
Paggalang at Mga Hangganan
Mas maiintindihang mabuti ng mga kalahok ang mga pananaw at pakiramdam ng
iba sa konteksto ng mga indibiduwal na nagbabahagi ng personal na impormasyon
sa online.

Mga Material
Handout ng Pag-unawa at Pagbabahagi ng Mga Nararamdaman ng Iba



Unawain at Pagbabahagi ng Mga Nararamdaman ng
Iba

Handout

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Hilingin sa mga kalahok na maghanap ng kapareha at bigyan ang bawat kalahok ng
kopya ng Mga Senaryo: Handout ng Kalahok.

Bigyan ng 15 minuto ang mga kalahok para basahin at pag-usapan ang mga
senaryo.

Magpalakad-lakad sa kwarto at tulungan ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga
karagdagang utos ng guro na nasa handout.

Talakayan

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Ano ang parehong mayroon sa mga senaryo?

Alin ang pinakamahirap pag-usapan? Ang pinakamadali? Bakit?

Paano mo tutugunan/haharapin ang bawat senaryo kung mangyayari ito sa iyo?

Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo mula sa iba pang uri ng panghihimasok
ng privacy?

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Sabihan ang mga kalahok na labag sa batas ang ilang uri ng pag-uusisa at sa halos
lahat ng pangyayari, malamang hindi etikal ang pag-uusisa. Sa iba’t ibang uri ng
relasyon, gustong magbahagi ng mga tao ng iba’t ibang piraso ng impormasyon
tungkol sa kanilang mga sarili. Ang pagkakaiba ay makatwiran at normal.



Takdang Aralin

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ngayon, pahahabain natin ang mga senaryong kakatapos lang natin pag-usapan.

Sa iyong papel, gumuhit ng dalawang magkahiwalay na comic strip [kung hindi
nasasabik ang mga kalahok sa ideya ng comic strip, imungkahing magsulat sila ng
maikling kuwento sa halip], na nagpapakita ng:

1. Isang senaryo kung saan sa pakiramdam mo ay hindi iginalang ang iyong mga
hangganan o ang mga hangganan ng ibang tao at kung paano mo ninais na
mag-react ang iba.

2. Ibang senaryo kung saan sa pakiramdam mo ang iyong mga hangganan, o ang
mga hangganan ng iba ay iginalang at kung paano nagpakita ng paggalang at
kagandahang-loob ang iba.

Assignment

Bigyan ang mga kalahok ng 30 minuto para tapusin ang kanilang comics.
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