Hindi masama ang pagkabigo, pero nagiging masama ito para sa atin kapag 
hindi tayo natuto mula roon, kung nag-iipon lang ng pwersa (stress) at sa bandang huli nawawala na hindi 
natin nagagamit o napakikinabangan. 

Ipaliwanag na magkaminsan ang panlabas na mga pangyayaring hindi natin makokontrol ang dahilan 
ng pagkabigo o kabiguan.  Sa gayon, kailangan natin ng suporta upang tulungan tayong baguhin ang 
mga pangyayari na mas malaki kaysa sa sarili nating mga kakayahan o kaalaman.  Halimbawa, sa isang 
lipunan na may isang pamayanan na tutol sa pagpapaaral ng mga batang babae, isang batang babae ang 
gustong mag-aral at pumasok sa paaralan ang mangangailangan ng tulong ng kanyang mga magulang 
o pinakamalapit na pamilya upang maseguro na makapasok siya sa paaralan kahit na hadlang ang mas 
malaking pamayanan.

Ibahagi na sa susunod na sesyon, tatalakayin natin nang detalyado ang tungkol sa support system. 

Magwakas sa pagpapasalamat sa mga mag-aaralng nakilahok sa mga gawain.  Espesyal na pasasalamat 
sa mga mag-aaralng umalis sa bilog at nagbahagi ng kanilang mga nararamdaman.  Kunin ang pakete ng 
mga kendi at sabihin sa lahat na ipagdiwang na alam ng grupo na hindi dapat katakutan ang kabiguan.  
Dapat na kunin itong pagkakataon upang higit na gumawa nang mahusay at humingi ng suporta mula sa 
mga kaibigan, miyembro ng pamilya, mga guro, mga tagapagsanay (coaches), o iba pa. 

Ipaalala sa kanila ang mga kalakasan na isinulat nila noong nakaraang sesyon.  Sabihin sa mga mag-
aaral na ngayon nakapagdagdag sila ng isa pang kalakasan sa listahang iyon  ang manatiling nakapokus 
sa pagkatuto at paggawa nang mahusay kahit na nabigo o nagkamali.  Balikan ang mga kalakasan ni 
Wadley  isa rin ito sa mga kalakasan niya, na tumulong sa kanya upang makapokus sa pagsulong at 
matamo ang kanyang layunin. 

Bigyang-diin na ang saloobin /atityud na ito ng pagtitiyaga ang palaging tutulong sa atin upang maabot 
ang ating mga layunin at matamo ang ating mga pangarap. 
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GAWAIN 3:
Bayani ng Linggo

10 minuto

LAYUNIN

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

HAKBANG 1: BAYANI NG LINGGO- CHERRIE ATILANO

Sabihin ang kuwento ni Cherrie Atilano at ang kanyang paglalakbay upang maiahon sa kahirapan ang 
mga pamilya ng magsasaka at mangingisda, mapaginhawa sa mga epekto ng pagbabago ng klima, at 
makatulong sa pagpapatatag ng seguridad ng pagkain sa Pilipinas. Ipakita ang Bayani ng Linggo (na sa 
susunod na pahina) kung puwede.

HAKBANG 2: GAWAIN SA BAHAY

Sabihan ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang natutuhan sa klase at ang mga kalakasan na nakita 
nila sa mga nasa gulang na miyembro sa bahay.  Maaring mula sa kagyat na pamilya ang mga miyembrong 
ito tulad ng mga magulang, mga kapatid (babae o lalaki) o isang kaibigan, isang tagapagturo (mentor) o 
tagabantay (guardian). 

Ganyakin ang mga mag-aaral na magkaroon ng talakayan kasama ang kanilang mga magulang kahit na 
sabihin pa ng mga magulang nila na hindi sila makaisip ng anumang kalakasan  dapat tulungan ng mga 
mag-aaral ang kanilang mga magulang na makapag-isip ng kanilang mga kalakasan at 
maibahagi ang mga ito.

Hikayatin ang mga mag-aaral na isulat ang 
kanilang mga kalakasan sa isang hiwalay na 
papel at idikit ito sa kanilang kwarto  saanman 
palagi nilang makikita at mapaaalalahanan sila 
ng kanilang mga kalakasan.
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Tagapagtatag at CEO si Cherrie ng AGREA, isang social enterprise sa 
Marinduque na naglalayong maiahon sa kahirapan ang mga pamilya ng 
magsasaka at mangingisda, mapaginhawa sa mga epekto ng pagbabago ng 
klima, at makatulong sa pagpapatatag ng seguridad ng pagkain sa Pilipinas. 

Hinirang siya ni Secretary-General Antonio Guterres ng United Nations na Lead 
Group member ng UNs Scaling Up Nutrition (SUN) Movement, na layunin ang 
pagiging ligtas sa malnutrisyon sa pagsapit ng 2030.5 

Nagsimula ang masidhing pangarap niyang ito noong bata pa siya habang lumalaki 
at nagtatrabaho sa isang tubuhan (sugarcane farm) sa   Negros Occidental.  Iskolar 
at nagtatrabong mag-aaral (working student) si Cherrie noon sa Visayas State 
University kung saan siya nagtapos na Magna Cum Laude sa digring agrikultura.  
Tinalikdan niya ang Fullbright Scholarship para mag-aral sa Estados Unidos kapalit 
ng paglagi niya sa bansa upang tumulong sa mga magsasaka sa Gawad Kalinga 
Enchanted Farm.6 

Ngayon, hinihikayat ni Cherrie ang kabataan  kababaihan sa particular  upang 
makisangkot, dumihan ang kanilang mga kamay (get their hands dirty), at magsaka 
tulad ng ginawa niya.

Bayani ng Linggo

Cherrie D. Atilano

5  www.cosmo.ph/lifestyle/career-money/cherrie-atilano-farmer-united-nations-nutrition-ambassador-a93-20191103-lfrm
6  www.cosmo.ph/lifestyle/career-money/millennial-ceo-founder-agrea-farming-a93-20190222-lfrm
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