
Modyul 6 

Ang Landas ko sa Kapangyarihan 6
HABA

Sesyon 1  
45 minuto

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

n   Pagpapahayag ng mga HAKBANG na binabalak 
gawin ng mga mag-aaral upang gustuhin ang o   
sumama sa Explore More
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MODYUL 6: SESYON 12

Gawain 1 – 15 minuto

Lagumin ang nakaraang sesyon at pagtakda ng tono. 

Gawain 2 – 20 minuto

Isang paglalakbay tungo sa mga alaala

Gawain 3 – 10 minuto

Bayani ng Linggo

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

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

pagpapahayag ng mga HAKBANG na binabalak 
gawin ng mga mag-aaral upang gustuhin             
ang o sumama sa Explore More.
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GAWAIN 1:
Paglalagom ng 
nakaraang sesyon 
at pagtatakda ng 
tono

15 minuto

LAYUNIN

Lagumin ang nakaraang sesyon 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 ng pangalan ng grupo at pagbasa ng   Ginintuang mga Panuntunan.

Ibahagi na ngayon ang pinakahuling sesyon ng kampanyang EXPLORE MORE.  Sisikapin nating gawing 
katangi-tangi ito para sa ating lahat sa pamamagitan ng pag-alala ng lahat ng mga ginawa natin at saan na 
tayo naroon ngayon.

Sabihan ang mga mag-aaral na alalahanin ang mga pangunahing natutuhan sa mga nakaraang sesyon at 
sa mga kwento nina Azmera at Hajra.  Kumuha ng ilang mga tugon. 

Pangunahing mga punto:  Kapwa matatapang na mga batang babae sina Azmera at Hajra.  Hindi nila 
hinayaang pigilan sila ng mga nakaharap na mga hamon sa pagkakaroon ng edukasyon at pagtatamo ng 
kanilang mga pangarap.  Pareho silang may mga magulang na umaalalay at palaging   gumaganyak sa 
kanila na sundin ang kanilang puso.  Nagtiyaga sila at hindi sumuko.

Ulitin ang kahalagahan ng pagtanto na ang Panloob na katapangan sa landas tungo sa iyong kapangyarihan.

Tanungin kung ano ang pakiramdam sa pagbabahagi ng mga liham na isinulat nila sa nakaraang sesyon. 

 Siyasatin:  Madali ba iyon?  O mahirap para sa iyo ang magbahagi?  Paano mo nalampasan ang hirap 
na iyon?  Binasa mo ba sa kanila ang sulat o inilagay mo lang sa lugar na makikita?
Naisip ba nila na mayroon silang gustong sabihin sa taong iyon ngunit hindi nila magawa, at tinulungan sila 
ng liham na ito upang maipadala ang mensahe?  Patunayan at kilalanin ang mga nararamdman.

Ibahagi ang iyong sariling karanasan sa pagsulat at pagbabahagi ng iyong liham. Pasalamatan ang lahat sa 
pagsali sa pagsasanay na ito at sa pagpapakita ng katapangan. 

HAKBANG 2:  PAGTATAKDA NG TONO

Isulat ang salitang “Matapang” sa pisara at sabihan ang mga mag-aaral na bigyan ng depenisyon ang 
katapangan.

Kumuha ng ilang tugon at tapusin ang talakayan sa pagpapaliwanag na katulad ng mga batang babae sa 
mga video ng Girl Rising, nagbabago-bago ang kahulugan ng katapangan mula sa isang tao tungo sa isang 
tao. Ang mahalaga ang gamitin ang Panloob na katapangan natin upang kunin ang kinakailangang hakbang 
upang baguhin ang isang sitwasyon o tumugon sa isang sitwasyon nang walang takot na sa kabiguan.

Alalahanin ang sesyon tungkol sa o “Kabiguan” (Modyul 3, Sesyon 7) at ulitin na isang oportunidad ng 
pagkatuto at paglago ang kabiguan.  At humaharap ang mga taong matapang sa mga tagumpay at kabiguan 
nang may kaluwagang-loob (grace) at kumpiyansa.SUPORTA

TALA NG GURO
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GAWAIN 2:
Isang paglalakbay 
tungo sa mga 
alaala

20 minuto

LAYUNIN

Isang paglalakbay tungo sa mga 
alaala

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

PAG-ALAALA SA ATING NAKARAANG 12 LINGGO

Ibahagi na ngayon maglalakbay tayo sa mga alaala ng buong 12 linggo at muling sasariwain ang lahat ng 
ginawa natin.

Sabihan ang mga mag-aaral na isipin ang lahat ng natutuhan nila at magbigay ng panahon na gawin ang 
mga sumusunod: 

1.  Pumunta sa “Dingding ng mga Pangarap” at balik-aralan ang lahat ng ginawa natin at idinikit sa dingding. 
( O sabihan ang mga mag-aaral na ilabas ang kanilang mga gawain mula sa mga nakaraang sesyon 
tulad ng mga eroplanong papel at bituin.) 

2.  Tingnan ang kanilang mga notebook at muling tingnan ang kanilang mga pangarap, layunin, at mga 
plinanong gawain at istratehiya. 

Samantala, isulat sa pisara ang mga paksain na nasaklaw bilang bahagi ng bawat modyul.

Ang Kapangyarihan ng mga Pangarap, Mga Karapatan at Oportunidad, Alamin ang Iyong mga Kalakasan, 
mga Support System at Role Model, Ang Panloob na Katapangan at ang sesyon ngayon na Ang Landas 
Ko sa Kapangyarihan.

Paalalahanan ang mga mag-aaral na natalakay natin ang mahahalagang paksa tulad ng suporta ng 
pamilya, kapatiran, pagtitiwala /kumpiyansiya, hangarin, at pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Ngayon, sabihan ang mga mag-aaral na kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap sa pag-iisip 
tungkol sa kanilang paglalakbay ng nakaraang mga linggo.  Sabihan sila na sagutin ang mga tanong sa 
pagsulat ng ISA na magpupuno sa puwang.  Bigyan sila ng 5 minuto sa pagsusulat. 

TIP: Para makatipid sa oras, maaari ninyong isulat ang mga tanong (sa lokal na wika o Ingles) sa isang 
pirasong papel at iphotocopy na lang para sa buong klase.

TALA NG GURO

Tala: Hinihilingan rin kayo na kompletuhin ang mga sumusunod na pangungusap.

1. Natutuhan ko na...

2. ...ang isang bagay na nagbago sa akin simula nang gawin natin ang proyektong Explore More. 

3. Isang bagay tungkol sa akin ng gusto kong malaman ng iba... 

4. Alam ko na para matamo ko ang aking pangarap kailangan kong... 
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GAWAIN 2:
Isang paglalakbay 
tungo sa mga 
alaala 
(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

Paupuin pabilog ang mga mag-aaral at hayaan silang isa-isang magbahagi ng kanilang mga sagot. Huli 
kang magbahagi ng iyong sagot. 

TIP: Kung kailangan ng mga mag-aaral ang maraming oras para sumulat, maaaring magsimula na 
magbahagi ang bawat mag-aaral ng 1-2 tugon.  Umikot sa bilog para sa dagdag na mga tanong kung 
may oras pa. 

Magtapos sa pagkilala sa mga natutuhan ng mga mag-aaral.  Pasalamatan ang lahat para sa kanilang 
aktibong pakikisangkot at sabihan silang palaging tingnan ang kanilang mga notebook upang papanariwain 
ang kanilang alaala sa lahat ng natutuhan nila.

Palalahanan sila na maaari nilang palaging gamitin ang mga natutuhan nila sa programang, ano man ang 
mga pangarap o layunin nila.

Muling tawagin ang lahat sa pangalan ng kanilang grupo.

Pagtaasin ng mga kamay ang mga mag-aaral kung pinipili nilang iwan ang kanilang mga eroplanong papel 
at iba pang akdang sining sa dingding o gusto nilang iuwi sa kanila o ipitin sa kanilang mga notebook.  
Gawin ang gusto ng nakararami.

Sa paglipat sa huling gawain paalalahanan ang mga mag-aaral tungkol sa gawaing Bayani ng Linggo.  
Sabihin sa kanila na ngayon higit sa isa ang makikilala nating bayani. 

TALA NG GURO
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GAWAIN 3:
Bayani ng Linggo

10 minuto

AKO ang 
Bayani ng 
Linggo!

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 6
S12

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 5
S10 S11

LAYUNIN

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

KATANGI-TANGING BAYANI NG LINGGO

Para sa sesyon na ito, kumuha ng ibat ibang kulay na papel na A4 ang laki.  Gupitin / hatiin ang papel sa 
apat- isang quarter na piraso ng papel bawat mag-aaral. Isulat ang AKO sa bawat quarter at tiiklupin upang 
nakatago ang nakasulat.
Ilagay ang mga natuping mga may kulay na papel sa gitna ng klase na makikita ng lahat.
Sabihan ang mga mag-aaral na kumuha ng isa sa mga nakatuping papel at huwag iyong buksan hanggat 
hindi sinasabi. Kapag nakakuha na lahat, sabihan sila na buksan iyon at tingnan kung ano ang nakasulat sa 
loob. Bawat papel may nakasulat na:  AKO ang "Bayani ng Linggo" 
TIP: Dapat mas malaki sa lahat ng mga salita ang laki ng salitang AKO.  Alalahanin na maglagay ng mukha 
ni Smiley at hugis ng bituin. 

Bigyan sila ng ilang segundo para lasapin ang ang sandali /sorpresa.
Tapusin ang sesyon sa pagsasabi na ang mga mag-aaral ang mga bayani ng linggo dahil maraming mga 
pagkakatulad sa pagitan nila at ng lahat ng mga bayani na napag-aralan sa nakaraang mga linggo. Kasama 
sa mga pagkakatulad na ito ang: 
n Ang kapangyarihang mangarap 
n Ang liwanag na magtakda at magbahagi ng mga layunin 
n Ang mga kalakasan at Panloob na katapangan natin 
n Ang suporta ng mga taong nagpapayo at nagbibigay lakas sa atin 
n  At ngayon alam na natin na hindi dapat katakutan ang pagkabigo.  Oportunidad iyon para matuto at 

umunlad. 
Sabihan ang mga mag-aaral na tapikin ang likod ng bawat isa (isang magiliw / nakagaganyak na kumpas ng 
pagkakaibigan) at pumalakpak para sa lahat.
Paalalahanan ang mga mag-aaral na isang patuloy na paglalakbay sa buhay ang pag-abot ng kanilang mga 
hangarin at pangarap.  Dapat nilang suportahan ang isat isa at maghanap ng mga oportunidad na maaaring 
pagtulungan upang matamo ang kanilang mga pangarap. 
TIP: Maaaring kumanta ng isang awitin o bumigkas ng isang tula bago isara ang sesyon. Maaari ding 
kumuha ng panggrupong larawan bilang masayang alaala ng programa at natutunan ng mga mag-aaral. 
Ibahagi ang larawan sa iba pang tagapagdaloy ng Explore More, iyong tagapag-ugnay, at/o sa Country 
Program Manager ng Girl Rising! 

Sa dulo ng sesyon, pakibahagi ang anumang kaugnay na mga sanggunian sa mga mag-aaral para 
maipagpatuloy nila ang paghahanap ng suporta upang matamo ang kanilang mga layunin sa buhay at 
maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

TALA NG GURO

INSPIRASYON

SUPORTA
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Modyul 6:
Tala ng Guro

MODYUL 1
S1 S2 S3

MODYUL 2
S4 S5

MODYUL 3
S6 S7

MODYUL 4
S8 S9

MODYUL 6
S12

MODYUL 5
S10 S11


