Modyul 4

Ang Support System at Role Model
n 	Higit

pang masiyasat ang pagtatamo ng mga
layuning propesyonal

n 	Masiyasat

ang kahalagahan ng isang support
system at mabisang mga istratehiyang
pangkomunikasyon

HABA

KUWENTO

Mariama mula Sierra Leone at
Mendy mula Thailand

Sesyon 1
45 minuto

Sesyon 2
45 minuto

4
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MODYUL 4: SESYON 8
Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga
support system at makilala ang mga iyon sa
sarili mong pamayanan.
Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at talakayan bago
manood ng video.

Gawain 2 – 25 minuto

Panoorin ang video ng isang huwarang modelo (Mariama)
upang matalakay ang kahalagahan ng edukasyon,
pagkapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-halaga sa
mga karapatan ng bata.
Gawain 3 – 5 minuto

Bayani ng Linggo - JP Maunes
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HAKBANG 1: PAGLALAGOM NG NAKARAANG SESYON

Batiin ang grupo sa pagtawag sa kanila ng pangalan ng grupo at pagbasa ng Ginintuang mga Panuntunan.
Sabihan ang mga mag-aaral na alalahanin ang pangunahing mga punto mula sa nakaraang sesyon at
ang kwento ni Wadley.
n Gustong-gusto ni Wadley na matuto sa paaralan at magkaroon ng mga kaibigan.
n	Hindi niya tinalikuran ang kabiguan nang pauwiin siya ng kanyang guro at huwag nang padaluhin sa
klase. Natutuhan niyang itaguyod ang kanyang sarili. Nagtiyaga siya at nagsikap.
n	Kapag nabigo tayo sa pagkakamit ng anuman o tumagal iyon sa inaasahan natin, binibigyan tayo ng
pagkakataon na matuto, umunlad, at magtiyaga.

15 minuto

LAYUNIN

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

n	Natutuhan natin na mahalaga ang pag-alam ng ating mga kalakasan upang marating ang ating mga
layunin at matamo ang ating mga pangarap. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa upang patuloy na
angkinin ang ating mga karapatan at tamuhin ang ating mga layunin.
Sabihan ang ilang boluntaryo na magbahagi ng kanilang karanasan sa pakikipag-usap sa kanilang
pamilya tungkol sa kanilang mga kalakasan. Tanungin sila kung nakatuklas ba sila ng bagong mga bagay
tungkol sa kanilang mga magulang/kapatid na hindi nila dating alam.
Kumuha ng ilang tugon at pasalamatan ang mga mag-aaral na nagseryoso sa kanilang mga gawain sa
bahay. Hikayatin ang mga hindi nakatapos ng kanilang mga gawain sa bahay na tapusin iyon sa susunod.
Tanungin kung ano ang humadlang sa kanila sa paggawa niyon at talakayin ang mga paraan para harapin
ang mga hamon.
HAKBANG 2: TALAKAYAN BAGO MANOOD NG VIDEO

Tanungin ang grupo kung ano ang alam nila tungkol sa Sierra Leone at kung matutukoy nila sa mapa
ang bansa.
Ibahagi ang ilang dagdag na bagay tungkol sa Sierra Leone mula sa Mga Pahina ng Katunayan ng mga
Bansa

SUPORTA

Sabihan ang mga mag-aaral na panonoorin nila ang kwento ni Mariama mula sa Sierra Leone. Ipakilala
ang sumusunod na mga bagay:
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n Si Mariama ang unang nakapag-aral sa kanyang pamilya.
n Pumapasok siya sa paaralan at nagtatrabaho sa istasyon ng radyo.
nN
 agmula siya sa isang bansa na bumabawi sa mga epekto ng giyera, at ibang mga hamon tulad ng
epidemya ng Ebola.
Itanong sa mga mag-aaral ang sumusunod at humingi ng mga boluntaryo para sumagot. Hayaang
malaman ng mga mag-aaral na mahahalagang mga paksain ito na dapat pansinin sa kwento ni Mariama:
nM
 ay mga panuntunan ba ang iyong mga magulang tungkol sa kung ano ang isusuot mo, saan ka
maaaring magpunta, kalian at sino kasama?
n Nangailangan bang kumbinsihin ang iyong mga magulang tungkol sa kahit ano?
n Paano mo sila nakumbinsi?
nA
 nong klaseng talakayan nagkakaroon kayo ng iyong mga magulang tungkol sa mga panuntunang
ito?

SUPORTA
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HAKBANG 1: PANONOOD NG VIDEO AT TALAKAYAN

Ipalabas ang kwento ni Mariama (humigit-kumulang sa 8 minuto)
Hikayatin ang mga mag-aaral na isaalang-alang ang kahalagahan ng pakikipagtalastasan at suporta.
Pasalamatan ang lahat sa kanilang atensyon sa panonood ng video.
nA
 no ang pangunahing problemang kinaharap ni Mariama na ikinasama ng loob niya? Paano niya
nalutas ang problemang iyon?
n Meron ba sa inyo na nagkaroon ng katulad na problema? Kung Oo, paano ninyo nilutas iyon?
Kumuha ng ilang tugon:

25 minuto

TIP: Hinihikayat kang magbahagi ng iyong karanasan sa paglutas ng katulad na problema.
Mabibigyan nito ang mga mag-aaral ng kumpiyansa para ibahagi ang kanilang mga karanasan.
HAKBANG 2: PAGPAPATULOY NG PANONOOD NG VIDEO NA MAY TALAKAYAN BATAY SA GAWAIN

LAYUNIN

Panoorin ang video ng isang
huwarang modelo (Mariama) upang
matalakay ang kahalagahan ng
edukasyon, pagkapantay-pantay ng
kasarian at pagbibigay-halaga sa
mga karapatan ng bata.

INSPIRASYON

SUPORTA

PAGPAYAG

Pagsusuri ng naramdaman: Itanong ang mga sumusunod at isulat ang ilang sagot sa pisara:
n Ano ang naramdaman mo sa kwento ni Mariama?
n Ano ang pangarap ni Mariama?
n	Ano ang mga realistiko, kaabot-abot na mga layunin / gawain na pinaplano niyang gawin upang
maabot ang kanyang pangarap?
HIkayatin ang mga mag-aaral na isipin ang mga pagkakatulad ng mga karanasan ni Mariama at isang
taong kakilala nila.
Tanong: Matutukoy ba ninyo ang ilang kalakasan ni Mariama --- lalo na ang mga tumulong sa kanya
sa paghanap ng kanyang landas?
TALA: Madalas magtanong ang mga mag-aaral tungkol sa buhay ni Mariama 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
Mariama na sumang-ayong magtrabaho sa organisasyon upang maitaas ang kamalayan ng mga bata
tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng mga bata.
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TALA NG GURO

MGA PANUTO SA GAWAIN:
Sabihan ang mga mag-aaral na magbukas ng bagong pahina sa kanilang mga notebook. Sa isang
banda (side) ng pahina, sabihan silang muling tingnan ang matayog nilang pangarap / aspirasyon,
mga layunin, at mga gawain na plinano nila upang maabot ang layuning iyon.
Magagamit nila ang mga naisulat na nila sa Gawain sa Bahay.
Sa kabilang banda ng pahina, sabihan sila na isulat ang mga pangalan ng limang tao na mahihingan
nila ng tulong, o makakausap, o makukumbinsi para sa mga gawaing iyon. Sabihan sila na banggitin
sa tapat ng bawat pangalan kung susuporta iyon o kalian pang kumbinsihin. Kailangan nang
magsimulang mag-isip ng mainam na mga paraan para pangasiwaan ang ganitong sitwasyon.
TALA: May mga kultura na may mga gawing hinahadlangan ang mga batang lalaki na humingi ng
tulong at suporta. Bigyang-diin na lahat tayo mangangailangan ng suporta sa ilang punto ng ating
mga buhay upang matamo ang ating mga pangarap at layunin. Hindi ibig sabihin mahina o hindi
tayo makapagsarili kung humihingi tayo ng suporta at tulong sa iba ngunit nagiging lalo tayong
mas malakas.
TIP: Tulungan ang mag-aaral na nahihirapan na maramdaman ang suporta sa pagtulong sa kanya na
makakilala niya ang mga taong maaring sumuporta sa kanyang mga pangarap at layunin. Magiging
mahalaga ang suportang ito sa mag-aaral upang maseguro na hindi siya aalis sa sesyon na sira ang
loob dahil mayroong malawak na support networks ang kanyang mga kasama samantalang wala siya.
Sabihan ang mga mag-aaral na bumuo ng mga grupong tig-3 miyembro at magbahaginan ng kanilang
mga isinulat.

INSPIRASYON

SUPORTA

TIP: Maaari mong sabihan ang tatlong mag-aaralng magkakatabi na bumuo ng isang grupo. Makatitipid
ito sa oras.
Magpatuloy sa gawaing panggrupo sa pagtatanong sa mga mag-aaral ng:
n Madali bang mag-isip ng mga taong maaaring makatulong sa iyong pagpili?
n Anong pakiramdam mo sa pagbabahagi sa grupo ng iyong mga naiisip?

PAGPAYAG
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TIP: Kumuha ng ilang punto at patunayan na hindi ito madaling proseso ng pag-iisip, ngunit tiyak na
mahalaga.
Talakayin na nagbibigay ng matinding lakas ang suporta mula sa mga kaibigan. Kung may pag-alala ang
mga taong ito sa iyong mga inisyatibo, mahalagang maunawaan ang mga pag-alalang iyon at malaman
kung paano haharapin.
Ibahagi na mahalaga ang komunikasyon. Kailangan nating maipabatid ang ating mga ideya, pag-aalala,
at naiisip at dapat sabihan din ang iba na ipaalam ang kanilang mga iniisip at inaalala upang mahanapan
ng mga positibong solusyon. Gayunman, may pagkakataon ding hindi nagkakaroon ng mga positibong
resulta ang pakikipagtalastasan. OK naman ang magalang na di-pagsang-ayon.
Paalalahanan ang mga mag-aaral na ang suporta hindi naman kailangang magmula lamang sa mga taong
may edad sa iyo. Ipaalala sa kanila ang suportang nakuha ni Mariama mula sa kanyang mga kaibigan at
tumatawag sa istasyon ng radyo, ang kapatiran o “pamilya” na nabuo natin sa klasrum o sa social network
ay malayo ang mararating. Napakahalagang mamili ng mga indibidwal na mabuting impluwensya.
Patingkarin ang mga technique na makatutulong sa mga mag-aaral na makabuo ng suporta mula sa iba
at makatulong maunawaan ang ating pananaw. Hal:
n	Pakikipag-usap Palaging nakatutulong sa isang mahirap na kalagayan ang pakikipag-usap. Dapat mong
ilahad ang iyong opinion /pinipili /desisyon, pakinggan ang mga punto ng iba at sikaping makatagpo ng
pagkakasundo upang maharap ang mga pangangailangan ng lahat. Tingnan ang kwento ni Mariama
at paano niya nalutas ang kanyang problema sa tulong ng komunikasyon o pakikipag-usap.
n	Pagtuklas ng tamang oras para magsalita o makipag-usap. Kung nagmamadali o may mabigat na
inaalala hindi nila tayo pakikinggan. Pumili ng oras kung kailan makakakuha ka ng buong atensyon
mula sa taong kakausapin mo.

INSPIRASYON

Magkaminsan, makahihingi tayo ng tulong mula sa ibang tao sa ating paligid upang maiparating ang
ating mensahe sa taong gusto nating kumbinsihin.

SUPORTA

n	Maaari ka ring gumawa ng bagay na maganda para sa taong gusto mong makausap --- bagay na
gusto niyang kainin, o gawaing gusto niyang gawin at sabihin sa kanya ang iyong desisyon habang
ibinibigay mo sa kanya ang regalo mo. Ipinakikita rito na gusto mong makipag-usap sa kanya bilang
isang kaibigan at sa isang kaligirang tahimik.

PAGPAYAG

n	Magkaminsan, tumatagal pa sa inaasahan ang tagal at pagod sa pagkukumbinsi. Nangangahulugan
ito na kailangan nating sumubok uli hanggang sa maintindihan, at maipaalam natin ang ating punto sa
kinauukulang tao.
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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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HAKBANG 1: BAYANI NG LINGGO - JP MAUNES

Sabihin sa mga mag-aaral ang tungkol kay JP Maunes na tagapagtatag ng Philippine Accessible Disability
Services, Inc. o PADS at unang Ashoka Fellow sa Pilipinas. Ipakita ang Bayani ng Linggo (na sa susunod
na pahina), kung puwede.
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Bayani ng Linggo

JP MAUNES

Tagapagtatag ng Philippine Accessible Disability Services, Inc. o PADS si JP
Maunes. Una siyang Ashoka Fellow sa Pilipinas.
PADS ang nanguna sa paglalagay ng inset na tagasalin o interpreter ng FSL sa
mga lokal na pagbabalita ilang taon na ang nakararaan kasama ang iba pang
mga programang may ganoong adbokasiya sa Cebu. Kailan lang, kinatawan ng
PADS Adaptive Dragonboat Team ang Pilipinas sa kampeonato ng 14th IDBF
World Dragonboat sa Thailand. Nakapanalo sila rito ng 4 na medalyang ginto at
naitakda ang pangmundong record bilang unang Paradragon World Champion.
Pangunahing programa ng PADS ang Adaptive Sports.
Ibinahagi ni JP na kumukuha siya ng lakas mula sa kanyang pamilya na
nakasuporta sa mga ginagawa niya at ng mga atleta, boluntaryo at lahat ng PWDs
sa loob at labas ng kanilang organisasyon. Para sa kanila, ang pinagsama nilang
kapansanan ang kanilang pinakalakas.
Ang mensahe ni JP ang sigaw ng labanan o chant na binibigkas nila bago ang
bawat pakikipagkarera. Ito ang “Bugsay hangtud mabuang!” na ang ibig sabihin,
magsagwan hanggang mawala ka sa sarili / masiraan ka ng isip. Sa konteksto,
huwag susuko. Makipaglaban hanggang sa maabot mo ang iyong mga
pangarap anuman ang mangyari. Ilayo ang mga sarili sa mga saklay ng dungis
sa karangalan na nakakabit sa kapansanan, lumabas mula sa anino ng kawalan
ng pag-asa. Palaging mayroong mabubuting tao na maniniwala sa iyong totoong
sarili. Huwag susuko. Hindi ka nag-iisa.7”

"Makipaglaban hanggang sa maabot mo ang
iyong mga pangarap anuman ang mangyari.
Hindi ka nag-iisa."
	www.facebook.com/photo.php?fbid=10156978919473460&set=a.423966438459&type=3&theater
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MODYUL 4: SESYON 9
Magpatuloy sa pagsisiyasat ng mga layunin
at pagkatuto mula sa mga huwarang modelo.
Gawain 1 – 10 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at bigyang-diin ang mga
pangunahing punto bago simulan ang bagong sesyon.
Gawain 2 – 15 minuto

Panoorin ang isang maikling video bilang panimulang
talakayan sa pagpapadaloy ng talakayang batay sa gawain
sa paksaing mga support system at huwarang modelo.
Gawain 3 – 15 minuto

Ano ang payo at sino ang isang huwarang modelo?

Gawain 4 – 5 minuto

Bayani ng Linggo - Joeffrey Mambucon
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HAKBANG 1: PAGLALAGOM SA 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 nila ang mga pangunahing natutuhan sa nakaraang sesyon
at kwento ni Mariama. Mag-anyaya ng ilang mga tugon.
Paalalahanan ang mga mag-aaral ng ilan sa mga pangunahing paksain:
n Pakikinig sa mga problema ng iba at pagtulong na mahanapan ng mga solusyon
n Pagtakda ng mga positibong halimbawa para sa iba --- maging huwarang modelo
n Pagkuha ng suporta / payo mula sa iba, lalo na sa mga taong katulad mong mag-isip
n Pag-unawa sa pananaw ng ibang tao
n Limitasyon ayon sa kultura at pamilya

10 minuto

LAYUNIN

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

SUPORTA

Talakayin ang mga dahilan at kahihinatnan ng mga isyu at ang kahalagahan ng pagkuha ng suporta/
payo mula sa iba kapag hindi mo na malutas ang problema. Kumuha ng tulong sa Mga Pahina ng
Katunayan samga Isyu upang masimulan at mapatnubayan ang talakayan at makapagbigay ng mga
halimbawa.
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HAKBANG 1: PANOORIN ANG MAIKLING VIDEO NI MENDY

n	Bago ipalabas ang video, sabihan ang mga mag-aaral na manood na mabuti. Sabihan sila na matamang
bigyan ng pansin kung ano ang maibabahagi ni Mendy tungkol sa kanyang pangarap, paano niya ito
natamo at sino ang tumulong sa kanya para matamo ito.
n	Sabihan ang mga mag-aaral na magtala kung gusto nila habang nanonood ng pellikula, dahil paglaon
magtatanong sa kanila at magkakaroon ng talakayan.
HAKBANG 2: GAWAIN PAGKATAPOS MANOOD NG VIDEO

Tanungin ang mga mag-aaral ng mga sumusunod tungkol sa maikling video.
Isaalang-alang na nakagrupo na ang mga mag-aaral, itanong ang mga sumusunod at isulat sa pisara ang
mga key word mula sa kanilang mga sagot. Magtanong ng isa sa bawat grupo.
Ano ang ilang mga katangian ng bida sa video?
15 minuto

Paano nakatulong ang mga katangiang ito upang maabot niya ang kanyang mga pangarap?

LAYUNIN

Sino ang mga nagbigay-inspirasyon at suporta sa kanya?

Panoorin ang isang maikling video
bilang panimulang talakayan sa
pagpapadaloy ng talakayang batay
sa gawain sa paksaing mga support
system at huwarang modelo.
INSPIRASYON

PAG-ASA

SUPORTA

Posibleng mga Tugon: Determinado at matapang siya. Mataktika siya nakita niya na may pangangailangan
sa lipunan at pinagtrabahuhan niyang mapunan ito. May tiwala siya sa kanyang mga kakayahan, ngunit
hindi takot humingi ng tulong. May suporta siya mula sa mga kaibigan. Hinahamon niya ang mga
isteryotipo o dati nang nakagawian.
n5 Huminto sandali pagkatapos magtanong upang bigyan ang grupo ng panahon na makapag-isip,
makapagtalakayan at sumagot.
n5 Sabihan ang iba pang grupo na matamang manood at making. Sabihin sa kanila na maaari silang
magbigay ng karagdagang pananaw pagkatapos masagot ng grupo ang mga tanong.
n5 Magpatuloy sa gawain sa pag-ulit sa kahalagahan ng suporta o tulong mula sa mga kaibigan, pamilya
at mga guro at kaklase. Ipaliwanag na maraming mga batang babae at lalaki na hindi makamit ang
kanilang mga pangarap na trabaho o matamo ang isang karera na talagang interesado sila dahil lang
sa saloobin o atityud ng iba na nagpapahina ng kanilang loob.
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Halimbawa, may mga batang lalaki na gusto ang pagluluto at mga batang babae na gustong magpalakasan
ngunit hindi palaging hinihikayat na abutin ang mga ito sa propesyonal na antas . Nakapanghihina ng loob
ang mga atityud ng mga tao sa ating paligid na humaharang sa ating positibong pag-iisip at humahadlang
sa pagtatamo ng ating mga layunin.
TALA: Maaaring gustong magbahagi ng mga mag-aaral ng kanilang personal na mga karanasan ng
mga panahong naisteryotipo sila o nalimitahan sila ng mga panuntunang pangkasarian at nakasasama
ng loob na mga atityud / saloobin kapag lumilihis sila sa mga nakagawiang inaasahan sa kanila. Bigyan
ito ng oras para sa talakayan, kung maaari. Kumuha ng ilang komento, pakinggang mabuti at ayunan na
karaniwan ang pag-iisteryotipo, ngunit hindi ito batay o ayon sa katotohanan o realidad. Makapagbibigay
kayo ng mga halimbawa ng ating mga role model na hindi tumalima sa pangkaraniwang mga isteryotipo
o isang personal na halimbawa ng diskriminasyon na naranasan mo upang bigyang-diin na hindi
madidiktahan ng kung ano ang normal o karaniwan sa ating lipunan ngayon ng kung ano ang magiging
ng mga babae at lalaki sa kinabukasan.
Sabihan ang mga mag-aaral na maaari silang sumulat ng sariling iskrip ng kanilang buhay tungkol
sa paniniwala sa kanilang personal na mga kalakasan at paghahanap ng suporta mula sa iba kung
kinakailangan.
Bigyang-diin na napakahalaga para sa atin na mapaligiran tayo ng mga taong katulad nating mag-isip at
nagbibigay ng positibong lakas at tulong upang makapag-isip tayo nang matayog at malinaw. Gayundin
naman, dapat rin nating subuking maging positibo para sa ibang tao, magbahagi ng ating mga kalakasan
sa kanila at suportahan sila sa kanilang mga pagsisikap.

INSPIRASYON

PAG-ASA

SUPORTA

Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagkilala sa personal na mga kalakasan. Ang paniniwala sa ating
mga kalakasan ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang mga mapanghamong sitwasyon.
Halimbawa, ang mga kalakasan tulad ng pagtitiyaga at determinasyon ang makatutulong sa pagtatamo
ng mga pangarap at layunin na laban sa mga inaasahan sa atin ng lipunan.
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GAWAIN 3:
Pag-unawa sa
payo at mga
huwarang modelo

15 minuto

LAYUNIN

Ano ang payo at sino ang isang
huwarang modelo?

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: ANO ANG PAYO AT SINO ANG ISANG ROLE MODEL?

Simulan ang gawain sa balitaktakan tungkol sa dalawang konsepto payo at huwarang modelo.
Una, isulat ang salitang payo sa pisara / Flip Chart.
Tanong: Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang salitang payo?
Kumuha ng ilang tugon at isulat sa pisara.
Ulitin ang gawain sa salitang "huwarang modelo."
Buurin ang talakayan sa pasasalamat sa mga sinabi at ipinaliwanag na isang rekomendasyon / mungkahi
o patunubay ang payo na natatanggap natin mula sa ibang tao upang mapaunlad ang ating mga pagkilos
/gawain / proyekto /buhay.
n5 Katugunan (Feedback): Kapag inobserbahan/pinagmasdan tayo ng mga tao sa ating paligid at
binigyan tayo ng kanilang nakabubuting mga puna / pag-iisip sa ating mahusay na ginagawa at kung
saan tayo maaaring mapabuti upang maging mahusay ang ating buhay.
n5 Ipaliwanag na maaaring ibigay o hingin mo ang payo. Karaniwang hinihingi natin ang payo sa mga
taong pinagkakatiwalaan natin o hinahangaan para sa lakas at suporta. Maaari rin silang maging ating
mga huwarang modelo.
n5 Isang indibidwal na hinahangaan natin dahil gusto nating tularan, o gayahin ang kanilang mga kalakasan
upang maging matagumpay sa ating mga buhay ang huwarang modelo. Maaaring sila iyong mga
taong malapit sa atin o lagi nating nakakatagpo o nakakasama, o kahit hind pa natin nakikilalang
personal pero kilala natin mula sa mga libro o media o nagbibigay-inspirasyon sa atin.
HAKBANG 2: MAG-ISIP MAGPAREHA MAGBAHAGI /THINK-PAIR-SHARE

INSPIRASYON

SUPORTA

PAGPAYAG

Mag-isip: Sabihan ang mga mag-aaral na mag-isip ng dalawang tao na pinupuntahan nila upang hingan
ng payo. Dapat isulat o isipin ng mga mag-aaral kung anong payo ang hiningi nila sa taong iyon. Hindi
naman kailangang parehong tao ito sa huling sesyong gawain na nakatuon sa suporta. Sa totoo, para sa
maraming mag-aaral, iba iyong mga hinihingan nila ng payo.
TIP:Kung nahihirapan ang mga mag-aaral na makapagpangalan ng dalawang role model o mga tagapayo,
ipalarawan na lang sa kanila ang uri ng mga taong sa tingin nila magiging mabuting tagapatnubay sa
buhay. Sabihan sila na ang mga ito ang maaari nilang hingan ng payo sa paglaon.
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GAWAIN 3:
Pag-unawa sa
payo at mga
huwarang modelo
(pagpapatuloy)

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

Magpareha: Ibabahagi ng mga mag-aaral sa kasama nilang nakaupong malapit sa kanila ang kanilang
listahan at madaliang pagtalakayan.
Magbahagi: Magkaroon ng ilang mag-aaral na magbabahagi sa malaking grupo.
Talakayin kung bakit mahalaga ang isang support system sa pagkakamit ng iyong mga layunin.
Ilang mga tanong na gagabay sa talakayan:
n5 Bakit mo napili ang mga taong ito upang hingan ng payo?
n5 Anong mga katangian ang lumilikha ng mahusay na mga tagapakinig?
n5 Bakit mahalaga ang kanilang payo?
Tapusin sa pagpapaalala sa mga mag-aaral na maaari rin silang maging isang huwarang modelo para sa
iba. Iwan ang mga sumusunod na tanong sa mga mag-aaral para pag-isipan: Anong payo ang ibibigay
mo sa mga mag-aaralng mura ang edad na maaaring nagsisimula nang mag-isip tungkol sa kanilang
mga pangarap?

INSPIRASYON

SUPORTA

PAGPAYAG
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GAWAIN 4:
Bayani ng Linggo

5 minuto

LAYUNIN

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

INSPIRASYON

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

HABANG 1: BAYANI NG LINGGO - JOEFFREY MAMBUCON

Sabihin ang kuwento ni Joeffrey Mambucon at ang kanyang pangarap maging doktor. Ipakita ang Bayani
ng Linggo ( na sa susunod na pahina) kung puwede.
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Bayani ng Linggo

JOEFFREY MAMBUCON
Nakatanggap si Mambucon, kilalang “Otit” sa kanyang pamayanan, ng dalawang natatanging
karangalan sa kanyang pagtatapos- Deans Special Award for Research at ang Deans Special
Award for Advocacy, Inclusiveness, and Equity bilang kauna-unahang Tigwahanon-Manobo
LaSallian MD. Isa sa pitong tribo sa Bukidnon ang Tigwahanon.
Siya lang ang nakapagtapos ng kolehiyo sa anim na magkakapatid. Ibinahagi nya na lahat naman
ay nakatapos ng high school na maituturing na “tagumpay para sa tribu.” Kaniyang ring ibinahagi
na hindi suportado ng kanilang ina ang kanilang pag-aaral dahil magastos ito. Sinabihan din siya ng
kanyang huminto na sa pag-aaral dahil natutukso na sya sa paaralan sa pagiging isang Lumad. Hindi
siya nagpadaig at mas lalo pang nagpunyagi dahil gusto niyang matuto. Naaalala niya ang mga
salita ng kanyang yumaong ama na edukasyon lamang ang kayang nilang (magulang) ipamana.
Hindi niya pinangarap na maging doktor dahil wala siyang kumpiyensa sa sarili at nais lamang
niyang tulungan ang pamilya nang mamatay ang ama. Isa siya sa dadalawang nars sa Bukidnon
Provincial Hospital sa San Fernando. Kinumbinse siya ng mga doktor sa hospital na maging doktor
dahil karamihan sa mga pasyente ay mula sa kanilang tribu. Nakakuha siya ng scholarship at
natapos ang kurosng medisina sa tulong ng maraming tao na iniugnay siya sa Lasallian Brothers.

“Sa mundo natin ngayon na puno ng paghihirap, kailangang palawakin ang ating pag-unawa.
Mangarap nang matayog at huwag makalilimot na humingi ng kalakasan kay Magbabayam (diyos)
dahil sa Kanyam walang imposible. Kung nakaya ni Kuya Otit kahit hindi nangarap sa umpisa, alam ko,
kaya ninyo rin abutin ang inyong mga panagarap ”.
	mb.com.ph/2020/07/05/tigwahanon-never-dreamed-of-becoming-his-tribes-first-doctor/
8
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?fbclid=IwAR1kEcYGZ8WapXItqE5R4hlg6Jzlkpi7uPD1NqynRC6SZcpPiTGrcx0nIlU
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