
Modyul 1 

Ang Kapangyarihan ng mga Pangarap 1
KUWENTO

Ruksana mula sa India

HABA

Sesyon 1  
45 minuto

Sesyon 2  
45 minuto

Sesyon 3  
45 minuto

n Maipakilala ang programang Explore More sa mga mag-aaral
n  Pahalagahan ang kapangyarihan ng mga pangarap at 

imahinasyon
n  Masiyasat ang ginagampanan ng bawat isa at buong 

pamayanan sa pagtuklas at pagsiyasat ng sarili
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MODYUL 1: SESYON 1
Upang siyasatin ang papel ng edukasyon, mga 
pangarap, at mga hangarin sa pagtatakda ng 
kinabukasan

Gawain 1 – 15 minuto

Ipakilala ang program at bumuo ng pang-unawa sa 
kahalagahan ng programa sa loob at labas ng paaralan

Gawain 2 – 15 minuto

Bumuo ng pag-unawa sa mga kuwentong ginamit at 
masanay na pansinin ang mga detalye para sa talakayan. 

Gawain 3 – 15 minuto

Layunin ng gawaing ito na patatagin ang tiwala at 
pagkakaisa. Nakatutulong ang pagtakda ng mga 
pamantayan at pagpapangalan sa grupo na makabuo ng 
ligtas, matulungin at maginhawang kapaligiran kung saan 
ang mga mag-aaral ay mataas ang tiwala na ibahagi ang 
kanilang mga opinyon at kuwento.

EXPLORE MORE TOOLKIT 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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HAKBANG 1: IPAKILALA ANG PROGRAMA

Malugod na batiin ang mga mag-aaral at sabihan sila na manonood sila ngayon ng isang maikling video 
tungkol sa mga kuwento ng mga batang babae na panonoorin nila sa kabuuan ng kurso ng kurikulum 
na ito. 

Ipaliwanag na itinatampok sa mga video ang mga kwento ng mga batang babae mula sa ibat ibang 
bansa sa buong mundo, kasama ang India, Nepal, Haiti, Sierra Leone, Ethiopia, Pakistan at Thailand.

TIP: Maaari kang gumuhit ng isang malaking kuwadrado (square) sa isang Flip Chart at hatiin ito sa 7 
na seksyon. Isulat sa bawat kwadrado ang pangalan ng pangunahing tauhan ng bawat kwento (ang 
batang babae) at kanyang bansa.

 
HAKBANG 2: IPALIWANAG ANG PROGRAMA

Ipaliwanag na maglalaan sa kanila ang mga totoong kwentong ito ng isang pangmundo (global) at lokal 
na pananaw ng mga hamon na kinakaharap ng kabataan, mga kasanayan na maaaring makamtan upang 
kaharapin ang mga hamon, ang kapangyarihang kumilos o umaksyon, at ang kahalagahan ng pagkilos 
nang sama-sama. Ibahagi na itinatampok sa mga maikling video na ito ang mga tunay na kwento ng 
mga batang babae na nagpakita ng matinding lakas at maigting na tapang upang harapin ang kanilang 
kalagayan sa pagbibigay ng prayoridad sa edukasyon.

TIP: Bilang tagapagpadaloy, hinihikayat ka ring magbahagi ng sarili mong karanasan ng pagkabighani 
sa isang kwento. Ibahagi mo ang isang kwentong isinalaysay sa iyo, nabasa mo o personal mong alam. 
Magbibigay daan sa mga mag-aaral mo ang pagbabahagi mo upang mag-isip at umalala. 

Isulat ang salitang pagkukwento (storytelling) sa pisara at tanungin ang mga mag-aaral kung naapektuhan 
ba sila kahit kailan ng kwentong nabasa o narinig nila. Maari itong isang kwento tungkol sa anumang 
bagay na nagawa o naranasan sa buhay ng isang tao; o maaring ng isang kathang-isip lamang na 
tauhan. Tanungin ang mga mag-aaral kung may natatandaan silang isang partikular na kwento noong 
bata pa sila (sa elementarya). Humingi ng isang boluntaryo upang magbahagi ng kanyang partikular na 
kwento at bakit niya naaalala pa ang kwentong iyon. Pagkatapos, tanungin ang mga mag-aaral tungkol 
sa pinakapanlabas na hilera (layer) ng atmospera (atmosphere) ng Daigdig. 

Ipagpatuloy ang talakayan sa pagtatampok sa mga kuwento na mas naaalala natin dahil nauugnay ito 

GAWAIN 1:
Pagpapakilala 
sa Explore More 
Tookit

15 minuto

LAYUNIN

Ipakilala ang program at bumuo 
ng pang-unawa sa kahalagahan 
ng programa sa loob at labas ng 
paaralan 

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

Ruksana
(India)

Wadley
(Haiti)

Azmera 
(Ethiopia)

Hajra 
(Pakistan) 

Suma
(Nepal)

Mariama
(Sierra
Leone)

Mendy
(Thailand)
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sa ating pang-araw-araw na buhay. Karaniwan ito sa Pilipinas na pasalin-salin ang kultura mula sa isang 
henerasyon patungo sa isang henerasyon sa pamamagitan ng tradisyong oral/pasalita.

Sabihan sila na ibahagi ang mga kuwentong ito kung nagkaroon ng epekto sa kanilang buhay-mag-
aaral, pag-iisip o pagkilos.

Pumili ng ilang mga sagot. Paalalahanan ang mga mag-aaral sa pagiging makapangyarihan ng 
pagkukwento at isang paraan ang mga videong ito ng panghihikayat upang umalala ng kanilang mga 
karanasan at mga karanasan ng iba ---kung ano ang magkapareho sa kanila at saan nagkakaiba ang 
kanilang mga buhay.

Ibahagi na manonood ang grupo ng mga video nang magkakasama at sasali sa mga talakayan at gawain 
tungkol sa mga ito. Ibahagi na dinisenyo ang mga gawaing ito upang tulungan silang mabuhay bilang 
mga pinuno at kritikal na nag-iisip at upang magbigay-inspirasyon at magbigay-kapangyarihan sa kanila 
para abutin ang kanilang mga pangarap. 

Isulat sa pisara/Flip Chart ang mga salita sa itaas na pinaitim (bold) habang nagsasalita. 

GAWAIN 1:
Pagpapakilala 
sa Explore More 
Tookit
(pagpapatuloy) 

Ruksana
(India)

Wadley
(Haiti)

Azmera 
(Ethiopia)

Hajra 
(Pakistan) 

Suma
(Nepal)

Mariama
(Sierra
Leone)

Mendy
(Thailand)

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
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HAKBANG 1: BAGO MANOOD NG PELIKULA

Bago simulan ang video, sabihan ang mga mag-aaral na nasa wikang Ingles ito. Gayunpaman, nasa 
wikang Filipino na ang mga video na papanoorin pa sa susunod na mga sesyon. 

Pakisabi na ibinabahagi ng organisasyong tinatawag na Girl Rising ang video na ito sa ibang mga mag-
aaral at guro sa maraming bahagi ng mundo, pinasusulyap tayo ng video sa mga buhay ng mga batang 
babae na palagian nating makakatagpo.

Pakiusapan ang mga mag-aaral na tingnang mabuti ang mga eksena, sikaping makuha ang pangunahing 
mga mensahe, at tingnan kung anong mensahe /eksena/damdamin ang nananatili sa kanila pagkatapos 
ng maikling video. Sabihin sa kanila na pasisimulan mo ang talakayan pagkatapos panoorin ang video. 

HAKBANG 2: IPALABAS ANG PELIKULA

Ipalabas ang video na humigit-kumulang 3 minuto ang haba at tanungin ang mga mag-aaral kung anumang 
partikular na mga sulyap, mukha o eksena na nagustuhan nila o gusto nilang pag-usapan.

 
HAKBANG 3: PAGKATAPOS NG PELIKULA

Simulan sa pagbabahagi ng eksenang nagustuhan mo o isang imahe na hindi mo malimutan at bakit. 
Ipaghalimbawa, imahe ni Malala Yousufzai, o isang maliit na batang babae habang sunong sa ulo niya 
ang isang basket ng mga dahon ng tsaa.

Pumili ng ilang mga sagot. 

TIP: Alalahanin na napakagaling naman kung susubuking gawan ng buod ng mga mag-aaral ang video 
o ibahagi ang partikular na mga obserbasyon/kabatiran (insights). Layunin dito na maganyak silang 
magbahagi, makilahok at tumalakay sa mga napanood o naramdaman nila

Sabihin sa mga mag-aaral na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga buhay ng ilang sa mga batang babae 
na napanood nila sa video. Ibahagi na pag-uusapan pareho ang kanilang mga pakikibaka at tagumpay. 

 
TRANSISYON SA SUSUNOD NA GAWAIN

Sabihin sa mga mag-aaral na pag-aaralan nila nang detalyado sa susunod na mga sesyon ang tungkol sa 
mga buhay ng mga batang babaeng ito at ang kanilang matatapang na pagkilos o lakas ng loob. Idagdag 
pa na magbibigay-inspirasyon sa atin ang tungkol sa kanila upang salaminin ang ating mga buhay, ang 
mga pangyayari sa atin at paano makahahanap ng lakas at suporta. 

GAWAIN 2:
Panonood 
ng video ng 
balangkas ng   
Girl Rising

LAYUNIN

Bumuo ng pag-unawa sa mga 
kuwentong ginamit at masanay na 
pansinin ang mga detalye para sa 
talakayan.

15 minuto

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
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ANG ATING GININTUANG MGA PANUNTUNAN (GOLDEN RULES)

Sabihin na magkakaroon ng napakaraming pagbabahaginan sa loob ng grupo sa susunod na mga linggo. 
Kaya upang makapagtrabahong mabuti at maginhawa sa bawat isa, makabubuting gumawa ng ilang 
panuntunan na maaring tawaging “Ating Ginintuang mga Panuntunan” (” Golden Rules”). 

Sabihan ang mga mag-aaral na gumawa ng mga panuntunan na naiisip nilang dapat sundin ng grupo. 

Kumuha ng ilang punto at isulat sa bukod na Flip Chart. Isulat ang mga punto na napagkasunduan ng 
buong klase. Mahalagang angkinin o ariin ito ng lahat ng mga mag-aaral. Ilaladlad ang Flip Chart sa bawat 
sesyon, kung kaya dapat ingatan ito at itago sa madaling kunin.

TIP: Ilaladlad ang Flip Chart sa bawat sesyon, kung kaya dapat ingatan ito at itago sa madaling kunin

Tiyakin na maisama sa mga panuntunan ang sumusunod na mga punto: 

n Dumating sa oras. 

n  Huwag makipag-usap o magsalita kung hindi naman inatasang gumawa sa maliit na papangkat. 

n  Igalang ang mga opinyon ng bawat isa Walang tama o mali sa grupo, Kailangang maramdaman mong 
ligtas kang magbahagi ng iyong mga ideya at opinion nang hindi pinagtatawanan o tinutukso. 

n  Pagkakaroon ng tiwala (Confidentiality) Kapag nagbahagi ng bagay na personal, pananagutan natin na 
igalang ang pagkapribado nito at huwag ibahagi ang mga detalye sa ibang kaklase sa labas ng grupo. 

HAKBANG 2: PANGALAN NG GRUPO

Sabihan ang grupo na mag-isip ng isang masining, mapanlikha, at kaakit-akit na pangalan para sa klase. 
Isulat ang mga ideya at bumoto sa pagtataas ng mga kamay kung gustong untian ang mga mungkahi at 
pasang-ayunin ang grupo sa isang pangalan. Madaliang talakayin ang mga katangian ng pangalan ng 
grupo at kung bakit ito mahalaga. 

Ibahagi na sa pagpapangalan ng grupo, napapaunlad ang isang pagkakakilanlan nila. Sa halip na isa-
isa silang tawagin lahat, sa pangalan ng grupo na lang sila kikilalanin o tatawagin. Idagdag na kapag 
may pangalan ang grupo, maseseguro ang pagbubuklod at pagtutulungan sa mga gawain sa isang 
nagkakaisang layunin o pangitain/bisyon.

Isulat ang pangalan ng grupo sa Flip Chart ng Ginintuang mga Panuntunan. 

GAWAIN 3:
Pagtatakda ng 
pamantayan 
para sa grupo at 
pagdedesisyon ng 
pangalan ng grupo 

LAYUNIN

Layunin ng gawaing ito na 
patatagin ang tiwala at pagkakaisa. 
Nakatutulong ang pagtakda ng mga 
pamantayan at pagpapangalan 
sa grupo na makabuo ng ligtas, 
matulungin at maginhawang 
kapaligiran kung saan ang mga 
mag-aaral ay mataas ang tiwala na 
ibahagi ang kanilang mga opinyon 
at kuwento.

15 minuto

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

SUPORTA

hakbang 1
ang ating 

ginintuang mga 
panuntunan 
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TIP: Kung kinakailangan ng mga mag-aaral ang tulong sa talakayan ng mga ideya /brainstorming, 
magbigay ng ilang mungkahi. Halimbawa,isang superhero, isang ibon (agila o phoenix), o isang 
tauhan ng animasyon (animated character). Ang mahalaga, sinang-ayunan ng grupo ang pangalan 
 

PAGTATAPOS NG SESYON

Batiin ang klase sa pangalan ng kanilang grupo (ipaghalimbawa, ang Sunshine Group, Happy Group). 
Sabihin sa mga mag-aaral na magwawakas ang gawaing ito sa unang sesyon. Bigyang-diin ang 
mahahalagang punto sa talakayan na lumitaw pagkatapos panoorin ang maikling bahagi ng mga video 
ng Girl Rising kasama ang kahalagahan ng pagkukwento at edukasyon/pagpasok sa paaralan. Ipaalam 
sa mga mag-aaral na sisimulan ang susunod na sesyon sa pag-aaral tungkol sa isang katangi-tanging 
batang babae na may pangalang Ruksana 

GAWAIN 3:
Pagtatakda ng 
pamantayan 
para sa grupo at 
pagdedesisyon ng 
pangalan ng grupo 
(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 GURO

hakbang 2
Pangalan ng 

grupo

SUPORTA
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Maunawaan ang kahalagahan ng imahinasyon sa 
pagpapalawak ng pananaw sa pagkakamit ng mga 
pangarap

MODYUL 1: SESYON 2

Gawain 1 – 15 minuto

Paglalagom ng nakaraang sesyon at pagpokus sa 
kasalukuyang sesyon na ito

Gawain 2 – 30 minuto

Panonood ng video ng huwarang modelo (Ruksana) at talakayan 
sa kahalagahan ng pangarap, edukasyon at mga hilig sa buhay 
ng kabataan. Upang tulungan rin ang mga mag-aaral na isipin ang 
kanilang mga pangarap at gustong marating sa hinaharap. 

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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HAKBANG 1: PAGLALAGOM NG NAKARAANG SESYON

Batiin ang grupo sa pagtawag sa pangalan ng grupo na napagkasunduan sa nakaraang sesyon. Mabilisang 
basahin ang Ginintuang mga Panuntunan at tanungin kung mayroon pa silang gustong idagdag sa mga 
panuntunan. Talakayin at idagdag kung may bagong mga mungkahi. 

Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang naalala nila sa nakaraang sesyon. Isulat sa pisara ang kanilang 
mga sagot. 

TIP: Maging bukas. Ang ibang mag-aaral maaaring sumipi ng punto sa talakayan ng unang sesyon, 
ang iba naman maaaring magsabi ng napanood nilang mga kuwento ng ibat ibang batang babae mula 
sa ibat ibang bansa, ang iba maaaring magbahagi ng mga punto mula sa kanilang pagsasanay sa 
pagtatakda ng panuntunan o ng pangalan ng grupo. Kapag hindi ito nabanggit ng mga mag-aaral, 
siguruhing maibabahagi mo. 

Hindi lahat ng mag-aaral magiging maginhawa agad sa pagbabahagi. Ang layunin dito, maganyak 
ang paglahok ng mga mag-aaral sa gawain sa klase at matulungan silang maunawaan ang anyo 
ng ganitong mga sesyon. Bawat sesyon magsisimula sa paglalagom ng nakaraang sesyon.  

TRANSISYON SA SUSUNOD NA GAWAIN

Sabihan ang mga mag-aaral na makikilala nila ngayon si Ruksana mula sa India.

GAWAIN 1:
Paglalagom ng 
nakaraang sesyon 
at pagpokus sa 
kasalukuyang 
sesyon na ito

15 minuto

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

Paglalagom ng nakaraang sesyon at 
pagpokus sa kasalukuyang sesyon 
na ito

TALA NG GURO
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HAKBANG 1: BAGO PANOORIN ANG VIDEO

Kung walang mapa, sabihin na nasa Timog asya ang India at pangalawang may pinakamalaking populasyon 
sa mundo ngayon. Urdu at Hindi ang mga pangunahing wika. Magbahagi ng mga karagdagang katunayan 
mula sa Mga Pahina ng Katunayan ng mga Bansa (pahina 117). 

Ipakailala si Ruksana 

n Isang batang babaeng may malikhain at matingkad na imahinasyon si Ruksana. 

n  Naninirahan si Ruksana at ang kanyang mga kapatid na babae at magulang sa lungsod ng Kolkata. 

n  Lumipat sila sa lungsod ng Kolkata mula sa kanilang nayon at nakibaka na sa lungsod. Wala silang 
bahay at mahirap sila kaya nanirahan sila sa bangketa sa isang napakaabalang lugar 

Sabihan ang mga mag-aaral na panooring mabuti at matyagan ang maliliit na detalye tungkol kay Ruksana: 
ano ang gusto niyang gawin, saan siya nakatira, ano ang nagpapasaya at nagpapalungkot sa kanya, sino 
ang sumusuporta sa kanya 

Sabihin sa mga mag-aaral na tatanggap ka ng mga tanong at tatalakayin ang mga puntong ito pagkatapos 
ng video.

  
HAKBANG 2: PANONOOD NG VIDEO

Ipalabas ang kuwento ni Ruksana na humigit-kumulang nasa 13 minuto ang haba

 
HAKBANG 3: HUMINTO PARA SA TALAKAYAN

Layunin nito na makita kung nasusundan ng mga mag-aaral ang video at nauunawaan nila ang pangunahing 
konsepto. 

n  Pasalamatan ang lahat para sa pagtutok nila sa panonood ng video 

n  Hingan ang ilang mag-aaral ng maikling paliwanag kung ano ang napanood nila sa video. 

n  Tanungin sila kung paano naging posible para sa kanya (Ruksana) at mga kapatid niya na makapasok 
sa paaralan at makakuha ng edukasyon. Isulat ang mga sagot sa pisara/Flip Chart. 

GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan

LAYUNIN

Panonood ng video ng huwarang 
modelo (Ruksana) at talakayan 
sa kahalagahan ng pangarap, 
edukasyon at mga hilig sa buhay 
ng kabataan. Upang tulungan rin 
ang mga mag-aaral na isipin ang 
kanilang mga pangarap at gustong 
marating sa hinaharap. 

30 minuto

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

PANGARAP
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n Sumahin ang mga tugon ng mag-aaral. Siguruhing mailahad ang mga pangunahing puntong nasa ibaba 
kung hindi nabanggit. 

Ruksana and her sisters were able to go to school and get an education because: 

n Ruksana’s parents moved to the city for their daughters’ education. 

n Ruksana’s parents believed that educating their daughters is as important as educating boys. 

n The family faced challenges together.

HAKBANG 4: TALAKAYANG BATAY SA MGA GAWAIN

Pagsusuri ng Nararamdaman: Tanungin kung ano ang kanilang naramdaman pagkatapos mapanood 
ang video. May nakita ba silang pagkakatulad nila at ni Ruksana

Halimbawa, ang pagkagusto sa pagguhit, pagpasok sa paaralan at pagtatamo ng edukasyon, pagmamahal 
sa pamilya/mga magulang o kinaharap na mahirap na kalagayan sa buhay. Hayaan silang mag-isip pa ng 
maraming pagkakatulad nila.

Itanong ang mga sumusunod at pumili ng ilang tugon. 

Ano ang pangarap ni Ruksana? (Pangarap ni Ruksana na manirahan sa tabi ng ilog sa sariling bahay 
kasama ang kanyang pamilya). 

Kung bago sa mga mag-aaral ang konsepto ng pangangarap, ibahagi ang mga halimbawang tulad ng: May 
ilang nangangarap ng isang mundo na walang mahirap. Ang iba nangangarap maging isang guro, social 
worker, aircraft engineer, o app developer para sa mga mobile phone. Ang iba nangangarap magkaroon 
ng isang tahanan (home), matutong magbisikleta, manalo sa isang takbuhan, o umakyat ng bundok.

Alalahanin: hindi lahat ng mag-aaral magiging pamilyar sa konsepto ng pangangarap para sa kanilang 
sarili.

Ipaliwanag ang pagkakaiba ng pananaginip sa pagtulog at pangangarap para sa kinabukasan. Maaaring 
ang pangangarap para sa kinabukasan ang mga propesyon na gusto nating maging, mga kasanayan na 
gusto nating matutuhan, at mga lugar na gusto ating marating.

Ipaliwanag na mayroong pagkakaiba ang indibidwal na mga pangarap (tulad ng pagtatapos sa paaralan, 
pagpapalipad ng eroplano) at kolektibong mga pangarap (tulad ng pagkaroon ng edukasyon/pinag-
aralan ang lahat ng aking mga kapatid, o manirahan ang aking pamilya sa isang tahimik na lugar sa isang 

GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan
(pagpapatuloy)
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S4 S5

MODYUL 3
S6 S7
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malaking bahay, tulad rin ng pangarap ni Ruksana para sa kanyang pamilya). 

Sabihin sa mga mag-aaral na mahalaga ang parehong uri ng mga pangarap.

Sabihan sila na isipin ang tungkol sa lahat ng mga bata/kabataan sa bansa at hindi lang iyong nasa sarili 
nilang paaralan o pamayanan. 

Sa tingin ninyo mahirap ba para sa mga bata/kabataan sa Pilipinas ang mangarap nang matayog 
para sa kanilang mga sarili?
Bakit ninyo naisip na maaaring mahirap? 
Posibleng mga sagot: May mga magulang na nagsasabi sa kanilang mga anak kung ano ang maaari at 
dapat nilang gawin sa kanilang mga buhay, at hindi sila makapagdesisyon para sa sarili. May mga bata na 
hindi nakapag-aaral at namamalimos lang sa mga lansangan. May pagkakataon ang mga bata/kabataan 
sa maraming uri ng mga oportunidad kaya madali para sa ilan sa kanila ang mangarap nang matayog 
kaysa sa iba 

Sabihin sa mga mag-aaral na sa susunod na mga sesyon pag-uusapan ang tungkol sa mga paghihirap na 
kinakaharap natin patungo sa pagkakamit ng ating mga pangarap. Ibahagi na mayroon tayong matututuhan 
mula sa tunay na mga kwento ng buhay ng matatapang na mga batang babae na napagtagumpayan at 
pinagtatagumpayan pa ang mga paghihirap upang maabot ang kanilang mga pangarap. 

TALA: Madalas magtanong ang mga mag-aaral tungkol sa buhay ni Ruksana pagkatapos mapanood 
ang video. Halimbawa, nagpatuloy ba siya sa pag-aaral? Natamo ba niya ang kanyang pangarap? Ano 
ang ginagawa niya ngayon? Ibahagi sa mga mag-aaral na tinututukan ng organisasyong Girl Rising ang 
mga batang babaeng tulad ni Ruksana na sumang-ayong ibabahagi ang kanilang mga kuwento upang 
maitaas ang kam ng mga bata tungkol sa kahalagahan ng pangangarap, pagkakaroon ng edukasyon 
at suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. 

n Maaring masubaybayan ang tungkol kay Ruksana sa https://girlrising.org/meet-the-girls 

n Panoorin “Where They Are Know”. 

HAKBANG 5: PANGGRUPONG TALAKAYAN

Siguruhing nakaupo na ang mga mag-aaral na pagrupo sa 10 o mas kaunti. Tingnan ang mga panuto na 
nabanggit sa seksyon ng Lapit sa Pagtuturo/Teaching Approach.

GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan
(pagpapatuloy)
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Sabihan ang mga mag-aaral na gumawa sa malilit na grupo at sagutin ang sumusunod na mga tanong 
para sa talakayan. Bawat grupo dapat makabuo ng di kukulangin sa 2 punto. 

Sa tingin ninyo matutulungan ng edukasyon ang kabataan sa pagtatamo ng kanilang mga pangarap? 

TIP: Isulat sa pisara ang bawat tanong mula sa HAKBANG 4 & 5. Hikayatin ang mga mag-aaral na 
talakayin ang papel na ginagampanan ng edukasyon, oportunidad, pangarap sa kanilang mga buhay. 
Pangasiwaan ang kanilang pag-iisip sa paghikayat sa kanila na isipin kung ano ang mga paraan na 
ginagampanan ng edukasyon o maaaring gampanan sa kanilang mga buhay.

n  Sabihan sila na magtakda ng isang tao mula sa grupo upang magsulat ng mga sagot sa notebook o 
sa isang hiwalay na papel.

n  Sabihan ang isang boluntaryo mula sa bawat grupo na tumayo at ibahagi sa pagbasa nang malakas 
kung ano ang isinulat nila. Isulat sa pisara o Flip Chart ang kanilang mga punto habang nagsasalita sila. 

Posibleng mga Tugon: Tinutulungan ka ng edukasyon upang matutuhan ang mga bagong bagay. 
Tinuturuan ka ng edukasyon ng mga kasanayan para makapagtrabaho at kumita. Tinutulungan ka ng 
edukasyon na magbasa at magsulat. 

n  Hikayatin ang mga boluntaryo na magbahagi ng bagong punto sa halip na ulitin lamang ang mga 
nasabi na ng ibang boluntaryo mula sa ibang mga grupo.

PAGTATAPOS NG SESYON

Pangunahing punto: Habang inaalala ang kuwento ni Ruksana, bigyang-diin na lahat may karapatang 
mangarap at matamo ang mga ito. Bigyang-diin ang mga bentahe ng edukasyon bilang paraan ng 
pagkakaroon ng kapangyarihan at panghihikayat sa kabataan upang mangarap nang matayog at 
edukasyon ang nagbubukas ng mga landas para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ulitin na ang 
pagkakaroon ng edukasyon at pagpapaunlad ng personal na mga libangan. 

Sabihan ang mga mag-aaral na patuloy nilang isipin sa buong linggo ang tungkol kay Ruksana at ang 
pagsisimula ng susunod na sesyon mula sa pinagtapusan ng sesyon ngayon. Sabihan din sila na magdala 
ng lumang mga diyaryo at magasin.

GAWAIN 2:
Panonood 
ng video at 
talakayan
(pagpapatuloy)
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MODYUL 1: SESYON 3
Masimulan ang pagkilala sa mga personal na mga 
pangarap/mithiin at pagdanas ng kapangyarihan ng 
pagbabahagi ng mga pangarap sa iba. 

Gawain 1 – 10 minuto

Upang lagumin ang ang nakaraang sesyon at bigyang-diin ang 
mga pangunahing punto.

Gawain 2 – 10 minuto

Mahikayat ang mga mag-aaral na palawakin ang imahinasyon at 
maging malikhain. 

Gawain 3 – 20 minuto

Tulungan ang mga mag-aaral na bigyang-pansin ang mga 
pangarap na talagang gusto nila at magtakda ng malilinaw na 
layunin at praktikal na mga hakbang upang matamo ang mga ito. 

Gawain 4 – 5 minuto

Bayani ng Linggo at gawain sa bahay.

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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HAKBANG 1: PAGLALAGOM SA NAKARAANG SESYON

Batiin ang grupo sa pagtawag ng pangalan ng grupo na nadesisyunan sa nakaraang sesyon at mabilis 
na basahing malakas ang Ginintuang mga Panuntuan. 

Lagumin ang nakaraang sesyon. Tanungin ang mga mag-aaral kung naalala nila ang kuwento ni Ruksana. 

Humiling ng dalawang boluntaryo at ibahagi kung ano ang tungkol sa kuwento ni Ruksana. Magtanong 
na sumusubok sa buong klase tulad ng: Saan tumira si Ruksana? Nag-aral ba siya? Sino ang sumuporta 
sa kanyang mga pangarap?
Sabihan ang mga mag-aaral na tatalakayin ngayon ang kahalagahan ng imahinasyon at paano matatamo 
ang mga pangarap. 

Talakayin na kapag may pangarap ka, makahahanap ka ng mga paraan para matamo ito. 

Tanungin ang mga mag-aaral kung naaalala nila ang mga sinulat nilang pangarap? Sabihan sila na ilabas 
ang kanilang mga notebook. 

Gumuhit ng hugis ng isang ulap sa pisara habang ipinaliliwanag ang punto sa itaas. Hayaang tingnan ng 
mga mag-aaral ang ulap bilang isang pangarap. 

GAWAIN 1:
Paglalagom 
sa nakaraang 
sesyon at Pag-
uusap tungkol sa 
kahalagahan ng 
mga pangarap

10 minuto

LAYUNIN

Upang lagumin ang ang nakaraang 
sesyon at bigyang-diin ang mga 
pangunahing punto.
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Gamitin ang gawaing ito para: 

Mahikayat ang mga mag-aaral na paunlarin nila ang kanilang mga imahinasyon at maging malikhain 
(b) Ganyakin silang isulat ang sarili nilang mga pangarap at kilanlin ang mga pangarap na gusto nilang 
tutukan. (c) Pakinggan ang mga pangarap at mithiin ng iba, hanapin ang pagkakatulad at pag-aralang 
magbigay-suporta at humugot ng lakas mula at para sa isat isa. 

HAKBANG 1: PAGGAWA NG VISION BOARD O PAPER PLANE AT PAGLIKHA NG ISANG DREAM WALL

Pagpipilian 1 

Sabihan ang mga mag-aaral na ilabas nila ang lumang mga magasin/diyaryo o litrato na ipinadala mo sa 
kanila. 

Sabihin sa mga mag-aaral na ngayong araw, tayo ay magbibigay diin sa mga bagay na nais nating gawin 
o matamo.

Tanungin ang mga mag-aaral kung nangarap na ba sila ng isang bagay na gusto nilang gawin o gusto 
nilang maging kapag tumanda o lumaki na sila. Ibahagi ang mga halimbawang tulad ng: May ibang tao, 
tulad ni Ruksana, nangarap na magpalipad ng eroplano o manirahan sa isang magandang lugar kasama 
ang kanyang pamilya. Mayroong nangarap ng isang mundong walang mahirap. Ang iba nangarap maging 
isang guro, atleta, aircraft engineer o app developer para sa mga kompyuter at telepono.

Kunin ang ilang tugon mula sa klase. 

Sabihan ang mga mag-aaral na gumupit ng mga larawan/litrato na sumisimbolo ng kanilang mga pangarap 
at idikit ang mga ito sa harapan ng kanilang mga notebook/journal. 

TIP: Hinihikayat kang magbahagi ng iyong pangarap noong bata ka pa upang maitakda ang kaligiran 
para sa pagbabagi ng mga personal na karanasan. Gayundin, kung natamo mo ang iyong pangarap, 
mabilisang sabihin sa mga mag-aaral kung paano mo ito nagawa at sino o ano ang tumulong sa iyo. 

Pagpipilian 2

Sabihan ang mga mag-aaral na tahimik na ipikit ang kanilang mga mata at isipin ang mga bagay na 
pinapangarap nilang gawin sa buhay. Hikayatin sila sa pamamgitan ng mga tanong tulad ng: Anong gusto 
mong gawin pagtanda mo? May lugar bang gusto mong puntahan na hindi mo pa nagagawa? Mayroon 
ka bang kasanayan na gustong paunlarin? Ano ka na sa tingin mo pagkalipas ng 10 taon? Tandaang 
ipabatid na ang mga pangarap hindi palaging tungkol sa isang karera/propesyon. 

GAWAIN 2:
Vision board o 
paper plane

10 minuto

LAYUNIN

Mahikayat ang mga mag-
aaral na palawakin ang 
imahinasyon at maging 
malikhain.
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GAWAIN 2:
Vision board o 
paper plane
(pagpapatuloy)
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Paglipas ng isang minuto, pabuksan na ang kanilang mga mata at ipasulat sa papel nila ang hindi 
kukulangin sa 5 sa kanilang mga pangarap. Bigyan sila ng 2 minuto para magsulat. 

Ngayon, pagawain ang mga mag-aaral ng eroplanong papel sa parehong papel. Hikayatin silang 
magtulungan sa paggawa ng mga eroplano.

Sabihan ang mga mag-aaral na isulat ang kanilang pangalan at lahat ng mga pangarap sa eroplanong 
papel.

Magtapos sa pagsasabi sa grupo: Mayroon ba sa inyong nakaaalam kung bakit isinulat natin ang 
ating mga pangarap sa eroplanong papel? Sundutin pa ng tanong na: “Ano ba ang ginagawa ng 
eroplano? Lumilipad ba ito ng mababa o mataas?"
Kumuha ng ilang tugon at sumahin ang talakayan sa pagbibigay ng isang analohiya (pagtutulad) sa 
kakayahan ng eroplano na lumipad nang mataas at sa mga pangarap. Ipaliwanag na tulad ng mga 
eroplano na kayang lumipad nang mataas hanggang sa mga ulap, maaari rin tayong mangarap nang 
mataas o matayog at maitatakda natin ang ating mga layunin upang maabot ang mga pangarap na iyon. 

Kung malawak ang espasyo sa klasrum, pagkatapos maipaliwanag ang nabanggit na analohiya /
pagkakatulad, maaaring sabihan ang mga mag-aaral na paliparin ang kanilang mga eroplanong papel. 
Makikita nila ang kanilang mga pangarap na lumilipad nang mataas sa ere. Pagkatapos, maaari nilang 
kolektahin ang kanilang mga eroplanong papel at ipaskel/idikit sa dingding o itago/ipitin sa kanilang mga 
notebook.

Mga Puntong Ipoproseso para sa parehong pagpipilian 1 at 2

Tumugon sa pagpapahalaga sa mga mag-aaralng nagbahagi, at magsabi na “Mainam malaman na 
marami tayong guro, siyentipiko, artista, cricketers, at piloto sa grupo. Ngunit mahalaga ring tandaan 
na ang mga pangarap hindi lamang pang-career, mahalaga rin halimbawa ang mga taong nangangarap 

1 2 3 4 6 7 85



explore more toolkit 30

GAWAIN 2:
Vision board o 
paper plane
(pagpapatuloy)
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TALA NG GURO

PANGARAP

SUPORTA

na magkaroon ng kapayapaan sa mundo, manirahan sa isang magandang bahay at maging masaya ang 
lahat. Mayroon ding mga pangarap na nakatuon sa mga libangan. Halimbawa, gustong-gusto ni Ruksana 
na gumuhit, pero nakatuon din siya sa kanyang pag-aaral."

Tala: Mga halimbawa ang mga salitang initiman/bold sa itaas. Sa sesyon, pakibanggit ang mga ibinahagi 
ng mga mag-aaral 

Sabihan ang mga mag-aaral na ipaskel ang kanilang vision board at eroplanong papel sa dingding na 
siyang magiging Dingding ng Pangarap (The Dream Wall) ng grupo.Kung iba o bagong kwarto ito at/o 
may posibilidad na hindi na maaaring maganap ang susunod na mga sesyon dito, maaaring sabihan ang 
mga mag-aaral na ilatag sa sahig o sa isang mesa ang kanilang mga eroplano habang nagsesesyon. 
Sabihan sila na itago ang kanilang mga eroplano sa kanilang mga bag at dalhin ang mga ito sa mga 
sesyon sa bawat linggo.

Magtapos sa pagbibigay-diin na isang personal na karanasan at hindi isang pagsusulit ang pagsulat ng 
mga pangarap. Una, nangarap tayo inisip natin kung ano ang gusto nating gawin o ano talaga ang gusto 
natin, Pagkatapos, isa-isa nating kilalanin ang ating mga pangarap at maging pamilyar sa mga ito (tulad ng 
sandaliang pag-iisip nang mabuti tungkol sa ating mga pangarap at pagsulat nito sa papel). Pagkatapos, 
dahan-dahan tayong magmasid at magbahagi ng ating mga pangarap sa mga tao sa ating paligid. 

Ipaliwanag na kapag lang alam ng ibang tao ang ating mga pangarap at saka lang nila tayo maaaring 
suportahan o tulungang matamo ang mga ito. Mahalaga ang suporta mula sa iba, at ito ang ating 
matututuhan sa susunod na linggo.
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HAKBANG 1: IPALIWANAG ANG GAWAIN

Gumuhit sa pisara ng dalawang hugis ulap. Gumawa ng pigura ng isang batang babae katabi ng isang 
ulap at isang batang lalaki katabi ng isa pang ulap. 

Isulat ang sumusunod na dalawang pangarap sa naaayong ulap. Isa bawat isa. 

n  Mahal ni Ligaya ang mga hayop. Pangarap niyang magamot ang lahat ng mga may sakit na hayop sa 
buong mundo 

n Pinapangarap ni Silakbo na maging sikat na chef.

Tanungin ang mga mag-aaral kung paano sa isip nila matatamo ni Ligaya ang kanyang pangarap. Ano 
ang kailangan niyang gawin upang matamo ang kanyang pangarap?

Kunin isa-isa ang mga tugon at ilista sa ulap ni Ligaya. 

Ulitin ito kay Silakbo. 

TIP: Gumawa ng listahan ng mga tugon sa paraang maguguhitan ito ng mga linya na magkokonekta 
sa mga salita/pangungusap upang makabuo ng hugis ng isang hagdan.

HAKBANG 2: MGA LAYUNIN AT MGA PANGARAP

Talakayin ang kaibhan ng mga layunin at mga pangarap. Gumawa ng hagdan sa ilalim ng bawat ulap 
(tulad ng inilarawan sa unahang tip) at sabihin sa mga mag-aaral na tulad ng mga hagdan ang mga layunin 
na inaakyat upang maabot. Praktikal na mga pagkilos ang mga layunin na pinagpasiyahan nating abutin. 

Tulungan ang mga mag-aaral na mapag-iba ang mga pangarap sa mga layunin sa pagbabahagi na 
nangyayari ang pangangarap at natatamo ito sa higit na matagal na panahon o ilang taon pa mula 
ngayon samantalang natutupad sa maikling panahon lamang ang mga layunin na maaaring habang 
nilalandas mo ang iyong matayog na pangarap. Mga batong hakbangan o isang hagdanan ang mga 
layunin kung saan matatagpuan sa ituktok nito ang iyong pangarap. 

Sangguniin pabalik ang mga praktikal na mga kilos sa mga halimbawa nina Ligaya at Silakbo at guhitan 
nang pabilog (bilugan) ang pinakamatayog, pinakanasasalat na layunin. 

n  Halimbawa, para kay Ligaya, isang malaki niyang layunin ang makapasok sa isang veterinary school 
at maging kwalipikadong veterinary doctor. Ilan sa maliliit na mga layunin ang pag-aaral ng mga 
asignaturang agham sa haiskul, makakuha ng tamang mga grado upang makapasok sa isang 

GAWAIN 3:
Ang pagkakaiba 
ng mga layunin at 
mga pangarap

20 minuto

LAYUNIN

Tulungan ang mga mag-aaral na 
bigyang-pansin ang mga pangarap 
na talagang gusto nila at magtakda 
ng malilinaw na layunin at praktikal 
na mga hakbang upang matamo 
ang mga ito.

Mahal ni Ligaya ang mga 
hayop.  Pangarap niyang

magamot ang lahat ng mga 
may sakit na hayop 

sa buong mundo

Pinapangarap ni Silakbo 
na maging sikat na 

chef.
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veterinary school, at manood ng mga programa/dokumentaryo sa telebisyon na ibinahagi ng mga 
veterinarian at veterinary school, etc. 

n  Para kay Silakbo, layunin niyang matuto ng kasanayan sa pagluluto mula sa isang propesyonal na 
paaralan o mahusay na chef. Ilan sa maliliit, agarang mga layunin niya ang matutong magluto sa 
bahay, mag-aral mula sa mga aklat sa pagluluto /cook book, alamin ang mga kailanganin sa pagpasok 
sa isang propesyonal na paaralan sa pagluluto upang maging isang chef at itakda ang mga layunin 
upang magawa ang mga kailanganing iyon. 

Sabihan na bilugan ang isa o maximum ng 2 na gusto nilang unang matamo. Kung nahihirapan ang mga 
mag-aaral sa pagpaprayoridad ng kanilang mga pangarap, tulungan silang mag-isip kung nasaan na 
sila sa buhay ngayon at kung ano ang gusto nilang matamo sa buhay habang nagdaraan ang panahon. 

Pagkatapos, sabihan sila na sa loob ng 10 minuto isulat nila ang mga layunin/pagkilos o aksyon na 
kailangan nila upang matamo ang pangarap na iyon. Kung kapos sa oras, maaaring hingin na lamang 
na ipokus nila ang pagsulat ng mga layunin/aksyon o kilos para sa isang pangarap muna. Sabihan ang 
mga mag-aaral na maaari silang gumawa nang may katuwang. 

Tulungan makabuo ng mga layunin/makagawa ng mga pagkilos. Sabihin na maaari nilang gawin ito 
kailanmang may pangarap sila para sa kanilang sarili na gusto nila talagang matupad. Tinutulungan sila 
ng gawaing ito upang makapag-isip nang maliwanag sa isang hakbang-hakbang na paraan.

TIP: Sabihan ang mga mag-aaral na para sa pagsasanay, mailalapat nila ang gawaing ito sa mga bagay 
na ginagawa na nila, tulad ng pag-aaral para sa isang pagsusulit. Maaari nilang isipin at isulat ang mga 
hakbang na kakailanganing gawin sa paghahanda.

Bigyang-diin na mahalaga ang mga pangarap. Mahalagang maniwala sa sarili, maging mapilit at 
determinado. Kailangan nating maging handa sa pagharap sa mga pagsubok habang sinisikap nating 
matupad ang ating mga layunin. Paghahanap ng mga oportunidad para sa pagkatuto ang isa sa 
pinakamalaking mga layunin na maaaring ilagay sa hagdan na gagawin natin upang maabot ang ating 
mga pangarap; at maaaring manggaling sa isang tradisyonal na paaralan ang mga oportunidad na ito 
ng pagkatuto, isang programang bokasyonal, isang kurso at organisasyong lokal, o simpleng pagiging 
mausisa. 

Para sa lahat ng mga pangarap malaki o maliit, kailangan tayong mag-isip kung paano tayo makararating 
doon, at ano ang kailangan.

GAWAIN 3:
Ang pagkakaiba 
ng mga layunin 
at mga pangarap 
(pagpapatuloy)
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GAWAIN 3:
Ang pagkakaiba 
ng mga layunin 
at mga pangarap 
(pagpapatuloy)
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Sabihin sa mga mag-aaral na sa susunod na mga linggo babalikan natin ang ating mga pangarap at mga 
layunin.

TIP: Posibleng panghinaan ng loob ang mga mag-aaral sa gawaing ito, nag-iisip tungkol sa lahat ng 
maaaring maging balakid at hamon na makahahadlang sa pagtatamo ng kanilang mga layunin at 
kanilang pangarap. Kung mangyari iyan, maaring tanungin ang mga mag-aaral na kunwari nasa isang 
lugar sila na walang mga balakid, ano ngayon ang magiging mga layunin? Maaaring magpahiwatig na 
isa pang higit na malalimang talakayan tungkol sa mga balakid at tip para mapagtagumpayan ang mga 
hadlang na ito ang sasaklawin sa mga susunod na sesyon. 

TIP: Simulan nang gumawa ng ugnayan sa mga susunod na sesyon, upang abangan ng mga mag-
aaral ang susunod na sesyon at maunawaan kung paano magkadugtong ang ibat ibang sesyon
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GAWAIN 4:
Bayani ng linggo 
at gawain sa 
bahay

5 minuto

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 

TALA NG GURO

INSPIRASYON

HAKBANG 1: IPAKILALA ANG BAYANI NG LINGGO- EFREN PEÑAFLORIDA, JR

Sabihin na sa bawat linggo tatapusin natin ang sesyon sa pag-uusap tungkol sa isang bayani sa Pilipinas 
isang natupad ang pangarap o tumulong sa iba upang matupad ang kanila.

Paalalahanan ang mga mag-aaral na habang buhay na paglalakbay ang pagsiyasat sa kanilang mga 
pangarap at pagtatakda ng mga layunin. 

Sabihin sa mga mag-aaral ang tungkol kay Efren Peñaflorida Jr. na kinilalang CNN Hero of the Year noong 
2009. Ipakita ang Hero of the Week (nasa kabilang pahina), kung puwede. 

 
GAWAIN SA BAHAY

Sabihan ang mga mag-aaral na isiping muli ang mga pangarap na dati nang natukoy at isinulat nila sa 
kanilang mga eroplano. Sa bahay, dapat na gumuhit sila ng isang malaking hugis ulap sa isang pahina ng 
kanilang notebook isulat sa ulap ang kanilang pinakamatayog na pangarap. 

TIP: Gumuhit ng isang malaking ulap sa pisara habang sinasabi mo sa kanila kung tungkol saan ang 
gawain. Sabihin sa mga mag-aaral na magtatakda sila ng personal na mga layunin upang matamo ang 
pangarap na ito sa susunod na mga linggo. 

Bigyang-diin na dapat kung ano ang gusto 
nilang gawin o gustong maging ang kanilang 
pangarap at hindi ang gusto para sa kanila 
ng kahit sino sa bahay o pamilya. 

Siguruhin na muli silang mapaalalahanan 
na hindi kinakailagang maging isang career 
aspiration ang pangarap. Maaaring may 
kaugnayan ang kanilang pangarap sa nakikita 
nilang gagawin nila kapag tumanda na, na 
natalakay sa Gawain 1.



Ginawang kahanga-hanga ni Efren Peñaflorida Jr ang mga Pilipino nang pangalanan 
siyang CNN Hero of the Year 2009, bilang bahagi ng programa ng pagbabalita nito 
upang parangalan ang mga indibidwal na nakagawa ng katangi-tanging kontribusyon 
sa pagtulong sa iba

Bumangon sa kahirapan ng pamilya, sinimulan ni Efren sa edad na 16 ang isang grupo ng 
kabataan na naglayong ilayo ang mga mag-aaral mula sa mga gang sa lansangan tungo 
sa aktibismo sa pamayanan at personal na pag-unlad. Nagsimula ang Dynamic Teen 
Company bilang isang club/ samahan ng pagkakaibigan na naglalayong maglaan ng mga 
proyektong pangkamulatan ng kabataan, mga gawaing pagpapaunlad ng sarili at talento, 
at mga serbisyo/paglilingkod pangpamayanan.

Sa pakikipagtulungan sa Club 8586, pinangunahan nila ang ideya ng silid-aralan sa 
kariton o Kariton Klasrum (pushcart classroom) --- na pinuno ang mga kariton ng mga 
materyal pampaaralan upang malikhang muli ang tagpuan ng paaralan at makapagturo sa 
mga bata mula sa mga lugar ng mahihirap/slums. Ngayon, lumago na ang Kariton Klasrum 
at naging isa nang eco-friendly na gusaling pampaaralan.1

Bayani ng Linggo

Efren Peñaflorida 

“Maglingkod, maglingkod mabuti, paglingkuran muna 
ang iba bago ang sarili, at palaging maging masaya sa 
paglilingkod. Ikaw ang pagbabago na pinapangarap mo 
tulad nang ako ang pagbabago na pinapangarap ko, sama-
sama, tayo ang pagbabago na kailangan ng mundo."

1 mystorymysm.com/efren-penaflorida/
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