
 

 

 

 

  

Mga Turo ni Mootori Noronaga san 

Upang maisakatuparan ang mga ideya mahalagang magkaroon ng  

mataas at malawak na hangarin at patuloy na mag-aral upang  

makapag-isip at makapagpasya ng sarili. 

→Kapangyarihang humusga ng matuwid 

Mahalagang iparating ang iyong mga saloobin sa isang malinaw at 

madaling maunawaan ng iba, palawakin ang pag-iisip, makiramay at 

makipagtulunangan sa mga gawain. 

→Kakayahang makipagtulungan sa ibat-ibang tao 

「すべて新
あらた

なる説
せつ

を出
いだ

すは いと大
だい

事
じ

也
なり

」 
Napakahalaga ang pagtuklas ng lahat na mga panibagong ideya. 

Mahalagang lumikha ng mga bagong ideya at mga bagay na may kasaysayan sa paghahanap ng mga katanungan sa 

sarili at lumikha ng sariling disisyon mula sa mga natutunan at kumilos. 

 → Kakayahang lumikha ng halaga ・ Kakayahang matuklasan at malutas ang mga  

                bagong problema. 

 

その奥
おく

を究
きわ

めつくさずはやまじ。」 
Mahalagang gumawa ng layunin sa umpisa at determinado na hindi titigil 

hanggang sa matapos. 

 

人
ひと

の 情
こころ

に通
つう

じるより出
い

ずる也
なり

」 
[Ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga bagay ay mag-uumpisa mula sa 

mga pangyayari sa mundo at puso ng bawat tao.] 

UPANG MAKAMTAN ANG MGA PANGARAP 

 

【Aktibo at malayang matuto】 

Tayo ay magplano sa sarili at mag-aral, at magkakaroon ng kapangyarihan na matuto. 

 

     【Pag-ayos sa araw-araw nap ag-uuli】 

Tayo ay magtakda ng 3 oras (oras sa pagtulog, oras sa pag-aaral, oras 

sa pagbabasa) o oras sa panonood ng TV, paglalaro at paggamit ng 

smartphone at sundin ang mga oras na itinakda at pamuhay ng maayos. 

 

【Palawakin ang kakayahan sa pagpapaliwanag】 

Tayo ay magsasalita at magsusulat upang madali nating maiparating ang 

ating saloobin. 

【Palalimin ang kaisipan】 

Natututo tayo mula sa mga tao, libro, kalikasan, at iba pa upang palawakin at 

palalimin ang ating mga saloobin at kaisipan. 

【Gamitin ang mga natutunan】 

Ang ating mga natututunan ay nakakatulong sa pang-araw-araw na 

pamumuhay at iba pang pag-aaral at pinapa-unlad ang ating pamumuhay. 

 

 

5 HAMON 



 

学校関係者のみなさんへ 「未来を切り拓く学力向上タスクフォース」５つのチャレンジに関わる取組事例 

Paaralan Pamilya Kumunidad 

Pagtulong Pag-alaga Pagpapahaba

 
Tungo sa masaganang kinabukasan 

Ang ating lungsod ng Matsusaka ay may mga kultura ng mga aspeto ng tradisyon na minamahal mula pa 
noong unang panahon. Kayamanan na maipagyayabang at pinapapangalagaan mula pa sa mga ninuno. 

Kayamanan na may masaganang pagpapala ng kalikasan, pangarap at pag-asa at patuloy na 
pinapangalagaan sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Maaari tayong matuto sa mga kayamanang ito upang 
umunlad at patuloy na hubugin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

・Makagawa ng 1 linggo sa sarili 
・Gabay sa pag-aaral sa bahay 

Matuto nang malaya 

・Tatlong oras 
・Rule sa smartphone 

Magtatag ng isang pag-
uugali sa pamumuhay 

・Ang ating Matsusaka City 

・「Pagbasa sa bahay」 ５ Hamon 

・Matsusaka City Library「Children’s Page」 

・Pagsisikap sa pag-aaral sa pamayanan 

Palalimin ang isipan 

・Ministri ng edukasyon 

「Site na sumusuporta sa pag-aaral ng bata」 

・Ang aking isang araw 

Palawakin ang kakayahan 
sa pagpagpapaliwanang 

・Matsusaka Navi 
・「Kakayahan na bukas ang kinabukasan」 

  Maging isang modelong paaralan sa distrito 

 Boluntaryo sa paggawa ng mga Gawain sa 

paaralan 

Gamitin ang mga natutunan 

  
PARA SA MGA MAGULANG at MGA DISTRITO 

Ang mga kabataan ngayon ay nakakaranas ng malaking pagbabago sa pamumuhay. Kailangang maipakita ng mga bata 

ang kani-kanilang potensiyal at maging mahinahon sa mga kasama at huwag matakot sa kabiguan, harapin ang hamon sa 

mga pangarap upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kailangan ng mga kabataan ang pakikipagtulungan ng 

mga magulang, paaralan at pamayanan upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan sa edukasyon at upang makabuo 

ng isang matatag na hinaharap. Upang ito ay maisakatuparan, ang lungsod ng Matsusaka at ang 5 hamon na ayon sa mga 

turo ni Motoori Norinaga, ay humihiling sa pakikipagtulungan ng mga magulang at lokal na komunidad na suportahan ang 

mga bata sa ibinigay na 5 hamon. 

 

TAYO AY, 
May mga pangarap, pag-asa at naglalayong maisakatuparan ang mga ito. 
Makikipagtulungan sa mga kasama upang magkaroon ng isang malikhaing 

Kinabukasan at ang lahat ay maging masaya, malayang makapag-isip at 
Humusga, kumilos sa kasarili ng hindi sumusuko sa anumang hirap at kabiguan. 

 

Ating subukan！Gamitin ang 
tablet at iba pang gadgets 
upang magbasa at magsulat 
ng mga susubuking hamon 

Para sa mga bata 

Support 

Site sa  
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http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_8031.html

