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Mau otsogolera
Buku la Tiyeni Atsikana! Buku Lophunzirira la Maluso a Atsikana m’Midzi lalembedwa kuti lipereke 
maphunziro omwe ndi oteteza ndi osangalatsa kwa atsikana ndi cholinga chowapatsa maluso ndi 
chidziwitso kuti akhale ndi moyo wabwino ndi wachisangalalo, kupitiriza kapena kukayambiranso 
sukulu ndi kuti amve kuti angathe kudziteteza ku mliri wa HIV/EDZI. Bukuli lapangidwira atsikana 
omwe zaka zawo ndikuyambira 13 mpaka 17 amene sali pa sukulu kapena mmalo osateteza. 

Mbiri ya Tiyeni Atsikana! 

Buku la Tiyeni Atsikana! Buku lophunzitsira la Maluso Okhudzana ndi Atsikana m’Midzi 
linalembedwa ndi gulu la Tiyeni Atsikana lomwe limadziwikanso ngati Go Girls! Initiative (GGI). 
Gulu la GGI lomwe limathandizidwa ndi bungwe la U.S. Agency for International Development 
kudzera ku bungwe la U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief, inali pulojekiti ya zaka 
zitatu (2007-2010) yomwe cholinga chake kunali kufuna kuchepetsa kufalikira kwa kachilombo 
ka HIV pakati pa atsikana omwe ali pachiopsezo kwambiri a msinkhu wa pakati pa zaka 10 mpaka 
17 m’maiko a Botswana, Malawi, ndi Mozambique. Ntchito yomwe inagwiridwa ndi a Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs (CCP), Tiyeni 
Atsikana! Inayesetsa kulimbikitsa ma pulogalamu okhudza amuna komanso akazi dziko lonse 
pokhazikitsa njira zatsopano komanso kukweza njira zomwe zinalipo kale zochepetsera chiopsezo 
cha atsikana ku mliri wa HIV. Pofuna kugawana ndi dziko lonse zotsatira za ntchito ya Tiyeni 
Atsikana! Mabuku othandizira kuphatikizapo buku lothandiza kupima chiopsezo cha atsikana 
ndi zipangizo zothandizira ma pulogalamu, kuphatikizapo bukuli-zilipo zaulere kuti zithandize 
anthu omwe amakhazikitsa mfundo komanso mapulogalamu osiyanasiyana kuti the kulimbikitsa 
atsikana ndi Madera kukhala amphamvu padziko lonse. Kuti muthe kupeza zipangizo zones za 
Tiyeni Atsikana, funsani a U.S. Agency for International Development pa adiresi ya intaneti ya  
GHCommunicationsTeam@usaid.gov kapena pezani a CCP pa www.jhuccp.org.  

Chifukwa chiyani tikulimbikitsa atsikana amphamvu ndi Madera aphamvu?
Cholinga cha Tiyeni Atsikana sikungokweza thanzi lbwino lokha ayi komanso 
kuthandiza anthu kutha kuchitira zinthu limodzi. Atsikana ndi mdera awo anapeza 
mawu oti “atsikana amphamvu” kukhala owalimbikitsa kuchitapo kanthu, kutha 
kudziteteza ku mnyozo ndi nkhanza, komanso kutha kukwaniritsa maloto awo. 
“Madera amphamvu” amatanthauza mphamvu zotha kugwirira ntchito limodzi. 
Madera anapeza kuti mawu onena kuti “atsikana amphamvu, madera amphamvu” 
kukhala “ganizo lotsogolera lomanga umodzi ndi lolimbikitsa.”

Tiyeni Atsikana! Bukhu lophunzitsira maluso okhuza moyo wa Atsikana mmidzi kuti athe 
kulankhulana ndi achinyamata? Limazindikira kuti anyamata ndi atsikana, abambo ndi amayi 
onse ali osatetezedwa ku mlili wa HIV/EDZI. Komabe, umboni umaonetsa kuti atsikana  ndi 
osatetezeka kwambiri ku mlili wa HIV/EDZI. Mwachitsanzo: 
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 9 Atsikana ali ndi mwayi wochepa wopita ku sukulu komanso kumaliza maphunziro awo; 
 9 Atsikana ali ndi mwayi wochepa wodziwa zambiri zokhudza za HIV/EDZI;
 9 Atsikana ali ndi mwayi wochepa wopezera chuma kusiyana ndi anyamata zomwe 

zimawapangitsa kuti azisinthanitsa matupi awo ndi ndalama;
 9 Maudindo omwe atsikana ali nawo pachikhalidwe amawalepheretsa iwo kukhala 

ochangamuka; 
 9 Atsikana amakwatiwa ndikuyamba mchitidwe wogonana akadali achichepere kusiyana ndi 

anyamata; ndi,
 9 Atsikana ndi omwe amakhala opalamulidwa kwambiri pa nkhani ya nkhanza zokhunzana ndi 

kugonana kusiyana ndi anyamata.

Mapulogalamu ambiri okhudzana ndi kapewedwe ka HIV kawirikawiri saganizira za mfundozi 
komanso zina zomwe zimapangitsa atsikana kukhala osatetezeka ku HIV ndipo sakhala ndi 
chidwi chapadera choti atsikanawonso atengepo mbali. Tiyeni Atsikana! Inali ndi chiyembekezo 
chosintha zimenezi poyika chidwi pazosowekera za atsikana otha msinkhu

Tanthauzo la atsikana osatetezedwa 
Atsikana omwe ndi “osatetezedwa” ku kachilombo ka HIV ndi amene amakhala pa 
chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka  kusiyana ndi anzawo. Atsikana ali 
pachiopsezo chachikuluwa ndi monga ana amasiye, osiyira sukulu panjira, opanda 
maubwenzi abwino, nzika za maiko ena zomwe zangofika kumene kapena zopanda 
chilolezo ndi omwe amakhala m’moyo wa umphawi.Zinthu zimenezi kuphatikizapo 
zina monga kuzindikira, kudzikhulupirira, kumwa mowa, mphamvu ya maubwenzi, 
ndi ubwenzi ndi makolo nthawi zambiri zimalowana powaika atsikana kukhala 
pachiopsezo chachikulu chotenga kachilombo ka HIV.

Kugwiritsa ntchito mabuku a Tiyeni Atsikana!
Ndandanda wa mabuku a Tiyeni Atsikana analembedwa kuti athandizire pulogalamu yomwe 
cholinga chake ndi kuchepetsa chiopsezo cha atsikana ku mliri wa HIV/EDZI pofikira Madera, sukulu, 
makolo, anyamata ndi atsikana achichepere pogwiritsa ntchito njira zomwe anthu amatenga nawo 
mbali powazindikiritsa, Madera kuchitapo kanthu, komanso zida zokwezera maluso osiyanasiyana. 
Mabukuwa ayesedwapo kaye m’maiko atatu omwe agwiritsiridwe ntchito a - Malawi, Mozambique 
ndi Botswana – ndikusinthidwa potengera mayankho ochokera kwa Otsogolera komanso ophunzira 
mu dziko lililonse la maiko atatuwa.

Mabuku asanu Tiyeni Atsikana mu ndandanda wawo ndi awa:

•	 Tiyeni Atsikana! Maluso okhudzana ndi umoyo wa Atsikana ndi anyamata m’sukulu: 
buku la Mphunzitsi - bukuli limathandiza aphunzitsi pophunzitsa maluso osiyanasiyana 
okhudzana ndi umoyo womwe angathandize ophunzirawo kuti athe kudziteteza ku mliri wa 
HIV/EDZI.
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•	 Tiyeni Aphunzitsi! Kukonza malo oteteza ndi olimbikitsa atsikana m’sukulu: buku 
lophunzitsira la aphunzitsi ndi atsogoleri ena pa sukulu  - bukuli limathandiza atsogoleri 
a pasukulu kumvetseta ndi kulimbikitsa maudindo awo monga oteteza atsikana omwe 
ali pachiopsezo komanso ngati othandizira kusintha m’sukulu mwawo polimbikitsa njira 
zophunzitsira zosasiyanitsa amuna ndi akazi ndi kuthetsa makhalidwe onse omwe amayika 
atsikana pa chiopsezo chotenga kachilombo ka HIV.

•	 Tiyeni Mabanja! Bukhu lophunzitsa Kukweza maluso anthu akuluakulu kuti athe 
kulankhulana ndi achinyamata – bukuli limathandiza makolo, opereka chithandizo, ndi 
achikulire onse omwe ali okhudzidwa kuti athe kuyankhulana ndi achinyamata. Cholinga 
cha pulogalamuyi ndi kulimbikitsa maluso a achikulire pa kayankhulidwe, kukhala zitsanzo 
zabwino komanso ubale wawo ndi achinyamata. 

•	 Tiyeni Madera! Buku lolimbikitsa Madera kuchitapo kanthu pochepetsa chiopsezo cha 
atsikana ku mliri wa HIV/EDZI  – bukuli ndi mlozo wa tsatanetsatane wolimbikitsa Atsogoleri 
omwe amalimbikitsa Madera kuthana ndi chiopsezo cha atsikana ku mliri wa HIV/EDZI.

•	 Tiyeni Atsikana! Bukhu lophunzitsira Maluso okhudzana ndi umoyo wa atsikana 
m’madera - bukuli lalembedwa kuti lilimbikitse maluso a umoyo wa atsikana a zaka za pakati 
pa 13 mpaka 17 omwe sali pasukulu kapena ali m’malo osatetezedwa. 

Pa m’ndandanda wa mabukuwa palinso mabuku awiri omwe ndi milozo pa 1) Kulimbikitsa njira 
zopezera chuma kwa atsikana omwe ali pachiopsezo ndi mabanja awo komanso 2) Kukweza 
chithandizo cha m’Madera kwa atsikana omwe ali pachiopsezo kudzera pa wailesi.  

Mndandanda wa mabuku a Tiyeni Atsikana! Unakhazikitsidwa pofuna kuthana ndi nkhani 
zosiyanasiyana zomwe zimapangitsa atsikana kukhala pa chiopsezo ku mliri wa HIV kotero kuti 
mapulogalamu onsewa ndi oyenera kuchitidwa pamodzi. Komabe, ngati ndalama zoyendetsera 
mapulogalamu onsewa nthawi imodzi palibe, mapulogalamuwanso angathe kuchitidwa paokha 
paokha. 

kugwiritsa ntchito bukuli  

Tiyeni Atsikana! Maluso Okhudzana ndi umoyo wa Atsikana m’midzi-buku lophunzitsira lili 
ndi magawo (15). Gawo lililonse lagawidwa motere:

•	 Mutu wagawo ndi kufotokozera gawolo.
•	 Zolinga zaphunziro.
•	 Nthawi. 
•	 Zipangizo. 
•	 Kukonzekera kwa wotsogolera.
•	 Zochitikachitika ndi malangizo akachitidwe kake pa ndime iliyonse.
•	 Kuomba mkota ndi ntchito yokachitira kunyumba gawo lotsatira lisanafike.
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Zipangizo, mfundo ndi zinthu zofunikira
1. Mapentopeni ndi matchati kapena choko ndi bolodi ndi zofunika mmagawo ambiri. Ngati 

zinthuzi palibe pezani njira zina zoyenera.
2. Zolemba zoonjezera ndi zofunikanso mmagawo ena. Zolemba zoonjezerazi zaphatikizidwa 

kumapeto kwa gawo. Ngati simungapange zolemba zoonjezera zokwanira anthu onse otenga 
mbali, yesetsani kupanga zochepa zomwe anthu otenga mbali angagawane.

3. Buku la Tiyeni Atsikana! Uthenga m’zithunzi lingakhale lothandiza kwa wotsogolera 
maphunzirowa ndipo liyenera kukhalapafupi kuti lithe kuthandizira pamene pakuyenerera.

4. Maphunzirowa asanayambike, mphunzitsi akhale kuti akudziwa komwe kungapezeke 
chithandizo cha:
•	 Kulera.
•	 Kayezetsedwe ndi kulangizidwe pa mliri wa HIV.
•	 Mmene amayi angapewere kupatsira kachilombo ka HIV kwa mwana wamngono.

5. Ayitaneni achipatala komanso mabungwe okhudzana ndi za uchembere wabwino, kulera 
komanso kachilombo ka HIV kuti adzakhale ngati ”wophunzitsa Ongobwera” kuti athandizire 
pa magawo 9, 11 ndi 12.

Nanga ngati anthu akufuna kulipidwa chifukwa cha nthawi yawo?
Wolemba anthu afotokozere otenga nawo mbali kuti sadzalipidwa ndalama ngakhale kuti 
ndalama zoyendera zingathe kuperekedwa ngati bungwelo liri ndi zoyenereza. M’gawo loyamba 
muwafotokozere otenga mbali kuti kutenga gawo kwawo mu pulogalamuyi ndi kungodzipereka 
chabe ndipo sadzalipidwa chilichonse. Komabe, pali zambiri zomwe angapindure zosakhudzana 
ndi ndalama pamene akukweza maluso a mmene angayankhulirane ndi achinyamata mu moyo 
wawo.

Dziwani Ophunzira Anu
Kutengera ndi gulu la anthu lomwe mukuchita nalo, mungafunike kusintha njira yophunzitsira 
magawo amu bukhuli. Mwachitsanzo atsikana omwe sali pa sukulu angathe kukhala osiyana 
ndi omwe ali pasukulu mukamvetsetsedwe kawo. Kwa anthu odziwa pang’onio kulemba ndi 
kuwerenga mungafunike kujambula zithunzi zambiri komanso kugwiritsa ntchto zizindikiro 
kwambiri polembapa tchati kapena pa bolodi. Mukuyeneranso kugwiritsa ntchito mawu osavuta. 
Onetsetsani kuti malangizo ndi omveka bwino poyamba gawo lirilonse. Musafunse mafunso 
opitirira awiri kapena atatu kumapeto kwa ntchito iliyonse.

Kukula kwa gulu
Gulu labwino ndi lomwe lili ndi atsikana a pakati 15 ndi 20. Tiyeni Atsikana! Limagwiritsa ntchito 
njira zophunzitsira zomwe ophunzira amatenga nawo mbali komanso zimalimbikitsa kukambirana. 
Pokhala ndi gulu laling’ono, ophunzira onse adzakhala ndi mwayi wotenga nawo mbali mu 
pulogalamuyo ndipo wotsogolera maphunzirowa adzakwaniritsa kumaliza zokambirana zonse 
mu Ola limodzi ndi theka. 
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Khalani okonzeka ku zovuta/zolepheretsa
Phunziro lirilonse lingathe kubweretsa zolepheretsa. Njira yabwinno yogonjetsera zolepheretsazi 
ndi kukhala okonzekera. Dziwani zomwe mukuyenera kukaphunzitsa ndipo yesezerani kuphunzitsa 
ndi mnzanu kapena mphunzitsi wina musanakaphunzitse.  
Unikani nthawi yomwe ikufunika
Magawo amubukumu anapangidwa kuti adzitenga ola limodzi ndi theka koma nthawiyi ingathe 
kuchepetsedwa kapena kuonjezeredwa malangana ndi kutsogolera kapena zokambirana. 
Magawowa anapatsidwa nthawi yochuluka chonchi kuti gawo lonse lidzitha nthawi imodzi. 

Phunzitsani magawo a mu bukuli motsata ndondomeko
Magawo a mu bukuli analembedwa kuti gawo lirilonse lidziwonjezera ndi kupitiriza pomwe 
phunziro la m’mbuyo lalekezera, choncho ndi bwino kuti magawowa adziphunzitsidwa 
mwandondomeko kuyambira gawo 1 kukafika gawo 14.

Tiyeni Atsikana! Njira zophunzitsira

Zomwe	ndamvetsedwa,	ndimaiwala.
Zomwe	ndaona,	ndimakumbukira.
Zomwe	ndachita,	ndimazidziwa.

Magawo a m’bukuli amagwiritsa ntchito njira zophunzitsira zomwe ophunzira amatenga nawo 
mbali pa zokambirana monga kukambirana m’magulu, kulingalira, timasewero, tintchito ta 
m’magulu, masewera ophunzitsa, zisudzo, kuzenga nkhani zosiyanasiyana ndi kukamba tinthano. 
Ophunzira adzakhala ndi mwayi wogwiritsa ntchito maluso omwe angopeza kumene monga 
kutha kulumikizana ndi anzawo komanso kupanga zisankho zoyenera.  

Ubwino wa njira zophunzitsira zomwe ophunzira amatenga nawo mbali ndi: 

•	 IKukweza luso lotha kuganiza mozama; 
•	 Ophunzira ali ndi mwayi wonse wokumbukira zomwe aphunzira ndikutha kufotokozera ena; 
•	 Kulimbikitsa chikoka pa phunzirolo; komanso 
•	 Kukweza luso lotha kulumikizana ndi anthu ena. 

Njira zomwe ophunzira amatenga nawo mbali

Kulingalira: Kulingalira ndi njira yomwe pamakhala kufukufuku wa mfundo ndipo ndi yabwino 
kuyambira zokambirana. Pamene njira ikugwiritsidwa ntchito, munthu aliyense sayenera kutsutsa 
zomwe wina wanena. Yankho lirilonse limangolembedwa papepala kapena pabolodi kuti gulu 
lonse lithe kuona. Njirayi imalimbikitsa ophunzira kukweza kaganizidwe kawo pa mutu womwe 
apatsidwa ndipo amalingalira za mutuwo pa ngodya zosiyanasiyana.
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Kukambirana m’magulu: Kukambirana m’magulu kumabweretsa mayankho osiyanasiyana 
kuchokera kwa ophunzira pa mutu womwe waperekedwa ndipo zimamuthandiza wotsogolera 
kapena mphunzitsi kuzindikira zina zomwe samazidziwa kapena zomwe analakwitsa. Kupambana 
kwa njirayi kumadalira luso la wotsogolera kapena mphunzitsi pa kagwiritsidwe ntchito ka 
mafunso omwe amafuna mayankho ofotokozera, osati mayankho ake ongoti “eya” kapena “ayi”. 
Mafunso amenewa amathandiza kutulutsa zakukhosi pa mutu womwe ukukambidwa kapena pa 
chochitika.  
1. “Kodi mwaphunzirapo chiyani pa chochitikachi?” ndi funso lomwe limafuna yankho lofotokoza 

chifukwa limamufunsa munthu kuti afotokoze maganizo ake. ”Kodi chochitikachi chakukhudza 
bwanji?” ndi chitsanzo chinanso cha funso lofuna yankho lofotokozera.

2. “Waphunzirapo china chilichonse?” si funso lofunika yankho lofotokozera, chifukwa ophunzira 
akhoza kungoyankha kuti “eya” kapena “ayi”. “Zikumveka?” ndi chitsanzo chinanso cha funso 
lomwe silifuna yankho lofotokoza.  

Njira ina yomwe ingathandize kuti kukambirana m’magulu kuyende bwino ndi kuwapanga 
ophunzira kuti adzimva kuti maganizo awo ndi malingaliro awo akulandiridwa.Anthu nthawi 
zambiri amapereka maganizo awo pagulu ngati akudziwa kuti mfundo kapena maganizo awo 
sanyozedwa kapena kuyimbidwa nawo mlandu chifukwa chonena zakukhosi kapena akaona kuti 
anthu ena akumva mofanana ndi momwe iwo akumvera. 

Timasewero: Kuchita timasewero m’kalasi ndi njira yabwino yophunzirira maluso atsopano 
mu malo omwe muli chitetezo ndi chilimbikitso. Poti timaseweroti timaonetsa mmene munthu 
akumvera m’mtima mwake, mpoyenera kuti ophunzira afotokozeredwe momveka bwino kuti 
aliyense wotenga mbali ndi mtengambali chabe osati enieni.Ndizothandiza kuti atsogoleri 
azilimbikitsa ophunzira kuti azipanga masewero okhudza zochitikachitika mu moyo wathu wa 
tsiku ndi tsiku osati zongopeka chabe. Malamulo okhudzana ndi kapangidwe ka timaseweroti ndi 
awa:

1. Kambiranani zokhudzana ndi sewerolo ngati gulu
2. Gwirizanani za mmene sewerolo liyendere
3. Gwirizanani za omwe atenge mbali ndi zomwe ati achite, aliyense apange
4. Yesezerani
5. Pangani sewerolo ku gulu lonse

Zochangamutsa: Musanayambe zokambirana tsiku lilonse, atsogoleri akhonza kufuna 
kuwaphunzitsa ophunzira kasewero komwe kangawachangamutse ophunzira, kuti akhale 
omasuka, asangalare komanso athe kulumikizana wina ndi mzake.Ophunzira nawo nthawi 
zambiri amakhala ndi mfundo zabwino othandiza kuchangamutsa. Mungathe kufunsa ophunzira 
mmodzi kapena awiri mu gawo lirilonse atsogolere zochitika zachidule zochangamutsa ndi 
kulipanga gulu kukhala lochangamauka tsiku lonse. 
Zitsanzo za zochitika zochangamutsa: 
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1. Mtsogoleri ndi ndani?
•	 Ophunzira ayimirire kapena kukhala atapanga bwalo. Munthu mmodzi wodzipereka atuluka 

panja.
•	 Akatuluka, gulu lotsalira lija lisankha mtsogoleri.
•	 Mtsogoleri yemwe ali mbali imodzi ya bwalo apanga zinthu zingapo (kuomba mmanja, 

kugwedeza mwendo, kuseka) zomwe gulu lonse liti liwonerere.
•	 Wodzipereka uja ayitanidwa kuchokera panja ndipo auzidwa kuti aiyimirire kapena kukhala 

mkati mwa bwalo. Iye afunsidwa kuloteza yemwe gulu lija linamusankha kukhala mtsogoleri.  
•	 Gululo limuteteza mtsogoleri uja kuti asagwidwe posamuyang’ana kapena posaonetsera kuti 

akutsatira iyeyo.
•	 Wodzipereka akakwanitsa kuloza mtsogoleri (patha kutenga kanthawi) iyeyo akhoza 

kukhalano mtsogoleri ndipo mtsogoleri woyamba uja asanduka wodzipereka. 
•	 Bwerezani mpaka pomwe mutopere.     

2. Kuyesezera kunama
•	 Funsani ophunzira kupanga bwalo.
•	 Mtsogoleri ayamba ndi kuyesezera kupanga chinthu.
•	 AKafunsidwa ndi yemwe ali naye kumanja kwake kuti “ukupanga chiyani?”, mtsogoleriyo 

atchula chinthu china chosiyana kwambiri ndi chomwe amayesezera chija. Mwachitsanzo, 
mtsogoleri ayesezera kusambira koma ayankha kuti “ndikutsuka tsitsi langa”.

•	 Munthu yemwe ali kumanja kwa mtsogoleriyo naye ayesezera zomwe mtsogoleri uja ANANENA 
kuti akuchita (kutsuka tsitsi). Munthu yemwe ali kumanja kwa iyeyu afunsa kuti “ukupanga 
chiyani?” ndipo ayankha chinthu china chosiyana kwambiri ndi chomwe amachitacho.

•	 Zungulurani bwalo lonse mpaka aliyense atapangako.

3. Kupanga mvula
•	 Funsani ophunzira kupanga bwalo.
•	 Funsani ophunzira kutsatira zomwe mtsogoleri awalamule kuchita. Muwauze kuti munthu 

aliyense adzitsatira malamulolo pamene mukuzungulira bwalo lonse kuyambira kumanja 
kumapita kumanzere. (Malamulowo ndi: ikani manja pamodzi ndi kuwatikita; kodolani zala; 
menyani ndi manja anu mumtunda mwa ntchafu; pondani pansi mwamphamvu ngati perete).

•	 Kumbutsani ophunzira kuyamba lamulo lina pokhapokha yemwe ali kumanja kwawo 
wayamba.  

•	 Mtsogoleri ayamba ndi kuyika manja ake pamodzi ndikumawatikita. Mtsogoleri achite lamulo 
limeneli mpaka aliyense bwalomo atayamba kutsanzira zomwezo. Zikatero, mtsogoleri 
ayambitse lamulo lina. Kuchita lamulolo mosalekeza kungatulutse phokoso la ngati 
chiphaliwali.

•	 Bwerezani mozungulira bwalolo kangapo.
•	 Pamene mtsogoleri waona kuti seweroli lafika kumapeto angoika manja ake mbali osachita 

chilichonse. Zimenezi zitsanziridwa ndi aliyense mu bwalomo monga momwe amachitira 
poyamba paja mpaka pakhala bata.
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4. Maluso ndi mfundo zofunikira zokhudza otsogolera magawo a mu Tiyeni Atsikana!
Njira yopindula yomwe ophunzira amatenga nawo gawo ndi yomwe aliyense amakhala womasuka 
kuphunzitsa anzake kudzera mu kugawana nzeru, kukambirana, ndi kupereka ndemanga. Ntchito 
ya wotsogolera ndi kuonetsetsa kuti pali malo abwino omwe zimenezi zingakwaniritsidwe. 
Mpoyenera kuti mtsogoleri kapena mphunzitsi akhale wamkazi woti:

•	 Anaphunzirapo za kaphunzitsidwe kogwiritsa ntchito njira zomwe ophunzira amatenga nawo 
mbali pa zokambirana;

•	 Akudziwa za nkhani zokhudza kusasiyana pakati  pa amuna ndi akazi; ndi,
•	 Kutha kudzindikira yekha za mfundo za moyo wake pa nkhani zokhudza achinyamata; ndi 

zofunikira kuti atsogoleri azigwira ntchito ndi achinyamatawa atawavomereza mmene 
anyamata alili osati mmene akufunira kuti iwo akhalire.  

Nzeru kwa Aphunzitsi  
M’munsimu muli mfundo zina zomwe zingakuthandizeni inu monga otsogolera kuti mupange 
ntchito yapamwamba.

Mphunzitsi  wabwino: 
•	 Amaona ophunzira ake ngati akatswiri omwe ali ndi nzeru komanso maluso oti angapereke 

osati kudziwona ngati iye yekha ndiye wodziwa kwambiri kuposa aliyense m’chipindamo;
•	 Amaganizira aliyense ngati “wophunzira” komanso “wophunzitsa”, aliyense kuphunzira 

kuchokera kwa mnzake, ndipo amadzitenga iye kukhala wongotsogolera chabe osati 
kuwatenga ophunzira kukhala ngati zitini zopanda kanthu zongobwera kudzapeza nzeru 
kuchokera kwa mphunzitsi; 

•	 Amakhulupirira kuti timaphunzira kudzera mu kuchita, kuyeserayesera ndi m’malingaliro osati 
kuloweza ndi kumangobwereza chimodzimodzi kapena kungosunga zomwe tamva;

•	 Amaona mayankho angapo pa funso limodzi osati kungokhala ndi yankho limodzi lokha 
lolondola; ndiponso,

•	 Amaganiza kuti ndi kofunikira kuti aliyense adzitenga mbali paphunziro, kusiyana ndi kuganiza 
kuti njira yabwino yotsogolera gawo ndi kuti iye yekha ndiye adziyankhula kutsogolo kwa 
ophunzirawo

Kumbutso kwa aphunzitsi : 
•	 Werengani buku lonseli musanayambe kuphunzitsa; 
•	 Dziwani magawo onse musanayambe kuphunzitsa magawowa ndipo muonetsetse kuti  

muli ndi zida zophunzitsira  zokwanira musanayambe kuphunzitsa;
•	 Sinthani, poyenera kutero, zochitika ndi zokambirana zam’magulu  kuti magawowa 

akhale ogwirizana ndi msinkhu ndi nzeru za ophunzira anu; 
•	 Ganizirani ndi kukonzekera za nkhani “zovuta” zilizonse zomwe zingadze mkatimkati mwa 

magawo “ovuta” ; 
•	 Nthawi zonse yesetsani kupereka zitsanzo zodziwika bwino ndipo zochitachita zanu zikhale 

zoti zikugwirizana ndi moyo ndi zosowa za ophunzira anu; 
•	 Ngati nkotheka, yambani kuphunzitsa zophweka kumapita bwino ku zovuta;
•	 Khalani ndi “pamalo posunga nkhani” pomwe mungamaike mitu yina yomwe yalowa 
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mkati mwa phunziro/gawo, yomwe sikugwirizana ndi zolinga za phunzirolo. Mungathe 
kudzayikambirana nthawi yina kapena kufotokozera pamampeto pa gawoli kuti mituyo inali 
yofunikira koma simagwirizana ndi mutu womwe umaphunzitsidwa; 

•	 Konzani zochita zina zapadera zomwe zingakhale zothandizira pamene mukuchoka pa gawo 
lina kupita pa gawo lina kapena pamene ophunzira chidwi chachepa kapena atopa;

•	 Onetsetsani kuti pamene zokambirana zili mkati wotsogolera akutola mfundo zofunikira ndi 
kuzilemba pa tchati kuti zigwiritsidwe ntchito powomba mkota wa gawolo kapena phunzirolo. 
Pangakhale povuta kuti inu nomwe mutsogolere nomwenu mulembe mfundozo kotero 
khalani ndi wina wokuthandizani kulemba mfundozo; 

•	 Nthawi zonse yesetsani kulumikiza zoyenera kuphunzitsa ndi zomwe ophunzira anaphunzira 
kale kapena muzipange kuti zikhale zogwirizana ndi moyo wawo wa ophunzira, aliyense 
payekha payekha komanso gulu lonse pamodzi; 

•	 Onetsetsani kuti mukumaliza maphunziro anu mwabwino/mosangalatsa, ndi uthenga woti 
ophunzira atenge. Poyenera kutero, pezani njira zothetsera vuto lomwe liripo. Ndi bwino kuti 
gawo lidzitha ndi mfundo zothanirana ndi nkhani yomwe mumakambirana; 

•	 Onani ngati simukuyankhula kwambiri kuposa ophunzira. Ngati mmwapeza kuti mukuyankhula 
kwambiri kusiyana ndi ophunzira, alimbikitseni kuti adziyankhana okha mafunso omwe 
afunsa, mwachitsanzo, ngati wina wafunsa funso, liperekeni kwa ophunzira, “pali yemwe ali 
ndi yankho ku funsoli?”;komanso,

•	 Sangalalani!  Maphunzirowa ndi woti adzikusangalatsaninso inuyo pamodzi ndi ophunzira. 

Kuyankhula nkhani zokhudzana ndi kugonana
Nkhani zambiri zomwe zili m’bukuli ndi zokhudzana ndi kugonana, maubwenzi ndi HIV zimene 
zikupangitsa kuti wotsogolera pamodzi ndi ophunzira adzikambirana nkhni zomwe zili zowoneka 
zolaula. Aphunzitsi ena angagaganize kuti pokambirana ndi ophunzira nkhani zogonana ndiye 
kuti akulimbikitsa mchitidwe wogonana. M’malo mwake, Kafukufuku akuonetsa kuti pokambirana 
ndi achinyamata nkhani zotere komanso powapatsa mfundo ndi zotsatira zokhudza kugonana 
zimawalimbikitsa achinyamata kuchedwa kuyamba mchitidwe wogonana komanso kuganizira 
zoti akhale wodziletsa. Aphunzitsi asamadzinamize kuona ngati kuti ophunzirawo sachita 
mchitidwe ogonana. 

Mmene mungawaonetsere ophunzira kuti muli omasuka kukamba nkhani zoterezi: 

•	 Vomerani mawu omwe ali achilendo Mungathe kuwafunsa matanthauzo ake a mawuwo 
ngati simuwakudziwa.  

•	 Nenani kuti simukudziwa, ngati musakudziwa. Koma muwauze kuti muwapatsa yankho 
la funso lawo nthawi ina; kambani ndi wazachipatala kapena katswiri wina aliyense yemwe 
angathe kukupatsani yankho loyenerera ndi kudzawayankha ophunzira anu.

•	 Musaweruze.  Fotokozani mfundo zowona zokhazokha osati kunena maganizo akukhosi 
kwanu.      

•	 Musayankhe mafunso okamba za nkhani yanu yomwe yokhudzana ndi kugonana.  
•	 Masukani Mozama bwino, kambiranani kaye ndi aphunzitsi amnzanu pa gulu lanu kuti.

mukakhale omasuka mukamakakambirana nkhani zotere ndi ophunzira anu. 
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Kuthana ndi mkwiyo
Ophunzira angathe kukhumudwa mkati mwa zokambirana. Aphunzitsi azitha kuthana ndi vuto 
lotero zinthu zisanafike povuta kwambiri ndikusokonezetsa gulu lonse kapena kumupangitsa 
wokhumudwayo kuvutika m’maganizo. Zina mwa njira zothanirana ndi kukhumudwako ndi 
monga: kusintha nkhani yomwe yabweretsa mkwiyoyo, kufananitsa nkhaniyo ndi nkhani yina, 
kuyamba mutu wina kapena kuyamba mwapuma. 

Ophunzira angathe kukhumudwa chifukwa cha mitu yomwe ili m’bukuli. Atha kukhala okayika 
kapena omangika kuti akambirane ndi achinyamata anzawo nkhani zokhudza kugonana. Zochitika 
zina za m’pulogalamu zimatha kuwakumbutsa zinthu zina zomwe zinayamba zawachitikirapo 
mwina kusukulu kapena ku kunyumba kwawo.   
Ngati wophunzira wakhumudwa chifukwa chifukwa cha chochitika, mphunzitsi amutengere 
pambali kukakambirana za chomwe chamupangitsa kuti akhumudwe. Mphunzitsiyo angathe 
kupereka mwayi kwa wophunzirayo kuti achokepo pagululo. Mphunzitsi sayenera kukakamiza 
wophunzira kufotokoza zomwe zamupangitsa kuti akhumudwe. Mvetserani ku zomwe 
wophunzirayo akufotokoza. Udindo wanu ndi kumumvetetsa, kupereka chilimbikitso komanso 
chithandizo. Musamuwuze mmene ayenera kumvera kapena mmene mukuganizira kuti iye 
akumvera. Mulimbikitseni kuti ndi umunthu kukhumudwa ndipo palibe cholakwika kutero. 
Dziwani: muyenera kukhala okonzeka kumuthandiza wophunzira yemwe wachitiridwa nkhanza 
za komwe angakamupatse uphungu woyenera. Mudziwiretu za malo ngati amenewa kuyambirira 
komwe musanayambe kuphunzitsa gawo loyamba. 

Muuni wa zizindikiro
Mubuku lonseli, zizindikiro zina zochepa zaikidwa ndi cholinga chofuna kukuthandizani kupena 
zinthu zosiyanasiyana:

  
Nthawi yomwe yaperekedwa pa gawo kapena chochitika

  
  
Zipangizo zofunikira 

  
  
Aphunzitsi adziwe izi

  
  
Tsamba lokhala ndi zothandizira pa phunziro
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Gawo loyamba: 
Tiyeni Atsikana!:Tiyembekezere zotani?

Gawoli mwachidule
 

Wotsogolera afotokoza cholinga cha pulogalamu ya Tiyeni Atsikana! 
Ophunzira akhazikitsa mndandanda wa malamulo owtsogolera pa 
zochitika ndi kulemba mayeso oyamba. Wotsogolera athandiza ophunzira 
kuganizira za zolinga zawo kudzera mu ndondomeko ya momwe munthu 
amakhazikitsira cholinga.

Pakutha pa gawoli ophunzira athe:
1. Kufotokoza zolinga za GGI.
2. Akhazikitse zoyembekezera zawo pa za GGI. 
3. Atchula cholinga chawo.

Ola limodzi ndi theka

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni.
 9 Ndodo yolozera (mzimbe, ndodo kapena pepala lokulungiza).
 9 Zindikirani cholinga cha pulogalamu ya GGI (onani m’munsimu).

 9 Lembani cholinga cha  pulogalamu ya GGI pa bolodi kapena tchati.
 9 Pangani kapena bweretsani ndodo yolozera ( mzimbe, ndodo kapena pepala 

lokulungidwa) - onani Ntchito 1 .

 

Ntchito 1: Kuyamba

Mphindi 20

1. Kulandira ophunzira.
2. Funsani ophunzira kukhala awiriawiri. Uzani mmodzi mwa awiriwo kukhala ngati mtolankhani 

ndipo afune mnzakeyo mafunso otsatirawa:

•	 Dzina lako ndani?
•	 Ndi chiyani chomwe umakonda kuchita?
•	 Mukuyembekezera kupeza zotani kuchokera mu misonkhanoyi?

Kufotokozera gawo 
mwachidule:

Zolinga zaphunziroli:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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3. Akamaliza kufunsana mafunsowa, uzani ophunzira kukhala mozungulira ngati bwalo. 
Ophunzira aliyense anene za mnzake yemwe amafunsana naye mafunso uja ku gulu lonse, 
zomwe amakonda kuchita ndi zomwe akuyembekezera kupeza kuchokera ku misonkhanoyi.

4. Pamene akuuzana zimenezi, lembani zomwe atsikanawa akuyembekezerazo pa bolodi kapena 
pa tchati.  

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA:  
Popeza ndi kukumana koyamba, simungakhale mukudziwa kuti anthuwo 
ndi ophunzira kapena ayi. Onetsetsani kuti mukufotokozera gawoli mu njira 
zosiyanasiyana, kuphatikizapo kulemba, kuyankhula ndi zojambula, nthawi gwiritsani 
ntchito mawu osavuta. 

Ngati ophunzira sakusonyeza chidwi kulankhula, gwiritsani ntchito ndodo 
yolankhulira. Longosolani kuti inu monga wotsogolera mudzapereka ndodo 
yolankhulira kwa ophunzira aliyense. Wophunzira yemwe ndodo (mzimbe, kandodo, 
ndi zina) ili m’manja mwake adzalankhula pamene aliyense akumvetsera mwachidwi. 
Kenako, wophunzirayo adzapereka ndodoyo kwa wophunzira yemwe ali pafupi naye, 
yemwe adzayambe kulankhula pamene aliyense akumvetsera mwa chidwi. Chitani 
chomwecho mpaka aliyense atapelekapo maganizo ake.

5. Yang’anani mndandanda wa mayankho awo onse akamaliza kuyankhula ndi kufotokozera pa 
omwe ali mu pulogalamu ya TiyeniAtsikana! Ndi omwe mulibemo.

6. Akamaliza kudziwanaku, auzeni ophunzirawa mwachidule mmenen maphunziro a 
mupulogamuyi adziyendera monga:

•	 Malo ndi nthawi yomwe mudzikumanirana.
•	 Msonkhano uliwonse udzikhala ndi zochitika zosiyanasiyana zokambirana zotenga pafupifupi 

Ola ndi theka.
•	 Msonkhano uliwonse udzikhala ndi mutu wake monga kulumikizana, maubale, kutha msinkhu 

ndi ina yotero.  
•	 Fotokozani kuti zochitikazo ndi zomakambirana ndipo limbikitsani ophunzira aliyense 

kulankhula, kugawana, kukambirana, kusangalala ndi kusewera. 
•	 Fotokozani mmawu anu cholinga cha pulogalamu ya Tiyeni Atsikana! (Onani munsimu).
•	 Akumbutseni ophunzirawo kuti kutenga nawo mbali mu pulogalamuyi ndi kungodzipereka 

chabe ndipo sadzalipidwa kena kalikonse.
•	 Apatseni nthawi yofunsa mafunso.

cholinga cha pulogalamu ya Tiyeni Atsikana 
“Cholinga cha pulogalamu ya Tiyeni Atsikana ndikupereka maphunziro omwe ndi 
otetezeka ndi osangalatsa amene angapatse ophunzira maluso a moyo komanso 
nzeru zomwe zingawathandize kukhala ndi moyo wabwino ndi wathazi, kupitiliza 
kapena kubwerera kusukulu ndi kumva kukhala otha kudziteteza okha ku mliri wa 
HIV/EDZI.”
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Ntchito 2: Malamulo otsogolera a Tiyeni Atsikana

Mphindi 15

1. Funsani ophunzira ngati amadziwa za malamulo a pagulu kapena malamulo otsogolera 
zochitika. Funsani ophunzira kuti afotokoze kufunika kokhala ndi malamulo otsogolera 
zochitika ngati za mu pulogalamu ya GGI.  

2. Fotokozerani ophunzira kuti ngakhale pulogalamuyi ndi yolimbikitsa aliyense kutenga 
mbali, ophunzira sadzakakamizidwa kutenga mbali mopitirira kufuna kwawo. Limbikitsani 
ophunzira kudzibetchera okha koma osati kutenga mbali pamene akumva kusatetezeka 
kapena kusamasuka. Limbikitsani ophunzira “kuyesera, kukhala omasuka ndi kulemekeza 
malire awo.” Pofuna kuthandiza ophunzira kukhala omasuka, malamulo otsogolera zochitika 
kapena malamulo a pagulu ayenera kukhazikitsidwa.  

3. Funsani ophunzira kulingalira za malamulo otsogolera zochitika ndi kuwalemba pa tchati 
kapena pa bolodi ndi kuwamata kuti adzigwiritsidwa ntchito mu zochitika zonse za mu 
pulogalamuyi. Lembani mu Chichewa chosavuta (gwiritsaninso ntchito zithunzi) kuti aliyense 
athe kuwerenga.

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA:  
Malamulo otsogolera: Malamulo otsogolera ndi ndandanda wa mfundo zotsogolera 
zomwe zimakhazikitsidwa ndi ophunzira mothandizana ndi wotsogolera pofuna 
kuonetsetsa kuti malo ophunzirirawo ndi otetezedwa, aulemu, ndi achilimbikitso. 
Malamulo amenewa nthawi zonse ayenera kumatidwa m’kalasi ndipo ophunzira 
adzikumbutsidwa za malamulowa poyamba gawo lirilonse. Kutengera ndi ophunzira 
amene muli nawo, msinkhu wawo, ndi ubale womwe ulipo pakati pawo, malamulo 
angathe kusintha. Ena mwa malamulo otsogolera zochitika amene akuyembekezereka 
alembedwa mu   m’munsimu.

 

Ntchito 3: kuyamba

Mphindi 15

Perekani mafomu kwa ophunzira kuti alembe mayeso a Tiyeni Asikana. Zimenezi zingapezeke mu 
fomu yachiwiri kumapeto kwa bukuli.
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ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA:   
Mayeso oyamba musanaphunzire:  Ngati ophunzirawo amatha kulemba ndi 
kuwerenga: patsani aliyense fomu imodzi. Werengani ziganizozi mokweza. Poyankha, 
ophunzira alembe pa fomuyo mu bokosi la “Ndikuvomereza”; “Sindikudziwa” kapena 
“Sindikuvomereza”. 

Ngati ophunzira satha kulemba ndi kuwerenga: gwiritsani ntchito fomu imodzi yokha 
kuti iwo adziyankha. Werenga chiganizo chilichonse mokweza. Uzani ophunzira kuti 
atseke m’maso ndi kuvota pa yankho limodzi mwa mayankho oti “Ndikuvomereza”, 
“Sindikudziwa”, kapena “Sindikuvomereza” poimika dzanja lawo. 

Ntchito 4: Ndikupita kuti?

Mphindi 30

1. Pitani pa malo omwe ophunzira aliyense ali ndi mpata ku dothi loti akhoza kulembapo kapena 
perekani pepala lalikulu ndi pentopeni kwa ophunzira aliyense.  

2. Funsani ophunzira aliyense alembe ka dontho pambali yakumanzere. Fotokozani kuti dontholo 
likuyimira kubadwa kwawo.  

3. Funsani wophunzira kulembanso kadontho kena kumanja kwa kadonthoko (pamtunda 
wokwana mapazi awiri) ndipo auzeni kuti likuimira panopa.

4. Funsani ophunzira kuti aganize zinthu zitatu kapena zinayi zomwe anakwanitsapo m’moyo 
wawo kuchokera pa kadontho koyambako, kubadwa kwawo, kukafika pa kadontho kenako, 
panopa. Auzeni ophunzira kugwiritsa ntchito timitengo, masamba, miyala, zizindikiro 
zojambula kuti ziyimire zokwaniritsazi.   

5. Funsani mtsikana aliyense kuti afotokoze zomwe wakwaniritsa mmoyo wake mpaka kudzafika 
lero.   

6. Kenaka funsani ophunzira kujambula kadontho kena kumanja mapazi awiri kuchokera pa 
kadontho kachiwiri kaja. Kadontho kameneka ndi zaka 10 zomwe zikubwerazo kuchokera 
panopa.  

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Ophunzira ena sangathe kupeza cholinga chawo chifukwa amadziona osowa 
chithandizo ndi opanda chiyembekezo. Muyenera kuwalimbikitsa mwapadera 
kuti athe kukhazikitsa cholinga chomwe chingawasangalatse ndi kuwalimbikitsa. 
Ophunzira ena angathe kukhazikitsa zinthu zomwe zimayembezereka kale kuchokera 
kwa iwo monga kukwatiwa ngati cholinga cha m’moyo wawo.  
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7. Funsani ophunzira kuti atseke maso awo ndi kuganizira za tsogolo lawo. Afunseni kuti 
adziganizire masana ano poyankha mafunso otsatirawa:  

•	 Kodi muli kuti? 
•	 Kodi mukuchita chiyani?
•	 Kodi ndi chiyani chomwe mukuchinyadira?

Afunseni ophunzira kuti atsekule maso awo. Auzeni kuti agwiritse ntchito timitengo, masamba, 
miyala, zithunzi kapena zizindikiro kuti awonetse komwe akufuna adzakhale, kuti adzakhale ndani 
ndi zomwe akufuna adzakhale atakwaniritsa mu zaka khumi zikubwerazo.  

8. Funsani ophunzira kuti akhale m’magulu a anthu atatu ndipo aonetsane zomwe alemba.
9. Aitaneni ophunzira onse pamodzi ndikuwauza kuti zomwe amaonetsanazo ndiye zolinga za 

m’moyo wawo. Pamene tikukamba za komwe tikufuna kukakhala kapena womwe tikufuna titakhala, 
kapena zomwe tidzakhale tikuchita m’zaka khumi zikubwerazo CHIMENECHO NDIYE CHOLINGA 
(MASOMPHENYA)!

10. Funsani ophunzira m’chiganizo chimodzi; kufotokozera gulu lonse cholinga cha m’moyo wawo ndi 
gulu lonse. (ngati mukufuna).

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Unikaninso za cholinga cha pulogalamu ya Tiyeni Atsikana! 
2. Fotokozani kuti kumapeto kwa gawo lirilonse kudzikhala ntchito yoti ophunzirawo akhoza 

kuchita paokha pofuna kukhazikitsa luso ndi nzeru zomwe aphunzira patsikulo. Ntchito ya 
kumapeto kwa gawo lino ndi iyi:

Ntchito ya kumapeto kwa gawo 1: 
Kuyambira pano kufikira gululi litakumananso, pezani:

•	 Chomwe mumachita bwino ndi chiyani?
•	 Chomwe mukufuna mutamachita bwino ndi chiyani?

3. Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  
 

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE;  komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 2
Zamwamuna ndi Zamkazi

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira apeze zomwe dziko limayembekezera kuchokera kwa 
anyamata ndi atsikana komanso zomwe dziko limawaletsa anyamata ndi 
atsikana kuchita.

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kupeza mmene zoyembekezereka kuchita mnyamata kapena 

mtsikana zingawabwezeretsere m’mbuyo.
2. Kukonza njira zotulukira mu maudindo okakamizawa.
3. Kutchula zomwe munthu wina anachita potsutsana ndi zomwe anthu 

amayembekezera kuchokera kwa iyeyo.

Ola  limodzi ndi theka 

 9 Bolodi/Choko kapena tchati/pentopeni.

 9 Jambulilanitu mabokosi awiri pa bolodi kapena pa tchati posunga 
nthawi. Onani ntchito 2 munsimu.  

 9 Unikani chitsanzo cha mndandanda wa maudindo ogwira amuna ndi 
maudindo a akazi ngati ophunzira angapeze vuto lolingalira paokha. 

 9 Konzani nkhani ya anthu ochita bwino ammudzimo, amuna komanso 
akazi, omwe anachita motsutsana ndi zomwe anthu amyembekezera 
zokhudza udindo wa amuna ndi udindo wa akazi, kapena gwiritsani 
ntchito nkhani yomwe yayikidwa kumapeto kwa gawoli. Zowonetsera 
kutsutsa kumeneku zitha kukhala nthcito monga: kuona kuti ntchio 
iliyonse itha kugwiridwa ndi aliyense, mwamuna kapena mkazi; 
amlemekeza udindo wa amuna ngati osamalira ana; amatsutsa na ndi 
za nkhaza kwa amayi; amalimbikitsa kusasiyana pakati pa amayi ndi 
abambo; ndi zina zotero.

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziroli:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
otsogolera:
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Ntchito 1: kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 1

Mphindi 15

Funsani ophunzira kuti akambirane zomwe apeza kuchokera ku ntchito ya kumapeto kwa Gawo 1:

KUBWEREZA MWACHIDULE ZA GAWO LAM’MBUYO: 
•	 Chomwe mumachita bwino ndi chiyani?
•	 Chmwe mukufuna mutamachita bwino ndi chiyani?

Ntchito 2: Sewero lochita ngati Mnyamata 
kuchita ngati Mtsikana

Mphindi 30

1. Gawani ophunzira muma gulu awiri
2. Funsani gulu limodzi  lipange sewero la mphindi ziwiri, momwe apange ngati atsikana. Funsani gulu linalo 

lipange sewero lina ndipo apange ngati anyamata. Perekani nthawi kwa gulu lirilonse kuti likonzekere.

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Fotokozani kwa ophunzira malamulo oyenera kutsatira pokonza sewero.
•	 Kambiranani zomwe zikuyenera kuchitika ngati gulu
•	 Gwirizanani mmene nkhani ya sewero lanu iyendere
•	 Gwirizanani za yemwe achite sewerolo polola aliyense kutenga mbali
•	 Yesezerani 
•	 Onetsani sewero lanu ku gulu

3. Funsani gulu lirilonse kuti liwonetse sewero lawo kwa mphindi ziwiri.  
4. Kenaka, jambulani mabokosi pa bolodi. Lembani “mtsikana” pamwamba pa bokosi loyamba” 

ndi “mnyamata” pamwamba pa bokosi linalo. (onani chitsanzo chiri musichi).
5. Pogwiritsa ntchito timasewero tija kapena zomwe zimachitika m’moyo wathu wa tsiku ndi 

tsiku, afunseni ophunzira kuti alingalire zilizonse zokhudza atsikana zomwe akuganiza kuti 
“amaloledwa kapena amayembekezereka kuchita” ndi chikhalidwe, dziko, dera, banja, anzawo 
ndi ena otero. Lembani mayankho awo mwachidule, gwiritsani ntchito zizindikiro jambulani 
mkati mwa bokosi la “atsikana”.  
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6. Kenaka funsani ophunzira kuti alingalire zonse zokhudza atsikana zomwe akuganiza kuti 
atsikanawo “saloredwa kapena sayembezereka kuchita” ndipo muzilembe kunja kwa bokosi 
la “atsikana”.  

7. Bwerezaninso zomwezi ndi bokosi la “anyamata”. Ngakhale ophunzirawo ali atsikana onetetsani 
kuti mwakambirananso bokosi la anyamata. Mwachitsanzo:

8. Fotokozani kuti anyamata ndi atsikana amayembezereka kuchita zinthu zina chifukwa choti ndi 
mnyamata kapena chifukwa ndi mtsikana. 

9. Funsani ophunzira: 

a. Pali chilichonse mu bokosi la anyamata chomwe mukulakalaka chikadakhala m’bokosi 
la atsikana? Chifukwa? 

b. Pali chili chonse mbokosi la atsikana chomwe mumafuna chikanachokamo? Chifukwa?
c. Pali china chili chonse kunja kwa bokosi la atsikana zomwe mukufuna zikanakhala mkati? 

Ntchito 3: Ntchito za Amuna Kapena Akazi ndi Ine

Mphindi 15

1. Funsani ophunzira ngati, anauzidwapo kuchita china chake kapena osachita chifukwa choti ndi 
akazi? Funsani zitsanzo.

2. Funsani ophunzirawa mmene anamvera mumtima mwawo atauzidwa kuti apange choncho 
chifukwa choti ndi akazi?

3. Funsani ophunzira zomwe zimachitika ngati m’tsikana wapanga zinthu ngati mnyamata? 
Chimachitika n’chiyani mnyamata akapanga chinthu ngati mtsikana? Kodi tili ndi mayina 
apadera a anthu amene amaterowo? Mayina ndi oti chiyani? Kodi mayina amenewa ndi abwino 
kapena oyipa?  

ATSIKANA
Kuthandiza pakhomo, wosachangamuka 
kukhala chete, kusamalira banja, khupika, 
wosatsutsa, kuzyolika, akamayankhula, 
kuwoneka bwino/kukongola.

Atsikana	(kunja	kwa	bokosi)	kuchita	bwino	
ku	 sukulu	 dni	 kufunsa	 mafunso,	 mokali	
kuvala	bwino.

ANYAMATA
Amakani, wolimbikira, wopita kusukulu, 
andewu, amafunsa mafunso, oyenera 
kukwatira, amakhala ndi ana ambiri, 
kukhala wolamuria, wovuta, kumwa 
kwambiri.

Anyamata	 (kunja	 kwa	 bokosi):	 	 	 kulira,	
kusamalira,	kulera	ana,	wosachamgamuka
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ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Iyi ingakhale nthawi yabwino kukumbutsa ophunzira za malamulo otsogolera 
zochitika aja. Kutchulana maina kapena kusekana chifukwa wina sakupezeka mu 
udindo wina chifukwa choti ndi wamkazi kapena wamwamuna ndi kulakwira 
malamulo otsogolera zochitika za mupulogalamuyi ndipo sibwino kuchitira mmodzi 
wa ife zoterezi. Iyi ndi nthawi yabwino yodzudzula mchitidwe wosala anthu womwe 
amachita zinthu zina zosiyana ndi zomwe dziko limayembekezera kuti iwo pokhala 
mwamuna kapena mkazi azichita. Kusalanaku n’koipa chifukwa kumapangitsa anthu 
ena kukhala wosasangalala, amantha komanso wopanda abwenzi.   

4. Funsani ophunzira ubwino wochita ngati mtsikana molingana ndi zomwe zimayembekezereka 
kuchokera kwa mtsikana? Cholakwika ndi chiyani chokhudzana ndi zimenezi? Pali chomwe 
tingachite kuti tisinthe zoyembezereka za atsikana zomwe sitikugwirizana nazo? Mwa njira 
yanji?

•	 Fotokozerani ophunzira kuti cholinga cha ntchitoyi ndi kuwathandiza: “ndi ziti 
zoyembezereka za ine ngati mtsikana zomwe zili zothandiza ndipo sindikufuna kuti 
zisinthe; ndi ziti zomwe sindikuzifuna ndipo ndikulakalaka nditazisintha.”

•	 Funsani ophunzira ngati pali zomwe anthu amayembekezera kwa atsikana zomwe 
ophunzira onse akufuna azisinthe pamodzi.  

Ntchito 4: Anachita chinthu china chosiyana

Mphindi 10

1. Werengani nkhani ya munthu yemwe anagonjetsa maudindo wosankhawa kapena gwiritsani ntchito 
nkhani ya Mayamiko m’munsimu.

Mayamiko woyendetsa ndege
Mayamiko anali mtsikana yekhayo m’banja la ana asanu omwe anayi anali anyamata 
ndipo amachita bwino ku sukulu. Mayamiko ndiye amakhoza koposa abale ake onse. 
Alongo ake sanasangalale nazo zimenezi ndipo amamuwuuza chanzeru chomwe 
anakachita ndi kukwatiwa ndi kukhala mkazi wapakhomo. Mayamiko anali ndi 
masomphenya odzakhala woyendetsa ndege. Atawauza anthu a m’mudzi mwawo 
zomwe ankafuna kudzachita iwo anamuseka nati, “Akazi sangayendetse ndege!” 
Patapita zaka zopirira ndi kulimbikira anapita ku yunivesite. Kuyunivesite anasankha 
phunziro lomwe akazi ambiri samasankha: kuyendetsa ndege. Iye anakhala mkazi 
nwoyamba kuyendetsa ndege m’dziko lawo. Aliyense amanyadira za kupambana 
kwake. Panopa ndi woyendetsa ndege wodalirika komanso ndi chitsanzo chabwino 
kwa anyamata ndi atsikana.
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2. Funsani ophunzira kuti apeze momwe munthuyu anakwaniritsira cholinga chake ngakhale 
panali zolepheretsa.

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Funsani ophunzira kuti afotokoze chifukwa chomwe akuganiza kukhala odziwa za maudindo a 
amuna ndi akazi ndi kofunika mmoyo wawo.

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 2: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, ganizirani:

•	 Zomwe amaona anyamata akuchita chifukwa ndi ‘anyamata’ ndi zomwe amaona 
akazi akuchita chifukwa ndi atsikana’.

•	 Ngati pali mtsikana yemwe amamuona kuti sachita ngati ‘mtsikana’. Ndichiyani 
chomwe akuchita mosiyana ndi ena? Ndi chosangalatsa kapena chabwino bwanji? 

2. Kambiranani za mmene kukumana kotsatira kudzachitikire:  
 

•	 NTHAWI; 
•	 MALO; komanso 
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 3
Kupitiriza maphunziro/kubwereranso ku sukulu 

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira awonetse sewero la miyoyo iwiri yosiyana ya “Jasmine 
wopitiriza sukulu” ndi “Jasmine wosiya sukulu”. Apeze njira zinayi za 
mmene angachitire kuti asasiye sukulu kapena kukayambiranso sukulu.   

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kutchula ubwino wopitiriza maphunziro.
2. Kufotokoza mmene apitirizire kapena abwerere ku sukulu.

Ola limodzi ndi theka

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni
 9 Miyala yokwanira yoti wophunzira aliyense athe kukhala nayo itatu

 9 Pezani atsogoleri kapena anthu omwe mutumizeko ophunzira pa 
Ntchito 3.  

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
N’kofunika kusamala komanso kupewa kukhala woweruza m’phunziroli. Ndi bwino 
kuti atsikana omwe anasiya sukulu awone kuti akulemekezedwa ndi ophunzira 
anzawo komanso wotsogolera gawoli. Ngati atawona kuti akuthandizidwa, ophunzira 
amene anasiya sukulu angalimbikitsidwe kubwereranso kusukulu mosavuta

 

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 2

Mphindi 15 

Chitani ntchito ya sabata latha pofunsa ophunzira kuti agawane zomwe anapeza kuchokera ku 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 2:

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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KUBWEREZA: Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 2
Zomwe amaona anyamata akuchita chifukwa ndi ‘anyamata’ ndi zomwe amaona akazi akuchita 
chifukwa ndi ’atsikana’. Ngati pali mtsikana yemwe amamuona kuti sachita ngati ‘mtsikana’. Ndichiyani 
chomwe akuchita mosiyana ndi ena? Ndi chosangalatsa kapena chabwino bwanji? 

Ntchito 2: nkhani ya Jasmine

Mphindi 30

1. Auzeni ophunzira za nkhani ya Jasmine: Jasmine ali ndi cholinga chomwe akufuna kukwaniritsa 
m’moyo wake. Akufuna kukhala ndi benchi yake yogulitsira katundu kuti azitha kudzithandiza 
yekha. Akufuna kuti azigulitsa zovala komanso dzinthu zakumunda. Akufunanso kukwatiwa 
ndi kubereka ana.  

2. Gawani ophunzira m’magulu awiri.  
3. Uzani gulu limodzi kuti likonze kasewero komwe Jasmine akhale ku sukulu ndipo akamaliza 

sukulu atsekule benchi yake yogulitsira katundu wake. Zina mwa zomwe zingachitike kwa 
Jasmine “wopitiriza sukulu” ndi: 

•	 Bizinezi ya Jasmine iyamba movutikira koma chifukwa cha nzeru ndi luso lomwe anapeza 
kusukulu (kulemba, masamu ndi zina) bizinezi yake ipita patsogolo.

•	 Anthu adzimpatsa ulemu kuti Jasmine ndiwophunzira ndipo chifukwa cha ichi 
adzimugula zinthu zake.

•	 Jasmine akhale ndi abwenzi ambiri omwe anakumana nawo ali pasukulu ndipo 
adzibwera kudzamugula malonda ake.

•	 Ku sukulu, Jasmine aphunzira za kulera ndipo atha kubereka moyenerera ndi kukhala 
ndi thanzi labwino kotero azikwanitsa kupanga bizinezi yake mosavuta.

•	 Funsani ophunzira kuti awonjezere zina zomwe zingathe kumuchitikira Jasmine 
m’sewero lawo.

4. Funsani gulu linalo kuti likonze kasewero komwe Jasmine asiye sukulu pa msinkhu wa zaka 
13 ndi kuyamba bizinezi yake. Zina mwa zomwe zingamuonekere Jasmine “wosiya sukulu” ndi 
monga:

•	 Jasmine atenga mimba ndikubereka mwana.  
•	 Nthawi zambiri adzisiya benchi yake popanda kanthu ndi kumapita kukacheza ndi 

amnzake komanso kukawona chibwenzi chake. Makasitomala ake akwiya ndikuyamba 
kumapita pa benchi yina.  

•	 Jasmine adzipeza ndalama zochepa pa benchi yake ndipo ndalamazo zizithera kugulura 
mankhwala a mwana. Iye azipezeka kuti libe ndalama zina zotsala.  

•	 Adziwasowa amnzake chifukwa ambiri a iwo anapitiriza maphunziro awo.    
•	 Funsani gululo kuwonjezera zina zomwe zingamuchitikire Jasmine m’sewero lawo.

5. Auzeni maguluwo kuti awonetse masewero awo.                                                                           
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6. Kambiranani za masewerowo pofunsa mafunso otsatirawa: Kodi kupitiriza sukulu kunathandiza 
kapena kunamusokonezera bwanji Jasmine cholinga chake chokhala ndi benchi? 

Ntchito 3: Kodi sukulu ingandithandize bwanji?

Mphindi 35

1. Mbali imodzi ya bolodi kapena ya tchati jambulani mtsikana ndipo mbali inayo mulembe 
mawu oti “kutsiriza sukulu” ndipo pakati pake mujambule mtsinje.  

2. Funsani ophunzira kuti ayerekeze kuti pakati pa atsikana ambiri ndi kutsiriza maphunziro 
awo pali mtsinje. Mtsinje ukuyimira zovuta zosiyanasiyana zomwe amakumana nazo kuti 
amalize sukulu (omwe ali pasukulu kuti akhale ophunzira abwino). Kuti awomboke mtsinjewo 
pakufunika miyala yomwe azipondapo kuti akafike mbali inayo komwe kuli cholinga chawo.  

3. Funsani atsikanawo kuti alingalire za zovuta zomwe zingamulepheretse munthu kuti amalize 
maphunziro (zomwe mtsinje ukuyimira). Zilembeni pa bolodi.

4. Perekani miyala itatu kwa wophunzira aliyense. Pa mwala uliwonse wophunzira aganizire 
zisankho zomwe angachite kapena zomwe zikufunikira kuti agonjetse zobetchera zomwe zili 
mu mtsinje womwe walembedwa pa bolodi. 

5. Funsani ophunzira kukhala m’magulu a anthu awiri ndipo akambirane kuti miyala yawo 
ingakhale chiyani. (mphindi khumi)

6. Abweretseni atsikana pamodzi ndipo funsani odzipereka kuti afotokoze ‘miyala’ yawo inali 
yotani yomwe mtsikana angayifune kapena zomwe akuyenera kuchita kuti agonjetse zovuta 
kuti amalize maphunziro bwinobwino. Lembani pabolodi maganizo onse omwe atsikana 
anena ngati ‘miyala’ yawo. (Ena mwa maganizowa angathe kukhala: kuyankhulana ndi akulu 
okhulupirika kuti awathandize kuti apitirize sukulu kapena kufotokozera banja kuti luso lomwe 
akapeze kusukuluko athandiza banja lonselo kapena kuwauza mmene angamapitirzire sukulu 
komanso ndikumagwira ntchito panyumbapo.) .

7. Funsani ophunzira kupereka zitsanzo za momwe angathandizire ophunzira mnzawo kuti 
apitirize kapena kubwereranso ku sukulu. 

8. Perekani mayina a mabungwe kapena anthu komwe angakapeze chithandizo chokhudzana 
ndi mmene angapitirizire kapena kubwereranso ku sukulu.

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Funsani ophunzira kutchula momwe kupitiriza maphunziro kungathandizire kukwaniritsa 
zolinga zawo.

2. Ntchito ya kumapeto kwa Gawo ili ndi:
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Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 3: 
Kuyambira pano mpaka msonkhano otsatira:
•	 Pezani munthu mmodzi wamkulu amene mumamukhulupirira kuti athandizire pa 

chisankho chanu chopitiriza sukulu kapena kukayambiranso sukulu.
•	 Yankhulani kwa wachikulireyu za ganizo lanu ndi njira zopitirizira sukulu kapena 

kubwereranso ku sukulu.

3. Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:   

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE;  komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 4
Yankhulani! Kulumikizana ndi Ena

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira awonere njira zosiyanasiyana zolumikizirana monga kuyankha 
modzikhulupirira, modzikaikira, ndi mwamakani ndipo pamapeto pake 
athe kugwiritsa ntchito luso loyankhula modzikhulupirira.  

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kutanthauzira kulumikizana modzikhulupilira, mwamakani, ndi 

modzikaikira.
2. Kupeza ndi kugwiritsa ntchito maluso abwino olumikizirana.

Ola limodzi ndi theka 

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni

 9 Pali chionetsero pachiyambi penipeni pa Ntchito 2. Chiwonetserochi 
chili pa kulumikizana modzikhulupirira, modzikaikira ndi mwamakani. 
Wotsogolera atha kuchita chiwonetserochi ndi wophunzira kapena 
mphunzitsi mnzake- muyenera kukonzekera mwapadera gawoli 
lisanayambike.  

 9 Lembani matanthauzo a kulumikizana modzikhulupirira, modzikaikira ndi 
mwamakani pa bolodi (onani Ntchito 1). Ophunzira mwina angazunguzike 
ndi mawu oti ”modzikhulupirira”, “modzikaikira”, ndi “mwamakani”. Ngati ndi 
choncho gwiritsani ntchito “mwamphamvu”, “mwaulesi”, ndi “mwandewu”.  

 9 Kugwiritsa ntchito manja poyankhula ndi zina mwa zitsanzo zomwe 
mungagwiritse ntchito. Mukulimbikitsidwa kugwiritsa ntchito zitsanzo 
zogwirizana ndi chikhalidwe chanu kapena dera lanu. Zomwe zalembedwa 
munsimu zonena kuti “Kuyankhula zomwe tikufuna ndi zomwe tikumva 
mu mtima mwathu” zomwe zili kumapeto kwa gawoli zingakuthandizeni 
kumvetsetse za mitundu itatu yakayankhulidweka. 

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro :

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 3

Mphindi 15

Chitani ntchito ya sabata latha pofunsa ophunzira kuti agawane zomwe anapeza kuchokera ku 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 3:

KUBWEREZA: Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 3
Pezani munthu mmodzi wamkulu amene mumamukhulupirira kuti athandizire pa 
chisankho chanu chopitiriza sukulu kapena kukayambiranso sukulu.
Yankhulani kwa wachikulireyu za ganizo lanu ndi njira zopitirizira sukulu kapena 
kubwereranso ku sukulu.

Ntchito 2: kutanthauzira kuyankhula mwamphamvu, 
mwaulesi ndi mwamakani

Mphindi 20

1. Fotokozerani ophunzira kuti mupanga chiwonetsero cha njira zochepa zosiyana zomwe 
zimagwiritsidwa ntchito polumikizana, pogwiritsa ntchito wophunzira kapena mphunzitsi 
mnzanu kuti akuthandizeni. Funsani ophunzira kuti akutengeni ngati mtsikana ndipo mukufuna 
kupempha mtsikana wina kuti akuthandizeni ntchito yapakhomo yomwe mukufuna kugwira. 
Muonetsera njira zitatu zosiyana za momwe munkgayankhulire: 

Mwamphamvu: Muyang’aneni mnzanuyo koma mwaulemu, “ndikuganiza ndiwe wanzeru 
ndipo ndikufuna munthu woti andithandize ntchito yangayi. Kodi ungandithandizeko 
ntchitoyi ka nthawi kena?”.

Mwaulesi:  Mopanda kumuyang’ana mnzanu amene mukumuyankhulayo nenani kuti 
”Zikadakhala zosangalatsa ngati wina anakandithandiza ntchitoyi, chifukwa popanda 
kundithandiza ndiye sindikwanitsa”.

Mwamakani:   Muyang’aneni mnzanuyo ndipo mumuyandikire ndikumuuza mokweza 
kuti “ukuganiza ndiwe wochenjera, uyenera kundithandiza ntchito yangayi kupanda kutero 
ndikayilephera ndi iweyo.”

2. Funsani ophunzira zomwe angotha kuonazi. Afunseni zomwe angachite pa njira 
yakayankhulidwe iliyonse yomwe yalembedwa pamwambayi? Ndi njira iti yomwe 
inakawapangitsa kuti amuthandize mzawoyo kapena kuti asamuthandize? Chifukwa?.

3. Fotokozani matanthauzo atatu a kulumikizana mwamphamvu, mwaulesi ndi mwamakani 
omwe ali munsiwa. Funsani ophunzira kuti mwa njira zomwe zaonetseredwa poyambirira paja 
ndi chitsanzo cha kulumikizana kwa ulesi? Kwa makani? Kwa mphamvu? .
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Njira zitatu zolumikizirana ndi matanthauzo ake
Mwamakani/mwandewu: kupereka uthenga mwankhanza mopanda kuganizira kuti 
winayo amva bwanji; kuyankhula mwamavuvu. Kulumikizana “mwandewu”.
Mwaulesi/mopanda mphamvu: kupereka uthenga mosanena zowona zenizeni 
zomwe ukufuna kapena ukuganiza ndipo nthawi zina umangokhala chete. 
Kulumikizana “mwaulesi”.
Modzikhulupirira/mwamphamvu: Kupereka uthenga poyankhula mwachilungamo 
zakukhosi; mwachindunji ndi momveka; mopatsana ulemu. Kulumikizana 
“mwamphamvu”.

4. Funsani ophunzira kuti apereke zitsanzo za nthawi zomwe kuyankhula mwamakani ndi/
mwaulesi kungakhale koyenera. Zitsanzo ziwiri zaikidwa m’munsimu:

•	 Ngati mukufuna kuchoka pamalo pomwe pali poopsa: menyani, kuwani, kwiyani ndi 
kuopseza (mwandewu).

•	 Ngati munthu wofunikira (mtsogoleri, mphunzitsi) akukufunsani zinthu zolakwika 
zomwe zingapangitse zadama kuchitika: munamizeni kuti makolo akukufunani 
panthawi yomweyo kapena pezani nkhani iliyonse yabodza yomwe ingakuthandizeni 
(mwaulesi).

5. Dziwani kuti, monga zitsanzo za ophunzira zikuonetsera, pali nthawi zomwe njira za makani 
kapena zaulesi zingakhale zabwino kugwiritsa ntchito polumikizana, koma gawo lino chidwi 
chake chikhala pokweza maluso a njira ya mphamvu/yodzikhulupirira. 

Ntchito 3: Mmene tingakwanitsire njira 
yolumikizirana yamphamvu

Mphindi 10

Perekani ndi kufotokozera njira zinayi zokwanitsira njira yolumikizirana ya kudzikhulupirira:

a. “Ndikumva …” pamenepa wophunzira ayenera kunena mmene akumvera mtima mwake.
b. “Pamene iwe wa…” pamenepa wophunzira amanena zomwe mnzake wamuchitira kuti iye 

amve mmene akumveramo. Tiyenera kuzindikira kuti cholinga cha ichi sikumunena mnzathuyo 
koma kufotokoza mmene ife tikumvera.  

c. “Chifukwa…” wophunzira amafotokoza chifukwa chomwe chochitikacho mchimamupangitsa 
kuti iye amve choncho. 

d. “Ndipo ndikufuna…. Kodi wophunzira akadakonda chikadachitika ndi chiyani kuti amve 
bwino?
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Zina mwa zitsanzo zomwe mungapereke:

a. Ndimamva kuwawa…
pamene ukandiitana kuti mwana. 
chifukwa sindifuna kusuta chamba kapena kuchita zachiwerewere ndi anyamata omwe 
sindikuwadziwa…
ndipo ndikufuna kuti  iweyo udzivomeleza mmene ine ndimamvera zokhudzana ndi makhwala 
ozunguza bongo komanso chiwerewere.

b. Ndimachita mantha…   
ukandiyandikira kwambiri   
chifukwa ndi nzopatsa mantha  
ndipo ndikufuna uzinditalikira .   

c. Sizimandisangalatsa…
pamene ukundiuza kuti ndisamapite ku sukulu.   
chifukwa ndimaganiza kuti umandiona opusa …
ndipo ndikufuna iwe uzivomereza maganizo anga opita ku sukulu. 

Ntchito 4: Ndinganene kuti chiyani?    

Mphindi 25

1. Funsani ophunzira kuti apange magulu a anthu awiri awiri. Funsani gulu lirilonse (wophunzira A 
ndi wophunzira B) apange kasewero ndi kuyankha mafunso mosinthana omwe awerengedwe 
ndi wotsogolera pogwiritsa ntchito kuyankhula modzikhulupirira/mochangamuka. 
Wophunzira mmodzi adzifunsa mnzakeyo kuti apange chinthu pamene winayo adziyankha 
pogwiritsa ntchito mawu woti “Ine” kapena luso loyankhula mochangamuka! Mwachitsanzo,

•	 Wophunzira A = “Ine ndikufuna ndikugulire mowa ndipo ndiwe wokongola komanso 
ine ndili ndi ndalama. Ndatopa ndi kuyankhidwa kuti “nono” ndipo sindilora kuti 
undiyankhenso kuti “ayi”.

•	 Wophunzira B = “Ine ndimazunguzika ndi zomwe umafunazo, pamene ukudziwa 
kuti sindiloledwa kupita kumowa chifukwa ndine wamng’ono ndipo makolo 
anga SANGALOLEZE zimenezo. Ndikufuna kuti usiye kundifunsa zimenezo”.  

2. Werengani zitsanzo zina zomwe zili m’munsizi. Werengani pang’ono pang’ono. Lolani kuti gulu 
lirilonse la anthu awiri awiri kuti ligwiritse ntchito luso loyankhula mochangamuka pachitsanzo 
chimodzi musanapite pa chitsanzo china. Sankhani zitsanzo zomwe zili zogwirizana kwambiri 
ndi zochitika m’dera mwanu komanso kwa ophunzira anu.
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Zitsanzo:

•	 Munthu amene sukumudziwa wakumana nawe panjira ndipo akuti akutenge pa 
galimoto yake.

•	 Mnzako wapamtima amasuta chamba ngati amnzako ena onse. Iye akuti nawenso usute 
kupanda apo usiye kuyenda nawo.  

•	 Mnyamata amene umamukonda akukuuza kuti mupite kumowa ngakhale wakhala 
ukumukanira kupita naye ku mowako kwa nthawi yaitali. Siunafike pa msinkhu womwa 
mowa. Unganene kuti chiyani?

•	 Bambo wamkulu yemwe ndi mnansi wa banja lanu akuti ngati upite naye kunyumba 
kwawo, akugulira chinthu cha mtengo wapatali. Unganene kuti chiyani?

•	 Munthu wina amene simukumudziwa akuyimirani pagalimoto yake kuti akutengeni 
iweyo ndi mnzako. Iwe ukana koma mnzako akwera ndikukusiya wekha panjirapo. 
Unena chiyani kwa mnzakoyo ukakumana naye?  

•	 Ukuyesetsa kuti ubwererenso ku sukulu koma mayi ako ndi azakhali akukukaniza. 

3. Funsani ophunzira mafunso wokambirana wotsatirawa:

•	 Munamva zaziganizo za mphamvu zomwe mungagwiritse ntchito mmoyo wanu? Mawu 
ake anali oti chiyani?  

•	 Kodi mawuwa munawamva bwino? Panali povuta kuwadzudzula amnzanu? Chifukwa?  

Kuomba mkota 

Mphindi 10

1. Funsani ophunzira afotokoze mmene kuyankhula mochangamuka kungawatetezere iwo?
2. Funsani ophunzira mmene luso lokhala ochangamuka lingawathandizire kukwaniritsa 

cholinga cha tsogolo lawo.
3. Ntchito ya kumapeto kwa Gawo lino:

Ntchito ya kumapeto kwa gawo 4: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, chitani izi:
Gwiritsani ntchito njira zinayi za kuyankhula mwamphamvu: “Ndikumva...” “Pamene 
iwe...” “Chifukwa...” ndipo “ine ndikufuna...”

Kambiranani mmene phunziro lotsatira lidzayendere:  
 
•	 NTHAWI; 
•	 MALO; komanso 
•	 MUTU/MITU yodzakambirana
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Mfundo zothandizira Wotsogolera zoyamba: Zitsanzo za 
kuyankhula mwamphamvu, mwaulesi ndi mwankhaza

Mabanja athu amatiphunzitsa mmene tikuyenera kukhalira kuyambira tikadali ang’ono. Pali njira 
zosiyanasiyana za mmene tingachitire pamalo ndipo izi zimabweretsa zotsatira zabwino kapena 
zoopsa malinga ndi mmene tachitira.

Timapanga zinthu mopepera/mwawulesi ngati:
•	 Sitikupangapo kanthu pofuna kudziteteza tokha.
•	 Pololera kuchita zinthu zomwe ena akufuna.
•	 Pokhala chete pamene sitikugwirizana kapena sitikusangalala ndi zomwe zikuchitika.
•	 Tikuvomereza chilichonse.
•	 Kunena kuti “pepani” nthawi zambiri.
•	 Tikubisa zokhumba zathu.
•	 Sitikufuna kuyamba chinthu chatsopano chifukwa tikuopa kulephera pamapeto.
•	 Tikulora ena adzingonena okha zoti zichitike.
•	 Tikungotsatira chigulu kapena kuonera anzathu.

Timaonetsa khalidwe lamakani/wandewu pamene:
•	 Tikupanga chinthu osaganizira kaye anzathu.
•	 Tikunena kuti timupangira wina choipa ndi cholinga chokwaniritsa zomwe ife tikufuna.
•	 Tikudziika patsogolo ngakale ena akupwetekeka nazo.
•	 Tikungolamula osamva kaye maganizo komanso zomwe amnzathu akufuna.
•	 Tikukwiya msanga pamene ena atsutsana nafe.
•	 Tikukalipa, kukankha kapena kuumiriza amnzathu.
•	 Tikupangitsa ena kumva kuti akufunika kudziteteza.
•	 Tikupangitsa anthu ena kuoneka ang’ono kuti ife tioneke akulu.

Timagwiritsa ntchito khalidwe lochangamuka pamene:     
•	 Tikuchita kanthu mosakhumudwitsa ena.
•	 Tikudzilemekeza tokha pamodzi ndi anzathu ena.  
•	 Tikunena maganizo ndi zokhumba zathu mwachilungamo ndi momveka.
•	 Tikakamira pa mfundo zoyendetsera moyo wathu.
•	 Tigwirizanitsa zonena zathu ndi zochita zathu.
•	 Tikuchita zinthu molimba mtima koma mwaulemu.
•	 Tivomera kutiyamikira ndi kusangalala tokha ndi zochita zathu.
•	 Tikuvomereza maganizo abwino kuti atisinthe ndi kuphunzirako kuchokera ku maganizo 

amenewo.
•	 Tinena kuti “ayi” mosakhumudwa.
•	 Titsutsa koma osakwiya.
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 Gawo 5
Kupanga zisankho zabwino

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira ayamba kudzikhulupirira mumaluso awo opanga zisankho zawo. 
Aunika mmene angapangire zisankho zabwino pogwiritsa ntchito  njira 
zopangira zisankho zabwino 1) kuyima ndi kuganiza 2) kulingalira za zotsatira 
ndi 3) kudziwa zoonadi

1. Ophunzira adziwa njira zitatu zopangira zisankho zabwino.

Ola limodzi ndi mphindi 20

 9 bolodi/choko kapena tchati/pentopeni

 9 Werengani nkhani ya Beatrice ndi Oto mu ntchito 2 ndipo mudziwe 
njira zingapo zopangira zisankho zomwe akukumana nazo.  

 

Ntchito 1: kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 4

Mphindi 15

Chitani ntchito ya sabata latha pofunsa ophunzira kuti agawane zomwe anapeza kuchokera ku 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 4:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa gawo 4:
Yeserani	 kugwiritsa	 ntchito	 njira	 zinayi	 za	 kuyankhula	 mwamphamvu:	 “Ndikumva...”	
“Pamene	iwe...”	“Chifukwa...”	ndipo	“ine	ndikufuna...”

	

Kukonzekera kwa 
wotsogorela:

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro :

Nthawi:

Zipangizo: 
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Ntchito 2: Ndapanga chisankho lero?

Mphindi 20

1. Funsani ophunzira kuti aganizire za tsiku la lero, kuchokera pa nthawi yomwe adzuka mpaka 
panopa. Afunseni kuti aganizire zisankho zomwe apangapo.  

2. Afunseni ophunzira kuti anene zisankho zimenezi. Tengani ndi kukambirana chisankho 
chimodzi potengera yankho lomwe lakondedwa ndi aliyense. Mwachitsanzo, ndidya chiyani, 
ndivala chiyani, ndiyankhule ndi ndani, ndidzere njira iti popita ku sukulu ndi zina zambiri.

3. Fotokozani kuti tsiku lirilonse pamakhala nthawi zosiyanasiyana zomwe timapanga zisankho 
za zinthu zomwe tikuyenera kupanga kungoti sitimaganizira.  

4. Fotokozani kuti tipange zisankho zabwino ndipofunika kutsatira njira zitatuzi: 

•	 Koyamba: Imani ndi kuganiza.
•	 Kachiwiri: Ganizirani za zotsatira za chisankho chanu.
•	 Kachitatu: Dziwani zoonadi.

5. Funsani ophunzira kuyankhulanso ndi mnzawo uja ndikuona ngati anatsatira ndondomekoyi 
pamene amafotokoza za zisankho zawo zija. Ngati ayi, ndi ziti zidakakhal zothandiza? 

Ntchito 3: zisankho ndi zotsatira 

Mphindi 35

1. Fotokozani kuti ntchito yotsatira ikhala ya sewero la “nthawi za chisankho” ndipo ndi mwayi 
kwa ophunzira otha kupanga zisankho.

2. Fotokozani kuti muwerenga nkhani ya Oto ndi Beatrice.
3. Fotokozani kuti nthawi iliyonse yomwe mwasiya nkhaniyi ndi kuomba manja kawiri (PHWA, 

PHWA) zikutanthauza kuti Beatrice ndi Oto akuyenera kuima ndi kupanga chisankho. 
Ophunzira akambirana ndi kupanga chisankho m’malo mwa Beatrice ndi Oto.    

4. Werengani:   “mzibambo wina wachinyamata, dzina lake Oto, ayimitsa galimoto  yake kuti 
ayankhule ndi mtsikana lake Beatrice, ndipo pamapeto pake amufunsa ngati akufuna kuti 
amutenge pagalomoto” . 

5. Imani ndi kuganiza: Ombani m’manja kawiri (PHWA, PHWA) ndipo funsani ophunzira:

•	 Zotsatira: Ndi zotsatira zanji zabwino zomwe zingabwere ngati Beatrice atavomereza 
kukwera galimotoyi? Chingachitike ndi chiyani atapanda kukwera galimotoyo?

•	 Dziwani zoonadi: kodi Beatrice akudziwa chiyani za Oto? Nanga akudziwa chiyani za 
anthu omwe anavomerapo kukwera alimoto ya Oto? Kapena ofanana ndi iye?
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6. Werengani:  “mtsikana uja avomera kukwera galimoto ndipo mzibambo uja amuuza mtsikanayu 
kuti aime kaye pamowa kuti amugulireko mowa asanafike kaye ku nyumba.” 

7. Imani ndi kuganiza: Ombani mmanja kawiri (PHWA, PHWA) ndipo kambiranani ndi ophunzira:

•	 Zotsatira: chingachitike ndi chiyani ngati Beatrice atavomereza kumwa mowa ndi Oto? 
Chingachitike ndi chiyani ngati Beatrice atakana kumwa mowa ndi Oto?

•	 Dziwani zoonadi: ndi chifukwa chiyani Oto akufuna kumugulira Beatrice mowa? Kodi 
Beatrice akudziwa zotsatira za mowa pa iye? Nanga akafika bwanji kwawo ngati Oto 
ataledzera?

8. Werengani:	 “Beatrice	 auza	 Oto	 kuti	 alola	 kupita	 kumowako	 ngati	 akulonjeza	 kuti	 akangomwa	
botolo	limodzi	lokha	kenaka	ndikumapita	ku	nyumba.	Mzibamboyo	avomera.	Mu	Bara	muja	agula	
mowa	umodzi	wina	aliyense	kenaka	iye	adziyitanitsira	wina	wambiri	mpaka	aledzera.	Mtsikanayo	
ayesera	kuthawa	koma	amugwira	dzanja	kumuletsa	kuti	asatuluke.	Kenaka	mtsikanayu	pamapeto	
pake	 akwanitsa	 kuthawa	 ndi	 kutuluka	 panja	 koma	 akaona	 kuti	 kunja	 kwada	 ndipo	 ali	 pamalo	
posatetezeka.	Tsopano	akufunitsitsa	kumapita	kunyumba.”

9. Imani ndi kuganiza:  Ombani mmanja kawiri (PHWA, PHWA) ndipo kambiranani ndi ophunzira:

•	 Zotsatira: Kodi akadapita bwanji kunyumba motetezeka? Chikadachitika ndi chiyani 
akadaganiza zongoyenda? Kapena kupita dikukamudikira Oto kapena kudziwitsa mnzake 
kapena wa mbale wake?

•	 Dziwani zoonadi: ndi zina ziti zomwe angachite? Angafunse munthu winanso? Kapena 
kuitana munthu wina kuti adzamuthandize?

10. Ndi nthawi ziti zachisankho mu kaseweroka?  

•	 Kodi zotsatira zanji za zisankho za Beatrice? 
•	 Kodi inu mukadapanga zisankho zomwezo? Chifukwa?

Kuomba mkota 

Mphindi 10

Akumbutseni ophunzira kufunika kopanga zisankho zabwino chifukwa zisankho zomwe 
angapange panopa zidzakhudza moyo wawo nthawi zonse.
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Ntchito ya kumapeto kwa gawo lino:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 5: 
Kuyambira pano mpaka pamene gululi likumanenso:
Tsatirani luso la njira zopangira zisankho zabwino: 1) kuima ndi kuganiza, 2) Ganizirani 
za zotsatira, ndi 3) dziwani zoonadi 

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  
 
•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE; komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana
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Gawo 6
Maubwenzi abwino

Gawoli Mwachidule
 

Ophunzira afufuza zoyenereza kuyang’ana mwa munthu yemwe akufuna 
kukhala mnzawo komanso kukhazikitsa malire a ubwenzi wawo.  

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kutchula zoyenereza maubwenzi abwino.
2. Kunena malire a maubwenzi.

Ola limodzi ndi theka

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni.

 9 Konzani chimkuzamawu chongoyesezera cha mu ntchito 2 munsimu.               

 

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 5

Mphindi 15

Kambiranani ntchito yokachitila kunyumba yamuphunziro lasabata yatha powafunsa  ophunzira 
zotsatila za ntchitoyi:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa gawo 5
Kuyambira pano mpaka pamene gululi likumanenso:
Tsatirani luso la njira zopangira zisankho zabwino: 1) kuima ndi kuganiza, 2) Ganizirani 
za zotsatira, ndi 3) dziwani zoonadi 

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 2: kufufuza Bwenzi
 

Mphindi 35
                        
1. Funsani ophunzira kuti aganizire za munthu amene angalakalake kuti akhale mnzawo 

wabwino kapena amene akufuna kuti akhale mnzawo. Nchifukwa chiyani mnzanu ameneyo 
ali wabwino? Nchifukwa chiyani mukufuna kuti munthu ameneyo akhale mnzanu?

2. Tsopano funsani ophunzira kuti akonze choyitanaira malonda ndi mutu woti “Ndikufuna 
bwenzi” sakuyenera kulemba ndipo sizikusoweka kuti zikhale zapamwamba. Malondawo 
afotokoze zomwe amakonda, zomwe amachita akamataya nthawi ndi makhalidwe abwino 
omwe akufuna mwa mzawo.

3. Funsani ophunzira kuti akambirane za za malonda awowo. Gwiritsani ntchito chimkuza mawu 
chongoyerekeza kuti zikhale zosangalatsa. 

4. Aliyense akafotokoza za malonda ake a afunseni ophunzira mafunso awa:

•	 Kodi ndi makhalidwe ati omwe ophunzira akufuna kupeza mwa bwenzi? 
•	 Chifukwa chiyani makhalidwe amenewo ali ofunikira? (ophunzira atha kutchula zinthu 

ngati kukhulupirika, amawapangitsa iwo kumva bwino, amawaganizira za zokhumba 
zawo, amawakonda, samawakakamiza kuchita zinthu zomwe iwo sakufuna)

•	 Kodi mukuganiza kuti nthawi zambiri anyamata kapena atsikana amafuna makhalidwe 
ofanana kuchokera kwa amnzawo? Chifukwa chiyani? 

•	 Ndi makahlidwe ati omwe inu mumaonetsa kwa amnzanu?

Ntchito 3: Ndikanatani?  

Mphindi 30

Zochitika m’maubwenzi
1. Ngati mnzanga akadandipempha kuti ndiziyang’anira mchimwene wake 

wamng’ono, ndikada…
2. Ngati mnzanga akadandiuza kuti tikamwe, ndikada…
3. Ngati mnzanga akadandiuza kuti ndimuthandize kunyamula thumba lolemera 

kupita nalo kumsika, ndikada…
4. Ngati mnzanga akadandiuza kuti ndipite naye limodzi kokakumana ndi anyamata 

akuluakulu omwe akatipatse mphatso, ndikada...
5. Ngati mnzanga akadandiuza kuti ndiname kwa makolo ake chifukwa choti iye 

akupita kukagona kwa mwamuna, ndikada...
6. Ngati mnzanga akadandiuza kuti ndipange zachiwerewere kupanda apo si ine 

mkazi weniweni, ndikada…



45

1. Werengani mzere oyamba mu nthano zokhudza maubwenzi (onani bokosi lapamwambali) 
Afunseni ophunzira kuti atsirizitse chiganizocho. Awuzeni ophunzira kuti ayankhe 
mwachilungamo ndipo anene mmene angachitire. 

2. Werengani ziganizo zotsatirazo chimodzi chimodzi ndi kuwapempha ophunzira kunena 
momwe akanachitira pa chiganizo china chiri chonse.

3. Afunseni ophunzira mafunso awa: 

•	 Kodi pali zinthu zina zimene simungachite, koma mungathe kuchita ngati mnzanu 
wabwino atakufunsani kutero? Ophunzira sayenera kuwulutsa zimenezi, koma yesetsani 
kuwafotokozera kapena kumvetsetsa chifukwa chimene munthu angathe kuchitira izi. 
Nanga ophunzira angapewe bwanji zinthu ngati izi?

•	 Ndi nthawi yiti yomwe ubwenzi umakuyipirani?
•	 Kodi ndi zinthu ziti ziwiri zimene simungamuchitire mnzanu ngakhale zitavuta bwanji?

Akumbutseni ophunzirawa za luso loyankhula mwamphamvu kuchokera mu Gawo 4.  “Ndikumva 
…” “pamene iwe…”  “Chifukwa…” ndi “Ndikufuna…. “ funsani ophunzira  ngati kugwiritsa nthciot 
njira imeneyi kungakhale kothandiza iwo kuwaletsa kuchita chinthu chomwe samafuna kuchita 
kapena ayi, pamene akukakamizidwa ndi mnzawo?  

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Akumbutseni ophunzira kuti maubwenzi abwino ndi wofunika pachinyamata chawo, koma 
nthawi zina akuyenera kukhala ndi malire. Awuzeni “nthawi zina amnzanu amafuna kuti 
muchite zomwe inu simukufuna ndipo muyenera kukhala olimba ndi kuchita zokhazo zomwe 
zili zokukomerani” 

2. Ntchito ya kumapeto kwa gawo lino:

Ntchito ya kumapeto kwa gawo 6: 
Kuyambira pano kufikira mutakumananso:

•	 Khalani ndi chidwi ndi anzanu. Kodi amnzanu ali ndi makhalidwe aja munawatchula 
m’zolengeza za pawailesi zija? 

•	 Khalani ndi chidwi ndi inu eni ake. Kodi mukanakhala munthu yemwe 
akanasankhidwa kuchokera mu kulengeza kwanu kuja?

Kambiranani za momwe phunziro lotsatira lidzayendere:  

•	 NTHAWI; 
•	 MALO;komanso 
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 7
Mmene Tingayankhulirane ndi Akuluakulu

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira aphunzira kuyankhulana ndi akulukulu- kuchokera pa ngodya 
ya akuluakuluwo komanso achinyamata. Aphunzira njira zina zatsopano 
za momwe angayankhulirane ndi anthu am’banja mwawo

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kuyankhulana ndi akuluakulu.

Ola limodzi ndi theka 

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni.
 9 Zomatira kapena zopinira.

Palibe.

Ntchito 1: kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 6

Mphindi 15

Chitani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitalo pofunsa ophunzira kukambirana za zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa gawo 6:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa gawo 6
•	 Khalani ndi chidwi ndi anzanu. Kodi amnzanu ali ndi makhalidwe aja munawatchula 

m’zolengeza za pawailesi zija? 
•	 Khalani ndi chidwi ndi inu eni ake. Kodi mukanakhala munthu yemwe akanasankhidwa 

kuchokera mu kulengeza kwanu kuja?

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 2: Mmene tingagonjetsere kusagwirizana

Mphindi 30

1. Funsani ophunzira kuti alingalire za kusagwirizana kulikonse komwe anakhala nako ndi 
makolo/owayang’anira mu miyezi isanu ndi imodzi.

2. Agaweni ophunzirawa kuti akhale awiriawiri. Patsani gulu lirilonse chitsanzo cha kusagwirizana 
chomwe analingalira chija. Ngati mukufuna mfundo zina zowonjezera mungathe kugwiritsa 
ntchito zotsatirazi:

•	 Kholo lanu/okuyang’anirani akuletsani kucheza ndi mnyamata wina. Mchemwali wanu 
wakuonani ndi mnyamata uja ndipo wakanena kwa makolo anu.

•	 Makolo anu akufuna kuti mudzuke m’mawa kuti muwathandize ntchito zapakhomo 
koma inu mukufuna kuti mudzigonabe.

•	 Bambo anu/okuyang’anirani akuonani mukumwa mowa.

3. Pa gulu lirilonse wina ndi kholo pamene wina ndi mtsikana. Funsani gulu lililonse kuti lionetse 
kaseweroka mphindi ziwiri ka kusagwirizana kwawo.  

4. Sewero lirilonse likatha, funsani gululi: 

•	 Chinathandiza ndi chiyani kuti kholo limumvetsetse mwanayo? Ndi chiyani chomwe 
sichinathandize?

•	 Kodi zimenezi zikanasinthidwa bwanji? Kodi anthu awiriwa akanachita chiyani kuti 
amvetsetsane bwino?

5. Kenaka, sinthanitsani maudindo a musewero aja ndipo apangenso sewerolo kwa mphindi 
ziwiri.

6. Funsani magulu atatu kuti awonetse masewero awo ku gulu lonse.
 

Ntchito 3: Mmene tingayankhulirane ndi akuluakulu
 

Mphindi 35
                    
1. Fotokozani kuti kuphatikiza pa njira yoyankhulira mwamphamvu yomwe anaphunzira mu 

gawo lathali, pali maluso asanu omwe achinyamata atha kugwiritsa ntchito pofuna kukweza 
kayankhulidwe kawo ndi makolo awo. Izi ndi njira “zowapanga kumvetsetsa”:   

a. Khalani okonzeka- dziwani chomwe mukupempha ndipo ganizirani za zotsatira za 
pempho lanu.

b. Sankhani nthawi yoyenera – pamene panyumbapo pali mtendere.
c. Fatsani – fotokozani nkhani yanu mwachifatse ndi kupereka mfundo.
d. Mvetserani zomwe makolo anu kapena okuyang’anirani akunena ndipo muyesetse 

kuganizira ku mbali yawo ndipo ngati akuyankhula zoona. Kumbukirani kuti makolo 
nthawi zambiri amakufunirani zabwino. 
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e. Ngati mukukhulupirirabe pa zomwe inu mukufuna – umirirani. Mutha kuyankhula za 
nkhaniyi ndi makolo anu kangapo.

2. Werengani zitsanzo zotsatirazi ndi kufunsa ophunzira kuti afotokoze mmene anthu omwe ali 
m’zitsanzozi akanagwiritsira ntchito njira “zowapanga kumvetsetsa”. Sankhani chimodzi mwa 
zitsanzo izi ndi kukambirana.

Chitsanzo choyamba: Anna akufuna kufunsa makolo ake kui amuthandize kuti apitenso ku 
sukulu.   
Chitsanzo chachiwiri: Bambo a Maria akhala akumuumiriza iye kuti apange chibwenzi ndi 
mmodi mwa anzawo.
Chitsanzo chachitatu: Sonya akufuna apemphe amayi ake kuti amuperekeze kuti akatenge 
makhwala olelera.

Kuomba mkota

Mphindi 10

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 7: 
Kuyambira pano mpaka mutakumananso, gwiritsani ntchito njira ”zowapanga 
kumvetsetsa”:

1. khalani okonzeka. 
2. sankhani nthawi yoyenera .
3. khalani ofatsa.
4. Mvetserani ku zomwe makolo anu akunena .
5. Mutaganizira zomwe makolo anu anena, ngati mukukhulupirirabe pa zomwe 

mukufuna – kakamirani.  Mutha kuyankhula za nkhaniyi ndi makolo anu kangapo. 

Kambiranani momwe phunziro lotsatira lidzayendere:  

•	 NTHAWI; 
•	 MALO; komanso 
•	 MUTI/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 8
Thupi langa likusintha- ndili bwino bwino?

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira  akambirane kusintha komwe kumachitika mthupi mwa munthu 
akamakula   

Pamapeto pa gawoli, ophunzira athe:
1. Kufotokoza kusintha kwa mthupi ndi mtima/maganizo munthu 

akamakula.
2. Kumvetsetsa kuti ndi zinthu zoyenera, zosintha zomwe zimachitika 

kuthupi ndi maganizo pamene munthu akukula.

Ola limodzi ndi theka

 9 Bolodi/choko kapena matchati/zolembera
 9 Mapepala aakulu anayi osalembedwapo kuti agwire nchito pa 

zochitika zachitatu.    
 9 Zolembedwa zomwe zidzaperekedwe kumapeto kwa gawoli 

zokhudza “kusintha kwa thupi pamene munthu akukula”. 
 9 Ngati nkotheka gwiritsani ntchito buku la Uthenga m’zithunzi pa 

zochitikazi .

 9 Ngati nkotheka, aliyense amene adzatenge mbali, mumupangire 
zonse zomwe akuyenera kulandira pazokhapazokha. 

 9 Unikaninso/onaninso ndi kumvetsa zomwe zalembedwa zomwe 
mudzawalandiliritse anthu kumapeto kwa gawoli zokhudza “kusintha 
kwa thupi pamene munthu akukula”. 

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 1: kambiranani ntchito  kumapeto kwa Gawo 7

Mphindi 15

Chitani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitali pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 7:

MWACHIDULE: Ntchito ya kumapeto kwa gawo 7
khalani okonzeka .
Sankhani nthawi yoyenera .
khalani ofatsa.
Mvetserani ku zomwe makolo anu akunena .
Mutaganizira zomwe makolo anu anena, ngati mukukhulupirirabe pa zomwe 
mukufuna – kakamirani.  

Ntchito 2: Kutha msinkhu: Ndi zabwinobwino?

Mphundi 15

1. Afunseni ophunzira kuti aganizire mawu akuti “Kutha msinkhu”. Ndi chani chomwe mawuwa 
amabweretsa m’maganizo mwao/ afunseni anthuwo kunena mawu omwe amawaganizira pamene 
amva mawu akuti “kutha msinkhu”. Wombani mkota pa mayankho awo.  

2. Akumbutseni anthuwo kuti kutha msinkhu ndi nthawi yasangalatsa zedi mu moyo pakuti 
imabweretsa zambiri zomwe thupi limamva ndi kusintha. Fotokodzani kuti zosintha zimenezi zili 
kumbali zonse ziwiri; mtima/maganizo ndi thupi. Zosintha zimenezi zimathanso kukhala zovuta 
kuti munthu athane nazo.

3. Awuzeni ophunzira kuti tsopano mukufuna kugawana nawo zina zokhuza kutha msinkhu.  
Afotokozereni  anthuwo zinthu izi zokhudza thupi kapena maganizo pamene munthu akutha 
msinkhu:

•	 Pali kusiyana kwa nthawi yomwe anthu osiyanasiyananso amayamba komanso 
kumaliza kutha msinkhu (anyamata ndi atsikana).  Ophunzira amadutsa mu ma gawo 
osiyana siyana akutha msinkhu malingana ndi momwe thupi lawo liriri. Ichi ndi chinthu 
choti sichingasinthidwe ndipo ndi momwe thupi liriri mwachilengedwe (thupilo 
linakonzedwa motero). Kusiyana kumeneku pakati pa anthu sichinthu chodabwitsa 
kapena chachilendo.

•	 Kawirikawiri, atsikana amayamba kuona kusintha mthupi mwawo mwansanga kusiyana 
ndi anyamata. . Kusiyana kwa kusintha kumeneku ndi kwachilengedwenso kotero 
sichinthu chodabwitsa.
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•	 Panthawi yakutha msinkhu, thupi limapanga/limatulutsa mphamvu (hormones) zomwe 
zimabweretsa kusintha mthupi komanso mumaganizo ndi mmachitidwe. Zimatheka 
kumamva kuti uli ndi mphamvu kanthawi kena, kenako ndi kumva kufooka ndi ulesi 
kanthawi kenanso. Izi sizinthu zachilendo ayi.

•	 Panthawi yakutha msinkhu, anyamata ndi atsikana amakhala ndi zilako lako zofuna 
kugonana ndi munthu. Kusintha kumeneku kumabweretsa kusintha mthupi monga 
kugunda kwambiri kwa mtima, kapena kuturuka tizilonda (msungu) kumaso kapena 
kumaliseche ukakhala ndi chilakolako chogonana. Ndikoyenera kukumbukira kuti 
kumva zilakolako kapena kumamva kukoma kwakugonana pamene ali mtulo ndi 
zinthu zomwe sizodabwitsa komanso ndi zizindikiro zathupi lomwe likugwira 
bwino nchito yake.  

•	 Njira zingapo zothandiza kuthana ndi zilakolakola zakugonana ndi monga kupukusa/
kubunyula, kulingalira mokomedwa, masewera olimbitsa thupi monga mpira 
wamiyendo, kapena kuyika maganizo awo pachina chake. Kukhala ndi Chilakolako 
chogonana sizitanthauza kuti ukagonane. Palibe choipa chomwe chingachitike ngati 
sitingagonane ndi munthu.

•	 Pamene anyamata ndi atsikana akutha msinkhu, matupi awo amasintha. Achinyamata 
ayenera kudziwa kuti pamene matupiwo akusintha, anthu amachita nawo chidwi. 
Chofunikira ni kukumbukira kukhala osangalala ndi iwe mwini komanso kugwiitsa 
ntchito luso loyankhula mwamphamvu ngati chidwi chomwe ine akuonetsa pa inu 
sichikusangalatsani. 

Ntchito 3: kusintha kwa thupi

Mphindi 35

1. Agaweni ophunzira mu magulu awiri. Lipatseni gulu lirilonse mapepala awiri akuakulu 
osalembedwa ndipo muwafunse kuti ajambulepo thupi la mnyamata ndi mtsikana amene 
akutha msinkhu. Maguluwa azindikire komanso asonyeze kuti matupi a atsikana ndi a 
anyamata akudutsa mukusinthaku.

2. Perekani pepala lokhala ndi nkhani ya: “kusintha kwa thupi potha msinkhu” (zaikidwa 
kumapeto kwa gawoli).  Funsani ophunzirawo kuti afananitse zojambula zawo ndi zojambula 
za pamapepala omwe apatsidwa. Kodi akuona kusintha kulikonse pa zinthunzi zinayizo? 

3. Werengani mokweza komanso pang’onopang’ono ndandanda wa zosintha pamene munthu 
akutha msinkhu kuchokera pa mapepala okhala ndi nkhani aja.   



52

Ntchito 4: Kupangitsa kutha msinkhu kukhala kosavuta.

Mphindi 15

1. Akumbutseni ophunzira kuti ngakhale kuti kutha msinkhu ndi nthawi yomwe imakhala 
yasangalatsa komanso yakusintha koyenera, ingathenso kukhala nthawi yovuta. Afunseni 
anthuwo kuti aganizire chinthu chimodzi chomwe ndi chochititsa manyazi kwambiri 
komanso chovuta kwa atsikana pa nthawi yomwe akutha msinkhu. Mwachitsanzo: Kwa 
atsikana: kudziwonengera zovala zawo pamene akusamba (ali kumwezi), kutchedwa “Amayi 
amkalasi”chifukwa chakumera kwa mawere, kuwagwira mawere awo asakufuna ndi zina 
zotero.  

2. Pemphani gululo kuti liganizire zomwe anzawo angathe kuchita kuti achepetse kuchita 
manyazi kotero kuti akhale omasuka ndi osangalala. Kodi atsikana angatani kuti athandizane 
okhaokha? 

Kuomba mkota

Mphindi 10

Tsimikizirani pa mfundo yoti kusintha kwa thupi ndi m’maganizo komwe kumachitika nthawi 
yotha msinkhu ndi zabwinobwino ndipo zikuimira thupi lathanzi (mwachitsanzo, kuintha kwa 
mawu, kusinthasintha m’maganizo, kukula kwa mawere ) ndipo kuti mtsikana aliyense adutsa 
mukusinthaku mosiyana ndi anzake ena.  

Ntchito ya kumapeto kwa gawo 8: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, ganizirani:
Pezani mpata othandiza atsikana ena kumvetsetsa ndi kuti akhale omasuka ndi 
kusintha kwa thupi lawo pamene akutha msinkhu.

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE; komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Pepala lokhala ndi nkhani 1: Kusintha kwa 
thupi la mkazi akamatha msinkhu

•	 Kumera tsitsi mkhwapa ndi malo ena obisika.
•	 Kukula thupi. 
•	 Kuchuluka mphamvu.
•	 Thupi limasintha kaonedwe.
•	 Chiuno chimakula.
•	 Nthiti zimacheperapo.
•	 Mabere amakula.
•	 Amayamba msambo.
•	 Nkhungu limakhala la mafuta ndipo amayamba ziphuphu.
•	 Kuwonjezera kwa thukuta/mfungo la m’thupi.
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kusintha kwa thupi mwamuna akamatha msinkhu 

•	 Kumera tsitsi ku mkhwapa, ku malo obisika, pa nkhope ndi pa mtima.
•	 Kukula thupi.
•	 Kuchuluka mphamvu.
•	 Mapewa amakula.
•	 Amakakhala ndi minyewa yambiri.
•	 Mawu amayamba akulu.
•	 Mbolo imakula.
•	 Machende amakula.
•	 Nkhungu limakhala la mafuta ndipo amayamba ziphuphu.
•	 Kuchuluka thukuta ndi mfungo la m’thupi.
•	 Amayamba kulota ndi kutulutsa umuna.
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Gawo 9
Kodi Mimba Imayamba Bwanji Kwenikweni?

Gawoli Mwachidule
 

Ophunzira aonenso zithunzi zokhunza uchembere wabwino ndi pakati.  

Pomaliza pa gawoli, ophunzira athe:
1. Kufokoza za msambo.
2. Kufotokoza mmene kutenga mimba kumachitikita.

Ola limodzi ndi theka

 9 Zolembedwa zokhudza ziwalo zoberekera za amayi ndi abambo 
zomwe zili kumapeto kwa gawoli.

 9 Potengera kupezeka kwa akatswiri a za uchembere wabwino 
mderamo, mungathe kuwapempha akatswiri kuti atsogolere gawoli. 
Komabe, onetsetsani kuti katswiriyo amadziwadi ntchito yake 
KOMANSO womasuka kugwira ntchito ndi achinyamata mosaweruza 
komanso mwaulemu pankhani zokhudza kugonana.  

 9 Mvetsetsani za zolembedwa zokhudza phunziroli. 
 9 Ngati nkotheka, perekani zolembedwazi kwa ophunzira aliyense. 
 9 Khalani okonzeka kugawana ndi ophunzira zinthu zimene 

zingawathandize kuphunzira bwino zokhunza pakati/mimba. 
Zinthunzi zingathe kukhala wamkulu wokhulupirika yemwe ali ndi 
uthenga wolondola pa nkhaniyi, zomwe zinalembedwa zokhudza 
nkhaniyi, kuchipatala chachikulu kapena cha mmudzi.  

 9 Pali mbali zina za gawoli zomwe zifunike kusinthidwa malingana ndi 
chikhalidwe chathu. Dziwani zinthu zomwe zimatengedwa kuti ndi 
zolawuli ndipo sinthani phunziroli potsatira zomwe ziri zolondola. 

Kufotokozera Gawo:

Zolinga Zaphunziroli:

Nthawi:

Zipangizo:  

Kukonzekera kwa 
Wotsogolera:
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Ntchito 1: kambiranani ntchito  kumapeto kwa Gawo 8

Mphindi 15

Chitani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitali pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 8:

MWACHIDULE:Ntchito ya kumapeto kwa gawo 8: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, ganizirani:
Pezani mpata othandiza atsikana ena kumvetsetsa ndi kuti akhale omasuka ndi 
kusintha kwa thupi lawo pamene akutha msinkhu.

Ntchito 2: Kubereka ndi chiyani?

Mphindi 45

1. Akumbutseni ophunzira kuti potha msinkhu, akazi amayamba msambo, kutanthauza kuti 
atha kukhala ndi pakati. Akumbutseninso kuti kukhala otha kutenga mimba sizitanthauza kuti 
ndiye kuti iwo ndi okonzekanso m’thupi, m’maganizo kapena m’chuma.

2. Funsani ophunzira ngati akudziwa mmene munthu mkazi amatengera pakati kapena mmene 
ana amapangidwira.

3. Onetsani chithunzi cha ziwalo zoberekera za mkazi. Mfundo zofunikira zili pa tsamba lotsatira 
lake.   

4. Onetsani chithunzi cha ziwalo zoberekera za mwamuna ndipo fotokozerani. Mfundo zofunikira 
zili pa tsamba lotsatira lake.   

5. Yankhani mafunso kuchokera kwa ophunzira.

Ntchito 3: Chinthu China Chatsopano Chokhudza matupi

Mphindi 15

1. Ikani ophunzira m’magulu a anthu awiri kapena atatu. Afunseni akambirane chinthu 
chatsopano chomwe aphunzira lero chokhudzana ndi msambo kapena kubereka.

2. Funsani ophunzira kuti akambiranenso ndi anzawo mmene mfundo zatsopanozi zingakwezere 
thanzi lawo, panopa kapena mtsogolo muno.

3. Itanani ophunzira ena kuti afotokoze maganizo awo ku gulu lonse.
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Kuomba mkota 

Mphundi 15

1. Thokozani ophunzira chifukwa chotenga nawo mbali mu zokambiranazi zomwe zimakhala 
zochititsa manyazi nthawi zambiri koma zili zabwinobwino komanso zofunikira.  

2. Akumbutseni ophunzira kuti ngakhale kutenga mimba ndi chinthu chabwinobwino ndipo 
atsikanawo matupi awo atha kukhala okonzeka kutenga pakati, ndikwabwino kukhala ndi ana 
mwakusankha osati mwamwayi.  

Ntchito ya kumapeto kwa gawo lino:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 9: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, ganizirani:
Kodi mungapite kwa ndani kuti mukapeze mfundo zolondola zokhudza umoyo?

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE; komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Pepala lokhala ndi nkhani 2: Ziwalo Zoberekera 
za Amayi ndi Abambo

Ziwalo Zoberekera za Amayi

Ziwalo Zowonekera kunja:
•	 khungu lokhala ngati makutu awiri limatchedwa milomo.
•	 Nyini ndi malo omwe mwamuna amalowetsa mbolo yake panthawi yogonana. Komanso, 

msambo ndi mwana akamabadwa amatulukira kudzera ku nyini.
•	 Pafupi ndi pamwamba pa milomo, mkati mwa makutu amenewa, muli nkongo. Nkongo ndi 

kadera ka nyini komwe kamayambitsa nyere kapena kuti mkazi adzimva kukoma pogonana. 

Ziwalo zamkati:
•	 Mayi aliyense amabadwa ndi mazira mazana ambiri m’mimba mwake. Mazirawa ndi 

ang’onoang’ono kwambiri motero kuti ndi kosatheka kuwaona ndi maso.
•	 Njira ya mazira imalumikizitsa thumba losunga mazira ndi chiberekero.  
•	 Chiberekero ndi momwe mwana amakhalamo nthawi ya mimba.  

Msambo
Msambo umachitika kamodzi pa mwezi kwa amayi ambiri, n’chifukwa chake umatchulidwa kuti 
“kumwezi.”  Nthawi zambiri, umatenga masiku osachepera atatu komanso osaposera asanu nd 
awiri.  msambo ndi chizindikiro chakuti mtsikana kapena mayi angathe kutenga mimba ngati 
agonana ndi munthu wamamuna.

Chimayambitsa msambo n’chiyani? Msambo umachitika ngati mtsikana asali ndi mimba. Pamapeto 
pa msambo uliwonse, chiberekaro chimayambanso kukonzekera kulandira kadzira komwe 
kakumana ndi umuna.  Ngati kadzira komwe kakumana ndi umuna sikafika muchiberekero mpaka 
masabata awiri kapena atatu, chiberekero chimayamba kutulutsa magazi omwe anachikutira, uku 
ndiko kusamba.    

Msambo umayamba mosiyanasiyana kwa anthu osiyana, monganso ena amatha msinkhu msanga 
kuposa anzawo. Atsikana ena amayamba kusamba ali ndi zaka zisanu ndi zinayi kapena khumi, 
ena sayamba kusamba mpaka zaka zingapo zitatha. Mzimayi amadziwa kuti wayamba kusamba 
ngati waona magazi akutuluka kumaliseche kwake. Magaziwa samatuluka ngati madzi apa mpopi, 
amatuluka pang’onopang’ono, ngati kudontha. Nthawi zambiri mzimayi amazindikira kunyowa 
kwachilendo pa zovala ake za mkati chifukwa cha magazi omwe agwera pa chovalacho. Ichi 
n’chifukkwa chake kuli kofunika kumadziwa nthawi imene umasamba pamwezi kuti udzivaliratu 
zinthu zodzitetezera kuti usaonongere zovala. 

Ngakhale kuti atsikana ambiri amasamba mwezi uliwonse, atsikana ena nthawi yawo 
idzisinthasintha. Zimatha kutenga nthawi kuti thupi lizolowere. Pakapita nthawi, msambo wake 
udzidzachitika mwadongosolo. 
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Mmene mimba imayambira 
Kukumana kwa dzira ndi mbewu ya abambo kumachitika pokha pokha ukala wakumana ndi 
dzila la mkazi. Mwamuna akalowetsa mbolo yake mu nyini amaturutsa ukala. Ukalawu umayamba 
kusambira kupita m’chibelekero kudzera pa khomo pachibelekeropo. Ngati dzira lokhwima 
lapezeka m’njiramu limatha kukumana ndi mbewu ya abambo ija ndi mimba imapangidwa. Ukala 
ungathe kupereka mimba mpaka masiku asanu ndi awiri kugonana kutachitika kale. Ngati dzira 
lakumna ndi ukala, limapita kukakhala mchiberekero momwe limakula.
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Ziwalo Zoberekera za Amayi
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Njira ya msambo  
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Mimba imayamba bwanji
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Ziwalo zoberekera za abambo

Mbolo imatha kulimba kapena kutota; sichedwa kusintha ikagundidwa. Mutu wake ndiye womwe 
umasintha mwachangu ndipo umatchingidwa ndi khungu kwa amuna omwe sanadulidwe. 
Mbolo ndi yomwe imakhala ndi njira yomwe mikodzo ndi umuna umadzera. Mbolo ndi yomwe 
imapereka umuna kwa mkazi nthawi yogonana.  

Machende ndi kathumba komwe kamakhala m’munsi mwa mbolo ndipo mkati mwake 
mumakhala timipira. Mu timipirati mumakhala umuna ndipo ndi umene umakumana ndi dzira 
kuti mimba ichitike, kuyambira pomwe munthu watha msinkhu.
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Gawo 10
Mmene Tingayankhulirane ndi Bwenzi lathu

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira akambirana ndondomeko yopangira chisankho poona ngati 
nkoyenera kuyamba kapena kupitiriza chibwenzi chogonana, ubwino 
woyankhulana ndi bwenzi lako ndi kugwiritsa ntchito luso loyankhulirana.   

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kutchula ndondomeko zopangira chisankho ngati nkoyenera 

kuyamba kapena kupitiriza chibwenzi chogonana
2. kutchula ubwino uwiri okambirana ndi bwenzi lanu.
3. kuonetsa momwe angayankhulire ndi bwenzi lawo.

Ola limodzi ndi theka

 9 choko/bolodi kapena tchati/pentopeni.
 9 cholembela ndi pepala kwa ophunzira aliyense.

 9 Unikani mafunso a mu ntchito 1 ndi kusintha molingana ndi ophunzira 
– ngati anayamba kale zogonana kapena ayi.

 9 Unikani mndandanda wa masewero omwe ali mu nthcito 3 ndikuona 
ngati pali mfundo zina zomwe zofunikira ku gulu la atsikana amu gulu 
lanu.

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa gawo 9

Mphindi 15

Chitani ntchito ya kumapeto kwa gawo lapitali pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira 
zomwe anapeza za ntchito ya kumapeto ka gawo 9:

MWACHIDULE: Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 9: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, ganizirani:
Kodi mungapite kwa ndani kuti mukapeze mfundo zolondola zokhudza umoyo? 
Mupite kwa mkulu ameneyu ndipo mukakambirane naye nkhawa zanu zilizonse 
zomwe mungakhale nazo zokhudza Gawo lino mukamaliza phunziro limeneli.

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
Wotsogolera:
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Ntchito 2: Ndili okonzeka?

Mphindi 20

1. Perekani cholembera ndi pepala kwa ophunzira aliyense ndipo alembe papepalapo 1 mpaka 
10 kumanzere.

2. Uzani gululo kuti muwerenga mafunso angapo ndipo iwo alembe eya kapena ayi. Auzeni kuti 
umenewu ndi muuni kuti atsikana adziyamba aganizira akamapanga zisankho zokhudzana 
ndi kugonana, kaya ndikoyamba m’moyo wawo kapena anayamba kale zogonana.

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
•	 Ngati ophunzira anayamba zogonana kapena ali kale ndi mwana, mafunsowa 

ayenera kusinthidwa kuti aphatikize atsikana omwe anayamba kela zogonanawo 
ndi omwe akufuna kuti ayambe. Akumbutseni ophunzira  kuti angathe kukana 
zogonana ngakhale atakhala kuti anayamba kale. 

•	 Thandizani ophunzira kumvetsetsa kuti poyankha mafunso ngati amenewa atha 
kukhala mbali imodzi ya luso lopangira zisankho ija ya – ‘imani ndi kuganiza’, 
‘ganizirani za zotsatira’ ndi ‘dziwani zoonadi’.

•	 Akumbutseni ophunzira ubwino opanga chibwenzi ndi munthu wa msinkhu 
wawo- amakhala ndi zambiri zofanana ndipo kumakhala kosavuta kuti amvane 
pa zosowa zawo ndi malire.

a. Kodi makolo anga atadziwa kuti ndimapanga zogonana angagwirizane nazo?
b. Ngati nditatenga mimba, ndine okonzeka kumupatsa chisamaliro mwanayo?
c. Kodi mwamuna yemwe ndili naye pachibwenziyu amandipanga kuti ndidzikhala 

osangalala?
d. Kodi ndidzakhala osangalala mtsogolo muno kuti ndinataya unamwali wanga pa 

msinkhu womwe ndili panowu?
e. Ngati chibwenzichi chitatha, ndidzakhala osangalala kuti ndinagonana ndi munthuyu?
f. Kodi ndili otsimikizika kuti palibe yemwe akundipangitsa kuti ndipange zogonana?
g. Kodi ndili omasuka kukamba ndi bwenzi langa zokhudza kugonana, ndi mbiri ya moyo 

wake pankhani yogonana?
h. Kodi ndili otsimikizika kuti bwenzi langa alibe matenda opatsirana pogonana kapena 

HIV?
i. Kodi ndimadziwa momwe ndingakambire zokhudzana ndikugwiritsa ntchito 

makondomu kapena njira zina zopewera kutenga mimba, HIV ndi matenda ena 
opatsirana pogonana?

j. Ndimamva kukhala otetezeka ndi bwenzi langali?
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3. Funsani ophunzira ngati atsikana ambiri amadzifunsa mafunso amenewa asanayambe kapena 
kupitiriza mchitidwe wogonana? Nchifukwa chiyani ali ofunikira?

4. Adziwitseni ophunzira kuti ngati anayankha kuti ‘ayi’ pa lina mwa mafunsowa, akuyenera 
kusiya kapena osayamba kaye mchitidwe wogonana. Zisankho zawo zapano zidzakhudza 
moyo wawo wamtsogolo, choncho ndi bwino kukhala otsimikizika asanayambe kapena 
kupitiriza mchitidwe wogonana.

Ntchito 3: Kuyankhula ndi bwenzi langa

Mphindi 45

1. Funsani ophunzira kuti alingalire za ubwino wokambirana ndi bwenzi awo zokhudzana ndi chibwenzi 
chawo kapena zogonana.  

2. Fotokozani kuti tingathe kugwiritsa ntchito luso loyankhula mwamphamvu pamene tikuyankhula 
ndi bwenzi lathu. 

Akumbutseni ophunzira za luso loyankhula MWAMPHAMVU
Ndikumva	…”	m’maganizo	momwe	akudutsamo.
“Pamene	iwe…”	zomwe	winayo	anachita	kuti	iye	amve	choncho	m’maganizo	mwake.	
“Chifukwa…”	zomwe	zinapangitsa	kuti	chochitikacho	chimupangitse	iye	kumva	choncho	
m’maganizo	mwake.	
“Ndipo	ndikufuna….	Zomwe	akufuna	kuti	zichitike	kuti	akhale	bwino.

3. Auzeni ophunzira kuti ayankhulana ndi bwenzi lawo. Auzeni ophunzira kukhala m’magulu 
anthu anayi.  

4. Gulu lirilonse likonze masewero awiri a mphindi zitatu. Sewero loyamba lionetsa mmene 
zinthu zimaonongekera pamene tikuyankhulana ndi chibwenzi chathu ndipo sewero lachiwiri 
lionetse momwe kuyankhulana kungakahlire bwino pogwiritsa ntchito luso loyankhula 
mwamphamvu. Ena mwa masewerowo atha kukhala otsatirawa:

•	 Kuyankhulana ndi bwenzi lathu zokhudzana ndi kugwiritsa ntchito kondomu.
•	 Kuyankhulana ndi bwenzi lathu zokhudzana ndi kusayamba mchitidwe wogonana  

mwansanga.
•	 Kufunsa bwenzi lanu za maganizo ake- mwachitsanzo kukhala ndi inu nokha ngati ali 

ndi zibwenzi zina.
•	 Funsani bwenzi lanu kupita nanu limodzi kokayezetsa magazi.
•	 Kufunsa bwenzi lanu ngati lingachepetse kumwa mowa.
•	 Kukambirana zokhudzana ndi kukuthandizani kuti mupitilize mphunziro anu..

5. Gulu lirilone lionetse masewero onse awiri
6. Akamaliza sewero lirilonse, funsani momwe sewero lirionse linaonetsera mmene 

tingayankhulirane ndi zibwenzi zathu.
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Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Akumbutseni ophunzira kuti zisankho zomwe akupanga lero zidzawakhudza moyo wawo 
wamawa. Atsikanawa asanayambe zogonana kapena kupitiriza mchitidwe wogonana ndi 
bwino kugwiritsa ntchito luso lopangira chisankho (kuima ndi kuganiza, kulingalira za 
zotsatira, kudziwa zoonadi) kuti atsimikizike kuti akupanga chisankho cholondola chomwe 
chili chabwino kwa iwo.

2. Kuyankhulana ndi bwenzi lathu kungakhale kovuta, koma atsikana atha kugwiritsa ntchito 
njira ya kuyankhula mwamphamvu kuti anene chomwe akufuna ndi cholinga chokhala ndi 
chibwenzi chabwino ndi chosangalala. 

3. Ntchito ya kumapeto kwa gawoli:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 10: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, 
Funsani atsikana anzanu omwe sanabwere nawo kumsonkhanowu mafunso ochokera 
pa ntchito ya ‘kodi ndine okonzeka’ ndi kuona mayankho omwe apereke.

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:   

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE;  komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 11
Kupewa mimba yosakonzekera

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira akambirana ubwino wakulera mu mabanja mwao komanso 
aphunzira njira zosiynasiyana zakulera/zolerera ndi malo omwe angapeze 
njirazi. Ili ndi phunziro labwino kwa atsikana omwe amadziletsa komanso 
omwe amachita mchitidwe wogonana. 

Pakutha pagawoli, ophunzira athe:
1. Kutchula ubwino wakulera uwiri mu mabanja mwao.
2. Kuzindikira komwe angapite mudera mwao kukapeza njira zakulera.

Ola limodzi ndi theka

 9 Choko/bolodi kapena tchati/pentopeni.
 9 Wotsogolera akuyenera kubweretsa zipangizo zoyenerera zomwe 

zingathe kuonetsa njira zolelera zomwe ophunzirawo akuzidziwa, 
momwe zimagwirira ntchito, ubwino ndi kuipa kwa njira iliyonse.

 9 Itanani mzamba wamuderalo, namwino, munthu woyendera timagulu 
tam’madera osiyanasiyana kapena wogwira nchito ku bungwe loti si la 
boma lomwe limagwira nchito zakulera kuti akhale nawo mu gawoli. 
Muwapemphe anthuwa kuti akhale okonzeka kulankhulapo zokhudza 
njira zakulera ndi komwe anthu ali pamalopo angakapeze njirazi. 
Mlendoyi adzatsogolera zochitika/ntchito 4 m’munsimu. Gawanani 
dongosolo la gawoli ndi mlendoyi kuti iye athe kuzindikira zomwe 
akuyenera kuchita. Muyitaneni iye kudzakhalapo mu gawo lonse ngati 
angakonde kutero.

 9 Katengeni zitsanzo zanjira zolelerazi kuchokera ku chipatala cha 
m’deralo, malo ogulitsa mankhwala kapena mupempheni mlendo 
abweretse zitsanzozi. Ngati sikotheka kutero, gwiritsani nchito zinthuzi 
zomwe mwapatsidwa.

 9 Pangani mapepala okhala ndi nkhani 3: Mmene Tingagwiritsire ntchito 
kondomu, ndipo fufuzani ngati pali njira zolelera m’deramo.

Kufotokozera kwa 
gawoli:

Zolinga zaphunziroli:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa gawo 10

Mphindi 15

Chitani ntchito ya kumapeto kwa gawo lapitalo pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 10:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa Gawo 10
Kodi mungapite kwa ndani kukapeza uthenga wolondola wokhudza mafunso a 
zaumoyo? Pitani kwa munthuyu ndikukakamba naye nkhawa zanu kuchokera mu 
phunziro lalero.
Gawanani mfundo zomwe mwaphunzira lero ndi mnzanu yemwe mumamukhulupirira. 
Kodi anatani pa zomwe munamuuzazo? Ndi uthenga wanji womwe unali wachilendo 
kwa iye?

Ntchito 2: Ubwino ndi kuipa kwa kulera

Mphindi 20

1. Akumbutseni ophunzira mu gawo lapitalo tinakambirana 1) zomwe akufuna mu chibwenzi 2) 
ngati akufuna kudziletsa  kugonana kapena ayi 3) kukambirana ndi bwenzi lanu zokhudzana 
chibwenzi chanu 4) ngati mwasankha kumagonana, gwirizanani momwe mungadzitetezere ku 
mimba ndi HIV. Akumbutseni ophunzira kuti chibwenzi chilichonse chatsopano chimapereka 
mwayi kwa mtsikana kuti aunikenso zofuna zake, chibwenzi chake ndi zisankho zake. 
Aunikireni kuti ngakhale atakhala kuti amagonana mu chibwenzi choyamba, sizikutanthauza 
kuti chibwenzi chomwe ali nacho pano.

2. Funsani ophunzira kuti afotokoze zomwe anamvapo zokhudzana ndi kudziletsa kapena 
kulera. Wotsogolera atha kufotokozera kuti kudziletsa ndiye njira yokhayo yodalirika yopewera 
kutenga mimba. Pali njira zolelera zomwe zingagwiritsidwe ntchito popewa mimba. Pali njira 
zomwe zimakhala zakanthawi pang’ono monga mapilitsi, makondomu, majekiseni ndi lupu 
komanso njira zokhazikika monga kutseketsa kwa amayi ndi abambo.

3. Gawani ophunzira mu magulu awiri. Auzeni kuti apanga mtsutso wa ubwino ndi kuipa kwa 
kulera.

4. Gulu la “ubwino” liganizire za phindu lirilonse lomwe limabwera kamba ka kulera kwa amayi, 
abambo, banja komanso dziko.

5. Gulu la “kuipa” liganizire za kuipa kulikonse kobwera chifukwa cha kulera kwa amayi, abambo, 
banja komanso dziko.

6. Perekani nthawi ya pakati pa mphindi zisanu ndi zisanu ndi ziwiri kuti maguluwa akonzekere 
mfundo zawo.

7. Abweretseni maguluwa pamodzi ndikupanga mtsutso poonetsetsa kuti mbali iliyonse ili ndi 
mpata wofotokoza mbali yawo.
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Ntchito 3: Ndikudziwa ndi zabwino kwa ine koma…

Mphindi 15

1. Fotokozani kuti monga kutsuka mkamwa, kudya masamba, kapena kulemba  ntchito 
ya kusukulu, ngakhale titadziwa kuti zinthu izi ndizotithandiza, nthawi zina sitimachita. 
Akumbutseni ophunzira kuti amva zifukwa zambiri za ubwino wogwiritsa ntchito njira zolelera 
komabe si onse omwe amagwiritsa ntchito.

2. Funsani ophunzira chifukwa chomwe atsikana ena samadziletsa. Afunseninso chifukwa 
chomwe atsikana ena omwe amachita mchitidwe wogonana samagwiritsa ntchito njira 
zolelera. 

3. Ndi chifukwa chiyani anyamata ena samadziletsa? Ndi chifukwa chiyani anyamata ena omwe 
akuchita mchitidwe wogonana samagwiritsa ntchito njira zolelera? 

4. Funsani ophunzira chomwe chingachitike kuti anyamata kapena atsikana ayambe 
kumagwiritsa ntchito njira zolelera.

Ntchito 4: Njira za kulera

Mphindi 30

1. Mlendo yemwe wabwera kudzayankhula afotokoza ubwino wa kudziletsa komanso 
aonetsa njira zosiyanasiyana za kulera, ndi ubwino komanso kuipa kwa njira iliyonse. Auzeni 
ophunzira kuti akhale omasuka kufunsa mafunso pamene akumvetsera kufotokozera za njira 
zosiyanasiyanazi.

2. Funsani ophunzira kuti amvetsere woyankhulayo ndipo asankhe njira yomwe 
angamadzagwiritse ntchito akadzaganiza zoyamba kugonana.

3. Ngati ophunzira akuchedwa kufunsa mafunso pa za njira iliyonse, mutha kuwauza kuti 
alembe papepala kapena mutha kuganizira za mafunso omwe atsikana kapena amayi ambiri 
m’madera osiyanasiyana amakhala nawo ndipo mukhoza kuwafunsira malo mwawo.  

4. Awuzeni ophunzira komwe angakapeze njira za kulera zosiyanasiyanazi.  
5. Patsani ophunzira aliyense pepala lokhala ndi nkhani 3: Mmene tingagwiritsire ntchito 

Kondomu ndi kuyankha mafunso omwe angakhale nawo pamodzi ndi njira ina za kulera 
zomwe zafotokozeredwa mu gawoli.

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Athokozeni ophunzira potenga nawo mbali pa zokambiranazi zomwe zimachititsa manyazi 
koma ndi zbwinobwino komanso zofunikira.  

2. Akumbutseni ophunzira za ubwino wa kudziletsa.
3. Akumbutseni ophunzira kuti ngakhale kutenga mimba chili chinthu chabwinobwino, kukhala 

ndi mwana mwakufuna osati mwangozi ndi kwabwino kwa mayi, mwana, banja komanso dziko.   
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4. Akumbutseni ophunzira komwe angakapeze njira za kulera zosiyanasiyanazi. 
5. Ntchito ya kumpeto kwa gawo lino:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 11: 
Kuyambira pano mpaka mutakumananso, pezani:
Kodi anthu amatenga kuti makondomu ndi mapilitsi mu dera mwanu?

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 11: 

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE;  komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Pepala lokhala ndi nkhani 3: Mmene 
tingagwiritsire ntchito kondomu

•	 KOYAMBA: Fufuzani kondomuyo poona tsiku lolekezera kugwiritsa ntchito. Osagwiritsa 
ntchito ngati ili ndi penapaliponse pobooka kapena inadutsa nthawi yake yogwiritsa ntchito.

•	 KACHIWIRI: Mosamala tsegulani paketi ya makondomu posuntha kondomuyo mbali imodzi. 
Osagwiritsa ntchito mano kapena zikhadabo zanu potsekulira paketi ya makondomu. 

•	 KACHITATU: Finyani nsonga ya kondomu. 

•	 KACHINAYI: Pamene mbolo yatota, ikani kondomu ku nsonga kwa mboloyo. Kwinaku 
mutagwira nsonga ya kondomu, vekani mboloyo kondomuyo mpaka kutsinde kwa mbolo. 
Mungapange zimenezi ndi kondomu ya abambo komanso ya amayi. 

•	 KACHISANU: Mukamaliza kugonana, tulutsani mbolo nthawi yomwe mwangomaliza 
kukodzera. Gwirani kondomuyo pa tsinde la mbolo yanu ndikuyitulutsa isanafote. 

•	 POMALIZA: Mangani mfundo pa kondomuyo kuti mupewe kutaikira ndipo mosamala 
katayeni.  

KUMBUKIRANI:
•	 Ndi kofunikira kuyamba mwakambirana kaye ndi bwenzi lanu zogwiritsa ntchito kondomu 

musanayambe kugonana.
•	 Musagwiritse ntchito mafuta ophikira, mafuta odzola mwana kapena am’thupi pofuna 

kufewetsa kondomu. Zimenezi zimapangitsa kuti kondomu iwonongeke. Ngati kondomu 
yaphulika, ndi bwino kutulutsa nthawi yomweyo. Ina yatsopano ingathe kugwiritsidwa ntchito. 
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•	 Musagwiritse ntchito kondomu kawiri. Gwiritsani ntchito kondomu yatsopano nthawi iliyonse 
mukugonana.

•	 Makondomu adzigwiritsidwa ntchito kamodzi kokha basi.
•	 Makondomu omwe afewetsedwa adzigwiritsidwa pogonana kudzera ku nyini kapena ku 

mtumbo ndipo adzivalidwa nthawi iliyonse yomwe mukufuna kuyamba kugonana. 
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Gawo 12
Thumba la katengedwe ka HIV Ndi Matenda 
Opatsirana Pogonana 

Gawoli mwachidule
 

Ophunzira atenga zinthu kuchokera mu thumba la zinthu ndikupeza 
ubale omwe ulipo pakati pa chida chomwe atenga ndi HIV/Edzi    

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kuzindikira mfundo zoopsa zokhudzana ndi kachirombo ka HIV/Edzi. 
2. Kufotokoza njira za momwe angapewere kachirombo ka HIV.

Ola limodzi ndi theka

 9 “Thumba la katengedwe”* Kapu yomwera madzi; chithunzi cha mwamuna 
ndi mkazi atagwirana manja; chipanda chopanda mowa; pepala la mawu 
olembedwa kuti “kudziletsa”; kondomu ya abambo kapena chikutiro cha 
kondomu; chidole; ndalama; mankhwala olerela; mankhwala a nsikidzi; 
mpira; foni; diploma; mphete ya ukwati; chithunzi chosonyeza mwambo 
wa chinamwali; chithunzi cha mkazi yemwe ali ndi diso lakuda. Ngati 
chimodzi mwa zinthuzi palibe, tikhoza kungojambula.  Thumba loti muike 
zinthuzi.  

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni.

 9 Itanani namwino, kapena munthu wogwira ntchito ku bungwe 
lomwe si laboma pankhani za matenda opatsirana pogonana ndi HIV 
kuti adzakambe za HIV. Musanayambe gawoli, tolelani zinthu zonsezi 
ndikuziyika m’thumba.

 9 Onjezeraninso thumba lina lomwe mukhalemo mfundo zabodza 
zokhudzana ndi HIV. 

 9 Unikaninso zolembera za “zinthu zathumba la katengedwe ka HIV 
ndi mgwirizano wake ndi Matenda opatsirana pogonana ndiponso 
kachirombo ka HIV” zomwe zili kumapeto kwa gawoli.

Kukonzekera Gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 11

Mphindi 15

Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitali pofunsa ophunzira kuti afotokoze zotsatira 
za ntchito ya kumapeto kwa Gawo 11:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa Gawo 11
Kodi anthu amakapeza kuti makondomu ndi mapilitsi olelera m’dera mwanu?

Ntchito 2: Thumba la katengedwe

Ola limodzi ndi mphindi khumi

1. Gawani ophunzira m’magulu a ophunzira atatu kapena anayi pagulu. 
2. Yendetsani kathumba kaja mozungulurandipo mosayang’anamo aliyense atolemo kanthu. 

Yendetsani thumbalo mpaka zinthu zonse zili m’thumbalo zitatha.  
3. Funsani gulu lirionse kuti likambirane za chinthu chomwe asankhacho kuti chikugwirizana 

bwanji ndi kachirombo ka HIV kwa mphindi zisanu.
4. Funsani ophunzira kuti afotokoze zomwe akambirana m’magulumo ku gulu lonse za momwe 

chinthu chomwe anasankha chikugwirizirana ndi kachirombo ka HIV.
5.  Thokozani gulu lirilonse ndipo onjezerani kufotokoza ndi kutsimikizira pa chinthu chilichonse 

chomwe chinafotokozeredwa pogwiritsa ntchito uthenga omwe uli papepla lomwe lili 
kumapeto kwa gawoli.

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Kumapeto kwa gawoli kuli kufotokozera za chinthu china chilichonse chomwe 
chatulutsidwa kuchokera m’thumba muja mogwirizana ndi kachirombo ka HIV. 
Komabe, achinyamata ali ndi luso lapadera ndipo akhoza kubweretsa mfundo zina 
kuwonjezera pa zimenezi. N’koyenera kuti zilandiridwenso.  

6. Akamaliza ntchito ya kutola mu thumbayi, kambiranani pogwiritsa ntchito mafunso awa:

•	 Ndi ziti zomwe mumadziwa kale?
•	 Ndi ziti zomwe zinali zachilendo kapena zothandiza kwa inu?

7. Patsani ophunzira zinthu zomwe angawerenge kuti ziwathandize kumvetsetsa za HIV ndi 
matenda opatsirana pogonana. Afotokozereni zokhudza kuyezetsa komanso chithandizo 
chokhudza HIV ndi matenda opatsirana pogonana chomwe munthu ungapeze 
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Kuomba mkota pagawoli

Mphindi 10 

1. Bwerezani mwachidule mfundo zofunikira zonse m’gawoli. Fotokozani momwe mungapewere 
kapena kuchepetsa mwayi wotenga kachirombo ka HIV: Kudziletsa , kukhala ndi bwenzi 
limodzi ndipo bwenzi limodzilo likhalenso ndi iweyo wekha,komanso kugwiritsa ntchito 
kondomu nthawi zonse moyenerera.

2. Apatseni ophunzira zoti akawerenge zomwe zingawathandize kuphunzira zambiri zokhuza 
HIV ndi Matenda opatsirana pogonana ndi kuyezetsa.

3. Uzani ophunzira kuti ndi zosadabwitsa ndipo ndi zabwinobwino kuti anthu ena akhale ndi 
manyazi komanso osatakasuka ndi nkhani zokhudzana ndi HIV komanso matenda opatsirana 
pogonana. Komabe mpofunika kupeza nzeru zolondola zokhudzana ndi nkhaniyi ngakhale 
njira zake zitakhala zochititsa manyazi motani.

Ntchito ya kumapeto kwa gawoli:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 12: 
Kuyambira pano mpaka mutakumananso, ganizirani:
Funsani anthu m’dera mwanu zokhudzana ndi HIV. Ngti mutamva uthenga osiyana 
ndi zomw mwaphunzira lero, bweretsani nkhani imeneyo ku phunziro lotsatira kuti 
udzakambirane.

Kambiranani za momwe phunziro lotsatira lidzayendere:  
 
•	 NTHAWI; 
•	 MALO; komanso 
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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  Zinthu za m’thumba la katengedwe ka HIV ndi  
   mgwirizano wake ndi Matenda opatsirana 

pogonana komanso kachilombo ka HIV

Kapu yomwera madzi; mpira; telefoni
•	 Palibe kufalikira kwa kachilombo ka HIV komanso matenda opatsirana pogonana kudzera 

m’kapu yomwera madzi, chotsekulira chitseko, foni, masewera ndi zina zotere. Zimenezi 
zimatchedwa kukhudzana wamba. Kachilombo ka HIV ndi matenda opatsirana pogonana 
safalikira kudzera mu kukumbatirana, kugwiritsa ntchito mpando umodzi ndi zina.  

•	 Zinthu zamadzi zomwe zimafalitsa matendawa ndi monga: magazi, umuna, ukazi ndi mkaka 
wamawere. Malovu samafalitsa kachilombo ka HIV.  

Chithunzi cha mwamuna ndi mkazi atagwirana manja
•	 Anthu awiriwa pachithunzipo akuchepetsa kufalikira kwa kachilombo ka HIV ndi matenda 

opatsirana pogonana chifukwa akugonana awiriwa basi  
•	 Kukhala ndi abwenzi angapo ogonana nawo pa nthawi imodzi zimawonjezera chiopsezo 

chotenga kachilombo ka HIV. 

Chipanda chopanda mowa  
•	 Mowa umasokoneza kuganiza kwa munthu koyenera, kotero umatha kupangitsa munthu 

kuchita zinthu zomwe zingamuike pachiopsezo chotenga kachirombo Ka HIV ndi matenda 
ena opatsirana pogonana. 

•	 Mowa umachititsa mtsikana kukhala pachiopsezo chogwiriridwa. Ngakhale atakana kugonana 
ndi munthu, mowa ungathe kumulepheretsa iye kukakamira pa chisankho chakecho. 
Mwamuna amene waledzera samavomera mtsikana akamukanira kugonana naye. 

•	 Anyamata ndi atsikana omwe aledzera amapanga zisankho mosaganiza zimene sangapange 
ali osaledzera.  

•	 Mowa ungapangitse munthu kuyamba waiwala kaye za chidziwitso chomwe ali nacho pa za 
matenda opatsirana pogonana komanso kachilombo ka HIV ndipo amatha kugwiritsa ntchito 
kondomu molakwika kapena kuchita zomwe sakadachita akanakhala kuti sanaledzere.  

 
Kudziletsa
•	 Kudziletsa ku m’chitidwe uliwonse wogonana ndi chisankho chabwino zedi kwa achinyamata.
•	 Kudziletsa ndiye njira yokhayo yapamwamba zedi yopewera mimba, matenda opatsirana 

pogonana ndi kachirombo ka HIV.
•	 Kumawalola ophunzira kulimbikira maphunziro awo.   
•	 Achinyamata ayenera kukhala okonzeka pa za nthawi yomwe angayambe kugonana.
•	 Achinyamata ayenera kupeza anzawo omwe angathe kuwalimbikitsa pa chisankho 

chakudziletsa. Ayeneranso kudziwa zambiri zokhudzana ndi mimba ndi matenda opatsirana 
pogonana ndi, kupewedwe ka mimba ndi kapewedwe ka matenda opatsirana pogonana.

•	 Achinyamata ayenera kupeza chithandizo ngati wina akuwaumiriza kuchita nawo chiwerewere.
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Kondomu ya amuna
•	 Imathandiza kupewa kufara kwa matenda opatsirana pogonana komanso kachirombo ka HIV 

pamene yagwiritsidwa ntchito moyenerera.
•	 Makondomu ndi otetezeka.  

Chidole
•	 Kupatsirana kwa kachirombo ka HIV kuchokera kwa amayi kupita kwa mwana kumachitika 

pamene mayi yemwe ali ndi kachirombo ka HIV apatsira mwanayo kudzera mu mkaka 
wamawere, pobereka, ndi nthawi yomwe akutenga kumene mimba. Ngati mayiyo akumwa 
ma ARV, pamakhala mwayi wonse woti mwanayo asapatsiridwe kachilomboko.  

•	 Njira yoyenera ya momwe mayi amene ali ndi HIV angayamwitsire mwana wake, zimadalira 
chisankho cha mwini wakeyo komanso thanzi la mayiyo ndi zinthu zomuzungulira iye. 
Kuyamwitsa mwana mwakathithi kumafunika miyezi 6 yoyambirira kwa mayi amene 
ali ndi kachilomboko kupanda apo kusinthanitsa ndi mkaka wina nthawiyi isanathe 
kumavomerezedwa ngati zili zotheka. Ngati zili zovomerezeka, zotheka, zotchipa komanso 
zoti angakwanitse, kuyamwitsa mwana mkaka womwe siwamumawere kwa amayi omwe ali 
ndi kachilombo ka HIV kumalimbikitsidwa.

•	 Pali udindo waukulu womwe umafunika pamene wakhala bambo wa munthu ukadali 
ku sukulu. Mwachitsanzo, bamboyo amakhala ndi nthawi yochepa yosewera ku bwalo la 
zamasewera ndipo amafunika nthawi yambiri yogwira ntchito kuti apeze chakudya, pogona, 
makhwala, zovala ndi zina zambiri zoti apereke kwa mwana ndi mayi wamwanayo.  

Ndalama
•	 Amene alibe ndalama amatha kupanga zinthu zomwe zimawaika pachiopsezo chotenga 

kachilombo ka HIV chifukwa chofuna kupeza ndalama. Mwachitsanzo, mtsikana atha kuchita 
chiwerewere ndi munthu wamkulu, kapena kuchita chiwerewere mosadziteteza kapena 
kusinthanitsa thupi lake ndi ndalama kapena chakudya. 

•	 Kusinthanitsa matupi ndi zinthu monga ndalama, zovala, sopo kuchitiridwa ubwino ndi zina, 
kumaika atsikana pachiopsezo chifukwa choperewera mphamvu zokambapo maganizo awo 
pa zakugonana modziteteza.

•	 Ngakhale nthawi zovuta zimapangitsa anthu kupanga zisankho zomwe sakufuna, nthawi zina 
anthu mwakufuna kwawo amatha kuchita m’khalidwe wogonanawo pofuna kupeza zinthu zoti 
atha kukhala bwino bwino ngakhale atati alibe. Pali chiopsezo chachikulu tikamasinthanitsa 
matupi athu pofuna kupeza foni ya mmanja, tsitsi labwino kapena mowa.   

Njira ndi mapilitsi olerela
Njirazi zimathandiza kwambiri ku kapewedwe ka mimba koma sizimathandiza kupewa kufalikira 
kwa HIV ndi matenda opatsirana pogonana.

Nkhanza 
•	 Nthawi zina achinyamata sakhala ndi mwayi wosankha kugonana kapena ayi kugwiritsa 

ntchito kondomu kapena ayi akakhala kuti wachimatayo akumumirizidwa kuti agonane 
kapena waledzera.
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•	 Achinyamata ayenera kumapewa kupita ku malo owopsa kapena ayenera kamakhala pagulu.
•	 Ngati wachinyamata akuchita mantha kapena akuona kuti akukakamizidwa ndi munthu wina 

ndi bwino kuwuza wamkulu wothandiza za mantha awo.
•	 Anyamata ayenera kuganizira zochita zawo kwa atsikana komanso amayi. Ngakhale ataona 

abambo womwe amawapatsa ulemu akuchitira nkhanza mtsikana kapena mzimayi, iwo 
akuyenera kukhala ozindikira omwe angathe kusinthitsa m’khalidwe wa nkhanzawo.  

•	 Ngati mtsikana wagwiriridwa, ayenera kufunsa munthu wamkulu kuti apite naye kuchipatala.     

Diploma 
•	 Aliyense atha kutenga kachilombo, ngakhale ophunzira kwambiri.
•	 Kuphunzira kumapereka mwayi wodzakhala pabwino mtsogolo ndi ntchito zabwino.
•	 HIV kapena mimba ndi kukhala mzibambo pamene sunakonzeke, zingathetse maloto a 

maphunziro.

Mphete ya ukwati
•	 Banja limamuteteza munthu ku kachirombo ka HIV ngati anthu onsewo ayezetsa, alibe 

kachoromboko, ndipo akukhala okhulupirika kwa wina ndi mnzake. 
•	 Kwa ena, kudikilira osagonana mpaka m’banja ndi mbali ya chipembedzo chawo. 
•	 Ena amaona kuti kugonana ndi kwaphindu kwambiri ngati kwasungidwira m’banja. 
•	 Patha kukhala kukambirana ngati  kusagona  mpaka mu banja kuli kotheka- nkhaniyi ndi 

yofunika kwambiri ndipo iyenera kulandiridwa ndi manja awiri.
•	 Kwa atsikana achichepere, kulowa m’banja kukutanthauza mapeto a maphunziro awo ndi 

chiyembekezo cha tsogolo labwino komanso kuwaika pachiopsezo cha HIV. 

Chizindikiro cha chinamwali 
•	 Kwa zinamwali zomwe mumakhala mdulidwe, kachilombo ka HIV kangafare kuchokera kwa 

yemwe ali ndi kachiromboko kupita kwa amene alibe ngati agwiritsa ntchito chida chimodzi 
komanso chosawilitsidwa mokwanira. 

•	 Mduludwe wa amuna ngati utachitidwa molongosoka ndi motsata mwambo, ungathandize 
kuchepetsa kufara kwa kachirombo ka HIV.

•	 Miyambo yachinamwali yomwe imalimbikitsa achinyamata kugonana ndi akuluakulu 
kapena anyamata anzawo, kapena kumwa mankhwala opatsa mphamvu zokhuza kugonana 
kungalimbikitse kufara kwa kachirombo ka HIV/EDZI chifukwa kumalimbikitsa achinyamata 
kuyamba m’chitidwe wogonana asanankhime.  
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Gawo 13
Kupewa kugonana mwakusafuna

Gawoli Mwachidule 
 

Ophunzira akambirane zogwilira/kugonana kosafunika ndi zomwe 
angachite kuti adziteteze okha.

Pomaliza pa phunziro ophunzira athe kuchita izi:
1. Amvetsetse kuti munthu atha kukakamizidwa kugonana kudzera 

m’maganizo kapena mogwiritsa ntchito mphamvu.
2. Tchulani njira zomwe zingathandize kupewa malo osakhala bwino kapena 

nyengo zomwe zingaike munthu pa chiopsezo cha kugonana kosafunika.
3. Dziwani komwe mungapite kuti mukapeze chithandizo

Ola limodzi ndi theka

 9 Palibe.

 9 Mukuyenera kupezeratu kumalo komwe atsikana omwe achitiridwa 
nkhanza zokhuzana ndi kukamizidwa kuchita zogonana kapena 
kugwirilidwa angakapeze thandizo

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa Gawo 12

Mphindi 15

Kambiranani za ntchito ya kumapeto kwa Gawo 12 pofunsa ophunzira kuti akambirane zomwe 
anapeza kuchokera ku ntchitoyo:

MWACHIDULE: Ntchito ya kumapeto kwa  Gawo 12
Funsani anthu m’dera mwanu zokhudzana ndi HIV. Ngti mutamva uthenga osiyana 
ndi zomw mwaphunzira lero, bweretsani nkhani imeneyo ku phunziro lotsatira kuti 
udzakambirane.

Kufotokozera za 
Gawoli:

Zolinga za phunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
Wotsogolera:
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Ntchito 2: Nkhani ya Maiwase

Mphindi 25

Werengani nkhani ya Maiwase ku gulu lonse.

Nkhani ya Maiwase
Maiwase ndi wa zaka 14. Amakhala ndi makolo ake ndi msuwani wake Dabwiso.  Dabwiso 
amakonda kumugwira mabere ndi matako ndi kumaseka.  Maiwase akumuopa koma chifukwa 
choti ndi msuwani wake, samanena kalikonse.Tsiku lina  Maiwase atabwera kuchokera ku msika 
anapita ku bafa kukachapa ndi kusintha zovala.  Dabwiso analowa mnyumba yekha ndipo iye 
anamumva akubwera ku bafa. Iye anati “kodi ndiwe Maiwase?” ndipo anatsekula chitseko.

1. Mukamaliza kuwerenga nkhani ya Maiwase, funsani gulu kuti likuganiza kuti chotsatira 
chikhala chiyani.

2. Funsani odzipereka angapo kuti afotokoze mathero a nkhani ya Maiwase.  
3. Kodi Maiwase akadatani kuti apewe zimenezi?  

Ntchito 3: Nkhani ya Lucy

Mphindi 30

Werengani nkhani ya Lucy ku gulu lonse.

Nkhani Ya Lucy
Lucy ndi wa zaka 15 ndipo ali ndi achemwali ake aang’ono kwa iye anayi. M’banja mwawo 
muli mavuto azachuma ndipo amathandiza mayi ake popita kumsika kukagula ndi kugulitsa 
katundu tsiku ndi tsiku. Nthawi zonse popita kumsikaku Lucy amayimitsidwa ndi mwini 
wa bala ina yamudelaro yemwe wakhala akumufunsira ubwenzi. Munthuyu ndi wamkulu 
komanso amadwala. Mayi a Lucy ndi azakhali ake amuuza kuti ndi chinthu chonyaditsa kuti 
bambo ameneyu wasonyeza chidwi mwa iye ndipo amulimbikitsa kuti akakambe naye. Lucy 
wakana chifukwa mwamunayu ndi wamkulu komanso iye sanamukonde komabe apitiriza 
kumukakamiza... 

1. Mukamaliza kuwerenga nkhani ya Lucy, funsani gulu kuti likuganiza kuti chotsatira chikhala 
chiyani.

2. Funsani odzipereka angapo kuti afotokoze mathero a nkhani ya Lucy.  
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3. Kodi Lucy akadatani kuti apewe zimenezi?  
4. Afunseni anthuwo zomwe zikufanana mu nkhani ya Lucy ndi nkhani ya Maiwase
5. Fotokozani kuti ngakhale kuti mphamvu sizinagwiritsidwe ntchito pa Lucy, anthu 

amamukakamiza kudzera m’maganizo kuti apange zomwe iye samafuna. 
6. Ndi nthawi ziti kapena malo otani omwe atsikana amakhala pa chiopsezo chogonedwa 

monyengeleredwa/mokakamizidwa m’madera athu?
7. Atsikana angatani kuti apewe nthawi ndi malo oopsawa mu dera lathuli?
8. Kodi anyamata, atsikana, makolo atsogoleri, apolisi ndi anthu amudera angatani kuti mchitidwe 

wonyengelera/kukakamiza atsikana kugona nawo uthe?

Ntchito 4: Kupeza thandizo

Mphindi 10

1. Afunseni ophunzira zina mwa zovuta zomwe zingachitikire atsikana omwe agonedwa 
mokakamizidwawo. Muyembekeze mayankho otsatirawa:

•	 Mimbayo sakonzekera,kutenga matenda  opatsirana pogonana kapena kachirombo 
koyambitsa Edzi.

•	 Kudzikayikira/ kudzidelera.
•	 Kukhala wokhumudwa/wosadzidalira/
•	 Kusasangalala ndi kugonana kulikonse komwe angadzachite mtsogolo.
•	 Kuziona ngati chinthu chongogwiritsidwa ntchito ndi kutayidwa.

2. Kodi Maiwase ndi Lucy angapite kuti kukafuna chithandizo. Angatani ngati anthuwo 
sakuwakhulupirira kapena sakuchitapo kanthu poyambirira atawafotokozera?

3. Perekani malo ena omwe angathandize ndi kukumbutsa ophunzirawo kupeza ndi kuzindikira 
akulu akulu omwe angathe kuwathandiza mu mabanja mwawo. Mfundozi zikhale kuti 
zinapezedwa kale ndi Wotsogolera maphunzirowa asanayambe.  

4. Werengani ndakatulo ya “kuima Nji”.  

Kuima Nji
Yolembedwa ndi Eunique Jones

Kudzinyadira kwathu kunasokonezedwa nthawi ina m’mbuyomu
Koma ife tinapulumuka kotero izi sitizadzipatsa mpata wochitikanso

Tadutsa mikwingwirima kuti tifike pano
Ndipo mumikwingwirimamu kugwa kunalipo

Koma Nji tayima mpaka kumapeto
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5. Funsani ophunzira akuganiza kuti Ndakatuloyi ikutanthauza chiyani? Akumbutseni 
anthuwo za zinthu zomwe ali nazo (zomwe zinakambidwa kale mu ntchito zapitazo) zomwe 
zingawathandize kuwateteza ndi kuwatsogolera pamene akudutsa munthawi yowawitsa. 

Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Auzeni ophunzira kuti poonjezera kukhala zoopsa, kugonana pakati pa munthu wamkulundi 
mwana ndi mlandu m’maiko ena ambiri. Bwerezaninso zomwe atsikana omwe akakmizidwa 
kuchita zogonana angachite kuti apeze thandizo.

2. Akumbutseni ophunzira za luso la kuyankhula mwamphamvu: 
“Ndikumva …”   “Pamene iwe…”  “Chifukwa…” ndipo Ine ndikufuna…”

 
Ntchito ya kumapeto kwa gawoli:

Ntchito ya kumapeto kwa Gawo 13: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, pezani:
Kambiranani ndi munthu wamkulu mmene moyo ngati mtsikana umakhalira m’dera 
mwanu ndipo afunseni kuti adzithandiza kutetezani.

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE; komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 14
Mfundo Zofunikira m’Moyo, Ndalama ndi Mphatso 

Gawoli mwachidule
 

Pogwiritsa ntchito mtengo wa ndalama, ophunzira awone mgwirizano 
womwe ulipo pakati pa kapezedwe ndi kagwiritsidwe ntchito ka ndalama 
ndi makhalidwe owopsa. 

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kudziwa chifukwa chomwe kugonana pofuna kupeza ndalama kuli 

koopsa.  
2. Kudziwa mmene kufuna kupeza ndalama kapena katundu 

zingakhudzire zisankho zokhudzana ndi kugonana.
3. Kupeza njira zochepetsera makhalidwe owopsa okhudzana ndi 

kugonana pofuna kupeza ndalama.      

Ola limodzi

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni.
 9 Pepala limodzi ndi cholembera kwa wophunzira aliyense (njira ina: 

gwiritsani ntchito timitengo kuti alambele pansi).  

 9 Palibe .

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya Gawo 13

Mphindi 10

Chitani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitalo pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 13:

MWACHIDULE: Ntchito ya kumapeto kwa gawo 13
Kambiranani ndi munthu wamkulu mmene moyo ngati mtsikana umakahlira m’dera 
mwanu ndipo afunseni kuti adzithandiza kutetezani.

Kukonzekera Gawo:

Zolinga zaphunziro:

Nthawi:

Zipangizo: 

Kukonzekera kwa 
wotsogolera:
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Ntchito 2: Mtengo wa Ndalama

Mphindi 30

1. Funsani wophunzira aliyense kuti ajambule mtengo (papepala ngati ali nalo ngati palibe ajambule 
pansi). Awuzeni kuti mtengo uliwonse ukhale ndi masamba akulu akulu pakati pa 8 ndi 10 ndi mizu ikulu 
ikulu yosachepera 5 ndipo isapitirire 8. Thunthu la mtengowo likhoza kukhaloa laling’ono. Awuzeni kuti 
masamba amtengowo ndi zomwe amagwiritsira ntchito akapeza ndalama zawo. Awuzeni kuti alembe 
mawu kapena kujambula zithunzi (m’masambamo) za zinthu zomwe amagwiritsira ntchito ndalama 
zawo. Tsamba lirilonse likhale ndi chinthu chimodzi chokha. Fotokozani kuti mizu ya mtengowo ndi njira 
zonse zomwe wophunzira aliyense amapezera ndalama. Uzani wophunzira aliyense kuti alembe mawu 
kapena ajambule chithunzi (pa mizu) za mmene amapezera ndalama zawo. 

2. Funsani ophunzira:

•	 Ndi masamba ati amene anali ndi zinthu zomwe zili zofunika kwambiri kwa inu?
•	 Ndi masamba ati amene ali ndi zinthu zomwe ndi zosafunikira komabe mumazifuna? 

N’chifukwa chiyani mukuzifunabe?
•	 Pali njira zina zomwe anakachepetsera kugwiritsa ntchito ndalama?   

3. Funsani ophunzira aone mmene amapezera ndalama. Funsani:

•	 Kodi ndi ubwino ndi kuipa kwanji komwe kungadze chifukwa cha njira zanu zopezera 
ndalamazo?

•	 Kodi pali zina mwa zinthu zomwe mumazifuna koma mutha kukhala bwino bwino 
ngakhale patakhala kuti palibe kotero kuti simungafune kupeza ndalama zochuluka?

•	 Pali zina mwa njira zomwe mumapezera ndalama zanu zomwe zikukuyikani pa 
chiwopsezo ku mliri wa HIV?    

4. Funsani ophunzira kuganizira njira zina zomwe mtsikana angapezere ndalama.

Ntchito 3: Nkhani ya Thembi

Mphindi 40

Nkhani ya Thembi
Thembi ndi wokongola komanso amadzisamalira. Pamene anzake anayamba kumagonana 
ndi anthu akuluakulu pofuna kupeza ndalama kapena mphatso, iye anakana kuchita 
nawo mchitidwewo. Chotsatira chokhacho chomwe iye amachiona ndi kutenga mimba 
kapena matenda. Iye amafuna atapita patsogolo ndi maphunziro ake koma kwawo 
amamuumiriza kuti adzikhala pakhomo kuti adzithandiza amayi ake. Sakudziwa kuti 
chichitike ndi chiyani, komabe wasankha kukakamira pa chisankho chake chodzayamba 
zogonana ndi mwamuna yemwe adzamukonde osati ncholinga chofuna kupeza ndalama.
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1. Gawani ophunzira m’magulu anayi. Auzeni kuti aonetse sewero la mphindi ziwiri kapena zitatu 
la Thembi:

•	 Funsani magulu oyamba awiri kuti ayerekeze kuti padutsa zaka zitatu ndipo Thembi 
wakhalabe akusunga chisankho chake chokana kugonana pofuna ndalama kapena 
mphatso. Uzani magulu awiriwa kuti aonetse mndandanda wa zinthu zomwe 
zinathandiza Thembi kuti akakamire pa chisankho chake ndipo akonze sewero 
lowonetsa momwe zinthu zinamuthandizira Thembi. (Mwachitsanzo, mwina anafunsa 
nzeru kuchokera kwa munthu wina wachikulire, kapena anapewa kupezeka ku malo 
komwe anakakumanako ndi abambo akuluakulu, ndi zina zotero.)

•	 Funsani magulu awiri enawo kuti ayerekeze kuti padutsa zaka zitatu ndipo kuti Thembi 
anakanika kusunga chisankho chake. Afunse maguluwa kuti aonetse mndandanda wa 
zinthu zomwe zinamulepheretsa Thembi kukwaniritsa chisankho chake ndipo akonze 
sewero loonetsa zobetchera zomwe zinamulepheretsa kuti asakwanitse kusunga 
chisankho chake. (Mwachitsanzo, anatopa kukhala mtsikana yekhayo m’gulu mwake 
wopanda zovala zabwino ndi foni kapena kuti mnzake kwambiri ankapanga zimenezi 
ndipo kuti iye anapita nawo, ndi zina zotero.)

•	

ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Gawoli silikutanthauza kuti zisankho zomwe tapanga zisamasinthidwe. Kusintha 
kwa moyo wathu kapena uthenga wina watsopano ungathe kutisintha kuti tipange 
chisankho china. Uthenga wina watsopano udzibwera m’moyo mwathu ndipo 
tiyenera kuonanso zisankho zathu (kuomba m’manja PHWA, PHWA) ndikugwiritsa 
ntchito luso lopangira zisankho.  

2. Kambiranani ndi gulu mafunso otsatirawa: 

•	 Kodi chinamupanga Thembi kusunga chisankho chake ndi chiyani, zaka zitatu zitadutsa?  
•	 Ndi zovuta zanji zomwe zinalepheretsa Thembi kusunga chisankho chake, zaka zitatu 

zitadutsa?
•	 Ndi zisankho zanji zomwe Thembi anali nazo pomwe nthawi inkadutsa? Kodi iye anapima 

bwanji ubwino ndi kuipa kwa zotsatira za zisankho zimenezo?

3. Funsani ophunzira kuti aganizire m’moyo mwawo pomwe anapangapo chisankho 
ndikukakamira osasintha. (Mwachitsanzo, kudya masamba, osazunza mng’ono wawo, kulemba 
ntchito yolembera kunyumba ya sukulu, ndi zina zotero.) Afunseni:

•	 Ndi chiyani chinali chowavuta potsatira chisankho chawo?
•	 Munathana nazo bwanji zobetcherazi ndi kukwaniritsa kusunga chisankho chanu?
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Kuomba mkota

Mphindi 10

1. Kumbutsani gulu kuti ndikofunika kudziwa kusiyana kwa zinthu zomwe ukuzisowa ndi zinthu 
zomwe kungozifuna chabe - ndikugwiritsa ntchito ndalama pa zinthu zomwe ukusowekerazo 
basi. 

2. Kumbutsani ophunzira za luso lopangira chisankho champhamvu: Koyamba) Imani ndi 
kuganiza  Kachiwiri) Ganizirani za zotsatira za chisankho chanu Kachitatu) Dziwani zoonadi

Ntchito ya kumapeto kwa gawoli:

Ntchito ya kumapeto kwa gawo 14: 
Kuyambira pano mpaka gululi litakumananso, fufuzani:
Ziyang’aneni ngati mukumaika chidwi pa zinthu zomwe mukusowa kapena pa zinthu 
zomwe mukungozifuna. Ndi chiyani chomwe chamakuthandizani kuika chidwi chanu 
pa zosowekera osati pa zofuna zanu? 

Kambiranani mmene kukumana kotsatira kudzakhalire:  
 

•	 NTHAWI YAKE; 
•	 MALO AKE;  komanso,
•	 MUTU/MITU yodzakambirana. 
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Gawo 15
Kukonza cholinga changa

Gawoli mwachidule
 

Kupyolera mu maphunziro omwe apeza kuchokera mu pulogalamuyi, 
ophunzira akhazikitsa zolinga za m’moyo wawo. Apanga lonjezo.  

Pakutha paphunziroli, ophunzira athe:
1. Kufotokoza ndi kugwiritsa ntchito njira zophweka zokhazikitsira 

cholinga (masomphenya). 
2. Kupeza zida zomwe zingamuthandize kukwaniritsa cholinga cha 

m’moyo wake.

Ola limodzi ndi mphindi 45

 9 Bolodi/choko kapena tchati/pentopeni
 9 Pepala limodzi ndi cholembera kwa wophunzira aliyense
 9 Mafomu ofotokoza mmene maphunziro ayendera

 

Ntchito 1: Kambiranani ntchito ya kumapeto kwa gawo 14

Mphindi 10

Chitani ntchito ya kumapeto kwa Gawo lapitali pofunsa ophunzira kuti akambirane zotsatira za 
ntchito ya kumapeto kwa Gawo 14:

MWACHIDULE: ntchito ya kumapeto kwa Gawo 14
Dzifufuzeni ngati mukumaika chidwi pa zinthu zomwe mukusowekera kapena pa 
zinthu zomwe mukungozifuna. Ndi chiyani chomwe chamakuthandizani kuika chidwi 
chanu pa zosowekera osati pa zofuna zanu? 

Kufotokozera gawo:

Zolinga zaphunziroli

Nthawi:

Zipangizo: 
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Ntchito 2: Njira zokwaniritsira cholinga changa

Mphindi 30

1. Funsani ophunzira kuti akumbukire zina mwa zolinga zawo zomwe zinakambidwa mu magwo 
oyambirira.

2. Funsani ophunzira aliyense kuti aganizire cholinga chomwe akufuna atakwaniritsa. Chitha 
kukhala chomwe anali nacho kale mu Gawo loyamba kapena china chatsopano. 

3. Patsani mtsikana aliyense pepala. Funsani ophunzira kuti alembe kapena kujambula cholinga 
chake kumanja kwa pepalalo. Kumanzere kwa pepalalo, afunseni ophunzirawo kuti alembe 
dzina lawo kapena ajambule chithunzi chawo.  

4. Afotokozereni kuti tsopano mtsikana aliyense ali ndi cholinga cha m’moyo wake, tsopano ndi 
nthawi yoti akambirane mmene angakwanitsire cholinga chimenecho.  

5. Auzeni atsikanwo kuti ajambule msewu pakati pa iwo ndi cholinga chawo. Pa msewuwu 
afunika alembepo:

•	 Ndani/chiyani chofunikira chithandize kuti ndikwaniritse cholinga changa? Zikhala 
zophweka kukwaniritsa cholinga chanu ndi chithandizo chochokera kwa ena, anthu 
paokha kapena magulu kapena mabungwe. Iwowa ndi ndani? Funsani ophunzira kuti 
aganizire kuti munthu/anthu amenewa ndi ndani ndipo alembe kapena ajambule 
chithunzi chawo pa msewu omwe uli pakati pa iwo ndi cholinga chawo.  

•	 Njira zoyenera kutsatidwa kuti ndikwaniritse cholinga changa? Zikhala zophweka kuti 
mukwaniritse cholinga chanu ngati muli ndi ndondomeko ndi njira zoti mutsatire kuti 
mukwaniritse cholingacho. Funsani ophunzira kuti alembe kapena kujambula zina 
mwa njirazi pa msewu omwe uli pakati pa iye ndi cholinga chake. Ndi bwino kuika njira 
zophweka kumayambiriro ndi zomw zikuoneka zovuta kumapeto kwa msewuwo.

6. Funsani ophunzira kuti afotokoze ndondomeko/zithunzi zawo ku gulu lonse.

Ntchito 3: kodi chingatsatire ndi chiyani?

Mphindi 20

1. Akumbutseni ophunzira za cholinga cha GGI “kupereka malo ophunzirira omwe ndi osangalatsa 
komanso otetezeka amene ophunzira amakhala ndi maluso okhudzana ndi moyo komanso 
nzeru zomwe zingawathandize kukhala ndi moyo wosangalala ndi wabwino, kupitiriza/
kuyambiranso sukulu ndi kudzimva kukhala otha kudziteteza okha ku mliri wa HIV/EDZI.”

2. Funsani ophunzira ngati angakonde kupitiriza pulogalamuyi? Funsani maganizo awo pa 
zomwe akufuna kuchita pawokha komanso ngati nzika za m’dera lawolo kuti apitise patsogolo 
cholinga cha Tiyeni Atsikana. 

3. Lembani pa tchati maganizowo. Ngati mukufuna kuti maganizowo ayambitse kulingalira 
onani mu bokosi la “zoyenera kudziwa wotsogolera” m’munsimu.
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ZOYENERA KUDZIWA WOTSOGOLERA: 
Mfundo pa nkhani yopitiriza:
•	 Misonkhano/kukambirana mwezi uliwonse za mitu yosiyanasiyana ya bukumu.
•	 Kumuyika wachinyamata aliyense ndi munthu wamkulu woti adzimuwunikira.
•	 Kulimbikitsa masewero omwe atsikana angamapange okhudzana ndi mitu 

yosiyanasiyana ya m’bukuli ndi kumaphunzitsa anzawo .
•	 Masewero osiyanasiyana olimbitsa thupi.
•	 Mauthenga a zamaphunziro kudzera m’nyimbo.
•	 Makalabu a atsikana (a zaumoyo) .

Ntchito 4: Mayeso a kumapeto

Mphindi 10

Funsani ophunzira kuti lembe mu fomu yachiwiri yomwe ili kumapeto ya mayeso omaliza.

Ntchito 5: Lonjezo Langa 

Mphindi 20

CHOYAMBA
Funsani ophunzira kuti akhale awiriawiri. Ophunzira aliyense atchule maluso atatu omwe 
azagwiritse ntchito mtsogolo muno omwe aphunzira kuchokera mu pulogalamuyi ndi mmene 
agwiritsire ntchito. 

CHACHIWIRI
Fotokozerani ophunzira kuti awa ndi mapeto a pulogalamuyi. Funsani ophunzira kuti anene 
lonjezo kuti akuvomera kuyesera ndi kugwiritsa ntchito maluso omwe aphunzirawa. Ngati 
ophunzira avomera, funsani onse kuti abwereze mawu otsatira, ngati gulu kapena mmodzi:

Lonjezo lathu ngati achinyamata
Ine,                                                                         , ndikulonjeza kugwiritsa ntchito nzeru ndi 
luso zomwe ndaphunzira mu pulogalamuyi kuti ndidzipanga zisankho m’moyo kuti 
ndidziteteze, banja langa, ndi anzanga ku zoopsa ndi kuika chidwi change ku zolinga 
za moyo wanga.

Thokozani ophunzira chifukwa chotenga mbali mu pulogalamuyi.
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Mafomu Owunikira Momwe Ntchito 
ya Tiyeni Atsikana Yayendera
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Fomu Yachiwiri: mayeso oyamba a Tiyeni Mabanja!

Malangizo	 kwa	 Wotsogolera:	 lembetsani	 ophunzira	 mayeso	 musanayambe	 Gawo	 loyamba	
komanso	 mutangomaliza	 Gawo	 lomaliza.	 Werengani	 ziganizozi	 mokweza	 ndipo	 wophunzira	
povomera	 adzilemba	 	mu	 bokosi	 lomwe	 iwo	 akufuna	monga	 “ndivomereza”	mu	 bokosi	 loyamba,	
“sindikuvomereza”	bokosi	lachiwiri	kapena	“sindikudziwa”	mu	bokosi	lachitatu	malinga	ndi	yankho	
lawo.	Zikomo	chifukwa	chotenga	mbali!

Dera::                                                                    Zaka:                             Tsiku:                                          

Chongani:                   Mayeso Oyamba                Mayeso Omaliza

1. Kupitiriza sukulu sikukugwirizana ndi tsogolo langa.
  

2. Palibe chifukwa chochitira manyazi ndi kutha msinkhu.
   

3. Kudziletsa ndiye njira yokhayo yodalirika popewa 
kutenga mimba ndi HIV.

4. Kuyankhula mwamphamvu ndi kunena mwachilungamo 
momwe ukumvera.

5. Zisankho zanga sizikukhudzana ndi tsogolo langa.
   

6. Ndimapanga chilichonse chomwe anzanga akufuna, 
mosaganizira momwe ndikumvera.
   

7. Kuti munthu atenge mimba, umuna uyenera kukumana 
ndi dzira m’thupi la mkazi.
   

8. Munthu atha kutenga kachilombo ka HIV pomwera kapu 
imodzi ndi munthu yemwe ali ndi kachilomboka.
   

9. Mtsikana yemwe akuchita msambo atha kutenga mimba 
nthawi yomwe wangogonana ndi mwamuna.
   

10. Sizoopsa kuvomera kugonana ndi cholinga chopeza 
ndalam kapena mphatso ngati ukufunitsitsa zinthuzo.
   

11. Ndingathe kudziteteza ku mliri wa HIV/Edzi.
   

12. Ndili ndi cholinga m’moyo mwanga ndipo ndinaika kale 
ndondomeko ya momwe ndingakwaniritsire cholingachi.
   

13. Ndizosatheka kuyankhulana ndi munthu wamkulu 
zokhudzana ndi mavuto anga.  

sindikudziwasindikuvomerezandikuvomereza
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Introdução
Este Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida Para as Raparigas ao Nível da Comunidade, 
Avante Raparigas! foi elaborado com vista a proporcionar uma experiência de aprendizagem segura 
e divertida por via da qual as raparigas possam ser equipadas com habilidades e conhecimentos 
que as ajudem a manter uma vida saudável e feliz, a permanecerem ou a regressarem à escola e 
a sentirem-se habilitadas a protegerem-se a si mesmas do HIV/SIDA. Este manual foi concebido 
especificamente para raparigas com idade entre os 13-17 anos, que não se encontram matriculadas 
na escola ou que se encontram em situações de elevada vulnerabilidade.

Antecedentes da Avante Raparigas! 

O Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida Para as Raparigas ao Nível da 
Comunidade, Avante Raparigas! foi concebido no âmbito de Avante Raparigas!, com o 
financiamento da Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no 
âmbito do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR), um projecto de 3 anos 
(2007-2010) que visa reduzir a prevalência do HIV no seio de raparigas adolescentes vulneráveis, 
com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, no Botswana, Malawi e Moçambique. Por seu 
turno, o projecto Avante Raparigas! é implementado pelo Centro de Programas de Comunicação  
(CCP) da Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e tem como objectivo 
reforçar os programas relativos ao género em todo o mundo através de desenvolvimento e  
expansão de novas abordagens e das já existentes com vista à redução do risco de infecção 
pelo HIV das raparigas adolescentes. Como forma de partilhar os resultados destas iniciativas 
de forma global, está disponível, para além deste Manual, um conjunto de materiais-chave, 
incluindo ferramentas inovadoras para a avaliação da vulnerabilidade da rapariga, bem como 
um conjunto completo de materiais de programas, e materiais vários para auxiliar os decisores 
políticos e dinamizadores de programas na promoção de raparigas e comunidades fortes em todo 
o mundo. Para a consulta do conjunto completo dos materiais da Avante Raparigas! contactar 
a www.k4health.org, www.aidstar-one.com e Agencia Norte-americana para o Desenvolvimento 
Internacional no seguinte endereço: GHCommunicationsTeam@usaid.gov

Porquê promover raparigas mais fortes e comunidades mais fortes?
A meta da Avante Raparigas! é potenciar a acção individual e colectiva positiva com 
vista a que vivam vidas saudáveis. As raparigas e as suas comunidades identificaram 
a frase “raparigas fortes” com o poder de agir, com o ser capaz de resistir ao insulto e 
ao abuso e de perseguir os próprios sonhos. “Comunidades fortes” foi considerado 
referir-se ao poder de trabalhar em conjunto. As comunidades consideraram “raparigas 
fortes, comunidades fortes” um tema unificador e inspirador. 
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Porquê o foco nas raparigas em vez de nos rapazes? Tantos os rapazes como as raparigas, os 
homens e as mulheres são vulneráveis ao HIV/SIDA. Não obstante, as evidências mostram que as 
raparigas e mulheres jovens são mais vulneráveis ao HIV. Por exemplo:

• As raparigas têm menos oportunidades de acesso à educação ou de prosseguir os seus 
estudos;  

• As raparigas têm menos acesso a informação relativa ao HIV/SIDA; 
• As raparigas têm um menor acesso a oportunidades económicas relativamente aos rapazes, o 

que pode levá-las a troca de sexo pelo dinheiro; 
• Os papéis tradicionais podem de algum modo, desencorajar as raparigas de serem assertivas;   
• Muitas raparigas casam-se e iniciam a vida sexual muito cedo, comparativamente aos rapazes; e, 
• As raparigas têm mais possibilidades de serem vítimas de violência sexual do que rapazes. 

Muitos programas de prevenção do HIV não abordam estes e outros factores que tornam a 
rapariga mais vulnerável ao HIV/SIDA e não envidam tantos esforços para envolver as raparigas. 
Avante Raparigas! todavia, espera mudar esta atitude, dando mais ênfase às necessidades das 
raparigas adolescentes. 

Definição sobre a vulnerabilidade das raparigas ao HIV
As raparigas que são “vulneráveis” ao HIV correm maior risco de contraírem o HIV do 
que as outras raparigas. As raparigas mais vulneráveis ao HIV são aquelas que são órfãs, 
aquelas que abandonaram a escola, aquelas que estão socialmente marginalizadas, 
as migrantes, e/ou aquelas que vivem em condições de pobreza. Esses factores, 
juntamente com características como o conhecimento, a auto-eficácia, o consumo de 
bebidas alcoólicas, as influências sociais e o relacionamento com os progenitores ou 
tutores, sobrepõem-se muitas vezes, colocando as raparigas em maior risco de serem 
infectadas pelo HIV.

O Pacote de Instrumentos Avante Raparigas!
O Pacote de instrumentos Avante Raparigas! foi concebido para apoiar um programa abrangente 
que visa reduzir a vulnerabilidade das raparigas ao HIV/SIDA através do trabalho nas comunidades, 
nas escolas, com os progenitores e com as raparigas; o programa serve-se da consciencialização 
participativa, de elementos de acção comunitária e de instrumentos para o desenvolvimento 
de habilidades. Os instrumentos foram testados experimentalmente nos três países em que são 
implementados - Malawi, Moçambique e Botswana – e foram revistos com base nas reacções dos 
moderadores e dos participantes em cada um dos três países.

Avante Raparigas! compreende cinco (5) Manuais, nomeadamente: 
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•	 Avante	Estudantes!	Habilidades	para	a	Vida	ao	Nível	da	Escola	para	Raparigas	e	Rapazes:	
Manual do Professor.   - Este manual ajuda professores a ensinar aos alunos uma gama de 
competências para a vida que os ajudam, ao mesmo tempo, a prevenirem-se do HIV/SIDA.

•
•	 Avante	Professores!	Criar	um	Ambiente	Seguro	e	Favorável	para	as	Raparigas	na	Escola:	

Manual de Capacitação para Professores e Funcionários das Escolas.  - Este manual ajuda 
o pessoal escolar a compreender e a reforçar os seus papéis como pessoas protectoras das 
raparigas vulneráveis às infecções pelo HIV.

•	 Avante	Famílias!	Desenvolvendo	Competências	nos	adultos	de	 forma	a	 comunicarem	
melhor com os Jovens: Manual de Formação. – Este manual ajuda pais, educadores e outros 
adultos interessados a comunicar-se melhor com pessoas jovens no seu dia-a-dia. O programa 
visa essencialmente fortalecer as competências de comunicação dos adultos nas relações que 
estabelecem com os jovens..

•	 Avante	 Comunidades!	 Manual	 de	 Mobilização	 Comunitária	 para	 a	 Redução	 da	
Vulnerabilidade da Rapariga ao HIV/SIDA . – Este manual ajuda a fortalecer as competências 
dos Facilitadores de Mobilização Comunitária  no que concerne a redução da vulnerabilidade 
da Rapariga ao HIV/SIDA.

•	 Avante	Raparigas!	Habilidades	para	a	Vida	das	Raparigas	ao	Nível	Comunitário	:	Manual	
de Treinamento  -Este Manual foi concebido para reforçar as competências para a vida das 
raparigas, na faixa etária entre os 13 e os 17 anos de idade, que não estão matriculadas nos 
estabelecimentos de ensino ou que se encontram em situações vulneráveis.  

O Pacote de Instrumentos inclui dois guiões adicionais 1) Incrementar as Oportunidades 
Económicas para as Raparigas Vulneráveis e suas Famílias, e 2) Melhorar o Apoio Comunitário 
às Raparigas Vulneráveis através da Rádio.

Este pacote de materiais do Avante Raparigas! foi concebido para combater os factores 
múltiplos que tornam a rapariga vulnerável, de forma a que todos os seus componentes sejam 
implementados como um pacote. No caso de não haver fundos para a implementação do pacote 
completo de materiais, os componentes do programa podem também ser implementadas 
independentemente. 

                                                                                                                              Como Usar este Manual 

O Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida para as Raparigas ao Nível da 
Comunidade, Avante Raparigas! tem quinze (15) sessões. Todas as sessões têm a seguinte 
estrutura:

•	 Título e descrição da sessão
•	 Objectivos da aprendizagem
•	 Duração estimada
•	 Materiais
•	 Preparação do/a Moderador/a 
•	 Actividades, com instruções passo-a-passo
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•	 Sessão de Encerramento, com uma actividade prática para ser realizada em casa antes da 
sessão seguinte.

Materiais, informação e recursos necessários
1. Marcadores e Blocos Gigantes ou giz e quadros de parede são necessários para a maioria das 

sessões. Quando estes materiais não estejam disponíveis, adapte a sessão em conformidade.

2. Para algumas sessões são necessários Textos de Apoio. Estes Textos de Apoio encontram-se 
no fim de cada sessão. Se não conseguir fazer cópias para todas as participantes, tente obter 
pelo menos algumas cópias que possa pôr a circular entre as participantes para que estas as 
partilhem.

3. O Álbum Seriado o Resumos Visuais Avante Raparigas! podem ser úteis ao/à moderador/a, 
que deve tê-las à mão para referência.

4. Antes do seminário, o/a moderador/a tem de ter informação sobre para onde encaminhar as 
pessoas para:
•	 Anticoncepção 
•	 Testagem e Aconselhamento sobre o HIV
•	 Prevenção da transmissão mãe-filho do HIV
•	 Encaminhamento a aconselhamento psicossocial - para quaisquer raparigas vulneráveis 

que tenham sido abusadas ou violadas. 

5. Convide trabalhadores do Centro de Saúde e/ou de ONG que trabalhem na área de saúde 
reproductiva e planeamento familiar e HIV como moderadores “convidados”, para apoiarem as 
sessões 9, 11 e 12.

E se as pessoas quiserem ser pagas pelo seu tempo?
Os recrutadores para o programa devem deixar bem claro que as participantes não receberão 
qualquer dinheiro por participarem, embora possam ser cobertos custos de transporte, se a vossa 
organização tiver recursos para tal. Durante a primeira sessão o/a moderador/a recordará às 
participantes que o envolvimento delas neste programa é voluntário e que elas não serão pagas 
para tal. Contudo, as participantes obterão muitos benefícios não-monetários do programa, como 
resultado da capacitação.

Conhecer a sua audiência
Em função do grupo com que esteja a trabalhar, poderá ter de alterar a maneira como conduz as 
suas sessões. Por exemplo, jovens que estão fora da escola podem ter habilitações menores que 
jovens estudantes. Para grupos com baixo nível de instrução poderá querer usar mais desenhos e 
mais símbolos quando escreve no bloco gigante ou no quadro de parede. Também deve utilizar 
linguagem simples. Assegure-se de que as instruções são claras antes de começar uma actividade. 
Não faça mais do que 2 ou 3 perguntas no fim de cada sessão.

Tamanho dos grupos
O tamanho ideal do grupo é de 15 a 20 estudantes, ou menos. A Avante Raparigas! utiliza 
metodologia participativa e encoraja o debate. Mantendo o tamanho do grupo pequeno, todas as 
participantes terão a oportunidade de se engajarem activamente no programa e os moderadores 
terão maior probabilidade de cumprirem com o tempo de uma hora e meia das sessões.
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Estar preparado/a para desafios
Todas as ocasiões de capacitação têm o potencial para apresentarem desafios. A melhor maneira 
de ser surpreendido/a pelos desafios é estar-se preparado/a. Conheça os materiais e ensaie a 
moderação das actividades com um/a amigo/a ou com outro/a moderador/a.

Avaliar o tempo necessário
As sessões neste guia foram concebidas para 1 hora e 30 minutos, mas podem levar mais ou 
menos tempo, em função da moderação e dos debates. As sessões foram concebidas para esta 
duração e deverão, de preferência, ser realizadas na sua totalidade. 

Moderar as sessões por ordem
As sessões foram concebidas para se basearem e complementarem os conteúdos abrangidos por 
sessões anteriores, por isso é melhor moderar as sessões por ordem, desde a sessão 1 à sessão 15.

A Abordagem Participativa à Aprendizagem Avante Raparigas!  

O	que	eu	oiço,	eu	esqueço.
O	que	eu	vejo,	eu	recordo.

O	que	eu	faço,	eu	compreendo.

Este Manual utiliza métodos de ensino participativos, como discussões em grupo, chuvas de ideias, 
encenações teatrais, trabalhos em pequenos grupos, jogos educativos e o contar de histórias. 
Os participantes terão muitas oportunidades para praticarem as novas habilidades (Por exemplo, 
comunicação e tomada de decisões).

As vantagens dos métodos participativos activos incluem:

•	 Habilidades de pensamento crítico melhoradas;
•	 Mais propensão dos participantes para recordarem e partilharem informação nova;
•	 Motivação crescente; e
•	 Habilidades inter-pessoais melhoradas.

Métodos Participativos

Chuva de Ideias: A chuva de ideias é uma exploração das ideias dos participantes e é uma forma 
excelente de iniciar a discussão de um tópico. Durante uma chuva de ideias, ninguém deve julgar 
ou ou emitir juízos de valor em relação a qualquer ideia que alguém dê. Cada ideia é simplesmente 
registada numa folha de papel gigante, no quadro de parede ou em qualquer outro meio em que 
todos possam ver. Esta actividade encoraja os participantes a expandirem as suas ideias sobre um 
assunto e a olharem para um tópico a partir de ângulos e perspectivas diferentes.

Discussão em Grupo: A discussão em grupo faz brotar as ideias dos participantes sobre um tópico 
particular, e dá ao/à moderador/a oportunidade para ampliar o conhecimento dos participantes 
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ou corrigir informações deturpadas. A eficiência da discussão em grupo depende muitas vezes 
da capacidade do/a moderador/a utilizar perguntas abertas, que são perguntas feitas pelo/a 
moderador/a que pedem mais do que uma simples resposta “sim” ou “não”. Estas perguntas ajudam 
a fazer brotar os sentimentos ou ideias dos participantes sobre um tópico ou uma actividade:

1. “O que é que aprendeste com esta actividade?” é uma pergunta aberta. “Diz-me de que maneira 
é que esta actividade te afectou”, é outro exemplo de uma pergunta aberta. As perguntas 
abertas começam geralmente por “O Que”, “Quando”, “Porque é que” e “Como”.

2. “Aprendeste alguma coisa?” não é uma pergunta aberta porque o participante pode responder 
simplesmente “sim” ou “não”.

Teatro: O teatro proporciona aos participantes uma oportunidade para experimentarem situações 
da vida real, sem terem de correr os riscos da vida real. É importante que os moderadores encorajem 
os participantes a representarem situações realistas e não situações ideais. As regras do teatro são:

1. Discutir a situação como grupo.
2. Concordar numa história.
3. Concordar naquilo que cada um vai fazer, envolvendo todos.
4. Ensaiar.
5. Fazer uma apresentação perante o grupo.

Quebra-gelos: Antes ou durante cada sessão, os moderadores podem querer fazer um quebra-
gelos com os participantes para os ajudarem a relaxar, a divertirem-se e a voltarem a ligar-se uns 
com os outros. Muitas vezes, os próprios participantes têm óptimas ideias para quebra-gelos e 
aquecedores. Pode pedir a um ou dois participantes em cada sessão para serem responsáveis por 
uma curta actividade de aquecimento e por manterem o grupo enérgico ao longo das sessões.

Alguns exemplos de actividades de aquecimento, são:

1. Quem é o/a líder?
•	 Os participantes fazem um círculo, em pé ou sentados. Uma pessoa voluntaria-se para deixar a sala. 
•	 Depois de esta o fazer, o resto do grupo escolhe um/a líder.
•	 O/A líder faz parte do círculo e realizará uma série de acções (tais como bater as palmas, abanar 

um pé, fazer uma careta) que serão imitadas pelo grupo todo.
•	 É pedido, então, à pessoa voluntária que regresse à sala, sendo convidada a ficar no meio do círculo, 

sentada ou em pé. Ao/À voluntário/a é dada a tarefa de tentar identificar quem é o/a líder.
•	 O grupo protege o/a líder não olhando para ele/ela e não deixando óbvio que está a seguir as 

acções dele/dela.
•	 Quando o/a voluntário/a identificar correctamente o/a líder (pode fazer várias tentativas) o/a 

voluntário/a volta a integrar o grupo e o/a líder que foi apanhado/a é o/a novo voluntário/a.
•	 Repita enquanto vir que a diversão se mantém.

2. Encenar uma mentira
•	 Peça aos participantes que formem em círculo em pé.
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•	 O/A líder começa a fazer a mímica de uma acção.
•	 Quando a pessoa à direita do/a líder pergunta “O que é que estão a fazer?”, o/a líder responde 

que ele/a está a fazer algo completamente diferente daquilo que está a fazer realmente. Por 
exemplo, o/a líder está a fazer a mímica de quem está a nadar, mas diz “Estou a lavar o cabelo”.

•	 A pessoa à direita do/a líder tem, então, de fazer a mímica daquilo que o/a líder DISSE que 
eles estavam a fazer (p.ex. lavar o cabelo). A pessoa à sua direita pergunta, então: “O que é que 
vocês estão a fazer?” e eles dizem estar a fazer algo completamente diferente.

•	 Dê a volta ao círculo desta maneira até toda a gente ter tido a sua vez.

3. Fazer chover
•	 Peça aos participantes para formarem em círculo.
•	 Peça aos participantes para repetirem os gestos do/a líder. Diga-lhes que cada pessoa repetirá esse 

gesto à medida que você passa à volta do círculo no sentido dos ponteiros do relógio (Os gestos são: 
juntar as palmas das mãos e esfregá-las uma na outra para a frente e para trás; estalar os dedos; dar 
palmadas nas coxas; bater os pés). 

•	 Lembre aos participantes que devem iniciar um novo gesto logo que a pessoa à sua direita tenha 
começado a fazê-lo.

•	 O/A líder começa juntando as palmas das mãos e esfregando-as uma na outra para a frente e para 
trás. O/A líder deverá continuar com esse gesto até que toda a gente no círculo o esteja a fazer 
também. Uma vez chegados a esse ponto, o/a líder deverá iniciar um novo gesto. O movimento 
contínuo vai produzir um som como o de uma tempestade.

•	 Repita a volta ao círculo algumas vezes.
•	 Quando o/a líder achar que o energético deve acabar, colocará as suas mãos ao lado do corpo. Este 

gesto deverá percorrer o círculo, da mesma maneira que com os outros gestos e trará o silêncio.

4. Habilidades Necessárias e Dicas para a Moderação das Sessões Avante Raparigas!
A moderadora deve, de preferência, ser mulher, e ter:

•	 Alguma formação prévia em métodos de ensino participativos.
•	 Compreensão dos termos relacionados com o género (p.ex. género, papéis de género) e sobre 

as questões de género1 .
•	 A capacidade para reconhecer os seus próprios valores em relação aos jovens; é importante 

que os moderadores trabalhem com os jovens onde eles se encontram e como eles são, e não 
onde ou como quem o/a moderador/a ache que eles deveriam ser.

Dicas para os Moderadores
A seguir, algumas dicas e métodos para ajudar a capacitá-lo/a como Moderador/a:

Um/a bom/boa Moderador/a: 
•	 Vê os participantes como especialistas com informação e habilidades para partilhar, em vez de 

1Género – papéis, responsabilidades e comportamentos socialmente construídos. Estes papéis são culturais, são aprendidos, mudam com o tempo e variam 
entre culturas e mesmo no seio destas. 
Papéis e expectativas de género – expectativa sobre as maneiras como rapazes e raparigas devem agir por serem masculinos ou femininos.
Questões de género – Neste manual, o termo questões de género relaciona-se com as expectativas em relação às maneiras como rapazes e raparigas 
“devem” agir  na sociedade, que impedem as raparigas de alcançarem todo o seu potencial. Alguns exemplos disto são o casamento prematuro das raparigas, 
os altos índices de desistência da escola pelas raparigas, a falta de debate sobre assuntos sexuais com as raparigas, etc.
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se ver a si mesmo/a como o/a único/a especialista na sala;
•	 Encoraja todos os participantes a aprenderem uns dos outros, e pensa em si mesmo/a como 

estando a conduzir o processo em vez de pensar nos participantes como garrafas vazias, vindas 
silenciosamente até ali apenas para serem enchidas com os conhecimentos do/a moderador/a;

•	 Acredita que aprendemos fazendo, experimentando, praticando e sentindo, em vez de 
memorizando, repetindo e gravando informação;

•	 É organizado/a, mas flexível na alteração dos métodos em função das necessidades dos 
participantes;

•	 É entusiasta em relação ao tópico e aos participantes;
•	 Mantém as promessas que faz ao grupo – deixar os participantes falarem, fazer intervalos, etc.
•	 É paciente e é um/a bom/boa ouvinte;
•	 Sabe lidar com as emoções se isso for necessário.

Lembretes à/ao Moderador/a: 
•	 Leia o manual na sua totalidade, antes de começar a capacitação.
•	 Conheça todas as sessões e prepare os materiais antecipadamente.
•	 Adapte as actividades e as discussões de grupo para tornar as sessões mais adequadas à 

idade e ao nível de instrução específico do seu grupo concreto de alunos.
•	 Pense e planeie quaisquer questões que possam surgir durante as sessões mais “difíceis”.
•	 Dê exemplos locais e torne as actividades relevantes para a vida e as preocupações quotidianas 

dos participantes.
•	 Sempre que possível, comece dos assuntos fáceis para os difíceis;
•	 Crie um “parque se estacionamento” para os assuntos que surgem numa sessão, mas que 

não são relevantes para os objectivos dessa mesma sessão. Poderá voltar a esses assuntos 
noutra altura ou explique simplesmente no fim da capacitação que embora sejam assuntos 
importantes, estão, porém, fora do tópico da capacitação.

•	 Registe os pontos importantes da sessão no bloco gigante, para serem utilizados nas 
actividades de síntese. Pode ser muito complicado liderar a sessão e ao mesmo tempo fazer 
a anotação dos pontos importantes, por isso, pense em ter alguém consigo para o/a ajudar a 
registar os pontos-chave.

•	 Termine as sessões com uma nota positiva, com uma mensagem clara para os participantes 
levarem consigo. Quando se proporcione, identifique os próximos passos ou possíveis soluções 
para o problema.

•	 Verifique se não está a falar mais do que os participantes. Se constatar que está a fazer 
demasiado uso da palavra, encoraje os participantes a responderem às questões uns dos 
outros; por exemplo, se alguém fizer uma pergunta, abra-a aos participantes com a pergunta: 
“Alguém tem uma resposta para esta questão?”.

•	 A sua postura influencia de maneira real a moderação do grupo. Por exemplo, olhar atentamente 
e acenar faz os participantes sentirem que as suas contribuições são importantes. Olhar para 
longe pode fazer com que as pessoas não falem ou não participem. Olhe sempre para a pessoa 
com quem está a falar.

•	 Divirtam-se!  
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Falar sobre Assuntos Sexuais
Muitos dos assuntos levantados neste Manual estão relacionados com sexo, com os  
relacionamentos e com o HIV, o que obriga o/a moderador/a e as participantes a discutirem 
assuntos sensíveis. Alguns moderadores podem sentir que ao falarem sobre sexo e  
anticonceptivos com jovens estão a encorajá-las a manterem relações sexuais. No entanto, 
pesquisas mostram que, ao contrário, falar com as adolescentes sobre estes tópicos e  
mostrar-lhes os factos e as consequências, as encoraja a adiarem o relacionamento sexual e a 
considerarem a abstinência. Contudo, os moderadores não devem partir do princípio de que as 
participantes não estão a manter relações sexuais.

Algumas dicas para fazer as participantes sentirem que você está a falar sobre estes assuntos com 
naturalidade:

•	 Aceite os termos em calão. Mas não tenha receio de perguntar o que é que eles significam 
se não o souber.

•	 Diga que não sabe, se não souber. Mas diga-lhes que lhes há-de dar mais tarde a resposta 
às questões deles; fale com um trabalhador da saúde ou outro especialista que lhe possa dar 
a resposta correcta, e transmita-a, depois, ao grupo.

•	 Não emita juízos de valor. Atenha-se aos factos e não partilhe as suas próprias opiniões e 
valores.

•	  Não responda a questões pessoais sobre a sua própria experiência sexual. Se as perguntas 
aparecerem, faça as participantes saberem que o seu papel como facilitador/a não é falar sobre 
a sua própria experiência.

•	 Sinta-se confortável. Reveja minuciosamente estes materiais e discuta-os com outros/as 
moderadores/as da sua organização, de maneira a que se sinta cómodo/a quando estiver a 
discutir estes assuntos com as participantes.

Lidar com as Emoções
As participantes podem tornar-se emotivas durante o seminário. Os/As moderadores/as têm de 
reagir de forma sensível e efectiva se alguma participante ficar visivelmente perturbada no decurso 
de alguma sessão, para que ela se possa sentir segura e não se sinta envergonhada, e de maneira a 
que o grupo possa ultrapassar qualquer embaraço ou desconforto. Eis algumas maneiras através 
das quais o/a moderador/a pode lidar com as emoções: mudar de assunto; relacionar o assunto 
em debate com uma anedota; fazer o debate passar para um novo tópico; fazer um intervalo.

As participantes podem ficar perturbadas com alguns dos tópicos do seminário. Podem ter dúvidas 
sobre si próprias ou podem sentir-se desconfortáveis a falarem sobre assuntos relacionados 
com sexo com outras adolescentes. Estas actividades de debate podem fazê-las recordar-se de 
situações que tenham sido desconfortáveis para elas próprias antes do seminário, em suas casas 
ou na escola. 

Se alguma participante se mostrar perturbada com uma actividade, o/a moderador/a deve tentar 
falar com a participante em privado para tentar descobrir porque é que ela se sente desconfortável. 
O/A moderador pode sugerir que a participante se afaste do local do seminário. O/A moderador/a 
não deve forçar a adolescente a falar sobre aquilo que a perturba. Oiça aquilo que a participante 
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está a dizer. O seu papel é oferecer-lhe compreensão, apoio e assistência. Não tente dizer à 
participante como é que ela se sente ou como é que acha que ela se devia sentir. Assegure-lhe 
que é normal que se sinta perturbada. Nota: deve estar preparado/a para dar informação sobre 
onde se pode obter aconselhamento psicológico a uma participante que tenha sido vítima de 
abuso. O/A moderador/a deve ter esta informação em mãos antes da primeira sessão.

Chave de Símbolos
Ao longo deste Manual, aparecerão alguns símbolos que o/a ajudarão a navegar pelas diferentes 
formas de informação:

  
 Duração da Sessão ou Actividade

 Materiais Necessários 

   
 Nota para o/a Moderador/a 

 Texto de Apoio ou Referência para o/a Moderador/a
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Sessão 1 
Avante Raparigas!: O que esperar?

Resumo da Sessão
 

O/A moderador/a explica o propósito do programa Avante Raparigas!. As 
participantes elaboram uma lista de regras básicas e fazem um pré-teste. 
O/A moderador/a conduz as participantes através de uma actividade 
estruturada de estabelecimento de metas, para ajudar as participantes a 
terem em conta as suas próprias metas.

No fim desta sessão as participantes serão capazes de:
1. Explicar a meta da Avante Raparigas!.
2. Defenir as suas expectativas pessoais para o Programa Avante 

Raparigas!
3. Estabelecer uma meta pessoal.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores.
• Ponteiro da fala (uma cana, pau ou folha de papel enrolada).

• Escreva a meta do programa Avante Raparigas! no quadro de parede/bloco 
gigante (ver abaixo).

• Faça ou leve consigo um ponteiro (uma cana, pau ou folha de papel enrolada). 
Veja a Actividade 1.

 

Actividade 1: Início da Sessão

20 minutos

1. Dê as boas-vindas às participantes.
 
2. Peça às participantes para se dividirem em pares. Peça a cada participante para agir como 

repórter e fazer à sua parceira as seguintes perguntas:

•	 Como te chamas?
•	 Diz-me uma coisa que gostas de fazer.
•	 O que é que esperas conseguir com a tua participação nestas reuniões?

Descrição da Sessão:

Objectivos
 da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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3. Depois de todos as estudantes terem tido a oportunidade de entrevistarem e de serem 
entrevistadas, peça às estudantes para se sentarem em círculo. Cada participante deve 
apresentar a sua parceira, aquilo que ela gosta de fazer e aquilo que ela espera conseguir com 
a sua participação na reunião.

4. À medida que elas o apresentam, registe aquilo que elas esperam conseguir da reunião no 
quadro de parede ou no bloco gigante. 

NOTA PARA O/A MODERADO/A:   
Como esta é a primeira sessão, você pode não estar ciente de quais são os níveis de 
instrução do grupo. Assegure-se que apresenta toda a informação nesta primeira 
sessão de várias maneiras, incluindo palavras escritas e faladas e imagens, e usando 
sempre uma linguagem clara. 

Se as participantes estiverem hesitantes em falar use o “ponteiro da fala” para dar 
início às coisas. Explique que você, o/a moderador/a, vai passar o ponteiro (uma cana, 
um pau ou uma folha de papel enrolada) a uma participante. A participante com o 
ponteiro da fala partilha a informação, enquanto as outras todas escutam. Depois, 
a participante passa o ponteiro a outra participante e esta fala, enquanto as outras 
todas escutam e assim por diante.

5. Reveja a lista depois de todas as participantes terem respondido e mencione as expectativas 
que estão cobertas pelo programa Avante Raparigas! e as que não estão. 

6. Depois do aquecimento, dê às participantes uma perspectiva muito breve do esquema básico 
e da logística do programa, incluindo:

•	 Onde e a que horas é que o grupo se reunirá.
•	 Cada reunião incluirá actividades interactivas de aproximadamente uma hora e meia de duração.
•	 Cada reunião abrangerá um tópico diferente (p.ex. comunicação, relacionamentos, puberdade).
•	 Explique que as actividades são participativas e peça e encoraje as participantes a falarem, 

partilharem, discutirem, brincarem e divertirem-se.
•	 Explique, pelas suas próprias palavras, a meta do Programa Avante Raparigas! (veja abaixo).
•	 Lembre às participantes que a participação delas neste programa é voluntária e que, portanto, 

elas não serão pagas por isso.

Meta do Avante Raparigas! 
"A meta do Avante Raparigas! é proporcionar uma experiência de aprendizagem 
segura e divertida em que as participantes possam ser equipadas com habilidades 
para a vida e com conhecimentos que as ajudem a manterem uma vida feliz e saudável, 
a permanecerem/regressarem à escola e a sentirem-se habilitadas para se protegerem 
a elas mesmas do HIV/SIDA”
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Actividade 2: Regras Básicas do Avante Raparigas!

15 minutos

1. Pergunte às participantes se elas estão familiarizadas com as regras básicas e as normas de grupo. 
Peça às participantes para discutirem porque é que é importante estabelecer regras básicas. 

2. Explique que embora este seja um programa participativo, as participantes não serão forçadas 
a participarem mais do que queiram. Encoraje as participantes a “arriscarem, manterem-se 
seguras e respeitarem os seus próprios limites”. É para ajudar as participantes a sentirem-se 
seguras ao participarem que se estabelecem as normas de grupo. 

3. Peça às participantes para debaterem livremente as regras básicas e registe-as num bloco 
gigante ou no quadro de parede, e depois afixe-as para servirem de referência ao longo de 
todo o programa. Escreva-as em termos simples (usando imagens também) de forma a abarcar 
todos os níveis de instrução.

NOTA PARA O/A MODERADO/A:  
Regras básicas:  As regras básicas deverão permanecer sempre afixadas na sala de 
aulas e os estudantes deverão sempre ser recordados delas antes de cada sessão.
Algumas regras básicas são: aquilo que aqui é dito não é repetido em lado nenhum; 
as participantes só deverão participar se o quiserem fazer; não rebaixar ninguém 
por causa dos seus sentimentos, opiniões ou experiências; ser respeitosa; ouvir sem 
interromper, etc.

 

Actividade 3: Partida

15 minutos

Aplique o Pré/Pós-teste do Programa de Capacitação Avante Raparigas! às participantes. Este 
encontra-se no final do Manual: Instrumento 2, Pré/Pós-teste do Programa de Capacitação 
Avante Raparigas!

NOTA PARA O/A MODERADO/A:  
Pré-teste
Se as participantes forem instruídas: dê um formulário a cada participante. Leia 
cada uma das questões do teste em voz alta. Peça a cada participante que, em resposta 
a cada questão, assinale a caixa que corresponder à opinião que tenha: “Concordo”, 
“Não sei” ou “Discordo”.
Se as participantes não forem instruídas ou tiverem um nível baixo de instrução: 
Use apenas um formulário para as respostas do grupo. Leia cada questão em voz alta. 
Peça às participantes para cobrirem os olhos e votarem numa resposta, “Concordo”, 
“Não sei” ou “Discordo” levantando a mão. 
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Actividade 4: Para Onde é Que eu Vou?

30 minutos

1. Vá para um lugar em que cada participante tenha acesso a um espaço de areia ou distribua a 
cada participante uma folha grande de papel e um marcador.

 
2. Peça a cada participante que desenhe um ponto no lado esquerdo. Explique que esse ponto é 

o nascimento de cada uma delas. 

3. Peça às participantes para desenharem outro ponto à direita desse ponto (a cerca de 0,6 
metros de distância) e explique que esse segundo ponto é hoje.

4. Peça às participantes que pensem naquilo de que mais se orgulham até hoje nas suas 
vidas. Peça às participantes para usarem paus, folhas, pedras, símbolos e/ou desenhos para 
assinalarem esse sucesso.

5. Peça a cada participante para partilhar esse sucesso alcançado até hoje. 
  
6. A seguir, peça às participantes para desenharem outro ponto a cerca de 0,6-0,9 metros à direita 

do segundo ponto. Explique-lhes que este ponto é daqui a dez anos.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Algumas participantes podem não conseguir definir uma meta imediatamente por se 
sentirem impotentes ou desesperadas. Terá de prestar-lhes encorajamento extra para 
as ajudar a definirem uma meta que as excite ou as inspire. Outras estudantes podem 
alistar como suas metas, coisas que se esperem delas, tais como casar-se. 

7. Peça às participantes para fecharem os olhos e imaginarem se as coisas correram como o 
esperado depois de dez anos.  

•	 Onde é que estão? 
•	 O que é que estão a fazer?
•	 De que é que mais se orgulham?

Peça às participantes para voltarem a abrir os olhos. Peça-lhes que usem paus, folhas, pedras, 
símbolos e/ou desenhos para assinalarem onde é que elas querem estar, quem é que elas querem 
ser e aquilo que elas querem alcançar em dez anos.   

8. Peça às participantes que se reúnam em grupos de três e partilhem os seus desenhos umas 
com as outras. 
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9. Volte a reunir todas as participantes e explique-lhes que elas acabaram de partilhar as suas 
metas umas com as outras. Quando pensamos onde é que queremos estar, em quem é que 
queremos ser, ou naquilo que queremos fazer em daqui a 10 anos, ESSA É A NOSSA META! 

10. Peça às participantes para partilharem a sua meta com o grupo numa única frase (opcional).

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Reveja as metas do Programa Avante Raparigas! 

2. Explique que no fim de cada sessão irá propor uma actividade que elas poderão praticar por si 
mesmas para ajudar a reforçar as habilidades e conhecimentos que obtiveram naquele dia. A 
actividade prática desta sessão é que se segue:

Actividade prática da Sessão 1: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna, identifiquem:

•	 Uma coisa que vocês fazem bem.
•	 Uma coisa que gostariam de fazer melhor.

3. Discuta a logística do próximo encontro:  
 

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 2
Deles e Delas

Resumo da Sessão
 

As participantes identificam aquilo que a sociedade espera dos rapazes 
e das raparigas e aquilo que a sociedade desencoraja os rapazes e as 
raparigas de fazerem. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar como é que as expectativas2  de género as podem ajudar 

ou limitar.
2. Estabelecer estratégias para fugirem, aos papéis restritivos. 
3. Citar o caso de uma pessoa que tenha fugido ao seu papel de género 

com sucesso.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Desenhe caixas de género no quadro de parece ou no bloco gigante 
antecipadamente, para poupar tempo. Veja a Actividade 2.  

• Reveja a lista de exemplos de papéis de género no caso de as  
participantes revelarem dificuldades em pensarem numa lista 
adequada.  

• Prepare uma história sobre pessoas locais bem sucedidas, quer homens, 
quer mulheres, que tenham desafiado os papéis de género, ou reveja e 
utilize a história anexa a esta sessão. Entre as características das pessoas 
que desafiam os papéis de género incluem-se: vêem os diferentes 
trabalhos como igualmente apropriados tanto para homens como 
para mulheres, valorizam o papel do homem na prestação de cuidados 
aos filhos, desafiam a violência contra a mulher, advogam a favor da 
igualdade entre homens e mulheres, etc.

2 Género – papéis, responsabilidades e comportamentos socialmente construídos. Estes papéis são culturais, são aprendidos, mudam com o tempo e variam 
entre culturas e no seio das mesmas. 
Papéis e expectativas de género – expectativa sobre as maneiras como rapazes e raparigas (e homens e mulheres) devem agir por serem masculinos ou 
femininos.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 1

15 minutos

Peça às participantes para partilharem os resultados da actividade prática da Sessão 1:

RECAPITULE A SESSÃO ANTERIOR: 

•	 Uma coisa que vocês fazem bem.
•	 Uma coisa que gostariam de fazer melhor. 

Actividade 2: Encenação: Agir Como 
Um Rapaz/Agir Como Uma Rapariga

30 minutos

1. Divida as participantes em dois grupos. 
  
2. Peça a um grupo para criar uma encenação de 2 minutos, em que elas brincam-agem como 

raparigas. Peça ao outro grupo para brincarem-agirem como rapazes. Dê tempo a ambos os 
grupos para elaborarem e praticarem a sua encenação.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Explique as regras para a criação de encenações às participantes:

•	 Discutir a situação como grupo.
•	 Concordar numa história.
•	 Concordar em quem faz o quê, envolvendo todas as participantes do grupo.
•	 Ensaiar.
•	 Exibir a apresentação perante o grupo.

3. Peça a cada grupo para apresentar a sua encenação.

4. Depois disso, desenhe duas caixas no quadro de parede. Escreva “rapariga” em cima de uma 
das caixas e “rapaz” em cima da outra caixa (veja o exemplo abaixo).

5. Referindo-se quer a histórias, quer a experiências de vida reais, peça às participantes para 
debaterem livremente sobre o que quer que possam pensar que “se espera ou se encoraja” 
as raparigas a fazerem pela cultura, pelo país, pela comunidade, pela família, pelas suas pares, 
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etc. Escreva esses comentários (sintetizados numa ou duas palavras, símbolos ou imagens) no 
lado de dentro da caixa “rapariga”.

6. A seguir peça às participantes para pensarem livremente sobre tudo aquilo que as raparigas 
são “desencorajadas de fazer ou que não se espera que elas façam” e escreva isso do lado de 
fora da caixa “rapariga”.

7. Repita o procedimento com a caixa “rapaz”. Embora as participantes sejam todas raparigas, 
assegure-se de que também discutem a caixa dos rapazes.  Por exemplo:

8. Explique que muitas vezes se espera que os rapazes e as raparigas se comportem de certa 
maneira apenas por serem rapazes ou por serem raparigas.

9. Pergunte às participantes:

a. Há alguma coisa no interior da caixa dos rapazes que gostassem que estivesse no interior 
da caixa das raparigas? Porquê? 

b. Há alguma coisa no interior da caixa das raparigas que gostariam que não estivesse lá? 
Porquê? 

c. Há alguma coisa no exterior da caixa dos rapazes que gostassem que estivesse dentro dela? 

Actividade 3: Os Papéis de Género e Eu

15 minutos

1. Pergunte às participantes se alguma vez lhes foi dito para agirem/não agirem de determinada 
maneira por serem do sexo feminino. Peça-lhes exemplos.

2. Pergunte às participantes como é que elas se sentiram por lhes ter sido dito para agirem de uma 
determinada maneira por serem do sexo feminino.

3. Discutam: o que é que acontece se uma rapariga agir como rapaz? O que é que acontece se um 
rapaz agir como rapariga? Temos nomes para as pessoas que se comportam dessa maneira? Que 
nomes são esses? Esses nomes são bons ou são maus?   

RAPARIGA
Ajudar em casa, ser passiva, ser discreta, 
ter filhos, cuidar da família, cozinhar, não 
argumentar, olhar para o chão quando 
fala, ser atraente

Raparigas	 (na	 parte	 exterior	 da	 caixa):	
Serem	 boas	 alunas,	 serem,	 agressivas,	
serem	espertas

RAPAZ
Ser agressivo, trabalhar muito, ir à escola, 
lutar, fazer muitas perguntas, casar, ter 
muitos filhos, ser chefe, ser duro, beber 
muito.

Rapazes	 (na	 parte	 exterior	 da	 caixa):										
Chorarem,	educarem,	cuidarem,	dos	filhos,	
fazerem	perguntas,	serem	passivos							
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NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Esta pode ser uma boa oportunidade para recordar às estudantes as regras básicas. 
Chamar nomes ou gozar alguém porque essa pessoa não se enquadra num papel de 
género prescrito, viola as regras básicas e não é o género de coisa que devemos fazer 
às nossas pares ou a quem quer que seja. Esta também é uma boa oportunidade para 
abordar a questão da homofobia e/ou da descriminação contra quem sai da caixa de 
género. Explique que este tipo de estigma e descriminação é errado porque faz as 
pessoas sentirem-se tristes, ameaçadas e isoladas. 

4. Pergunte às participantes o que é que pode haver de bom em agirem da maneira como se 
espera que as raparigas ajam. O que é que há de mal nisso? Há alguma coisa que possamos 
fazer para mudarmos as expectativas em relação às raparigas de que não gostamos? O quê?

•	 Explique às participantes que o propósito desta actividade é ajudar as participantes a 
decidirem: “Quais dessas expectativas em relação a mim como rapariga são importantes 
e eu não quero alterar; e quais dessas expectativas em relação a mim como rapariga, eu 
não gosto e quero mudar”

•	 Pergunte às participantes se há alguma expectativa em relação às raparigas que a turma 
inteira gostaria de desafiar em conjunto. 

Actividade 4: Ela Fez Alguma Coisa Diferente

10 minutos

1. Partilhe a história de uma pessoa local que tenha desafiado os papéis de género, ou leia a história de 
Mayamiko, que se segue.

Mayamiko, a Piloto
A Mayamiko tem quatro irmãos e irmãs. Todos os seus irmãos têm um bom desempenho 
escolar; contudo, a Mayamiko tinha um desempenho melhor do que o deles todos. 
Os irmãos dela sentiam-se muito desconfortáveis por causa do sucesso que ela tinha 
na escola. Eles disseram-lhe que ela era apenas uma rapariga e que o melhor que 
lhe podia acontecer era casar-se e tornar-se dona de casa. A Mayamiko tinha uma 
meta e sonhava tornar-se piloto de aviões. Quando ela disse às pessoas da sua aldeia 
que o que ela queria ser elas riram-se e disseram-lhe: “As mulheres não podem pilotar 
aviões!”. Depois de anos de estudo e trabalho árduo ela foi para a universidade. Na 
universidade ela escolheu um tema que as mulheres geralmente não escolhem: 
aviação. Ela acabou sendo a primeira mulher piloto do país. Ela agora é uma excelente 
piloto e serve de modelo tanto para rapazes como para raparigas.
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2. Peça às participantes para identificarem de que maneira é que esta rapariga-modelo conseguiu 
alcançar a sua meta, apesar dos obstáculos que ela encarou ao longo do caminho.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Peça a algumas participantes para lhe dizerem porque é que acham que é importante para a vida 
delas terem consciência dos papéis de género. 

Actividade prática da Sessão 2: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna, considerem:

•	 O que é que vocês vêm os rapazes fazerem “porque são rapazes” e o que é que 
vocês vêem as raparigas fazerem, “porque são raparigas”.

•	 Vêem alguma rapariga que não age como “rapariga”? O que é que a pessoa faz de 
diferente? De que modo é que isso é interessante ou bom?

2. Discuta a logística do próximo encontro:  
 

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 3
Permancer na Escola/Voltar à Escola

Resumo da Sessão
 

As participantes encenam os cenários “A Jasmine fica na escola” e “A 
Jasmine desiste”. Elas identificam quatro maneiras de permanecer na 
escola ou de voltar à escola. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Alistar as vantagens de permanecer na escola.
2. Descrever estratégias para permanecer ou voltar à escola.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores.
• Pedras/seixos suficientes para que cada participante possa ter três.

• Identifique nomes de organizações ou de pessoas que possam ajudar 
uma rapariga a permanecer ou a voltar à escola (para a Actividade 3).

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
É importante ser sensível a não emitir juízos de valor durante esta sessão. É importante 
que as raparigas que abandonaram a escola se sintam aceites e apoiadas pelas 
outras participantes e pelo/a moderador/a. Se as participantes se sentirem apoiadas, 
poderão sentir-se mais encorajadas a voltarem à escola ou a procurarem saber como 
podem voltar à escola.

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 2

15 minutos 

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 2:

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 2 
O que é que vocês vêm os rapazes fazerem “porque são rapazes” e o que é que vocês 
vêem as raparigas fazerem, “porque são raparigas”. Vêem alguma rapariga que não 
age como “rapariga”? O que é que a pessoa faz de diferente? De que modo é que isso 
é interessante ou bom? 

Actividade 2: A História da Jasmine

30 minutos

1. Conte às participantes a história da Jasmine: a Jasmine tem uma meta. Ela quer abrir 
um estabelecimento de vendas para que se possa sustentar a si mesma. Ela quer vender 
mercadorias secas e roupa. Ela também quer casar-se e ter filhos. 

2. Divida o grupo em dois grupos mais pequenos. 
 
3. Peça a um grupo para preparar um encenação em que a Jasmine permanece na escola e, 

depois de a concluir, abre o seu próprio estabelecimento de vendas. Deixe as participantes 
terem as suas próprias ideias, mas se elas não o conseguirem, algumas coisas que podem 
acontecer à Jasmine que “Permanece na Escola” são:

•	 O negócio da Jasmine demora a começar, mas com o conhecimento e as habilidades 
que ela obteve na escola (p.ex. escrita, matemática, etc.), ela é bem sucedida.

•	 As pessoas respeitam a Jasmine porque ela concluiu a escola e fazem compras no 
estabelecimento de vendas dela.

•	 A Jasmine faz muitas amigas enquanto frequenta a escola e elas vão fazer compras no 
estabelecimento de vendas dela.

•	 Na escola, a Jasmine aprende a fazer planeamento familiar e por isso ela consegue 
planear quando ficar grávida e manter-se saudável para cuidar do seu estabelecimento 
de vendas.

•	 Peça ao grupo para acrescentar outras coisas que podem acontecer à Jasmine.

4. Peça a um grupo para preparar uma encenação em que a Jasmine abandona a escola aos 
13 anos para abrir o seu próprio estabelecimento de vendas. Deixe as participantes terem as 
suas próprias ideias, mas se elas não o conseguirem, algumas coisas que podem acontecer à 
Jasmine que “Desiste na Escola” podem ser:

•	 A Jasmine engravida e tem bebé.
•	 Ela deixa o estabelecimento de vendas abandonado várias vezes para ir visitar amigas 

ou para ir ter com o namorado. As clientes ficam zangadas e vão fazer compras noutro 
estabelecimento.

•	 A Jasmine ganha pouco dinheiro no seu estabelecimento e gasta a maior parte dele em 
medicamentos para o seu bebé. Ela fica sem nenhum dinheiro para si própria.
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•	 Ela perde as amigas. A maioria delas continuam na escola.  
•	 Peça ao grupo para acrescentar à sua encenação outras coisas que possam ter acontecido 

à Jasmine.

5. Faça ambos os grupos apresentarem as suas encenações.

6. Debatam as encenações perguntando:
De que maneira é que permanecer na escola ajudou ou prejudicou a meta da Jasmine de ter o 
seu próprio estabelecimento de vendas?

Actividade 3: Como É Que A Escola Me Pode Ajudar?

35 minutos

1. Num lado do quadro de parede/bloco gigante desenhe a imagem de uma rapariga. No outro 
lado do quadro de parede/bloco gigante escreva “concluir a escola”. Entre ambos desenhe um 
riacho.

2. Peça às participantes para imaginarem que entre muitas raparigas e a conclusão da escola 
existe um riacho. O riacho representa todos os desafios que elas encaram para concluírem a 
escola (ou, para aquelas que estão na escola, desafios para se tornarem melhores estudantes). 
Para poderem atravessar o riacho elas vão precisar de pedras para pisarem. 

3. Peça às raparigas para debaterem livremente todas as possíveis barreiras que se colocam para 
a conclusão da escola. Escreva essas barreiras no quadro. 

4. Distribua três pedras/seixos a cada participante. Por cada pedra/seixo, peça às participantes 
que pensem sobre as decisões que elas precisam de tomar ou sobre aquilo que elas precisam 
de fazer para ultrapassarem as barreiras escritas no quadro.

5. Peças às raparigas para se sentarem em grupos de duas e discutirem o que é que as suas 
pedras poderiam ser (10 minutos).

6. Volte a reunir as raparigas num único grupo e peça voluntárias para partilharem o significado 
das suas pedras (i.e., que decisões é que uma rapariga tem de tomar ou o que é que ela tem 
de fazer para poder ultrapassar as barreiras que se lhe colocam à conclusão da escola com 
sucesso). Escreva no quadro cada uma das ideias que as raparigas apresentaram para as suas 
“pedras” (algumas ideias podem ser: falar com um adulto confiado para apoiar a decisão delas 
de permanecerem na escola, explicar à família que as habilidades que elas vão obter na escola 
vão ajudar a família toda, ou explicar à família de que maneira é que elas podem continuar a 
trabalhar em casa, enquanto frequentam a escola).

7. Peça às participantes exemplos de como é que elas podem apoiar-se umas às outras a 
permanecerem ou a regressarem à escola.
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8. Dê-lhes nomes de organizações ou de pessoas com quem elas podem ir ter para obterem 
informação em relação a como permanecerem ou regressarem à escola.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Peça às participantes para nomearem maneiras pelas quais permanecer na escola pode ajudá-
las a alcançarem as suas metas.

2. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 3: 
Entre agora e a próxima reunião:

•	 Identifiquem pelo menos um adulto em quem confiem, que apoie a vossa decisão 
e as vossas estratégias para permanecerem ou para regressarem à escola.

•	 Falem com esse adulto sobre a vossa decisão e as vossas estratégias para 
permanecerem ou regressarem à escola.

3. Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 4
Falar Alto! Comunicar com os Outros

Resumo da Sessão
 

As participantes vêem uma demonstração sobre diferentes tipos de 
comunicação – forte, fraca e agressiva, e praticam a comunicação forte.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Definir o que é a comunicação forte, fraca e agressiva.
2. Identificar e praticar as habilidades de comunicação forte.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Há uma demonstração sobre a comunicação forte, fraca e agressiva 
no início da Actividade 2. Planeie esta sessão com uma participante 
ou com um/a co-moderador/a.  

• Escreva as definições de comunicação forte, fraca e agressiva no 
quadro de parede. Use linguagem, símbolos ou imagens simples de 
forma a conseguir alcançar todos os níveis de instrução (há exemplos 
na Referência 1 para o/a Moderador/a, no fim desta sessão).

• Os gestos e frases usados ao longo desta sessão para representar 
fraco, forte e agressivo são exemplos. O/A moderador/a é fortemente 
encorajado/a a criar exemplos que sejam relevantes para a sua própria 
cultura e comunidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 3

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 3:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 3

•	 Identifiquem pelo menos um adulto em quem confiem, que apoie a vossa decisão 
e as vossas estratégias para permanecerem ou para regressarem à escola.

•	 Falem com esse adulto sobre a vossa decisão e as vossas estratégias para 
permanecerem ou regressarem à escola.

Actividade 2: Definir Comunicação Forte, Fraca e Agressiva

20 minutos

1. Explique às participantes que vai demonstrar algumas maneiras diferentes de comunicar, 
recorrendo ao/à seu/sua co-professor/a ou uma estudante para o/a ajudar. Peça às participantes 
para fazerem de conta que você é uma rapariga que precisa de pedir a outra rapariga que a 
ajude com os trabalhos de casa. Você vai demonstrar três diferentes técnicas de comunicação:

Forte: Olhar para a parceira e dizer calmamente: “Acho que tens muita experiência com esta 
tarefa e eu preciso de ajuda para a realizar. Poderias ajudar-me a fazê-la mais tarde?”.

Fraca:  Sem olhar para a parceira, dizer: “Seria realmente bom se alguém me ajudasse a fazer 
este trabalho, porque eu sozinha não vou conseguir fazê-lo.

Agressiva:   Olhar para a parceira, aproximar-se demasiado dela e dizer em voz muito alta: 
“É melhor ajudares-me a fazer este trabalho, senão vou culpar-te por aquilo que acontecer”.

2. Pergunte às participantes o que é que elas acabaram de ver. Pergunte-lhes como é que teriam 
reagido a cada uma das abordagens. Qual delas é que seria mais/menos provável fazê-las 
sentirem-se dispostas a ajudarem a pessoa? Porquê?

3. Partilhe as três definições que se seguem sobre comunicação forte, fraca e agressiva. Pergunte 
às participantes qual das formas demonstradas é que constitui exemplo de comunicação 
fraca. Ou de comunicação agressiva? Ou de comunicação forte?
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Três Tipos de Comunicação
 
Forte: passar uma mensagem expressando honestamente as ideias e sentimentos 
que se tem; de forma clara e directa; respeito mútuo. 

Fraca: passar uma mensagem sem transmitir as verdadeiras ideias e sentimentos que 
se tem; ficar em silêncio, por vezes. 

Agressiva: passar uma mensagem de forma impetuosa, sem pensar nos sentimentos 
da outra pessoa; expressar-se de forma conflituosa. 

4. Peça às participantes para darem exemplos de quando é que a comunicação agressiva ou a 
comunicação fraca podem ser apropriadas. Eis, a seguir, dois exemplos:

•	 Se precisarem de se afastar de uma situação perigosa: lutem, berrem, zanguem-se e 
ameacem (Agressiva).

•	 Se uma pessoa influente (líder, professor, etc.) vos pedir favores que possam conduzir 
a avanços ou a actividades sexuais: mintam e digam-lhe que as vossas mães/pais vos 
querem em casa imediatamente ou inventem uma história qualquer que possa resultar 
(Fraca).

5. Diga às participantes que há vezes em que a comunicação agressiva e a comunicação fraca 
são apropriadas, mas que esta sessão se centrará no desenvolvimento da habilidade de 
comunicação forte ou assertiva.

Actividade 3: Passos para uma Comunicação Forte

10 minutos

Apresente e descreva os seguintes 4 passos da Comunicação Forte:

1. “Eu sinto…” - aqui a rapariga deve expressar a emoção que está a sentir.

2. “Quando tu…” - aqui a rapariga diz o que é que a outra pessoa fez que lhe fez sentir a emoção. É 
importante notar que não se trata de atribuir culpas a alguém e sim de expressar sentimentos.

3. “Porque…” - a rapariga explica porque é que a acção lhe fez sentir a emoção.

4. “E eu gostaria/quero/preciso…” - Aqui a rapariga explica o que é que ela gostaria que tivesse 
acontecido para se ter sentido melhor. 
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Alguns exemplos que pode dar:

a. Eu sinto-me magoada e traída…
quando me chamas bebé só porque...
eu não quero fumar suruma ou manter relações sexuais com rapazes que eu não conheço....  
e eu gostaria que respeitasses a maneira como eu me sinto em relação às drogas  ozunguza e 
às relações sexuais.

b. Eu fico assustada …   
quando te aproximas demasiado de mim...
porque isso é ameaçador...   
e eu preciso que tu mantenhas uma maior distância entre nós.

c. Eu sinto-me abatida …
quando me dizes que eu não devo continuar na escola... 
porque acho que tu pensas que eu sou estúpida …
e eu preciso que tu apoies a minha decisão de continuar na escola.

Actividade 4: O Que É Que Eu Devia Dizer?    

25 minutos

1. Peça às participantes que formem grupos de duas. Peça a cada par (Participante A e Participante 
B) que represente/aja e responda por turnos às situações lidas pelo/a moderador/a, servindo-
se da comunicação forte. Uma participante agirá/ representará o papel da pessoa que pede à 
outra pessoa para fazer algo, enquanto a outra participante representará utilizando os quatro 
passos das habilidades de Comunicação Forte. Por exemplo:

•	 Participante A = “Eu quero oferecer-te uma cerveja, tu és linda e eu tenho dinheiro. Estou 
farto de te ouvir dizer “Não” e desta vez não aceito um “Não”  como resposta”.

•	 Participante B = “Eu sinto-me confusa com as tuas ofertas constantes, quando 
tu bem sabes que eu não estou autorizada a ir a um bar porque eu sou demasiado 
jovem e os meus pais NÃO me permitem. Eu preciso que tu pares de me propor isso”.  

2. Leia as situações que se seguem. Leia-as devagar. Permita que cada par pratique as suas 
habilidades de comunicação forte antes de passar à situação seguinte. Escolha as situações 
que sejam mais pertinentes para a sua comunidade e para as suas participantes ou utilize os 
seus próprios exemplos.
Situações:

•	 Alguém que vocês não conhecem oferece-vos uma boleia para a escola.
•	 A vossa melhor amiga fuma suruma tal como todas as vossas amigas. Ela convida-vos a 

fumarem também, caso contrário têm de deixar de andar com elas. 
•	 Um rapaz de quem vocês gostam pergunta-vos se querem ir tomar uma cerveja.  
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•	 Um homem mais velho que é um bom amigo da vossa família diz-vos que se vocês 
forem com ele a casa dele, ele vos comprará algo de especial.  

•	 Alguém que vocês não conhecem vê-vos a vocês e a uma amiga a caminharem pela 
estrada e oferece-vos uma boleia. Vocês recusam, mas a vossa amiga entra no carro e 
tenta convencer-vos a entrarem também.

•	 Vocês estão a tentar voltar à escola, mas a vossa tia e a vossa mãe tentam desencorajar-
vos de o fazerem. 

3. Coloque às participantes as seguintes questões para debate:

•	 Ouviram declarações fortes que poderão utilizar numa situação real? Quais foram?  
•	 Essas declarações fizeram-vos sentir-se confortáveis? Foi difícil para vocês confrontarem 

as vossas pares? Porquê?    

Sessão de Encerramento 

10 minutos

1. Pergunte às participantes como é que as habilidades de comunicação forte podem ajudar a 
protegê-las.

2. Pergunte-lhes como é que as habilidades de comunicação forte podem ajudá-las a alcançarem 
as metas delas?

3. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 4: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna:

Pratiquem os quatro passos das Habilidades de Comunicação Forte: “Eu sinto…”, 
“Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria/quero/preciso… “.

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Referência 1 para o/a Moderador/a:
Exemplos de Comunicação Forte, Fraca e Agressiva

Maneiras diferentes de nos comportamos

As nossas famílias ensinam-nos desde pequeninos como nos devemos comportar. Há várias 
maneiras possíveis de nos comportarmos numa situação, e a maneira como nos comportamos vai 
determinar se as coisas correm bem ou correm mal.

Usamos um comportamento forte quando:
•	 Nos afirmamos a nós mesmos sem rebaixarmos os outros.
•	 Nos respeitamos a nós mesmos e à outra pessoa.
•	 Afirmamos as nossas ideias e sentimentos com clareza e honestidade; dizemos “Eu” acho 

e “Eu” sinto.
•	 Mantemos os nossos valores e princípios.
•	 Fazemos as nossas palavras corresponderem à nossa linguagem corporal. 
•	 Agimos com confiança, mas com respeito.
•	 Aceitamos elogios e nos sentimos bem com nós mesmos.
•	 Aceitamos sugestões honestas que nos podem tornar melhores e nos permitem 

aprender com elas.
•	 Dizemos “não” sem nos sentirmos mal por isso.
•	 Discordamos sem nos zangarmos.

Comportamo-nos de maneira fraca quando: 
•	 Não fazemos nada para nos afirmarmos.
•	 Cedemos àquilo que os outros querem.
•	 Permanecemos em silêncio quando não estamos de acordo ou nos sentimos insatisfeitos 

em relação a alguma coisa.
•	 Suportamos tudo.
•	 Pedimos “desculpa” muitas vezes.
•	 Escondemos os nossos sentimentos.
•	 Não tentamos uma coisa nova depois de termos falhado.
•	 Deixamos que outros tomem as decisões todas.
•	 Seguimos o grupo e cedemos à pressão dos nossos pares.

Mostramos um comportamento agressivo quando: 
•	 Agimos sem pensar na outra pessoa.
•	 Ameaçamos fazer algum mal a uma pessoa para conseguirmos aquilo que queremos.
•	 Nos pomos a nós em primeiro lugar, mesmo sabendo que isso prejudica os outros.
•	 Fazemos exigências sem prestarmos atenção às ideias e às necessidades das outras 

pessoas.
•	 Ficamos logo zangados quando as outras pessoas discordam de nós.
•	 Gritamos, empurramos ou forçamos fisicamente as pessoas.
•	 Fazemos as pessoas sentirem que têm de se defender.
•	 Fazemos as pessoas parecerem pequenas para que possamos parecer grandes.
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Sessão 5
Tomar Boas Decisões

Resumo da Sessão
 

As participantes começam a ganhar confiança nas suas próprias 
habilidades de tomada de decisões. Elas analisam como tomar melhores 
decisões utilizando os passos para a tomada de boas decisões: 1) Para e 
Pensar, 2) Considerar as Consequências e 3) Conhecer os Factos. 

1. As participantes ficarão a conhecer os três Passos para a Tomada de 
Boas Decisões.

1 hora e 20 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Leia a história da Beatrice e do Oto antecipadamente e familiarize-
se com os vários passos da tomada de decisões com que eles são 
confrontados. 

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 4

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 4::

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 4:
Pratiquem	os	quatro	passos	das	Habilidades	de	Comunicação	Forte:	“Eu	sinto…”,	“Quando	
tu…”,	“Porque…”	e	“Eu	gostaria/quero/preciso…	“.	

	

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Tomei Alguma Decisão Hoje?

20 minutos

1. Peça a cada participante para pensar no dia de hoje, desde que acordaram até agora. Peça-
lhes que partilhem com o grupo pelo menos uma decisão que tenha  tomado. 

2. Pegue num  ponto de decisão para debater, com base na resposta mais frequente (p.ex. o que 
vestir, o que comer, com quem falar, que caminho usar para o Mercado/clube). Enfatize o facto 
de que todos os dias tomamos decisões mas que em geral não pensamos nelas.

3. Peça às participantes que pensem numa ocasião em que tenham tido de tomar uma decisão 
difícil. Peça-lhes que se voltem para a pessoa perto delas e lhes contem qual foi a decisão e o 
que e que aconteceu.

4. Explique-lhes que com vista a tomar boas decisões é importante seguir três passos: 

•	 Um: Para e Pensar
•	 Dois: Considerar as consequências da decisão
•	 Três: Conhecer os factos 

5. Peça às participantes que voltem a conversar com as suas parceiras e verificarem se utilizaram 
esses três passos quando tomaram as decisões de que falaram. Se não o fizeram, o que é que 
poderia ter ajudado? 

Actividade 3: Decisões e Consequências 

35 minutos

1. Explique que a próxima actividade é um jogo de “pontos de decisão” e constitui uma 
oportunidade para as participantes praticarem a tomada de decisões.

2. Explique-lhes que irá ler-lhes uma história sobre o Oto e a Beatrice.

3. Explique-lhes que sempre que parar a história e bater as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) isso 
significa que a Betarice e o Oto têm de parar e tomar uma decisão. As participantes trabalharão 
como grupo para tomarem uma decisão para a Beatrice e o Oto.

4. Leia: Um jovem, chamado Oto, pára o seu carro para conversar com uma rapariga chamada 
Beatrice e acaba a convidá-la para dar uma volta com ele.

Parar e pensar: Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça as seguintes perguntas:

•	 Consequências: O que é que pode acontecer se a Beatrice entrar no carro do Oto? O 
que é que pode acontecer se ela não entrar no carro?
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•	 Conhecer os factos: O que é que a Beatrice sabe sobre o Oto? O que é que ela sabe de 
outras pessoas que apanharam boleia do Oto? Ou de outras pessoas como ele?

5. Leia: A Beatrice aceita a boleia do Oto e este propõe-lhe que parem no bar a caminho de casa 
para ele lhe comprar uma cerveja.  

Parar e pensar: Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça as seguintes perguntas:

•	 Consequências: O que é que pode acontecer se a Beatrice beber uma cerveja com o 
Oto? O que é que pode acontecer se a Beatrice não beber uma cerveja com o Oto?

•	 Conhecer os factos:  Porque é que o Oto está a oferecer uma cerveja à Beatrice? A 
Beatrice sabe quais são os efeitos das bebidas alcoólicas nela?  E no Oto? Como é que 
ela há-de ir para casa se o Oto ficar bêbado?

6. Leia: A	Beatrice	diz	ao	Oto	que	ela	irá	ao	bar	com	ele	se	ele	se	comprometer	a	tomar	apenas	uma	
cerveja	e	a	levá-la	depois	a	casa.	Ele	concorda.	No	bar	ele	pede	uma	cerveja	para	cada	um	deles	
e,	depois,	várias	outras	só	para	ele,	até	ficar	bêbado.	A	Beatrice	tenta	abandonar	o	bar,	mas	o	Oto	
agarra-a	e	assedia-a.	A	Beatrice	acaba	por	conseguir	sair	do	bar,	mas	quando	chaga	lá	fora	ela	
constata	que	já	está	escuro.	Ela	tem	que	chegar	a	casa.

Parar e pensar:   Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça a seguintes perguntas:

•	 Consequências:  Como é que ela pode chegar a casa em segurança? O que é que 
poderia acontecer se ela tentasse ir para casa a pé? Ou se decidir esperar por ele? O que 
é que pode acontecer se ela contactar uma amiga ou alguém da família dela?

•	 Conhecer os factos: Que outras opções é que ela tem? Será que ela pode perguntar a 
outra pessoa? Ou poderá ela pedir ajuda a alguém?

7. Quais foram os pontos de tomada de decisão nesta história?  

•	 Quais foram as consequências das decisões da Beatrice?
•	 Vocês teriam tomado decisões semelhantes se se encontrassem na mesma situação? 

Porquê, ou porque é que não?

Sessão de Encerramento 

10 minutos

Lembre as participantes sobre a importância de tomar decisões correctas, bem pensadas; as 
decisões que elas tomarem hoje poderão afectar o resto da vida delas. 

A actividade prática desta sessão é:
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Actividade prática da Sessão 5: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna: 
Pratiquem as habilidades de Tomada de Decisões Correctas: 1) Parar e pensar, 2) 
Considerar as consequências e 3) Conhecer os factos. 

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 6
Amizades Saudáveis

Resumo da Sessão
 

As participantes identificam as qualidades da amizade e aprendem a 
estabelecer os limites da amizade. 

No fim desta sessão as participantes serão capazes de:
1. Alistar as qualidades de uma amizade saudável ou boa.
2. Especificar os limites da amizade.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Faça uma simulação de um microfone, para a Actividade 2, abaixo.                       

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 5

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 5:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 5 
Pratiquem as habilidades de Tomada de Decisões Correctas: 1) Parar e pensar, 2) 
Considerar as consequências e 3) Conhecer os factos. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Procura-se Amigo/a
 

35 minutos
                        
1. Peça às participantes para pensarem em alguém que considerem uma boa amiga ou em 

alguém que gostariam que fosse amiga delas. Porque é que consideram que essa pessoa é 
uma boa amiga? Porque é que gostariam que essa pessoa fosse amiga delas?

2. Agora, peça às participantes que criem um anúncio de rádio de 30 segundos “Procura-se 
Amiga”. Elas não precisam de escrevê-lo, e o anúncio não precisa de ser perfeito. O anúncio 
deve indicar simplesmente os interesses, passatempos e qualidades positivas que elas 
procuram numa boa amiga. 

3. As participantes partilham os seus anúncios de 30 segundos com o grupo. Por divertimento, 
use uma simulação de microfone de rádio.

4. Depois de todas elas terem partilhado o seu anúncio de rádio, coloque às participantes as 
seguintes questões para debate:

•	 Quais são algumas das qualidades fundamentais que as participantes estão à procura nas  
amigas?

•	 Porque é que essas qualidades são importantes? (As participantes poderão dizer coisas 
com confiança, fazerem-na sentir-se bem consigo mesmas, terem o seu melhor interesse 
no coração delas, preocuparem-se com elas e/ou não as forçarem a fazerem coisas que 
elas não querem fazer).

•	 Acham que os rapazes e as raparigas procuram as mesmas qualidades num/a amigo/a? 
Porque é que sim ou porque é que não?

•	 Que qualidades é que vocês oferecem a uma amizade?

Actividade 3: O Que É Que Eu Devia Fazer?   

30 minutos

Cenários de Amizade
1. Se a minha amiga me pedisse para eu a ajudar a tomar conta do seu irmãozinho, eu havia de…
2. Se a minha amiga me convidasse para beber, eu havia de…
3. Se a minha amiga me pedisse para eu a ajudar a carregar um saco pesado até ao 

bazar, eu havia de …
4. Se a minha amiga me pedisse para a acompanhar num encontro com dois tipos 

mais velhos que nos haviam de dar prendas, eu havia de…
5. Se a minha amiga me pedisse para eu mentir aos pais dela para ela poder passar a 

noite com o namorado dela pela primeira vez, eu havia de…
6. Se a minha amiga me dissesse que se eu não mantivesse relações sexuais eu não 

seria uma mulher a sério, eu havia de…
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1. Leia a primeira frase dos “Cenários de Amizade” (ver a caixa acima). Peça às participantes para 
concluírem a afirmação. Peça às participantes para serem tão honestas quanto possível e 
dizerem como é que elas respoderiam à questão de facto.

2. Leia os restantes “cenários de amizade”, um de cada vez, permitindo que as participantes deem 
as suas respostas a seguir a cada afirmação. 

3. Coloque ao grupo as seguintes questões:

•	 Há coisas que vocês em princípio não fariam, mas que se uma boa amiga vos pedisse 
para fazerem, fariam? As estudantes não precisam de revelar que coisas são essas, mas 
procure explicar ou compreender porque é que uma pessoa aceitaria fazer algo que por 
princípio não faria. Como é que as participantes podem evitar esse tipo de situações?

•	 Quando é que uma amizade deixa de ser boa ou saudável para vocês?
•	 Digam duas coisas que não fariam pelas vossas amigas de maneira nenhuma.  

Lembre às participantes as Habilidades de Comunicação Forte da sessão 4: “Eu sinto que …”, 
“Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria que/quero/preciso…“. Pergunte às participantes se a 
utilização dessa comunicação poderia, potencialmente, ajudá-las a deixarem de fazer alguma 
coisa que não quisessem fazer, quando se sentissem pressionadas por uma boa amiga.  

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde às participantes que os relacionamentos saudáveis são importantes para as jovens, 
mas que elas têm de ter limites estabelecidos. Diga-lhes: “Por vezes as amigas podem pedir-
vos para fazerem coisas que não são do vosso melhor interesse e vocês têm de ser fortes e 
fazerem aquilo que é melhor para vocês”. 

2. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 6: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna:
•	 Olhem para as vossas amigas. Acham que as vossas amigas possuem as qualidades 

apontadas no vosso anúncio de rádio? 
•	 Olhem para vocês mesmas. Acham que vocês poderiam ser a pessoa seleccionada 

para o vosso próprio anúncio?

Discuta a logística do próximo encontro:   

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 7
Como Comunicar com Adultos

Resumo da Sessão
 

As participantes vão praticar as habilidades de comunicação com adultos 
– quer sob a perspectiva dos adolescentes quer sob a perspectiva dos 
adultos. Elas vão aprender novas habilidades de comunicação para 
poderem usar com os membros das suas famílias. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Comunicar-se com adultos.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Plasticina-cola ou alfinetes. 

Nenhuma.

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 6

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 6:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 6
•	 Olhem para as vossas amigas. Acham que as vossas amigas possuem as qualidades 

apontadas no vosso anúncio de rádio? 

•	 Olhem para vocês mesmas. Acham que vocês poderiam ser a pessoa seleccionada 
para o vosso próprio anúncio?

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Como Lidar com os Desacordos

30 minutos

1. Peça às participantes para debaterem livremente os desacordos que tenham tido com os seus 
progenitores/tutores nos últimos seis meses.

2. Divida o grupo em pares. Atribua a cada par de participantes um desacordo referido no debate. 
Se precisar de ideias adicionais pode usar as seguintes:

•	 Os vossos progenitores/tutores disseram-vos para não perderem tempo com um certo 
rapaz. A vossa irmã mais velha viu-vos com o rapaz e informou os vossos progenitores/
tutores. 

•	 As vossas mães querem que vocês se levantem de manhã cedo para as ajudarem com os 
trabalhos domésticos, mas vocês querem dormir mais tempo.

•	 Os vossos pais/tutores viram-vos a consumir bebidas alcoólicas.

3. Em cada par, uma pessoa é a adolescente e a outra é o progenitor. Peça a cada par que encene 
o desacordo durante 2 minutos.  

4. Depois de cada encenação, pergunte ao grupo: 

•	 O que é que ajudou o/a adulto/ a entender a adolescente? O que é que não ajudou?
•	 Como é que a situação pode ser melhorada? O que é que a adolescente e o/a adulto/a 

podem fazer para se compreenderem melhor um ao outro?

5. A seguir troquem os papéis e encenem outro desacordo por mais dois minutos.

6. Peça a três grupos para encenarem os seus desacordos perante o resto das participantes.
 

Actividade 3: Como Comunicar com Adultos
 

35 minutos
                    
1. Explique que para além das habilidades de comunicação forte aprendidas na sessão anterior, 

há cinco habilidades que as jovens podem utilizar para melhorarem a sua comunicação com 
os seus progenitores/tutores. São as cinco habilidades “Convincentes”:   

a. Estar preparada. Saibam o que é que estão a pedir e pensem nas consequências do 
vosso pedido.

b. Escolher o momento certo. Quando a situação em casa é relaxada.
c. Ter calma. Apresentem a vossa questão calmamente e com factos.
d. Ouvir o que dizem os pais. Ouvir o que os progenitores ou tutores têm a dizer e 

considerar os pontos de vista deles para verificarem se eles estão correctos ou não. 
Lembrem-se que os progenitores têm, geralmente, o vosso melhor interesse no coração.
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e. Ser persistente. Se, depois, ainda acreditarem naquilo que queriam – ser persistente. 
Vocês poderão ter de falar várias vezes com os vossos progenitores sobre o assunto.

2. Leia em voz alta os seguintes cenários e peça às participantes para explicarem como é que as 
pessoas, num dado cenário, podem pôr em prática as habilidades “convincentes”. Seleccione 
um dos seguintes cenários para debater. 

Cenário 1: A Ana quer pedir ao progenitor ou tutor dela para a ajudar a voltar à escola.
  
Cenário 2: O pai da Maria tem estado a pressioná-la para ela sair com um dos amigos dele.
 
Cenário 3: A Sónia quer pedir à mãe que vá com ela comprar pílulas anticonceptivas.

Sessão de Encerramento

10 minutos

Actividade prática da Sessão 7: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reunir, pratiquem as cinco habilidades 
“Convincentes”: 

1. Estar preparada. 
2. Escolher o momento certo. 
3. Ter calma.
4. Ouvir o que dizem os pais. 
5. Ser persistente. 

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 8
O Meu Corpo Está a Mudar – Serei Normal?

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem as múltiplas alterações físicas e emocionais da 
puberdade.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever as alterações físicas e emocionais que têm lugar durante a 

puberdade.
2. Compreender que as alterações físicas e emocionais que ocorrem 

durante a puberdade são normais.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcador.
• Quatro folhas grandes de papel em branco para a Actividade 3.
• Cópias do Texto de Apoio 1, que se encontra no fim da sessão, sobre 

“Alterações Físicas durante a Puberdade”, se possível para cada 
participante. Note que o texto de apoio tem duas páginas.

• Se for possível, utilize o Álbum Seriado durante esta actividade.

• Se for possível, prepare um texto de apoio para cada participante. 
• Reveja e familiarize-se com as referências para o/a moderador/a que 

se encontram no fim da sessão sobre “Alterações Físicas durante a 
Puberdade”. 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 7

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 7:

RECAPITULE: Actividade Prática da Sessão 7
1. Estar preparada. 
2. Escolher o momento certo. 
3. Ter calma.
4. Ouvir o que dizem os pais. 
5. Ser persistente.

 

Actividade 2: Puberdade: É Normal?

15 minutos

1. Peça às participantes para pensarem sobre a palavra “puberdade”. O que é que essa palavra 
nos traz à mente? Peça às participantes para dizerem as palavras em que pensam quando 
ouvem a palavra “puberdade”. Resuma as respostas delas. 

2. Lembre as participantes que a puberdade é um período muito excitante da vida. Que é 
preenchido por muitas mudanças e sentimentos positivos. Explique-lhes que essas mudanças 
são tanto de carácter físico como emocional. E que lidar com elas também pode ser um desafio.  

3. Diga às participantes que, agora, gostaria de partilhar com elas alguma informação básica 
sobre a puberdade. Partilhe com elas as seguintes informações básicas:

•	 A puberdade começa e termina em idades diferentes para cada pessoa. Cada participante 
passa por alterações relacionadas com a puberdade (físicas e emocionais) ao seu próprio 
ritmo. Este não pode ser controlado e é biológico (está programado no corpo de cada 
uma). Esta variação das mudanças de pessoa para pessoa é normal. 

•	 As raparigas geralmente entram na puberdade mais cedo que os rapazes. Esta diferença 
na mudança também é biológica e, por isso, é normal.

•	 Durante a puberdade, dá-se um aumento da produção de hormonas que causam 
alterações físicas no corpo bem com alterações nos sentimentos e no comportamento. 
É possível a pessoa sentir-se cheia de energia e impulsiva num momento para logo a 
seguir se sentir cansada e aborrecida. Estas variações emocionais são normais.

•	 Durante a puberdade, tanto as raparigas como os rapazes têm desejos sexuais. Estes 
sentimentos podem envolver alterações físicas, como aceleração dos batimentos 
cardíacos, sensação súbita de calor facial e/ou nos genitais quando se está sexualmente 
excitada. É importante recordar que esses sentimentos de desejo e/ou haver excitação 
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sexual nocturna são normais e são sinais de um corpo saudável.
•	 Entre as maneiras possíveis de lidar com a excitação sexual incluem-se a masturbação, 

a fantasia, actividades físicas como jogar futebol, ou pensar noutra coisa qualquer. À 
excitação sexual não significa que a pessoa tenha de manter relações sexuais. Não 
acontecerá nada de mal à pessoa se ela não tiver relações sexuais.

•	 Durante a puberdade, os corpos dos rapazes e das raparigas mudam. As jovens devem 
estar conscientes de que à medida que os seus corpos mudam, elas podem atrair 
atenções desejadas e indesejadas. O que é importante é sentirem-se bem consigo 
mesmas e usarem as habilidades de comunicação forte para fazerem as pessoas saberem 
se a atenção que estão lhes estão a dar as faz sentirem-se desconfortáveis.

Actividade 3: Alterações Corporais

35 minutos

1. Divida as participantes em dois grupos. Dê a cada grupo duas folhas de papel grandes em 
branco e peça a cada grupo para desenhar nelas os corpos de um rapaz e de uma rapariga a 
passarem pela puberdade. Elas devem mostrar as alterações pelas quais o corpo está a passar. 
Elas devem desenhar, ou usar palavras ou símbolos para indicarem essas mudanças.

2. Distribua o Texto de Apoio 1, “Alterações Físicas Durante a Puberdade” (anexado ao fim da 
sessão). Peça às participantes para compararem os seus desenhos com o desenho do texto de 
apoio. Elas notam alguma diferença entre as quatro imagens?

3. Leia em voz alta e devagar a lista das alterações nos textos de apoio sobre a puberdade.   

Actividade 4: Tornar a Puberdade Mais Fácil

15 minutos

1. Lembre as participantes que embora a puberdade seja um período excitante de mudança, 
ela pode ser também um grande desafio. Peça ao grupo que pense num dos aspectos mais 
vergonhosos ou desafiadores da puberdade nas raparigas. 
Por exemplo: Para as raparigas: sujar as calças durante a menstruação, serem chamadas 
“Mamãs da Turma” por causa do crescimento dos seios, serem objecto de atenção indesejada 
por causa dos seios em crescimento, etc.  

2. Peça ao grupo para discutir livremente sobre aquilo que as suas pares podem fazer para 
ajudarem a minimizar o vergonha delas e fazerem-nas sentir-se mais confortáveis. O que é 
que as raparigas podem fazer para se ajudarem umas às outras? 
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Sessão de Encerramento

10 minutos

Reforce o ponto de que as mudanças físicas e emocionais que ocorrem durante a puberdade são 
normais e reflectem um corpo saudável (p.ex., mudanças na voz, variações emocionais, mudança 
do tamanho dos seios) e que cada rapariga passará por essas alterações ao seu próprio ritmo.  

Actividade Prática da Sessão 8:  
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna:

•	 Procurem oportunidades para ajudarem outras raparigas a compreenderem e a 
sentirem-se confortáveis com as alterações físicas e emocionais da puberdade. 

Discuta a logística do próximo encontro:  
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?

 

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   52 4/25/2011   1:51:44 PM



53

Texto de Apoio 1: Alterações Físicas Durante a Puberdade
Alterações Físicas no Sexo Feminino na Puberdade

•	 Crescem pelos nas axilas e no púbis
•	 Há um crescimento físico acelerado
•	 O peso aumenta
•	 O corpo ganha formas
•	 As ancas alargam
•	 Os seios crescem
•	 Tem início o período menstrual
•	 A pele torna-se oleosa e podem aparecer borbulhas
•	 A transpiração/odor corporal aumenta
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Alterações Físicas no Sexo Masculino na Puberdade 

•	 Crescem pelos nas axilas, no púbis, no rosto e no peito
•	 Há crescimento físico acelerado
•	 O peso aumenta
•	 A massa muscular aumenta
•	 A voz engrossa
•	 A pele torna-se oleosa e podem aparecer borbulhas
•	 A transpiração/odor corporal aumenta
•	 A ejaculação começa/ocorrem sonhos húmidos
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Sessão 9
Como é que Ocorre a Gravidez, Afinal?

Resumo da Sessão
 

As participantes revêem os cartazes sobre saúde reprodutiva e gravidez.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever o ciclo menstrual.
2. Descrever como é que ocorre a concepção

1 hora e 30 minutos

• “Sistemas Reprodutores Masculino e Feminino” Texto de Apoio 2, 
anexos a esta sessão (tenha em atenção que o texto de apoio tem 
quatro páginas).

• Em função da disponibilidade de especialistas em matéria de saúde 
reprodutiva na comunidade, poderá pedir a um/a especialista de 
fora para moderar esta sessão. Contudo, assegure-se de que o/a 
especialista seja de facto especialista na matéria E que saiba lidar com 
a juventude. 

• Familiarize-se com o Texto de Apoio 2, em anexo a esta sessão. 
• Se for possível, distribua o Texto de Apoio 2 às participantes.
• Esteja preparado/a para partilhar recursos com as participantes 

sobre como é que elas podem aprender mais sobre a gravidez, talvez 
material escrito, ou um centro de saúde ao nível da comunidade.

• Há aspectos desta sessão que devem ser verificados em termos de 
aceitabilidade cultural. Familiarize-se com as normas culturais locais e 
ajuste as sessões em conformidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 8

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 8:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 8
•	 Procurem oportunidades para ajudarem outras raparigas a compreenderem e a 

sentirem-se confortáveis com as alterações físicas e emocionais da puberdade. 

Actividade 2: O Que É a Reprodução?

45 minutos

1. Recorde as participantes que durante a puberdade, as raparigas começam a ter menstruação, 
o que significa que elas se tornaram fisicamente capazes de engravidar. Lembre-lhes também 
que serem fisicamente capazes de engravidarem não significa que elas estejam física, 
emocional e financeiramente preparadas para tal.

2. Pergunte às participantes se elas sabem como é que a gravidez ocorre, ou como é que se 
fazem os bebés.

3. Mostre-lhes o cartaz do sistema reprodutor feminino e explique-o. Os aspectos-chave 
encontram-se na página contígua.  

4. Mostre-lhes o cartaz do sistema reprodutor masculino e explique-o. Os aspectos-chave 
encontram-se no próprio cartaz. 

5. Responda às perguntas das participantes.

Actividade 3: Uma Coisa Nova Acerca dos Nossos Corpos

15 minutos

1. Ponha as participantes em grupos de duas ou três. Peça-lhes que partilhem uma coisa nova que 
elas hoje tenham aprendido umas com as outras sobre a menstruação ou sobre a reprodução.

 
2. Peça às participantes para partilharem também com as suas parceiras as maneiras como estas 

novas informações podem melhorar a saúde delas, tanto agora como no futuro. 

3. Convide as participantes a partilharem os comentários delas com o grupo geral. 
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Sessão de Encerramento 

15 minutos

1. Agradeça às participantes por terem discutido um assunto que é muitas vezes embaraçoso, mas 
que é um tema normal e necessário. 

2. Recorde as participantes de que embora a gravidez seja algo normal e elas possam estar 
fisicamente capazes de engravidar, é importante ter filhos como escolha e não por acaso. 

A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 9: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reunir, pensem sobre:

•	 A quem se dirigiriam em busca da informação correcta sobre assuntos de saúde? 
Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações que 
possam ter depois da sessão de hoje.

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Texto de Apoio 2: Sistemas Reprodutores Feminino e Masculino

Sistema Reprodutor Feminino

Órgãos Externos:
•	 Dois conjuntos de dobras de pele, que são chamados lábios.
•	 A vagina é onde o homem coloca o seu pénis durante o acto sexual. Além disso, o sangue 

menstrual e os bebés passam também pela vagina.
•	 Perto do topo dos lábios, dentro das dobras, está o clítoris. O clítoris é muito sensível e ajuda 

a mulher a sentir prazer sexual.  

Órgãos Internos:
•	 Todas as mulheres nascem com milhares de óvulos nos seus ovários. Os óvulos são tão 

pequenos que não podem ser vistos a olho nu.
•	 As trompas de Falópio ligam os ovários ao útero. 
•	 O útero é o recato em que os bebés crescem. 

Menstruação
A menstruação ocorre para a maioria das mulheres uma vez por mês, e é por isso que é conhecida 
por “período mensal”. Em geral dura entre três e sete dias. É um sinal de que a rapariga ou mulher 
pode engravidar se mantiver relações sexuais.

O que é que causa a menstruação? Todos os meses os ovários libertam um óvulo que fica à espera 
nas trompas de Falópio entre 5 a 7 dias, onde pode ser fertilizado por esperma. Se o óvulo não se 
encontrar com o espermatozóide, o forro do útero solta-se e sai como sangue, através da vagina. 
Este é o período mensal (Ver “Processo de Menstruação”). 

Algumas raparigas podem começar a ter a menstruação aos nove ou dez anos de idade, enquanto 
outras podem não ter o seu primeiro período até alguns anos mais tarde. Uma mulher sabe que 
começou a ter o período quando lhe começa a sair um pequeno fio de sangue pela vagina. O 
sangue sai lentamente, como um gotejar. É importante antecipar em que altura do mês é que 
ela começará a sangrar, para que possa usar um penso ou outra protecção para evitar manchar a 
roupa.

Embora a maior parte das raparigas menstrue mensalmente, algum são irregulares. O corpo pode 
levar algum tempo a adaptar-se a todas as alterações que estão a ocorrer

Como é que a Gravidez Ocorre
A fertilização tem lugar quando uma célula espermática masculina se reúne com o óvulo feminino. 
Depois de o homem colocar o seu pénis na vagina e ejacular, os espermatozóides ejaculados 
nadam através do cérvix até às trompas de Falópio. Se estivar lá presente um óvulo maduro, pode 
ocorrer a fertilização. O espermatozóide pode fertilizar um óvulo até sete dias após o acto sexual. 
Se o óvulo for fertilizado, ele mover-se-á da trompa de Falópio até ao útero, onde crescerá. 
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Sistema Reprodutor Feminino
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Processo de Menstruação 
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Como é que a Gravidez Ocorre 

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   61 4/25/2011   1:51:48 PM



62

O pénis tem a capacidade de endurecer e de amolecer; é muito sensível ao estímulo. Parte do 
pénis é coberta pelo prepúcio, nos homens que não foram circuncidados. O pénis dá passagem 
tanto à urina como ao sémen. O pénis coloca o esperma na vagina durante a relação sexual.

Os testículos são dois órgãos em formato de ovo, situados à frente e entre as coxas. Cada testículo 
produz e armazena esperma, capaz de fertilizar o óvulo da mulher, a partir da puberdade. 

Sistema Reprodutor Masculino
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Sessão 10
Como Comunicar com o Parceiro

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem o processo de tomada de decisões para avaliar 
se devem ou não começar ou continuar um relacionamento sexual e 
os benefícios da comunicação com o parceiro. Irão também praticar 
habilidades de comunicação.    

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de: 
1. Delinear os passos para a tomada de decisão sobre se se deve ou não 

começar ou continuar um relacionamento sexual.
2. Nomear pelo menos duas vantagens de comunicar com o parceiro.
3. Demonstrar como falar com o parceiro.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Papel e esferográfica para cada participante

• Reveja as questões da Actividade 1 e adapte-as com base na relevância 
que elas tenham para as raparigas do grupo – isto é, serem ou não 
sexualmente activas. 

• Reveja a lista de opções de encenações na Actividade 3, para ver se há 
outras ideias que possam ser mais relevantes para as raparigas do seu 
grupo.

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 9

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 9:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 9
•	 A quem se podem dirigir para obterem informação correcta sobre assuntos de 

saúde? Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações 
que possam ter depois da sessão de hoje.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Já Estou Preparada?

20 minutos

1. Distribua uma esferográfica ou um lápis a cada participante e peça-lhes que escrevam os 
números de 1 a 10 do lado esquerdo. 

2. Diga ao grupo que irá ler em voz alta um número de questões e que elas deverão escrever 
sim ou não. Diga-lhes que se trata de uma lista de verificação com questões sobre as quais as 
raparigas devem pensar quando estão para tomar decisões relacionadas com o sexo, quer seja 
pela primeira vez quer já tenham começado a manter relações sexuais.

NOTA PARA O/A MODERADOR/A: 
•	 Se as participantes já tiverem começado a sua actividade sexual ou já tiverem 

filhos, as questões deverão ser adaptadas para poderem incluir tanto raparigas 
que estão a pensar tornar-se sexualmente activas como aquelas que já o são. 
Lembre as participantes que elas podem recusar-se a manter relações sexuais 
mesmo que já tenham começado a tê-las. 

•	 Ajude as participantes a perceberem que percorrer esta lista de perguntas pode 
fazer parte das habilidades de tomada de decisões: “Parar e Pensar”, “Considerar as 
Consequências” e “Conhecer os Factos”.

•	 Lembre às participantes os benefícios de namorar com alguém da mesma idade; 
terão mais em comum e acharão mais fácil comunicar-se sobre as necessidades e 
sobre os limites mútuos.

1. Se os meus pais soubessem, aprovariam que o facto de eu manter relações sexuais 
agora? 

2. Se eu engravidar, já serei suficientemente responsável para assumir o sustento emocional 
e financeiro da criança?

3. O homem com quem estou faz-me sentir-me bem comigo mesma?
4. Quando eu for mais velha, sentir-me-ei satisfeita por ter perdido a virgindade na idade 

que tenho agora?
5. Se a relação terminar, sentir-me-ei satisfeita por ter mantido relações sexuais com tal 

pessoa?
6. Tenho a certeza de que ninguém me está a pressionar para manter relações sexuais?
7. Sou capaz de falar confortavelmente com o meu parceiro sobre sexo e sobre a história 

sexual dele?
8. Tenho a certeza absoluta de que o meu parceiro não está infectado por alguma ITS ou 

pelo HIV?
9. Sei falar sobre o uso do preservativo ou sobre outros métodos de prevenção da gravidez, 

do HIV e das ITS?
10. Sinto-me segura com o meu parceiro?
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3. Pergunte às participantes se a maioria das raparigas se fazem a si mesmas estas perguntas 
antes de iniciarem ou de darem continuidade à sua actividade sexual. Porque é que elas são 
importantes?

4. Faça as participantes saberem que se elas responderam não a qualquer destas perguntas, 
então, elas devem pensar em não começarem um relacionamento sexual ou em terminar 
aquele que tenham. As decisões de hoje afectam o futuro da pessoa, por isso é melhor terem 
a certeza antes de começarem ou de continuarem a sua actividade sexual.  

Actividade 3: Falar com o/a Meu/Minha Parceiro/a

45 minutos

1. Peça a cada participante para pensar livremente sobre os benefícios de falar com o parceiro 
sobre a relação ou sobre assuntos de natureza sexual. 

2. Explique-lhes que podemos usar as habilidades de comunicação forte quando falamos com 
os nossos parceiros. 

Lembre às participantes as habilidades de Comunicação FORTE.
•	 Eu	sinto	que…”	A	emoção	que	ela	está	a	sentir.
•	 “Quando	tu…”	Aquilo	que	a	outra	pessoa	fez	que	lhe	fez	sentir	essa	emoção.
•	 “Porque…”	Porque	é	que	essa	acção	lhe	fez	sentir	tal	emoção.
•	 “E	 eu	gostaria/quero/preciso	que…”	aquilo	que	ela	gostaria	que	 tivesse	acontecido	

para	se	ter	sentido	melhor.

3. Diga às participantes que vamos praticar a comunicação com o parceiro. Peça às participantes 
para formarem grupos de quatro.

4. Cada grupo irá preparar uma encenação de 3 minutos. A primeira encenação mostrará como 
as coisas podem correr mal quando se fala com o parceiro e a segunda encenação deverá 
demonstrar como a comunicação pode correr melhor quando se empregam as habilidades de 
comunicação forte. As seguintes são algumas encenações possíveis: 

•	 Falar com o parceiro sobre o uso do preservativo.
•	 Falar com o parceiro sobre o adiamento da relação sexual.
•	 Pedir ao parceiro que partilhe os seus sentimentos sobre a relação – por exemplo, 

decidirem passarem a ficar apenas cada um com o outro, se tiverem outros parceiros.
•	 Pedir ao parceiro para irem juntos fazer o teste de ITS ou do HIV.
•	 Pedir ao parceiro que reduza o consumo de bebidas alcoólicas.
•	 Falarem sobre dar apoio à parceira para esta poder concluir os seus estudos.

5. Cada grupo deverá apresentar ambas as encenações.

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   65 4/25/2011   1:51:49 PM



66

6. Depois de cada encenação, pergunte de que maneira ela demonstrou como se deve falar com 
os parceiros.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde as participantes que as escolhas que elas fizerem hoje as afectarão amanhã. Antes 
de as raparigas se envolverem em relações sexuais ou continuarem uma relação sexual que 
já mantenham é importante que elas pratiquem as habilidades de tomada de decisões (Parar 
e Pensar, Considerar as Consequências, Conhecer os Factos) para garantir que elas estejam a 
tomar a decisão que é boa para elas. 

2. Falar com os parceiros pode constituir um desafio, mas as raparigas podem utilizar as 
habilidades de Comunicação Forte para perguntar-lhes do que é que eles precisam para 
poderem ter uma relação saudável e feliz. 

3. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 10: 
Entre agora e a próxima sessão:

•	 Façam às vossas amigas que não estão no seminário algumas das perguntas da 
lista “Estarei preparada?” e vejam quais são as respostas que recebem. 

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 11
Evitar a Gravidez Indesejada

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem as vantagens de planearem a sua família, e 
aprendem diferentes tipos de métodos de planeamento familiar bem 
como os locais onde os podem obter. Esta informação é importante tanto 
para raparigas que praticam a abstinência como para aquelas que são 
sexualmente activas.   

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Nomear pelo menos duas vantagens de planearem a sua família.
2. Identificar onde é que podem ir, na sua comunidade, para fazerem 

planeamento familiar. 

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• O/A moderador/a deverá trazer materiais adequados, que 

descrevam os métodos de planeamento familiar disponíveis 
localmente, e explicar como é que eles são usados, e os prós e os 
contras de cada um deles.

• Convide uma parteira local, uma enfermeira, um parceiro de actividade 
ou funcionário/a de uma ONG que trabalhe com planeamento familiar 
para se juntar ao grupo e falar sobre métodos de planeamento familiar 
e sobre os locais onde eles podem ser obtidos. Este/a convidado/a 
liderará a Actividade 4, abaixo.

• Partilhe o plano desta sessão com o/a convidado/a para que ele/a 
saiba aquilo que se espera dele/a. Convide-o/a a participar na sessão 
toda.

• Recolha amostras de anticonceptivos nos hospitais locais, na farmácia 
ou peça à/ao convidada/o que os traga.

• Faça cópias do Texto de Apoio 3: Como usar um preservativo, e 
descubra onde é que existem outros tipos de anticonceptivos na 
comunidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 10

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 10:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 10
•	 A quem é que podem recorrer para obterem informação correcta sobre questões 

de saúde? Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações 
que possam ter depois da sessão de hoje.

•	 Partilhem a informação que aprenderam hoje com uma amiga fiável. Como é que 
ela reagiu à informação? O que é que foi novo para ela?

Actividade 2: Prós e Contras do Planeamento Familiar

20 minutos

1. Recorde às participantes que na sessão anterior o grupo debateu: 1) o que é que se pretende 
de uma relação, 2) se deve ou não abster de relações sexuais, 3) a falar com o parceiro sobre a 
relação e 4) a proteger os pares sexualmente activos da gravidez e do HIV. 

2. Peça às participantes para partilharem aquilo que elas ouviram sobre a abstinência ou sobre 
o planeamento familiar. O/A moderador/a pode clarificar que a abstinência, ou não manter 
relações sexuais, é a única maneira segura de não engravidar. Existem métodos de planeamento 
familiar para evitar a gravidez. São métodos temporários como pílulas, preservativos, injectáveis 
e DIU, e métodos permanentes como a laparoscopia (para as mulheres) e a vasectomia (para 
os homens).

3. Divida as participantes em 2 grupos. Diga-lhes que elas vão debater os prós e os contras do 
planeamento familiar.

4. O grupo “pró” deve pensar sobre todos os benefícios para a mãe, o pai, o bebé, a família e a 
nação que resultam do uso de anticonceptivos para o planeamento de uma família.

5. O grupo “contra” deve pensar sobre todas as desvantagens para a mãe, o pai, o bebé, a família 
e a nação que resultam do uso de anticonceptivos para o planeamento de uma família.

6. Dê cerca de 5-7 minutos aos grupos para planearem os seus pontos.

7. Reúna de novo os grupos e realizae um debate assegurando que cada um dos lados tem o 
tempo suficiente para expor os seus pontos.
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Actividade 3: Eu Sei Que É Bom Para Mim, Mas…

15 minutos

1. Explique que tal como lavar os dentes, comer vegetais ou fazer os trabalhos de casa, mesmo 
sabendo que uma coisa é boa para nós, por vezes não a fazemos. Faça notar às participantes 
que acabaram de ouvir várias boas razões para se fazer o planeamento familiar, mas que, ainda 
assim, nem toda a gente o faz.

2. Pergunte às participantes porque é que algumas raparigas não praticam a abstinência. 
Pergunte-lhes porque é que algumas raparigas que são sexualmente activas não fazem 
planeamento familiar.

3. Quais são as razões pelas quais alguns rapazes não praticam a abstinência? Quais são as razões 
pelas quais alguns rapazes que são sexualmente activos não praticam o planeamento familiar?

4. Pergunte às participantes o que é que poderia ser feito para ajudar as raparigas ou os rapazes 
a usarem anti-conceptivos no futuro. 

Actividade 4: Métodos de Planeamento Familiar

30 minutos

1. O/A palestrante convidado/a falará sobre os benefícios da abstinência e mostrará também os 
diferentes anticonceptivos modernos, explicando as vantagens e as desvantagens de cada 
um deles. Diga às participantes para se sentirem livres para fazerem perguntas durante a 
apresentação sobre os diferentes métodos. 

2. Peça às participantes para escutarem o que diz o/a palestrante convidado/a e tenham em 
conta o método que ele/a considera ser o melhor para quando elas decidirem começar a 
manter relações sexuais. 

3. Se as participantes forem lentas a fazer perguntas sobre cada método, faça-as escreverem as 
perguntas delas numa folha de papel ou pense nas questões que são comuns às raparigas/
mulheres da comunidade e faça você mesmo/a as perguntas por elas. 

4. Diga às participantes onde é que, ao nível da comunidade, elas podem adquirir cada um dos 
tipos de anticonceptivo. 

5. Dê a cada participante o Texto de Apoio 3, “Como usar o Preservativo” e responda a quaisquer 
perguntas que elas possam ter.
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Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Agradeça às participantes pela sua participação nos debates sobre um assunto muitas vezes 
vergonhoso, mas normal e necessário. 

2. Recorde às participantes os benefícios da abstinência.

3. Recorde às participantes que embora a gravidez seja uma coisa normal, ter um filho por 
escolha, e não por acaso, é melhor para a mulher, para a criança, para a família e para a nação.

   
4. Recorde às participantes os lugares ao nível da comunidade onde elas podem adquirir 

anticonceptivos.

5. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade Prática da Sessão 11: 
Entre agora e a próxima reunião, procurem saber:

•	 Onde é que as pessoas adquirem preservativos e pílulas na vossa comunidade?

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Texto de Apoio 3: Como Usar o Preservativo

•	 PASSO UM: Inspeccione o preservativo verificando a data em que expira. Não o use se 
apresentar quaisquer rachas ou se já passou do prazo.

•	 PASSO DOIS: Abra cuidadosamente a embalagem do preservativo puxando o preservativo 
por um dos lados. Não use os dentes nem as unhas para abrir a embalagem. 

•	 PASSO TRÊS: Comprima a ponta do preservativo. 

•	 PASSO QUATRO: Logo que o pénis esteja rígido, coloque o preservativo na ponta erecta do 
pénis. Uma vez encostado à ponta, desenrole o preservativo ao longo da haste peniana até à 
sua base. Tanto o homem como a mulher podem executar este passo.

•	
•	 PASSO CINCO: Depois da relação sexual, retire o pénis logo a seguir à ejaculação. Prenda o 

preservativo à base do pénis e retire-o da vagina enquanto o pénis ainda está erecto. 

•	 PASSO SEIS: Dê um nó no preservativo para evitar que pingue e deite-o no lixo cuidadosamente. 

LEMBREM-SE:
•	 É importante falar com o parceiro sobre o uso do preservativo antes da relação sexual.
•	 Não use óleo vegetal, de cozinha, de bebé, loção das mãos ou gel de petróleo para lubrificação. 

Isso fará o preservativo deteriorar-se. Se um preservativo se furar, é recomendável que o pénis 
seja imediatamente retirado. Pode, a seguir, usar um novo preservativo. 

•	 Não reutilize o preservativo. Use um preservativo novo para cada acto sexual.
•	 Os preservativos nunca devem ser utilizados mais do que uma vez.
•	 Devem ser utilizados preservativos lubrificados para relações sexuais anais e vaginais, os quais 

devem ser colocados antes de qualquer contacto genital. 
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Sessão 12
O Saco Opaco das ITS/HIV

Resumo da Sessão
 

As participantes retiram objectos de uma “saco opaco” e tentam identificar 
a relação destes e o HIV/SIDA.      

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar os factores de risco do HIV/SIDA.
2. Descrever as maneiras de evitar a infecção pelo HIV.

1 hora e 30 minutos

• “Objectos para o Saco Opaco”: Copo; Fotografia de um homem e de 
uma mulher de mãos dadas; vasilhame de bebida alcoólica vazio; 
papel com a palavra “abstinência” escrita; preservativo masculino ou 
embalagem do mesmo; boneca; dinheiro; pílulas anticonceptivas; 
repelente de insectos; bola de futebol ou de basquete; telefone; 
diploma; aliança de casamento feita de papel; desenho de um símbolo 
de iniciação; imagem de uma mulher com um olho negro. Se não 
dispuser de algum destes objectos, faça um desenho dos mesmos em 
vez deles.

• Um saco para colocar os objectos.  

• Convide um/a enfermeiro/a, um parceiro na matéria em causa ou um 
funcionário de uma ONG que trabalhe com ITS e HIV, para vir falar 
sobre o HIV. Antes da sessão, recolha e ponha dentro do saco os 
“Objectos do Saco Opaco” supra referidos.

• Acrescente ao saco opaco objectos que traduzam mitos comuns 
sobre o HIV que existam na área.

• Reveja a Referência 2 para o/a Moderador/a: “Objectos do Saco 
Opaco”, que se encontra no fim desta sessão. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 11

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 11:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 11
•	 Onde é que as pessoas adquirem preservativos e pílulas na vossa comunidade?

Actividade 2: O Saco Opaco

1 hora e 10 minutos

1. Divida as participantes em grupos de três ou quatro.

2. Passe o saco opaco à volta. Peça a cada grupo para meter a mão dentro do saco, sem olhar 
lá para dentro, e tirar de lá um objecto. Passe o saco de grupo em grupo até que todos os 
objectos tenham de lá sido retirados.

3. Peça aos grupos para gastarem 5-10 minutos a discutirem os objectos que retiraram e o que é 
que eles têm a ver com o HIV.

4. Peça a cada grupo para apresentar o seu objecto ao grupo geral e explicar o que é que acha 
que tal objecto tem a ver com as ITS/HIV.

5. Agradeça a cada grupo, e acrescente qualquer informação e reforce quaisquer pontos-chave 
sobre cada um dos objectos, servindo-se do texto de apoio que se encontra no fim da sessão.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
No fim desta sessão encontra-se uma explicação sobre a relação de cada um dos 
objectos com o HIV. Contudo, a juventude é muito criativa e há grande probabilidade 
de as participantes apresentarem ligações adicionais factualmente precisas. Celebre 
a criatividade delas. 

6. Uma vez concluída a actividade do saco opaco, use as seguintes perguntas para promover o 
debate: 

•	 Que informação já possuíam?
•	 Que informação foi nova, ou útil, para vocês?
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7. Forneça recursos às participantes acerca de onde é que elas podem aprender mais sobre as ITS 
e o HIV. Dê informação sobre a testagem e o tratamento das ITS e do HIV.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Resuma as maneiras como se pode evitar e/ou reduzir o risco de transmissão do HIV: 
abstinência, ter apenas um parceiro e esse parceiro também só ter uma parceira e usar o 
preservativo, de forma correcta e sempre. 

2. Forneça recursos às participantes, se possível, onde elas possam aprender mais sobre o HIV/
SIDA e sobre a testagem.  

3. Diga às participantes que é normal sentirem-se inquietas ou envergonhadas quando 
se discutem estes tópicos, mas que é importante obterem informação correcta sobre a 
sexualidade, independentemente do quão vergonhoso isso possa ser.  

A actividade prática desta sessão é:

Actividade Prática da Sessão 11: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna: 

•	 Façam perguntas sobre o HIV às pessoas da vossa comunidade. Se encontrarem 
qualquer informação que contradiga aquilo que aprenderam na última sessão, 
vamos discuti-la.

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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  Referência 2 para o/a Moderador/a:
Objectos do Saco Opaco e a Sua Conexão com as ITS/HIV

Copo; bola de futebol/basquetebol; telefone
•	 Não há risco de transmissão de ITS ou HIV através de um copo, da maçaneta de uma porta, do 

uso do telefone, da actividade desportiva, etc. Estes são designados por contactos casuais. O 
HIV e as outras ITS não são disseminados através do contacto casual, com por exemplo, um 
abraço, sentar-se na mesma cadeira, etc. 

•	 Os fluidos que transmitem o HIV são: o sangue, o sémen, as secreções vaginais e o leite de 
peito. A saliva não transmite o HIV.  

Imagem de um homem e uma mulher de mãos dadas
•	 Os membros do par nesta imagem reduzem grandemente o risco de contraírem o HIV e outras 

ITS ao manterem relações sexuais apenas um com o outro enquanto estão juntos.
•	 Ter mais do que um/a parceiro/a sexual durante o período de namoro aumenta drasticamente 

o risco de transmissão do HIV.

Vasilhame vazio de bebida alcoólica 
•	 As bebidas alcoólicas e outras drogas podem debilitar grandemente a capacidade de 

julgamento e de tomada de decisões, tendo o potencial para levarem a pessoa a fazer alguma 
coisa que a possa pôr em perigo ou em risco de contrair o HIV ou outra ITS.

•	 O consumo de bebidas alcoólicas pode fazer com que uma pessoa se esqueça da informação 
que possui sobre as ITS e o HIV, use o preservativo incorrectamente ou faça algo que, doutra 
maneira, se estivesse sóbria, não faria.

•	 As bebidas alcoólicas colocam as raparigas em risco de violência sexual. Mesmo que elas 
queiram dizer “não” a uma relação sexual com alguém, a bebida alcoólica torna difícil que elas 
o façam. Um homem que esteja bêbado tem menos propensão a ouvir um “não” da rapariga. 
Por isso, é aconselhável evitar bares e outros locais em que se vendem ou consomem bebidas 
alcoólicas.

•	 O consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é ilegal. 
 
Abstinência
•	 A abstinência de qualquer actividade sexual é uma escolha saudável e a mais apropriada para 

as jovens.
•	 A abstinência sexual total é 100% efectiva na prevenção da gravidez e das ITS/HIV.
•	 Ela contribui para que as jovens se concentrem nos seus estudos.
•	 As jovens têm de estar certas de que estão aptas a manter relações sexuais.
•	 As jovens devem encontrar outras jovens que apoiem a sua decisão de não manterem relações 

sexuais. Elas também devem andar bem informadas em relação ao sexo, à gravidez e às ITS, à 
contracepção e à prevenção das ITS.

•	 As jovens devem obter ajuda se alguém as estiver a pressionar para manterem relações sexuais 
ou para se envolverem em comportamentos sexuais indesejados.
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Preservativo masculino
•	 Reduz grandemente o risco de transmissão das ITS/HIV, quando usado de forma adequada 

desde o princípio ao fim, sempre. 
•	 O preservativo é seguro.

Boneca 
•	 A transmissão do HIV de mãe para filho acontece quando uma mulher que é HIV positiva passa 

o vírus ao seu bebé. Isto pode ocorrer durante a gravidez, durante o trabalho de parto ou 
durante o aleitamento de peito. Quando uma mulher grávida toma drogas antiretrovirais, as 
chances de o bebé ser infectado pelo HIV são menores.

•	 A melhor opção para uma mãe infectada pelo HIV alimentar o seu bebé depende de 
circunstâncias individuais, incluindo o seu estado de saúde e os serviços de saúde locais. A 
amamentação de peito exclusiva é recomendada às mães infectadas pelo HIV nos primeiros 
6 meses da vida do bebé, a não ser que alguma fórmula de substituição que use leite esteja 
disponível e seja aceitável, exequível e sustentável para elas e para os seus bebés, antes de se 
atingir esse período. Quando alimentação de substituição esteja disponível e seja aceitável, 
exequível, sustentável e segura, recomenda-se às mulheres infectadas pelo HIV que evitem 
completamente o aleitamento de peito.

•	 Há responsabilidades significativas em tornar-se pai enquanto ainda se frequenta a escola. 
Por exemplo, um pai terá menos tempo para gastar no campo de futebol e terá de gastar mais 
tempo a trabalhar para poder produzir ou comprar comida, habitação, medicamentos, etc. 
para o bebé e para a mãe do bebé.

Dinheiro
•	 As pessoas pobres podem fazer coisas para arranjarem dinheiro que as ponham em risco de 

infecção pelo HIV, quando acham que não têm alternativa. Por exemplo, uma rapariga jovem 
pode manter relações sexuais com um homem mais velho ou manter relações sexuais sem 
preservativo ou trocar relações sexuais por comida.

•	 Trocar relações sexuais por dinheiro ou por outra conveniência (i.e. roupa, sabão, favores, 
trabalho, etc.) aumenta o risco por causa da diferença, pois as diferenças afectam o poder para 
impor uma relação sexual segura.

•	 Embora situações difíceis possam levar as pessoas a tomarem decisões desesperadas, outras 
vezes as pessoas podem decidir trocar relações sexuais por necessidades que não são vitais. 
Há perigos envolvidos na troca de relações sexuais por um telefone celular, umas tranças ou 
por bebidas alcoólicas.

Contraceptivo Hormonal (pílulas anticonceptivas, injectáveis, etc.) 
•	 Estes métodos funcionam muito bem na prevenção da gravidez, mas não previnem a 

disseminação das ITS e do HIV.

Violência 
•	 Por vezes, as jovens não tomam a decisão de terem uma relação sexual ou de utilizarem o 

preservativo, se é utilizada a força ou quando abusaram de bebidas alcoólicas. 
•	 As jovens devem evitar os locais perigosos ou, no caso de lá irem, devem fazê-lo em grupos.
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•	 Se uma jovem sentir receio ou se sentir pressionada por alguém, deve falar com um adulto 
prestável sobre os seus receios.

•	 Os rapazes devem reflectir sobre a sua forma de agirem com as raparigas e com as mulheres. 
Mesmo que tenham testemunhado um homem que respeitam a agir violentamente contra 
uma rapariga ou contra uma mulher, os rapazes podem agir como homens ainda mais fortes 
e quebrarem essa prática de violência.

•	 Se uma rapariga jovem for violada, ela deve pedir a um adulto que a leve ao centro de saúde.

Diploma 
•	 Qualquer pessoa pode contrair o HIV, mesmo aqueles que têm alto nível de instrução.
•	 Permanecer na escola abre possibilidades futuras para bons empregos e uma vida melhor.
•	 O HIV, a gravidez ou tornar-se pai antes de estar apto, pode pôr fim a um sonho de educação.

Aliança de casamento
•	 O casamento pode proteger a pessoa do HIV se ambos os parceiros tiverem feito o teste e 

tiverem tido resultado negativo, e permanecerem fiéis um ao outro. Mesmo que um dos 
parceiros já seja HIV positivo, ele pode proteger o outro parceiro de contrair o HIV.

•	 Outros podem achar que a relação sexual tem mais significado se for resguardada até ao 
casamento.

•	 Pode haver discussão sobre se é realista esperar pelo casamento; esta discussão é útil e deve 
ser bem acolhida.

•	 Para as raparigas jovens, o casamento prematuro pode significar o fim da sua ida à escola e das 
suas esperanças de um futuro melhor bem como uma exposição precoce ao HIV.

Símbolo de iniciação 
•	 Em ritos de iniciação que envolvem cortes, o HIV pode ser transmitido de um iniciado para 

o outro através do sangue, se for utilizado o mesmo instrumento sem ser adequadamente 
esterilizado entre cada criança.

•	 A circuncisão masculina, se for bem feita e culturalmente apropriada, pode reduzir a 
disseminação do HIV.

•	 As cerimónias de iniciação que encorajam as jovens a manterem relações sexuais quer com 
adultos quer com outros jovens ou a tomarem ervas para aumentarem o desejo sexual podem 
disseminar o HIV, ao encorajarem as jovens a manterem relações sexuais antes de estarem 
emocional ou fisicamente aptas.
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Sessão 13
Evitar Avanços Indesejados

Resumo da Sessão 
 

As participantes discutem sobre os avanços indesejados e sobre aquilo 
que elas podem fazer para se protegerem. 

No fim da sessão, as participantes serão capazes de:
1. Compreender que as pessoas podem ser forçadas a manter relações 

sexuais tanto através de meios físicos como de meios emocionais.
2. Identificar como evitar lugares e situações inseguras que as podem 

colocar em risco de serem vítimas de relações sexuais indesejadas.
3. Identificar a quem recorrerem em busca de ajuda.

1 hora e 30 minutos

• Nenhum

• Terá de identificar com a devida antecedência, lugares a que as 
raparigas que tenham sido vítimas de relações sexuais coercivas ou 
indesejadas se possam dirigir para obterem ajuda. 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 12

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 12:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 12
•	 Façam perguntas sobre o HIV às pessoas da vossa comunidade. Se encontrarem 

qualquer informação que contradiga aquilo que aprenderam na última sessão, 
vamos discuti-la. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: A História da Maiwase

25 minutos

Leia a história da Maiwase ao grupo.

A História de Maiwase
A Maiwase tem 14 anos. Ela vive com os seus pais e o primo Dabwiso. O Dabwiso toca 
frequentemente nos seios ou nas nádegas dela e ri-se. A Maiwase tem medo dele, 
mas como ele é primo dela, ela não diz nada. Um dia, a Maiwase voltou para casa 
vinda do mercado e foi à casa de banho para se lavar e mudar de roupa. O Dabwiso 
entrou em casa sozinho e ela ouviu-o a dirigir-se à casa de banho. Ele perguntou: "És 
tu, Maiwase?" e abriu a porta.

1. Depois de ler a história da Maiwase, pergunte aos grupo o que é que acham que pode ter 
acontecido a seguir. 

2. Peça a várias voluntárias para contarem diferentes fins possíveis para a história da Maiwase.

3. O que é que Maiwase poderia fazer para melhorar a situação dela?  

Actividade 3: A História da Lucy

30 minutos

Leia a história da Lucy ao grupo.

A História da Lucy
A Lucy tem 15 anos e tem 4 irmãos e irmãs mais novos. A família está a passar por 
dificuldades financeiras e a mãe da Lucy está novamente grávida. A Lucy ajuda a 
mãe indo ao mercado todos os dias para comprar/vender mercadorias. Todos os dias, 
a caminho do mercado, ela é abordada pelo proprietário de um bar local, que lhe 
confessa o seu amor por ela. Ele já é velho e fica doente muitas vezes. A mãe e a tia 
dela dizem-lhe que é uma honra receber a atenção daquele homem e incitam-na a 
falar com ele. Ela recusa-se a fazê-lo porque ele é velho e ela não gosta dele, mas elas 
continuam a pressioná-la… 

1. Depois de ter lido a história da Lucy, pergunte ao grupo o que é que pode ter acontecido com 
a Lucy.

2. Peça a várias voluntárias para contarem diferentes fins possíveis para a história da Lucy.
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3. O que é que a Lucy poderia ter feito para melhorar a sua situação? 

4. Pergunte ao grupo o que é que as histórias da Maiwase e da Lucy têm em comum.

5. Explique que embora não tenha sido empregue força física na situação da Lucy, as pessoas 
fizeram uso de força emocional para a empurrarem numa direcção em que ela não queria ir.

6. Em que outras situações ou lugares as raparigas estão em perigo de ter relações sexuais 
coercivas/indesejadas na nossa comunidade?

7. Como é que as raparigas na nossa comunidade podem evitar essas situações ou lugares 
perigosos?

8. O que é que acham que os rapazes, os progenitores, a polícia e a comunidade podem fazer 
para ajudarem a por fim aos casos de relações sexuais indesejadas?

Actividade 4: Obter Ajuda

10 minutos

1. Pergunte às participantes quais são alguns dos problemas que podem acontecer às raparigas 
que são vítimas de relações sexuais indesejadas. Procure obter as seguintes respostas:

•	 Gravidez indesejada
•	 Contracção de ITS/HIV
•	 Baixa auto-estima
•	 Sentirem-se tristes/em baixo/desamparadas 
•	 Terem experiências sexuais desagradáveis
•	 Serem abusadas

2. A quem é que a Maiwase ou a Lucy poderiam recorrer à procura de ajuda?
O que é que elas podem fazer se essas pessoas não acreditarem nelas logo à primeira ou não 
fizerem nada para as ajudarem? 

3. Recomende-lhes recursos e lembre às participantes que devem procurar e identificar adultos 
prestáveis no seio e fora da sua família, com quem possam falar. Esta informação deverá ter 
sido recolhida pelo/a moderador/a antes do seminário.

4. Leia-lhes o poema Erguer-se Bem Alto.  
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Erguer-se Bem Alto
Por Eunique Jones

A nossa auto-estima já foi deitada abaixo antes
Mas nós somos sobreviventes e não vamos permitir que isso volte acontecer

Nós lutámos para chegar até aqui
E, às vezes, na nossa luta, nós caímos

Mas no fim nós sempre nos erguemos bem alto

5. Pergunte às participantes o que é que elas acham que o poema quer dizer. Depois da discussão, 
recorde às participantes os truinfos e os pontos fortes que elas possuem (já discutidos mais 
atrás, no programa) que as podem ajudar a protegerem-se e a enfrentarem uma má experiência. 

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Diga às participantes que para além de a porem em risco, as relações sexuais entre um adulto e 
uma criança é contra a lei na maior parte dos países do mundo. Reveja o que é que as raparigas 
que tenham sido vítimas de relações sexuais indesejadas podem fazer para obterem ajuda.

2. Recorde às participantes as habilidades de Comunicação Forte: 
“Eu sinto…”, “Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria/quero/preciso…”.

 
A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 13: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna: 

•	 Falem com um/a adulto/a sobre como é que é a vida para uma rapariga na vossa 
comunidade e peçam-lhe que ele/a vos ajude a manterem-se seguras

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 14
Valores, Dinheiro e Prendas

Resumo da Sessão
 

Através do exercício da árvore do dinheiro, as participantes analisam a 
relação entre as maneiras como ganham dinheiro e como o gastam e os 
comportamentos de risco. 

No fim da sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar a diferença entre desejos e necessidades.
2. Identificar a forma como a necessidade de dinheiro/consumo afecta 

as decisões de carácter sexual.
3. Estabelecer estratégias para reduzirem os riscos relacionados com as 

relações sexuais comerciais. 

1 hora e 45 minutos

• Quadro de parede/giz ou Bloco gigante/marcador
• Uma folha de papel e um lápis/marcador por participante (outra 

opção: usar pauzinhos e desenhar no chão)

• Nenhuma 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 13

10 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 13:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 13
•	 Falem com um/a adulto/a sobre como é que é a vida para uma rapariga na vossa 

comunidade e peçam-lhe que ele/a vos ajude a manterem-se seguras. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: A Árvore do Dinheiro

30 minutos

1. Peça a cada participante para desenhar uma árvore (na respectiva folha de papel ou, se não 
houver papel, no chão). Explique que cada árvore deve ter 8-10 folhas grandes e 5-8 raízes. 
O tronco da árvore pode ser pequeno. Explique que as folhas da árvore são aquilo em que 
a participante gasta dinheiro. Peça a cada participante para escrever ou fazer desenhos (nas 
folhas) daquilo em que gasta dinheiro. Cada folha deve ter apenas uma coisa. Explique que 
as raízes da árvore são as formas pelas quais a participante ganha dinheiro. Peça a cada 
participante para escrever ou fazer desenhos (nas raízes) sobre as maneiras como ganha 
dinheiro.

2. Pergunte às participantes:

•	 Quais das folhas são coisas de que realmente precisam?
•	 Quais das folhas são coisas de que realmente não precisam, mas que querem? Porquê?
•	 Haverá maneiras pelas quais possam gastar menos dinheiro? 

3. Peça às participantes para pensarem nas maneiras como ganham dinheiro. Pergunte-lhes:

•	 Quais são as consequências negativas/positivas das maneiras como ganham dinheiro?
•	 Haverá desejos/necessidades que possam satisfazer sem dinheiro e, portanto, não 

precisem de ganhar tanto dinheiro?
•	 Alguma dessas maneiras de ganhar dinheiro vos põe em risco de contraírem o HIV?

4. Peça às participantes para pensarem noutras maneiras pelas quais as raparigas podem ganhar 
dinheiro.

Actividade 3: A História da Thembi

40 minutos

A História da Thembi
A Thembi é bonita e esperta. Quando as suas pares começaram a manter relações 
sexuais com homens mais velhos por dinheiro e por presentes especiais, ela decidiu 
que aquilo não era para ela. A única consequência disso que ela vê é apanhar alguma 
doença ou uma gravidez. Ela quer progredir na escola, mas a família dela quer que ela 
fique em casa a ajudar a mãe dela. Ela não sabe bem o que é que vai acontecer, mas ela 
tem a certeza de que manterá a sua decisão de esperar para manter relações sexuais 
só quando ela amar a pessoa e não por dinheiro. 
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1. Divida o grupo em quatro grupos pequenos. Peça a cada grupo para representar uma 
encenação de 2-3 minutos sobre a Thembi:

•	 Peça aos dois primeiros grupos para fazerem de conta que já se passaram três anos e 
que a Thembi conseguiu manter-se fiel à sua decisão de não manter relações sexuais 
por dinheiro ou em troca por prendas. Peça a esses dois grupos que façam uma lista 
de coisas que podem ter ajudado a Thembi a manter-se fiel à sua decisão e que criem 
uma representação que mostre aquilo que a ajudou a manter-se fiel à sua decisão (por 
exemplo, pode ser que ela tenha pedido ajuda a um adulto fiável, ou ela pode ter-se 
mantido afastada de lugares frequentados por homens mais velhos, etc.)

•	 Peça aos outros dois grupos para fazerem de conta que já se passaram três anos e que a 
Thembi não conseguiu ser fiel à sua decisão de não manter relações sexuais por dinheiro 
ou em troca por prendas. Peça a esses dois grupos para fazerem uma lista das coisas que 
podem ter tornado demasiado difícil à Thembi ser fiel à sua decisão e que criem uma 
representação que mostre os desafios que a impediram de se manter fiel à sua decisão 
(por exemplo, pode ser que ela se tenha fartado de ser a única rapariga do seu grupo 
que não tinha roupas da moda  e um telefone celular, ou que a sua melhor amiga o 
tenha feito e, por isso, ela tenha acabado por fazer o mesmo, etc.)

•	
NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Esta sessão não pretende dizer que todas as decisões que sejam tomadas se devem 
manter para sempre inalteradas. Alterações na nossa vida ou informação nova podem 
levar-nos a decidir que o melhor para nós é tomar uma nova decisão. Pode aparecer 
melhor informação, caso em que devemos rever o nosso ponto de decisão (CLAP, 
CLAP) e utilizar as habilidades fortes de tomada de decisões.  

2. Discuta as seguintes questões com o grupo: 

•	 O que é que ajudou a Thembi a manter a decisão dela, três anos depois?
•	 Que desafios impediram a Thembi de manter a decisão dela, três anos depois?
•	 Que escolhas teve a Thembi ao longo do tempo? De que maneira é que ela pesou as 

consequências boas versus as consequências más de cada escolha?

3. Peça às participantes para pensarem numa ocasião da sua vida em que elas tenham tomado 
uma decisão e tenham sido capazes de se manterem fiéis a ela (por exemplo, comer vegetais, 
não gozar a irmã mais nova, fazer os trabalhos para casa, etc.). Pergunte-lhes:

•	 O que é que tornou difícil manterem-se fiéis à decisão?
•	 De que modo é que abordaram os desafios, de tal maneira que conseguiram manter-se 

fiéis à vossa decisão?
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Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde ao grupo que é importante saber a diferença entre coisas de que se precisa e coisas 
que se quer – e só despender dinheiro nas coisas de que se precisa.

2. Recorde às participantes as habilidades fortes de tomada de decisões: 1) Parar e Pensar, 
Considerar as Consequências das decisões que se tomam e 3) Conhecer os Factos. 

A actividade prática para esta Sessão é:

Actividade prática da Sessão 14: 
Entre este momento e a próxima vez que o grupo se reúna: 

•	 Observem-se a vocês mesmas para verem se vocês se concentram nas coisas de 
que precisam ou nas coisas que querem. O que é que vos ajuda a centrarem-se nas 
vossas necessidades em vez de naquilo que vocês querem? 

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 15
Planear a Minha Meta

Resumo da Sessão
 

Com base nas lições aprendidas da sua participação neste programa, 
as participantes estabelecem uma meta pessoal. Elas irão fazer uma 
promessa. 

Ao terminar esta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever e fazer uso de um processo de planificação simples para 

estabelecerem uma meta.
2. Identificar os recursos disponíveis para as apoiar a alcançarem as suas 

metas pessoais.

1 hora e 45 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Uma folha de papel e uma esferográfica/lápis para cada participante
• Formulários para o Pós-Teste

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 14

10 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 14.

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 14
•	 Observem-se a vocês mesmas para verem se vocês se concentram nas coisas de 

que precisam ou nas coisas que querem. O que é que vos ajuda a centrarem-se nas 
vossas necessidades em vez de naquilo que vocês querem? 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 
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Actividade 2: Passos Até à Minha Meta

30 minutos

1. Peça às participantes para recordarem algumas das metas pessoais que foram discutidas nas 
sessões anteriores. 

2. Peça às participantes que pensem numa meta que gostariam de alcançar. Pode ser aquele em 
que pensaram na Sessão 1 ou outra qualquer.

3. Dê a cada rapariga uma folha de papel. Peça às participantes para escreverem ou desenharem 
a sua meta no lado direito da folha de papel. No lado esquerdo da folha, peça às participantes 
para escreverem o seu nome ou fazerem um desenho de si próprias.

4. Explique que, agora que cada rapariga tem uma meta, é tempo de discutir como alcançar essa meta.

5. Diga às participantes para desenharem uma estrada entre elas e a sua meta. Nessa estrada elas 
deverão escrever:

•	 Quem/Que recursos me ajudarão a alcançar a minha meta? Será mais fácil alcançar 
a minha meta com a ajuda de outrem, sejam pessoas, individualmente, grupos ou 
organizações. Quem são eles? Peça às participantes para pensarem quem são essas 
pessoas/instituições e escreverem ou desenharem a sua imagem na estrada entre elas e 
as respectivas metas.

•	 Quais os passos específicos que darei para alcançar a minha meta? Será mais fácil 
alcançar a minha meta se eu tiver planos e passos definidos para lá chegar. Peça às 
participantes que escrevam ou desenhem alguns desses passos na estrada entre elas e 
as respectivas metas. Pode ser melhor colocar os passos mais fáceis no início da estrada 
e os mais difíceis perto do fim dela.

6. Peça-lhes que apresentem os planos/desenhos delas ao grupo. 

Actividade 3: O Que É Que Pode Vir a Seguir?

20 minutos

1. Lembre às participantes a meta do Avante Raparigas! “Proporcionar uma experiências 
de aprendizagem divertida e segura em que as participantes podem ser equipadas com 
habilidades para a vida e com conhecimentos que as ajudem a manter uma vida feliz e 
saudável, a manterem-se/voltarem à escola e a sentirem-se habilitadas a protegerem-se a si 
mesmas do HIV/SIDA".

2. Pergunte se as raparigas gostariam de continuar com o programa. Peça ideias de coisas que 
elas gostariam de fazer, quer a título individual, quer como membros da comunidade, para 
expandirem a meta do Avante Raparigas!
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3. Escreva as ideias das participantes. Se precisar de ideias para dar início a uma chuva de ideias, 
veja a “Nota para o/a Moderador/a” abaixo.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Ideias para continuação:
•	 Reuniões/discussões mensais de jovens sobre os diferentes tópicos do Manual.
•	 Emparceirar as jovens com uma mentora adulta na comunidade.
•	 Financiar encenações/sátiras em que as raparigas encenem temas do Manual e 

eduquem os seus pares.
•	 Torneios desportivos.
•	 Mensagens educativas através da música.
•	 Clubes (de saúde) de raparigas.

Actividade 4: Pós Teste

10 minutos

Peça às participantes que completem o Pós-Teste do Programa de Capacitação Avante Raparigas! 
que se encontra no Instrumento 2.

Actividade 5: A Minha Promessa  

20 minutos

PASSO UM
Peça às participantes para formarem pares. Cada participante deve alistar três habilidades que 
adquiriu durante este programa, que ela espera usar no futuro. As participantes devem discutir as 
formas exactas através das quais pretendem utilizar estas habilidades.

PASSO DOIS
Explique às participantes que se chegou ao fim do programa. Peça às participantes que façam 
uma promessa verbal de usarem as habilidades que adquiriram. Se as participantes concordarem 
em fazê-lo, peça-lhes que repitam o seguinte, em grupo ou individualmente:

A nossa promessa como jovens
Eu,                                                                         , prometo usar os conhecimentos e as habilidades 
que adquiri neste programa para tomar decisões em relação à minha vida que me 
protejam a mim, à minha família e às minhas amigas de riscos e para manter o meu 
foco nas metas da minha vida.
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Instrumento 2. Pré/Pós Teste das Habilidades para a Vida para as Raparigas ao 
Nível da Comunidade, Avante Raparigas!

Instruções	para	o/a	moderador/a:	Aplique	este	teste	antes	da	primeira	sessão	e	de	novo	após	a	última	sessão.	Se	as	
participantes	tiverem	instrução:	Dê	um	formulário	a	cada	participante.	Leia	cada	uma	das	seguintes	afirmações	em	voz	
alta.	Em	resposta	a	cada	afirmação	peça	às	participantes	para	assinalarem	a	caixa	“Concordo”,	“Não	sei”	ou	“Discordo”.	
Se	as	participantes	não	tiverem	instrução:	utilize	apenas	um	formulário	para	as	respostas	do	grupo.	Leia	cada	uma	das	
afirmações	em	voz	alta.	Peça	às	participantes	para	taparem	os	olhos	e	votarem	na	resposta,	seja	“Concordo”,	“Não	sei”	
ou	“Discordo”,	levantando	a	mão.	Conte	as	respostas	e	registe-as	na	coluna	apropriada,	para	cada	uma	das	respostas

Local:                                                                    Idade:                              Data:                                          

Assinale:                       Pré Teste                   Pós Teste

1. Continuar na escola não tem nada a ver com o meu futuro.
  

2. Não há razão nenhuma para ter vergonha da puberdade.
   

3. A abstenção das relações sexuais é o único método 100% 
efectivo de prevenção da gravidez e de transmissão do HIV.

4. Comunicação assertiva (forte) é passar uma mensagem 
expressando honestamente os pensamentos/sentimentos.

5. As minhas decisões não afectam o meu futuro.
   

6. Eu faço tudo aquilo que as minhas amigas me pedem para 
fazer, independentemente do que eu sinta em relação a isso.
   

7. Para engravidar, o espermatozóide de um homem tem 
de fertilizar um óvulo no corpo de uma mulher.
   

8. Uma pessoa pode contrair o HIV partilhando um copo 
com uma pessoa infectada pelo HIV.
   

9. Uma rapariga que já tenha começado a menstruar pode 
engravidar logo da primeira vez que mantenha relações sexuais.
   

10. Não há qualquer risco em aceitar prendas ou dinheiro em 
troca por relações sexuais se a pessoa realmente quiser a 
prenda ou o dinheiro. 
   

11. Eu posso proteger-me do HIV/SIDA.
   

12. Eu tenho uma meta e tenho um plano para assegurar que 
eu consiga alcançar essa meta.
   

13. É possível falar com os adultos sobre os meus problemas.

DiscordoNão seiConcordo
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