Modyul 5

Ang Panloob NA Katapangan
n 	Punuan

ang pagtatakda ng propesyonal na
layunin sa pagpapaunlad ng personal na layunin

n	
Bigyang-diin

ang kahalagahan ng pagtitimbang
ng mga pananagutan at paghanap ng panloob
na katapangan na manatili sa landas sa harap
ng mga hamon

HABA

KUWENTO

Azmera mula Ethiopia at
Hajra mula Pakistan

Sesyon 1
45 minuto

Sesyon 1
45 minuto

5

explore more toolkit

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 5: SESYON 10
Masiyasat ang kahalagahan ng katapangan at
pagtitiyaga sa pagtatamo ng iyong mga layunin
Gawain 1 – 10 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at talakayan bago
manood ng video

Gawain 2 – 30 minuto

Panoorin ang video ng isang huwarang modelo
(Azmera) at ipadaloy ang talakayan sa kahalagahan
ng mga support system sa buhay ng isang bata.
Gawain 3 – 5 minuto

Bayani ng Linggo - Maria A. Ressa.

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12
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GAWAIN 1:
Paglalagom ng
nakaraang sesyon
at talakayan bago
manood ng video

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: 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 nila ang pangunahing mga natutuhan mula sa kwento ni
Mariama at kumuha ng ilang mga tugon.
Patingkarin:
n Si Mariama ang unang nagkaroon ng edukasyon sa kanyang pamilya.
n Mataas ang pangarap niya.
n	Gustong-gusto niyang mag-host ng isang palabas sa radyo at tumulong sa ibang tao sa paglutas ng
kanilang mga problema.
n	Layunin niya na mag-host ng isang palabas sa TV batay sa paglutas ng mga misteryo at paghanap ng
solusyon sa mga problema.

10 minuto

n	Nilutas niya ang kanyang sariling mga problema sa pag-unawa sa mga alalahanin ng kanyang mga
magulang at magalang na pag-uusap tungkol sa kanyang pangarap.
Bigyang-diin ang kahalagahan ng komunikasyon, at paghanap ng payo at suporta mula sa iba.

LAYUNIN

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

HAKBANG 2: TALAKAYAN BAGO ANG PANONOOD NG VIDEO

Paalalahanan ang mga mag-aaral: Inisip nila ang kanilang mga kalakasan sa mga Sesyon noong
Linggo 6 at 7. Sabihan sila na tandaan sa isip ang mga kalakasang ito habang kinikilala natin ang isang
napakalakas at matapang na batang babaeng nagngangalang Azmera.
n Labintatlong taong gulang si Azmera.
n	Nakatira siya sa isang pamayanan na rural sa Ethiopia. Gamitin ang mapa ng mundo at ang Mga
Pahina ng Katunayan ng mga Bansa para sa iba pang detalye.
n	Kasama niya sa bahay ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Namatay na ang kanyang ama at
nakatatandang kapatid na babae noong bata pa siya. Nais niyang magkaroon ng naiibang kinabukasan
sa pagkakaroon ng edukasyon.

SUPORTA

Sabihan sila na pansinin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng buhay ni Azmera sa Ethiopia at sa
buhay nila.
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GAWAIN 2:
Panonood
ng video at
talakayan

30 minuto

LAYUNIN

Panoorin ang video ng isang
huwarang modelo (Azmera)
at ipadaloy ang talakayan sa
kahalagahan ng mga support
system sa buhay ng isang bata.

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: PANONOOD NG VIDEO AT TALAKAYAN KWENTO NI AZMERA

Ipalabas ang kwento ni Azmera.
Pangasiwaan ang talakayan.
Pagsusuri ng naramdaman: Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang nararamdaman nila pagkatapos
malaman ang kwento ni Azmera. Patunayan ang kanilang mga naramdaman at pasalamatan kung ibabahagi
ng mga mag-aaral na nakalulungkot malaman na namatay na ang kanyang ama at nakatatandang kapatid
na babae sa murang edad lang at kailangang pagdaanan ang ganito.
Sabihan ang ilang mag-aaral na ipaliwanag nang kaunti kung ano ang napanood nila at alamin ang
positibong mga katangian at kalakasan ni Azmera. Isulat ang Azmera sa pisara habang nagsalita ka,
humingi ng ilang mga tugon at isulat ang mga iyon sa pisara /Flip Chart.
TIP: Maaaring idagdag na gusto ni Azmera ang isang higit na mabuting buhay kaya tumanggi siyang
ipakasal noong bata pa siya. Isang mabuting buhay na makukuha niya sa pagkakaroon ng edukasyon.
TALA: Madalas magtanong ang mga mag-aaral tungkol sa buhay ni Azmera 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 Azmera 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 tungkol kay Azmera sa https://www.youtube.com/watch?v=9gYZ_BqGTfE
Panoorin ang “Where Are They Now?”.
HAKBANG 2: TALAKAYAN BATAY SA GAWAIN

Hatiin ang mga mag-aaral sa mga grupong tigtatlo.
TIP: Upang magdagdag ng sigla at katuwaan, sabihan ang mga mag-aaral na tumayo at lumigid sa
buong kwarto hanggang marinig ang iyong palakpak. Sa tunog ng palakpak, kailangan silang kumilos
nang mabilis upang bumuo ng isang grupo ng tatlo kasama ang mga taong nakatayong katabi nila.
Paglipat-lipatin ang mga mag-aaral sa mga grupo o bumuo ng bagong mga grupo kung kinakailangan.
INSPIRASYON

SUPORTA

Talakayin ang mga sumusunod na mga katanungan sa grupo
n Sino ang nagbigay-inspirasyon at humikayat kay Azmera na mag-isip ng ibang mga posibilidad o
dapat mangyari at mangarap ng isang higit na magandang kinabukasan?
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GAWAIN 2:
Panonood
ng video at
talakayan
(pagpapatuloy)

INSPIRASYON

SUPORTA

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

n Anong nagganyak kay Azmera? Anong gusto niyang maging pagkatapos ng kanyang pag-aaral?
n	Anong uri ng mga katangian ang nakikita ninyo kay Azmera? Matapang ba si Azmera? Magbigay
ng halimbawa. Ano ang mitong sinabi sa video ni Azmera? Ano ang sinisikap nitong ipaalam?
Layunin na makilala ng mga mag-aaral na matapang si Azmera at may tiwala sa kanyang sariling mga
kakayahan.
Bigyan ng sapat na oras ang mga grupo para sagutin at isulat ang mga tanong at huwag mag-alala kung
maiksi ang mga sagot.
Tanungin ang bawat grupo ng alinmang isa sa apat na mga tanong. Isulat sa pisara/Flip Chart ang
pangunahing mga punto mula sa kanilang mga tugon. Hikayatin ang mga mag-aaral na magbahagi ng
isang bagong punto sa halip na ulitin lamang ang nabanggit.
Talakayin na ang pagnanasa ni Azmera na malampasam ang kanyang mga limitasyon at magkaroon
ng magandang kinabukasan ang nag-iisa o katangiang kaloob sa kanya. Nanindigan siya at tumanggi
sa maagang pag-aasawa. Matapang si Azmera. Pagtitiyaga ang isang aspekto ng katapangan. Hindi
sumusuko ang matapang na tao.
Muling ilahad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pangarap at pagtatakda ng mga layunin,
makilala ang ating mga kalakasan, at mahanap ang isang huwarang modelo at makakuha ng suporta.
Seguruhin na mabanggit ng mga mag-aaral:
n Ang kanyang pangarap: higit na magandang kinabukasan
n Ang kanyang layunin: mag-aral at magkaroon ng edukasyon
n Ang kanyang huwarang modelo: nakakuha siya ng inspirasyon mula sa kanyang kapatid na lalaki
n	Ang kanyang support system: Nakuha niya ang lahat ng suporta at pagmamahal na kinakailangan
niya mula sa kanyang ina at kapatid na lalaki na handang ipagbili ang kanyang mga gamit para lamang
mapag-aral siya (Azmera).
TALA: Pakibalikan ang mga punto ng talakayan sa Modyul 1, Sesyon 3 at Modyul 3, Sesyon 9 para sa
talakayang ito.
Magtapos sa pagtulong sa mga mag-aaral na maunawaan na bawat isa sa atin may potensyal na gawin
kung ano ang pinapangarap natin, anuman ang kasalukuyang kalagayan natin. Tapang o katapangan
ang pinakamahalagang kailangan sa loob natin tapang upang makapokus at maging malakas sa harap
ng mga hamon at humingi ng tulong at payo kapag nakaramdam tayo ng panghihina o pagkalito.
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Azmera

Ang kanyang pangarap
Ang kanyang layunin
Ang kanyang huwarang modelo
Ang kanyang support system
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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- MARIA A. RESSA

Sabihin ang mga mag-aaral ang tungkol kay Maria A. Ressa na isa sa mga nagtatag ng 6-na-taongkompanyang ito na isa sa mga nangungunang online news organizations sa Pilipinas. Ipakita sa mga
mag-aaral ang Bayani ng Linggo na sa susunod na pahina sa pamamagitan ng projector (kung puwede).
HAKBANG 2: GAWAIN SA BAHAY

Sabihan ang mga mag-aaral na sumulat ng isa o dalawang sitwasyon na nagpakita sila ng tapang sa
kanilang mga buhay.
Hal.:
5 minuto

n5 Kailangan nilang gumawa ng mahirap na desisyon /pagpapasiya.
n5 Nagkaroon ng isang pag-uusap para ipaalam ang iyong mensahe.
n5 May tinulungan sa isang mahirap na sitwasyon.
Sabihin na tatalakakyin natin ang mga ito sa susunod na sesyon.

LAYUNIN

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

INSPIRASYON

TALA: Hinihikayat ka ring sumulat tungkol sa iyong katapangan.
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Bayani ng Linggo

MARIA A. RESSA
Si Maria A. Ressa ang CEO at Executive Editor ng Rappler.com. Isa rin siya sa
mga nagtatag ng 6-na-taong-kompanyang ito na isa sa mga nangungunang
online news organizations sa Pilipinas.9
Naparangalan na si Maria sa buong mundo dahil sa matapang at mapangahas
niyang paglaban sa maling mga impormasyon, “fake news” at pagtatangkang
patahimikin ang malayang pamamahayag. Noong 2018, pinangalanan siyang
“Person of the Yeaar” ng Time Magazine at napanalunan niya ang Golden Pen of
Freedom Award mula sa World Association of Newspapers and News Publishers
(WAN-INFRA).
May 30 taon na siyang mamamahayag /journalist sa Asia. Dalawa ang librong
nasulat niya Seeds of Terror: An Eyewitness Account of al-Qaedas Newest Center
of Operations in Southeast Asia at from Bin Laden to Facebook.
Nilayon niya ang muling pagbibigay-depenisyon sa pamamahayag sa pagsasamasama/kombinasyon ng makaluma / tradisyonal na pagsasahimpapawid /broadcast,
makabagong media at teknolohiya ng mobile phone para sa panlipunang
pagbabago.10

	www.rappler.com/authorprofile/maria-ressa
www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3011509/maria-ressa-duterte-critic-and-guardian-truth

9
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S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 5: SESYON 11
Upang matutong makilala ang Panloob na katapangan
ng sarili at pasalamatan ang katapangan ng iba.
Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at magtakda ng tono.

Gawain 2 – 10 minuto

Panoorin ang maikling video para sa malalimang talakayan sa
kahalagahan ng mga huwarang modelo at support system.

Gawain 3 – 20 minuto

Pagsasanay sa pagsusulat ng liham at Gawain sa bahay.

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12
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GAWAIN 1:
Paglalagom sa
nakaraang sesyon
at pagtatakda ng
tono

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: 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 natutuhang mga punto sa kwento ni Azmera. Kumuha ng
ilang mga tugon at isulat sa pisara / Flip Chart.
Ipaalala sa mga mag-aaral:
n Labintatlong taong gulang si Azmera at nakatira sa isang rural na bayan ng Ethiopia.
n	Napakatapang niya. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na kinaharap niya dahil sa kahirapan at kulturang
lokal o pambayan, tumanggi siya sa maagang pag-aasawa, nagpatuloy pumasok sa paaralan at hindi
sinukuan ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng mas mabuting kinabukasan. Mayroon siyang
suporta / tulong mula sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid na lalaki, upang magpatuloy sa
pag-aaral.
Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang pag-isipin at isulat ang kanilang nagawang katapangan.

15 minuto

LAYUNIN

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

TIP: Makabubuting mabanggit nang kaunti ang Ginintuang mga Panuntunan ng pagtitiwala at paggalang
sa mga opinyon ng iba.
Magsimula ng talakayan sa malaking grupo sa pagbabahagi ng pagpapakita ng iyong katapangan.
Kumuha ng ilang mga tugon.
Pasalamatan ang lahat ng mga mag-aaral sa pagbabahagi ng kanilang mga pagpapakita ng katapangan.
Kilalanin na nangangailangan ng katapangan ang antas na ito ng pagbabahagi. Tanungin ang mga magaaral kung may nakikita silang pagkakatulad nila kay Azmera.
Bigyan ang lahat ng hugis bituin na naihanda mo na. Sabihan sila na gumamit ng marker para isulat
roon ang kanilang pangalan. Katulad ng isang medalya ng katapangan ang bituin at binibigyan nila ang
kanilang mga sarili sa pagiging matapang, malakas ang loob, matapat at bukas ang puso.
Sabihin sa mga mag-aaral na idikit ang kanilang mga bituin sa "Dingding ng mga Pangarap". Idikit rin ang
kanilang mga eroplanong papel.
Magtapos sa pagtatanong sa mga mag-aaral kung ano ang iniisip nilang kinakatawan ng dingding ngayong
naroon na rin ang mga bituin. Napakahalagang makilala at mapasalamatan nila ang katapangan bilang
isa sa mga HAKBANG na kailangan sa ating hagdan sa pagtatamo ng ating mga pangarap.

99

TALA NG GURO

explore more toolkit

GAWAIN 1:
Paglalagom sa
nakaraang sesyon
at pagtatakda ng
tono
(pagpapatuloy)

15 minuto

LAYUNIN

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

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 2: PAGTATAKDA NG TONO

Ibahagi na sa sesyon natin ngayon, makikilala ninyo ang isang batang babae na nagngangalang Hajra
mula sa Pakistan at malalaman ninyo ang kwento ng kanyang katapangan at pagtitiyaga.
Ibahagi na iikot ang kabuuan ng sesyon sa pag-iisip at pagsusulat. Tanungin ang mga mag-aaral kung
ilan sa kanila ang nakasulat na ng isang liham kahit kanino upang makipag-ugnayan sa kanya? Ipataas
ang kanilang mga kamay.
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GAWAIN 2:
Panonood ng
maikling video
ni Hajra at isang
talakayan batay
sa gawain

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: PANONOOD NG KWENTO NG PAGPAPALAWAK NG TINATANAW MAIKLING VIDEO TUNGKOL KAY HAJRA

Bago ipalabas ang video, sabihin sa kanila na magiging interesado sa maikling videong ito ang lahat ng
mga atleta at tagahanga ng palakasan sa klase.
Sabihan sila na panooring mabuti ang video at ang mga ibinahagi ni Hajra tungkol sa ano ang gusto
niyang maging, ano ang pinag-aaralan niya, at sino ang tumulong sa kanya sa pagtatamo nito.
Ipalabas ang video (3 minuto).
HAKBANG 2: TALAKAYAN PAGKATAPOS-MANOOD-NG-VIDEO

Gamitin ang sumusunod na tanong upang simuan at gabayan ang talakayan tungkol sa mga pagsisikap,
katapangan, suporta ng pamilya ni Hajra sa kanya.
n Kailan napagtanto ni Hajra na matindi ang hilig niya sa palakasan?
n	Sino ang tumulong sa kanya na magtakda ng layunin para sa kanyang sarili?
10 minuto
LAYUNIN

Panoorin ang maikling video
para sa malalimang talakayan sa
kahalagahan ng mga huwarang
modelo at support system.

n	Nakakuha ba siya ng malaking suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan? Kung hindi,
tanungin kung bakit?
n	Madali ba para sa mga batang babae sa Pilipinas na gawing propesyon ang palakasan? Kung
hindi, bakit ganoon?
TIP: Kumuha ng tulong sa Issue Guides upang talakayin ang mga hadlang na nagpapahigpit/naglilimita
sa pamimili ng karera/propesyon ng mga batang babae.
Palaging ikabit ang mga punto mula sa kwento ni Hajra sa lahat ng paksa na natapos na sa nakaraang
linggo at ang ang kahalagahan ng mga ito sa proseso ng pagtatamo ng ating mga layunin sa buhay.

INSPIRASYON

PAG-ASA

SUPORTA

Kumuha ng mga tugon/sagot mula sa mga mag-aaral habang nagtatanong at isinusulat ang pangunahing
mga punto sa pisara/Flip Chart
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GAWAIN 3:
Pagsasanay sa
pagsulat ng liham
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: PAGSULAT NG LIHAM

Mga Panuto sa Pagsulat ng Liham:
Kailangang mag-isip ang mga mag-aaral ng kakilala nila na matapang. Ipaliwanag na maaaring galing sa
inyong pamilya ang taong ito nanay, tatay, mga kapatid, sinuman mula sa iyong pamayanan (kapitbahay,
guro, kaibigan, kakilala). Sabihan ang mga mag-aaral na hindi naman kailangang miyembro ng pamilya
o kamag-anak. Pero dapat iyong maaabot o malalapitan nila.
Ibahagi na walang pormat at di kailangang maging pormal ang liham. Kailangang may dalawang bahagi:
n	Sa bahagi 1, sabihin sa kanya kung bakit naiisip mong matapang siya at paano siya nagbibigay ng
inspirasyon sa iyo.
n Sa bahagi 2, sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa iyong nagawang katapangan.

20 minuto

Sabihan ang mga mag-aaral na maaari silang maging malikhain. Maaari silang gumawa ng isang kwento
sa tulong ng mga serye ng drowing, o sumulat ng liham. O gumawa ng maikling video sa tulong ng
telepono, kung saan maaari silang humingi ng tulong sa iba para sa pagrerekord.
Mag-anyaya ng mga tanong nang paglilinaw.

LAYUNIN

Pagsasanay sa pagsulat ng liham at
gawain sa bahay.

Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang mag-isip at magsulat ng liham na ito, o gumawa ng
balangkas ng serye ng mga drowing o planuhin kung gusto nilang gumawa ng isang video.
HAKBANG 2: PAGBABAHAGI

Tapusin ang sesyon sa pagsasabi sa mga mag-aaral na maaari nilang tapusin ang gawaing ito sa kanilang
bahay at kapag natapos sila, dapat nilang ibigay / ipakita ang liham o drowing sa taong ito o ipakita /
ibahagi ang video sa kanila.
Sabihan ang mga mag-aaral na itala nila ang kanilang reaksyon at tingnan kung ano ang masasabi nila
bilang tugon sa liham. Makipag-usap sa kanila tungkol sa natutuhan sa klase ngayon at ibahagi ang
kwento ni Hajra.
SUPORTA

PAGPAYAG

Bigyang-diin na napakahalaga na hindi lang makilala at mapasalamatan ang panloob na katapangan
natin kundi maging ang katapangan ng mga taong nasa paligid natin na nagbigay ng lakaas sa atin
upang matamo ang ating mga pangarap. Makatutulong sa atin ang pagsasanay na ito na kilalanin at
pasalamatan ang mga bayani sa ating personal na mga buhay. Nadodoble ang lakas kapag ibinabahagi
at napasasalamatan.
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GAWAIN 3:
Pagsasanay sa
pagsulat ng liham
at gawain sa
bahay.
(pagpapatuloy)

20 minuto
LAYUNIN

Pagsasanay sa pagsulat ng liham at
gawain sa bahay.

SUPORTA

PAGPAYAG

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12

Ibahagi na malamang marami tayong mga bayani sa paligid natin, pero hindi natin sila pinahahalagahan
sa kanilang katapangan at hirap sa paggawa --- halimbawa, ang ating mga ina at ama, ating mga guro,
o maaaring ang ibang mga tao na hindi nakapag-aral ngunit matiyagang nagtatrabaho sa harap ng
maraming balakid upang mapag-aral ang kanilang mga anak.
Tapusin ang sesyon sa pagsasabi sa mga mag-aaral na sisimulan natin ang susunod na sesyon, ating
huling sesyon, sa pagtalakay ng gawaing ito.
Tala: Hinihikayat ka ring sumulat ng liham at ibahagi sa nauugnay na tao.
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Modyul 5:
Tala ng Guro

S1

MODYUL 1
S2

S3

MODYUL 2
S4
S5

MODYUL 3
S6
S7

MODYUL 4
S8
S9

MODYUL 5
S10
S11

MODYUL 6
S12
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