Pagpapanatiling Ligtas:
Kurikulum sa Proteksyon ng Bata
Filipino / Tagalog

Keeping Safe: Child Protection Curriculum

Impormasyon para sa Magulang/tagapag-alaga
Ang Keeping Safe: Child Protection Curriculum (KS:CPC) ay isang may katanyagang pandaigdig na batay sa ebidensiyang kurikulum sa
kaligtasan ng bata, na nagtuturo sa mga bata at mga kabataan na kumilala ng abuso, magsabi sa isang pinagkakatiwalaang adulto,
umunawa kung ano ang angkop at di-angkop na paghipo at mga paraan ng pagpapanatiling sila ay ligtas. Ang KS:CPC ay ibinibigay sa
mga estudyante ng mga gurong nagkumpleto ng isang masaklaw na kurso ng pagsasanay.

Mga Paksa

Ang kurikulum ay batay sa dalawang pangunahing paksa:
•
Lahat tayo ay may karapatang maging ligtas
•
Matutulungan natin ang ating sarili na maging ligtas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong ating pinagkakatiwalaan.

Mga Bahagi ng Pokus

Ang mga paksa ay inihahatid sa pamamagitan ng apat na Bahagi ng Pokus:
1. Ang karapatang maging ligtas
2. Mga pakikipagrelasyon
3. Pagkilala at pagrereport ng abuso
4. Mga istratehiyang pamproteksyon

Mga Konsepto

Ang talaan sa ibaba ay nagpapakita ng mga konsepto sa lahat ng antas ng baitang sa paaralan. Ang mga gawain ay inihahatid sa
paraang angkop sa edad at pag-unlad ng mga bata.
Maaagang Taon:
Unang Taon ng Panuruan
– Nasa 5-7 taong gulang

Mga Taon sa Primarya:
Nasa 8-10 taong gulang

Mga Damdamin
Ligtas at hindi ligtas
Mga pambabalang senyales
Mga emerhensya

Mga Damdamin
Ligtas at hindi ligtas
Mga pambabalang senyales
Mga emerhensya
Pagsasapalaran sa panganib

Mga pangangailangan
at ninanais
Pagkakakilanlan at mga
pakikipagrelasyon
Pagtitiwala at mga network

Mga Taon sa Middle School:
Nasa 11-14 na taong gulang

Mga Taon sa Senior School:
Nasa 15-17+ taong gulang

Mga Damdamin
Ligtas at hindi ligtas
Mga pambabalang senyales
Mga emerhensya
Pagsasapalaran sa panganib
Paghahanda (grooming)

Ligtas at hindi ligtas
Mga pambabalang senyales
Mga emerhensya
Pagsasapalaran sa panganib
Paghahanda (grooming)
Pangkaisipang presyon at
pag-impluwensya

Ligtas at hindi ligtas
Mga pambabalang senyales
Pagsasapalaran sa panganib
Paghahanda (grooming)
Pangkaisipang presyon at
pag-impluwensya
Positibong sikolohiya

Mga pangangailangan
at ninanais
Makatarungan at
di-makatarungan
Mga karapatan ng mga bata
Pagkakakilanlan at mga
pakikipagrelasyon
Pang-aapi (bullying)
Kapangyarihan
Pagtitiwala at mga network

Mga karapatan at
responsabilidad
Pagkakakilanlan at mga
pakikipagrelasyon
Mga pag-kategorya ng
kasarian
Pang-aapi (bullying)
Cyberbullying
Kapangyarihan
Mga Panlinlang at pagsuhol
Pagtitiwala at mga network

Mga karapatan at
responsabilidad
Pagsang-ayon
Mga mabuti at di-mabuting
pakikipagrelasyon
Mga pag-kategorya ng
kasarian
Pang-aapi (bullying)
Cyberbullying
Kapangyarihan
Pagtitiwala at mga network

Mga tawag sa bahagi
ng katawan
Publiko at pribado
Ligtas at di-ligtas na paghipo
Pagkilala ng abuso
Ligtas at di-ligtas na mga
sekreto
Mga pagbabanta

Mga tawag sa bahagi
ng katawan
Publiko at pribado
Ligtas at di-ligtas na paghipo
Pagkilala ng abuso
Ligtas at di-ligtas na mga
sekreto
Mga panlinlang at pagtitiwala

Mga tawag sa bahagi
ng katawan
Publiko at pribado
Ligtas at di-ligtas na paghipo
Abuso at pagpapabaya
Ligtas at di-ligtas na mga
sekreto
Pang-cyber na kaligtasan
Online na paghahanda
(online grooming)
Karahasan sa Tahanan
at Pamilya

Mga tawag sa bahagi
ng katawan
Publiko at pribado
Abuso at agpapabaya
Karahasan sa
pakikipag-tipanan
Pang-cyber na kaligtasan
at abuso
Sekswal na pagte-text (sexting)
Karahasan sa Tahanan
at Pamilya
Pagpamamagitan ng
nanonood

Mga karapatan at
responsabilidad
Pagsang-ayon
Mga mabuti at di-mabuting
pakikipagrelasyon
Mga pag-kategorya ng
kasarian
Pang-aapi (bullying)
Cyberbullying
Kapangyarihan
Panliligalig na sekswal
Pagtitiwala at mga network
Pagiging pribado
Personal na kalusugan
Abuso at pagpapabaya
Paghahanda (grooming)
Karasahan sa
pakikipag-tipanan
Pang-cyber na kaligtasan
at abuso
Sekswal na pagte-text (sexting)
Karahasan sa Tahanan at
Pamilya
Pagpamamagitan
ng nanonood

Mga istratehiya sa paglutas
ng problema
Pagiging asertibo
Kakayahang bumagay
sa nangyayari
Pgtitiyaga
Rebyuhin ang mga network

Mga istratehiya sa paglutas
ng problema
Pagiging asertibo
Kakayahang bumagay
sa nangyayari
Pagtitiyaga
Rebyuhin ang mga network

Mga istratehiya sa paglutas
ng problema
Pagiging asertibo
Kakayahang bumagay
sa nangyayari
Pagtitiyaga
Rebyuhin ang mga network
Mga network sa komunidad

Mga istratehiya sa paglutas
ng problema
Kakayahang bumagay sa
nangyayari
Pagtitiyaga
Rebyuhin ang mga network
Mga network sa komunidad

Mga istratehiya sa paglutas
ng problema
Kakayahang bumagay sa
nangyayari
Pagtitiyaga
Rebyuhin ang mga network
Mga network sa komunidad

Mga istratehiyang
pamproteksyon

Pagkilala at pagrereport
ng abuso

Mga pakikipagrelasyon

Ang karapatang
maging ligtas

Maaagang Taon:
Nasa 3-5 taong gulang

Kontakin ang paaralan o sentro para sa karagdagang impormasyon o bumisita sa website ng KS:CPC: http://tiny.cc/KSCPC-ParentCarerInfo
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