Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Unang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 1:
ANG PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pamilya bilang natural na institusyon ng lipunan
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga
angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng pagmamahalan at
pagtutulungan sa sariling pamilya.
Batayang Konsepto

Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at
pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa
makabuluhang pakikipagkapwa.
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto

Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad
ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya
Kakayahan

Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa
sariling pamilya o isang pamilyang nakasama, namasid o napanood
Kaalaman

Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na
kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sarili
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kasanayang
Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga gawain

KP1: Paglalawaran ng

o karanasan sa sariling pamilya

pansariling pakahulugan sa

na kapupulutan ng aral o may

pamilya

positibong impluwensya sa sarili

:Pagtukoy sa mahalagang
gampanin ng bawat kasapi ng
sariling pamilya

KP2: Nasusuri ang pag-iral ng

KP2: Paglikha ng photo journal

pagmamahalan at pagtutulungan

na nagpapakita ng karanasan

sa sariling pamilya o isang

sa pamilya na kinapupulutan ng

pamilyang nakasama, namasid

aral o nagkaroon ng positibong

o napanood

impluwensya sa sarili

KP3: Napatutunayan kung bakit

KP3: Pagpapaliwanag ng

ang pamilya ay natural na

Batayang Konsepto gamit ang

institusyon ng pagmamahalan at

graphic organizer

pagtutulungan na nakatutulong
sa pagpapaunlad ng sarili tungo
sa makabuluhang
pakikipagkapwa

KP4: Naisasagawa ang mga

KP4: Pagsasabuhay ng mga

angkop na kilos tungo sa

hakbang sa pagpapaunlad ng

pagpapaunlad ng

pagmamahalan at

pagmamahalan at pagtutulungan

pagtutulungan sa sariling

sa sariling pamilya

pamilya
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina 1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa mga nakaraang aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula sa
mga ito. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga magaaral sa panimula pa lamang upang matiyak na mapanatili ang kanilang
interes at atensyon para sa pagsasagawa ng mga gawain.
1. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Usapang pamilya naman
tayo! Noong nagdaang taon ay
naging malalim ang pagtalakay
tungkol sa sarili at dumaan ka sa
mahabang proseso ng pagkilala at
pagpapaunlad ng iyong pagkatao.
Inaasahan na sa pagkakataong ito
ay handa ka nang lumabas sa iyong
sarili at ituon naman ang iyong
panahon sa mga tao sa iyong
paligid, ang iyong kapwa. Sa
pagkakataong
ito,
pag-usapan
naman natin ang pinakamalapit
mong
kapwa…
ang
iyong
PAMILYA.
Kagiliw-giliw pag-usapan ang
tungkol sa pamilya. Bilang isang Pilipino, alam kong may malaking puwang
sa iyong isip at puso ang iyong pamilya. Ngunit sapat na nga kaya ang
pagkakakilala at pag-unawa mo sa tunay na saysay ng pamilya sa iyong
sarili at sa lipunan? Paano maiuugnay ang pamilya bilang likas na
institusyon sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa?Tutulungan ka ng modyul
na ito upang masagot mo ang mga tanong na ito.
Pagkatapos ng iyong paglalakbay sa modyul na ito ay inaasahang
masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit itinuturing na natural na
institusyon ang pamilya?
Handa ka na ba? Halika na! Sabay tayong maglakbay patungo sa
kaibuturan ng ating pamilya.
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Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 1.
Sabihin:

Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning

binasa?
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng ikatlong
Kasanayang Pampagkatuto (KP3) o titik c sa listahan ng mga layunin upang
maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang Batayang
Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain at kabuuan
ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang konsepto.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga
sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na
kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sarili
b. Nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa isang
pamilyang nakasama, namasid, o napanood
c. Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin
d. Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng
pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput sa titik d:
1. May nabuong mga hakbang, katuwang ang mga kasapi ng pamilya, sa
pagsasagawa

ng

mga

angkop

na

kilos

na

makatutulong

sa

pagpapaunlad ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya
2. May mga kalakip na patunay sa isinagawang pag-uusap sa pagitan ng
mga kasapi ng pamilya
3. May nagawang family log na magsisilbing talaan ng mga karanasan sa
pamilya sa pagsasabuhay ng mga hakbang sa pagpapaunlad at
pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya
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Paunang Pagtataya
1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya.
2. Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto.
3. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at

pasagutan sa kanila ang pagsusulit.
4. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito.
5. Pagkatapos, iwasto ang kanilang mga sagot gamit ang kalakip na gabay

sa pagsasagot.
Tandaan: Mahalagang ipaunawa sa mga mag-aaral na kung anoman ang
maging resulta ng Paunang Pagtataya, hindi ito magiging bahagi ng
pagbibigay ng marka, kundi isang mahalagang pagbabatayan ng kanyang
pag-unlad. 2nd par, aligned with Tandaan:Pagkatapos ng Pagpapalalim,
pasagutang muli sa mga mag-aaral ang pagtataya upang malaman ang
antas ng kanyang pag-unawa sa mga konsepto at kung nagkaroon ng pagunlad ang kanyang kakayahan sa pakikipagkapwa.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral. (Maaari rin itong ibigay bilang takda, ngunit tiyakin na
lubusang naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto bago sila hayaang
gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panimulang pangungusap.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain, maging ang pagbabahagi (sa Bilang 4 ng Panuto), pasagutan
ang mga tanong sa bilang 6.
5. Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng
mag-aaral. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng gawain.
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Gawain 1 sa Modyul 1
May nakapagtanong na ba sa iyo kung ano ang iyong pananaw tungkol
sa pamilya? Marahil sasang-ayon ka na magkakaiba ang pananaw ng mga
tao tungkol dito. Sa pagkakataong ito, magandang maisalarawan ang iyong
pamilya.
Panuto:
1. Gamitin ang pagkamalikhain sa paglalarawan ng iyong pananaw tungkol
sa pamilya. Maaaring gawin ang mga sumusunod:
a. Gumuhit o di kaya ay gumupit ng mga larawan na maaaring magamit
sa paglalarawan.
b. Pumili ng isang awit na tutugma sa sariling paglalarawan.
c. Sumulat ng tula.
d. Lumikha ng isang slideshow, atbp.
2. Maaaring gamiting gabay
pagsasagawa ng gawain:

ang

mga

sumusunod

na

tanong

sa

a. Paano mo ilalarawan ang isang pamilya?
b. Ano ang kahulugan o kabuluhan ng pamilya para sa iyo?
3. Maaaring lakipan ng maikling paliwanag ang ginawang paglalarawan.
4. Matapos ang gawain ay ibahagi ang ginawa sa isang kaibigan o
kapamilya. Maaari rin itong i-share sa facebook.
5. Gumawa ng ulat mula sa ginawang pagbabahagi sa sariling kuwaderno.
6. Matapos ito ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa kuwaderno:
a. Anong isang salita ang maaari mong gamiting paglalarawan sa
pamilya? Bakit mo napili ang salitang ito?
b. Anong karanasan sa pamilya ang nagbunsod sa iyo upang magkaroon
ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya?
c. Anong mahalagang mensahe ang nais mong ipaabot sa iyong sariling
pamilya?
Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman.
2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panimulang pangungusap.
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3. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
gawain. (Paalala: Tiyaking naatasan ang mga mag-aaral na magdala ng
mga kagamitan isang araw bago ang takdang pagsasagawa ng gawain.)
5. Pagkatapos, hayaan silang mamili ng kapareha na pagbabahaginan ng
kanilang ginawa. Atasan silang magtala sa kuwaderno ng mahahalagang
pangyayari na naganap sa isinagawang pagbabahagi.
6. Ipabahagi sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
7. Pagkatapos, pasagutan ang mga tanong sa bilang 7.
8. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.
Gawain 2 sa Modyul 1
Bawat kasapi ng pamilya ay may bahaging ginagampanan. Madalas
nga lamang ay hindi na nabibigyang-pansin sa isang pamilya ang
kontribusyon ng bawat isa, maliit man ito o malaki. Sa pagkakataong ito ay
maglalaan ka ng panahon upang isa-isahin ang mga naiiambag ng mga
kasapi ng iyong sariling pamilya para sa iyong sarili, para sa mga kapwa
kasapi ng pamilya, para sa buong pamilya at maging para sa pamayanan.
Panuto:
1. Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.
2. Gamitin ang istruktura ng bahay o maging ang ilang kagamitan na naririto
upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang
mahahalagang kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng pamilya, o
sa buong pamilya.
Ang halimbawa sa kabilang pahina:
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Ang aking AMA at INA ang haligi ng
aming tahanan dahil _____________
______________________________
______________________________

Ang aking KUYA at ATE ay
maihahalintulad ko sa PADER ng
aming tahanan dahil
______________________________
______________________________

3. Tiyakin na mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at ang iyong
sarili.
4. Gawin mo ito sa iyong kuwaderno.
5. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o kaibigan na
pagbabahaginan mo ng iyong ginawa.
Maaaring makatulong sa iyo ang mga ito sa isasagawang pagbabahagi:
a. Tiyaking tunay na mapagkakatiwalaan ang taong pababahaginan.
b. Ipaliwanag sa mga taong pagbabahaginan ang mahalagang layunin ng
gawain.
c. Ibahagi sa kaniya o sa kanila ang nilalaman ng gawain at maging bukas sa
paghimok sa kanilang isagawa ang katulad na gawain upang
makapagbahaginan.
d. Ipaliwanag isa-isa ang mga simbolo at at ang mga dahilan sa pagpili nito.
e. Maging bukas sa pagsagot ng mga tanong at sa pagpapalawak ng
pagpapaliwanag kung kinakailangan.
f. Maging mulat sa paglalagay ng hangganan sa mga impormasyong ibabahagi
tungkol sa pamilya.
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6. Itala sa iyong kuwaderno ang mahahalagang pangyayari na naganap sa
iyong ginawang pagbabahagi.
7. Matapos ito ay sagutin ang mga sumusunod na tanong:
a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag.
b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang
kanilang gampanin? Ipaliwanag.
c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat kasapi ng
iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya?
d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang ang impluwensya ng
iyong pamilya? Ilarawan.

C. PAGLINANG
NG
AT PAG-UNAWA

MGA

KAALAMAN,

KAKAYAHAN

Para sa Gawain 1
1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
maiuugnay nila ang mga ito sa susunod na gawain.
2. Matapos ito ay ipagawa sa kanila ang gawaing “Ako ay Ako dahil sa Aking
Pamilya” ng bahaging Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pagunawa. (Maaari itong ibigay bilang gawaing bahay.)
3. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
4. Makatutulong kung ipakikita ang website na nagpapakita ng mga hakbang
ng pagsasagawa ng gawain.
5. Ipakita at ipabasa sa mga mag-aaral ang halimbawa. Makatutulong ito
upang mas maging malinaw sa mag-aaral ang gawain.
6. Maging bukas sa mga tanong mula sa mga mag-aaral.
7. Maglaan ng panahon sa klase na magbahagi ng kanilang mga output.
8. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 4.
9. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
Batayang Konsepto.
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D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang Takdang Aralin.

1. Magpaskil ng katulad na paglalarawan at mga dialogue boxes sa pahina 9
sa pisara. Sabihin: Nakita mo na ba ang katulad na larawan na nasa likod
ng kotse? Nagkaroon ka ba ng katulad na karanasan? Ano ang iyong
naisip matapos mong makita ang katulad na larawan? Ano ang iyong
naramdaman nang ito ay una mong makita? Ano ang ipinahihiwatig ng
mga ito?
2. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay. Bigyan sila ng 15 minuto upang
basahin ang sanaysay. Maaari namang gumawa ng presentasyon o irecord and sanaysay upang mas makapukaw ng interes at atensyon ng
mga mag-aaral.
3. Pagkatapos ng 15 minuto, pangkatin sa pito ang mga mag-aaral. Hayaang
magtalaga ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat.
4. Atasan ang mga mag-aaral na malalim na talakayin sa kanilang pangkat
ang pitong dahilan kung bakit natural na institusyon ang pamilya. Bigyan
ang bawat pangkat ng isang dahilan na tatalakayin nila sa kanilang
pangkat.
5. Atasan din silang mag-isip ng kanilang mga karanasan sa sariling pamilya
o sa pamilyang kanilang nakasama o nakasalamuha na maaaring
makatulong upang madaling maipaliwanag ang bawat isa sa pitong
dahilan. Makatutulong din ito upang mataya kung lubos na naunawaan ng
mga mag-aaral ang kanilang binasa at tinalakay.
6. Maaaring atasan ang mga mag-aaral na ilahad sa klase ang kanilang
pagkaunawa sa kanilang binasa sa pamamagitan ng iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
7. Pagkatapos mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng pangkat na
makapagbahagi, itanong ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang Iyong
Pag-unawa.
8. Mahalagang tiyakin na sa bahaging ito ay handa na ang mga mag-aaral
sa paghinuha ng Batayang Konsepto. Maaaring magdagdag ng mga
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tanong na makatutulong upang mahinuha ng mga mag-aaral ang
Batayang Konsepto.
Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Panuto at sabihin: Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module o
maaari rin naming lumikha ng sariling graphic organizer.

3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.
Patnubay: Naghanda ang mga manunulat ng mga Batayang Konsepto
upang magsilbing gabay sa mga guro. Ngunit hindi hinahadlangan ang mga
guro na gumawa ng Batayang Konsepto o di kaya naman ay mga
karagdagang konsepto na pinaniniwalaang mahalaga ring maitanin sa puso
at isip ng mga mag-aaral.
Mahalaga lamang na ang bubuuing Batayang Konsepto ay tumutugon sa
mga sumusunod na pamantayan (EDUP-R):
Enduring. Kailangang isaad ng Batayang Konsepto ang kahalagahan ng
pag-aaral ng paksa sa buhay ng mag-aaral. Hindi ito dapat niluluma ng
panahon o di kaya naman ay maaaring maanod sa pagbabago ng panahon.
Discipline-based. Ito ay nangangailangan ng matibay na batayan na mula
sa malalim na pag-aaral o pagsasaliksik sa mga batayang disiplina ng
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) - ang Etika at Career Guidance.
Needs Uncoverage. Ito ay mapalalawak pa sa pamamagitan ng pagtalakay
sa mga aralin. Ang malaking konsepto ay maaari pang mahimay sa maliliit
na konsepto.
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Potentially Engaging. Nararapat na mapukaw nito ang interes at atensyon
ng mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala kahit pa
lumipas ang matagal na panahon.
Relationship between two variables. Inilalahad nito ang kaugnayan ng
dalawang variable. Iwasan ang gumamit ng depinisyon sa pagbuo ng
Batayang Konsepto. Sinasagot nito ang tanong na: Ano ang kabutihang
maidudulot ng konsepto sa pagkatao at buhay ng mga mag-aaral?
Halimbawa: Ang pagbuo ng pahayag na layunin sa buhay ay gabay sa
tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at
matupad ang mga pangarap.

Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao
1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?
2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto
sa modyul na ito?

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
21-23.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa.
3. Ipabasa ang halimbawa na matatagpuan sa pahina 22 - 23.
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
5. Atasan silang isagawa ang panuto bilang 5 at 6 sa pahina 23. Bigyang-diin
ang nakasulat sa kahon sa baba ng pahina. Mahalagang paalala ito para
sa mga mag-aaral.
6. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
Pagninilay
1. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin naming
pagdalahin ang mga mag-aaral ng mga kagamitan na kanilang gagamitin
sa Gawain at ipagawa ito sa klase.
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2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 23. Pagkatapos,
sabihin: Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
3. Ituon ang pansin ng mga mag-aaral sa panuto Bilang 7. Hayaan silang
magpasya kung sa paanong paraan isasagawa ang gawain. Kung pipiliin
ang gawin ito sa computer, kailangang ibigay na lamang ito bilang takda.
4. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
6. Mahalagang tapusin ang bahaging ito sa pamamagitan ng paglalahat sa
mga ibinahaging pagninilay at sa pagbalik sa Batayang Konsepto.
Pagsasabuhay
Paalala: Napakahalaga ngunit kritikal ang gawaing ito, maaari itong
magbukas ng mga sugat ng mag-aaral sa kanilang pamilya. Mahalagang
tiyakin ang kahandaan bago ito isagawa sa klase. Tiyakin na bilang guro ay
magkakaroon ng bukas na isip at puso sa pag-unawa ng indibdwal na
kalagayan ng ugnayan sa pamilya ng mga mag-aaral.

1. Ipagawa ang bahaging Pagsasabuhay sa pahina 24 -25 ng module 1.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto sa loob ng 3-5
minuto.
3. Bago ito ay iatas na sa mga mag-aaral ang paggawa ng bond bracelet na
nabanggit sa bilang 3, pahina 24-25.
4. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagpaplano para sa pagtitipon ng mga
kasapi ng kanilang pamilya. Mahalagang maging bukas sa pakikinig at
pag-unawa sa indibidwal na kalagayan ng ugnayan sa pamilya ng mga
mag-aaral.
5. Gabayan din ang mga mag-aaral sa paggawa at paggamit ng family log na
nabanggit sa bilang 8, pahina 25.
6. Bigyang-diin

ang

nilalaman

ng

kahon sa

baba

ng

pahina

25.

Napakahalagang maipaliwanag ito nang maayos at malinaw sa mga magaaral upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi magandang damdamin
lalo na yaong mga mag-aaral na hindi masyadong maayos ang ugnayan
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sa loob ng sariling pamilya o di kaya ay yaong hindi kapiling ang kanilang
pamilya.
7. Matapos ang pagpaplano ay ibigay bilang takda ang gawain.
8. Sa susunod na araw, hayaang magbahaginan ang mga mag-aaral ng
kanilang mga naging karanasan.
9. Patuloy na maging sensitibo sa bahaging ito dahil magkakaiba ang
maaaring maging bunga ng natapos na gawain sa mga mag-aral. Mas
mahalagang maging mapagmasid dito upang matiyak na ang lahat ng
mag-aaral ay magagabayan at matutugunan ang pangangailangan lalo na
sa aspetong emosyonal.
10. Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng halaga ng
pagkatuto sa Batayang Konsepto tulad ng:
a. paglalapat nito sa kanilang buhay
b. pagbabantay sa institusyon ng pamilya bilang pundasyon ng lipunan
at;
c. pagninilay sa sa impluwensiya ng pamilya sa pagbuo ng kanilang
pagkatao lalo na sa pagbibigay ng edukasyon, sa mabuting
pagpapasiya at paghubog ng pananampalataya.
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F. MGA HALIMBAWANG RUBRIC
Rubric para sa Paglalawaran ng Pansariling Pakahulugan sa Pamilya
Kraytirya

4

3

2

1

Gumamit ng simple ngunit
malinaw na mga salita

May 1-2 salita na hindi
maunawaan ang tunay na
kahulugan

May 3-4 na salita na hindi
maunawaan ang tunay na
kahulugan

Masyadong mahaba at
maligoy ang ginawang
paglalarawan

May kakulangan sa ginawang
paglalarawan

May 5 o mahigit pang
salita na hindi maunawaan
ang tunay na
Kahulugan
Hindi malinaw ang
mensahe o nilalaman ng
paglalarawan

Lahat ng simbolo na ginamit ay
tugma sa paglalarawan

May isang simbolo na hindi
tugma sa paglalarawan

May dalawang simbolo na
hindi tugma sa paglalarawan

Naipakita ang
pagkamalikhain sa
paglalarawan ng sariling
pakahulugan sa pamilya
May kalakip na maikling
paliwanag

Nakita ang pagkamalikhain sa
kabuuan ng paglalarawan at tunay
na nakapupukaw ng pansin ang
kabuuan ng paglalarawan
Maikli ngunit malinaw ang
paliwanag

Nakita ang pagkamalikhain
ngunit hindi gaanong
nakapupukaw ng pansin

Hindi nakita ang
pagkamalikhain sa ginawang
paglalarawan

Hindi naging tuwiran ang
paliwanag

May ginawang ulat sa
ginawang pagbabahagi

Malinaw na naihayag sa ulat ang
mga pangyayari o karanasan sa
isinagawang pagbabahagi

Malinaw na naihayag sa ulat
ang mga pangyayari o
karanasan sa isinagawang
pagbabahagi ngunit hindi
nabigyang-pansin ang
pagbabahagi ng naging epekto
nito sa kaniyang sarili

Hindi naipaliwanag nito ang
nilalaman ng malikhaing
paglalarawan
Hindi malinaw ang
pagbabahagi sa ulat ng mga
pangyayari o karanasan

Komprehensibo ang
ginawang paglalarawan

Maiksi ngunit sapat ang ginawang
paglalarawan

Tugma ang mga ginamit na
simbolo sa paglalarawan

Naihayag sa ulat ang naging
epekto ng ginawang pagbabahagi
sa kanyang sarili
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May 3 o mahigit pang
simbolo na hindi tugma sa
paglalarawan
Hindi nakagawa ng
malikhaing paglalarawan
Walang kalakip na
paliwanag ang malikhaing
paglalarawan
Walang ginawang ulat sa
ginawang pagbabahagi

Rubric para sa Pagtukoy sa Mahalagang Gampanin ng Bawat Kasapi ng Sariling Pamilya
Rubric para sa Gawaing Ako ay Ako dahil sa Aking Pamilya
(Paglikha ng photo journal na nagpapakita ng karanasan sa pamilya na kinapupulutan ng aral o nagkaroon ng positibong
impluwensya sa sarili)
Kraytirya

4

3

2

1

Nailarawan ang lahat ng
kasapi ng pamilya at maging
siya

Nailarawan ang lahat
ng kasapi ng pamilya
at maging ang
kaniyang sarili

Hindi nailarawan ang isang
kasapi ng pamilya at ang
kaniyang sarili

Hindi nailarawan ang
dalawang kasapi ng
pamilya

Hindi nailarawan ang
tatlo o mahigit pang
kasapi ng pamilya

Naisa-isa ang mahahalagang
kontribusyon ng bawat kasapi
ng pamilya sa kanya

Naisa-isa ang mga
kontribusyon ng lahat
ng kasapi ng pamilya
at maging kanyang
sarili

Hindi nakapagtala ng
kontribusyon ng isang
kasapi ng pamilya at ng
kaniyang sarili

Hindi nakapagtala ng
kontribusyon ng dalawang
kasapi ng pamilya

Hindi nakapagtala ng
kontribusyon ng tatlo o
higit pang kasapi ng
pamilya

Tugma ang simbolong ginamit
sa kaniyang paglalarawan

Lahat ng simbolong
ginamit ay tugma sa
paglalarawan

Mayroong 1-2 simbolo na
hindi tugma sa
paglalarawan

Mayroong 3-4 na simbolo
na hindi tugma sa
paglalarawan

Hindi tugma ang lahat
ng simbolo sa mga
paglalalarawan

Naibahagi sa iba ang
kaniyang ginawa at nakagawa
ng ulat ukol rito

May patunay ng
pagbabahagi at
nakagawa ng
detalyadong ulat ukol
dito

May patunay ngunit
walang nagawang
detalyadong ulat

Walang kalakip na
patunay ngunit may
detalyadong ulat

Walang kalakip na
patunay at walang
detalyadong ulat
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Naipakita sa ginawang photo
journal kung paano nakatulong
ang mga karanasan sa pamilya
sa paghubog ng kaniyang
pakikipagkapwa
May kalakip na paliwanag ang
bawat larawan

Naipakita ang halaga at
kaugnayan ng lahat ng
nilalaman ng photo journal sa
paghubog ng pakikipagkapwa

Mayroong 1-2
nilalaman na hindi
naiugnay sa
pakikipagkapwa

Mayroong 3-4 na
nilalaman na hindi
naiugnay sa
pakikipagkapwa

May 5 o higit pa na
hindi naiugnay sa
pakikipagkapwa

Bawat isang larawan ay may
Mayroong 1-2 larawan
kalakip na maiksi ngunit malinaw na hindi nalakipan ng
na paliwanag
paliwanag

Mayroong 3-4 na
larawan na hindi
nalakipan ng
paliwanag

May 5 o higit pang
larawan na hindi
nalakipan ng
paliwanag

Daloy ng ginawang photo
journal

Maayos ang daloy ng ginawang
photo journal, naipakita ang
ugnayan ng bawat yugto nito

May 1-2 bahagi ng
photo journal na hindi
naging maayos ang
daloy, hindi naipakita
ang ugnayan ng mga
yugto nito

May tatlo o higit
pang bahagi ng
photo journal na
hindi naging maayos
ang daloy, hindi
naipakita ang
ugnayan ng mga
yugto nito

Hindi naipakita ang
ugnayan ng mga
yugto sa kabuuan
ng photo journal

Naipakita ang pagiging
malikhain sa ginawang photo
journal
a. Naglapat ng musika
b. Nagrecord ng boses sa
halip na sulat lamang
c. Naglagay ng disenyong
kaugnay ng paksa

Nakit ang lahat ng pamantayan

Nakita ang dalawang
pamantayan

Nakita ang isang
pamantayan

Hindi nakita ang
alinmang
pamantayan
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Rubric para sa Pagpapaliwanag ng Batayang Konsepto gamit ang graphic organizer
Kraytirya

4

3

2

1

Paghinuha ng
batayang konsepto

Nahinuha ang batayang
konsepto nang hindi
ginagabayan ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ng may kaunting
paggabay ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ngunit kailangan
ng labis na paggabay ng
guro

Nahinuha ang batayang
konsepto sa paggabay ng
guro sa kabuuan nito

Pagpapaliwanag ng
konsepto

Malinaw na naipaliwanag
ang lahat ng
mahahalagang konsepto

Mayroong isang konsepto
na hindi malinaw na
naipaliwanag

Mayroong dalawang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Mayroong tatlo o higit pang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Paggamit ng graphic
organizer

Nakalikha ng sariling
graphic organizer na
ginamit upang maibigay o
maibahagi ang batayang
konsepto

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul
at maayos na naibigay
ang batayang konsepto
gamit ito

Nakalikha ng sariling
graphic organizer ngunit
hindi malinaw na naibigay
o naibahagi ang batayang
konsepto gamit ito

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul
ngunit hindi malinaw na
naibigay o naibahagi ang
batayang konsepto gamit
ito
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Rubric para sa Pagsasabuhay ng mga Hakbang sa Pagpapaunlad ng Pagmamahalan at Pagtutulungan sa Sariling Pamilya
Kraytirya

4

3

2

1

Nakalikha ng mga
tiyak na hakbang,
katuwang ang
kasapi ng pamilya,
sa pagpapaunlad
ng pagmamahalan
at pagtutulungan
sa pamilya

Nakalikha ng 5 o higit pang tiyak na
hakbang, katuwang ang kasapi ng
pamilya, sa pagpapaunlad ng
pagmamahalan at pagtutulungan sa
pamilya at may patunay na ginawa ito
katuwang ang kasapi ng pamilya

Nakalikha ng 4 na tiyak na
hakbang, katuwang ang
kasapi ng pamilya, sa
pagpapaunlad ng
pagmamahalan at
pagtutulungan sa pamilya at
may patunay na ginawa ito
katuwang ang kasapi ng
pamilya

Nakalikha ng 3 tiyak na
hakbang, katuwang ang
kasapi ng pamilya, sa
pagpapaunlad ng
pagmamahalan at
pagtutulungan sa pamilya at
may patunay na ginawa ito
katuwang ang kasapi ng
pamilya

Nakalikha ng 1-2 tiyak na
hakbang sa pagpapaunlad
ng pagmamahalan at
pagtutulungan sa pamilya

Nakagawa ng
bond bracelet at
naibigay ito sa
lahat ng kasapi ng
pamilya

May patunay na nakagawa ng bond
bracelet para sa lahat ng kasapi ng
pamilya

May patunay na nakagawa
ng bond bracelet nguniy
walang patunay na naibigay
ito sa lahat ng kasapi ng
pamilya

May patunay na nakagawa
ng bond bracelet ngunit pinili
lamang ang bibigyan nito sa
kasapi ng pamilya

May patunay na nakagawa
ng bond bracelet ngunit
hindi naibigay sa mga
kasapi ng pamilya

Naitala sa family log ang
lahat ng naging karanasan
sa pagsasakatuparan ng
mga hakbang at may kalakip
na patunay

Naitala sa family log ang
lahat ng naging karanasan
sa pagsasakatuparan ng
mga hakbang ngunit walang
kalakip na patunay

Naitala sa family log ang
lahat ng naging karanasan
sa pagsasakatuparan ng
mga hakbang ngunit
walang kalakip na patunay
at pagninilay

Walang kalakip na pagninilay

May kalakip na pagninilay

Walang patunay na
kalahok ang pamilya sa
paglikha ng mga hakbang

May patunay na naibigay ang mga ito
sa lahat ng kasapi ng pamilya
Nakagawa ng
family log

Naitala sa family log ang lahat ng
naging karanasan sa
pagsasakatuparan ng mga hakbang
at may kalakip na patunay

May kalakip na pagninilay
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G. PAUNANG PAGTATAYA
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng
pinakaangkop na sagot.
1. Ang ating lipunan ay binubuo ng iba’t ibang institusyon o sektor. Alin sa
mga institusyon sa lipunan ang itinuturing na pinakamaliit at pangunahing
yunit ng lipunan?
a. paaralan

c. pamahalan

b. pamilya

d. barangay

2. Sinasabi na ang pamilya ay isang natural na institusyon. Alin sa mga
sumusunod na pahayag ang dahilan?
a. Ang bawat pamilya ay kasapi ng iba’t ibang institusyon ng lipunan.
b. Ang mga institusyon sa lipunan ay naitatag dahil sa pagdami ng
pamilya.
c. Nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong
nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay.
d. Sa

pamilya

nahuhubog

ang

mabuting

pakikipag-ugnayan

at

pagpapahalaga sa kapwa.
3. Ang bawat pamilya ay ginagabayan ng batas ng malayang pagbibigay
(law of free giving) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan
sa nasabing batas?
a. Isang ama na naghahanapbuhay upang maibigay ang pangangailangan
ng kanyang pamilya.
b. Pinag-aaral ng mga magulang ang kanilang anak upang sa pagdating
ng panahon sila naman ang maghahanapbuhay sa pamilya.
c. Naging masipag ang anak sa paglilinis ng bahay dahil nais niyang
mabigyan ng karagdagang baon sa iskwela.
d. Nais ng magulang na may mag-aaruga sa kanila sa kanilang pagtanda
kung kaya’t inaaruga nila ng mabuti ang kanilang mga anak.
4. “Kapag matatag ang pamilya matatag din ang isang bansa”. Ano ang ibig
sabihin nito?
a. Ang pamilya ang salamin ng isang bansa, kung ano ang nakikita sa
loob ng pamilya ganoon din sa lipunan.
b. Ang pamilya ang pundasyon ng lipunan.
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c. Kapag matatag ang pamilya, matatag din ang bansa, dahil ito ang
bumubuo sa lipunan.
d. Kung ano ang puno siya din ang bunga. Kung ano ang pamilya siya din
ang lipunan.
5. Sinasabi na ang mabuting pakikipagkapwa ay nagmumula sa pamilya. Alin
sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapatunay nito?
a. Ang pamilya ang unang nagtuturo ng mabubuting paraan ng
pakikipagkapwa tao.
b. Kung paano nakikitungo ang magulang sa kanyang anak gayundin ang
magiging pakikitungo nito sa iba.
c. Sa pamilya unang natututunan ang kagandahang-asal at maayos na
pakikitungo sa kapwa.
d. Kapag wala ang magulang, ang paaralan ang siyang pangalawang
tahanan na gagabay sa mga bata.
6. Alin sa mga sumusunod ang una at pinikapangunahing pamantayan sa
paghubog ng isang maayos na pamilya?
a. Pinagsama ng kasal ang magulang
b. Pagkakaroon ng mga anak
c. pagtatanggol ng pamilya sa kanilang karapatan
d. mga patakaran sa pamilya
7. Hindi nakakaligtaan ng pamilyang Santos ang manalangin nang samasama higit sa lahat ang pagsisimba ng magkakasama tuwing Linggo. Ano
ang ipinakikita ng pamilyang ito na dapat mong tularan?
a. Buo at matatag
b. May disiplina ang bawat isa
c. Nagkakaisa sa paraan ng pagsamba sa Diyos
d. Hindi nagkakaroon ng alitan kailanman
8. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapaliwanag na ang pamilya
ang una at patuloy na pundasyon ng edukasyon para sa panlipunang
buhay (social life)?
a. Ang pamilya ang siyang may katungkulan na pag-aralin ang mga anak
b. Ang mga magulang ang unang naging guro, gumagabay, at nagtuturo
ng pakikitungo sa kapwa.
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c. Ang pamilya ang unang kapwa at madalas na kausap o nakakahalubilo
sa loob ng tahanan.
d. Ang mga magulang ang pinagmulan at huling kahahantungan ng ating
buhay.
9. Ano ang dahilan kung bakit ang pagtutulungan ay natural sa pamilya?
a. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan
ng buong pamilya.
b. Dahil wala nang iba pang magtutulungan kundi ang magkakapamilya.
c. Sapagkat kusang tumutulong ang bawat miyembro ng pamilya sa abot
ng kanilang makakaya.
d. Sapagkat natural lang na magtulungan sa pamilya upang maipakita
ang suporta ng bawat isa.
10. “Ang mabuting pakikitungo sa pamilya ay daan sa mabuting
pakikipagkapwa tao”. Ano ang ibubunga nito sa isang tao kung ito ang
kanyang isasabuhay?
a. Higit na nagiging popular ang isang tao kung maayos ang kanyang
pakikipagkapwa tao.
b. Nakatutulong ito sa kanyang suliranin sa buhay upang masolusyunan
ang problema.
c. Ang maayos na samahan sa pamilya ay nagtuturo sa tao na maging
mabuti sa pakikipagkapwa
d. Madaling matanggap ng kapwa ang isang tao na maayos ang
pamilyang kinabibilangan
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Unang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 2:
ANG MISYON NG PAMILYA SA PAGBIBIGAY NG
EDUKASYON, PAGGABAY SA PAGPAPASIYA AT
PAGHUBOG NG PANANAMPALATAYA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at
paghubog ng pananampalataya.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa
pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaral, pagpapasya at pagsasabuhay ng
pananampalataya sa pamilya.

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas ng magaaral?



Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng
maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya
at hubugin sa pananampalataya.
Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon
ang bukod tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pagaaral, kakayahan sa pagpapasya, at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya.

Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga maaaring hadlang na kinakaharap ng pamilyang Pilipino sa
pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng
pananampalataya (media, peer influence, etc.).

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng
pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng
pananampalataya
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang
Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Nakikilala ang mga gawi o
karanasan sa sariling pamilya na
nagpapakita ng pagbibigay ng
edukasyon, paggabay sa
pagpapasya at paghubog ng
pananampalataya

KP1: Pagtukoy sa
mahalagang gampanin ng
pamilya

KP2: Nasusuri ang mga
maaaring hadlang na
kinakaharap ng pamilyang
Pilipino sa pagbibigay ng
edukasyon, paggabay sa
pagpapasya at paghubog ng
pananampalataya (media, peer
influence, etc.)

KP2: Pagsusuri sa mga banta
sa pamilyang Pilipino sa:
a. Pagbibigay ng
edukasyon
b. Paggabay sa paggawa
ng mabuting pasiya
c. Paghubog ng
pananampalataya

KP3: Naipaliliwanag na:
 Bukod sa paglalang,
may pananagutan ang
mga magulang na
bigyan ng maayos na
edukasyon ang
kanilang mga anak,
gabayan sa
pagpapasya at
hubugin sa
pananampalataya.
 Ang karapatan at
tungkulin ng mga
magulang na
magbigay ng
edukasyon ang
bukod-tangi at
pinakamahalagang
gampanin ng mga
magulang.

KP3: Pagpapaliwanag ng
Batayang Konsepto gamit
ang graphic organizer

KP4: Pagsasabuhay ng mga
Hakbang sa:
a. Pagpapaunlad ng
pansariling gawi sa
pag-aral
b. Pagkakaroon ng
katiyakan sa paggawa
ng mabuting
pagpapasiya
c. Paghubog at
pagpapaunlad ng
pananampalataya

KP4: Naisasagawa ang mga
angkop na kilos tungo sa
pagpapaunlad ng mga gawi sa
pag-aaral, kakayahan sa
pagpapasya, at pagsasabuhay
ng pananampalataya sa pamilya
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina 1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa mga nakaraang aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula sa
mga ito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na mapanatili ang kanilang interes at
atensyon para sa pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Kasanayang Pampagkatuto

1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 1 na nasa loob ng kahon.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng K.P.3
upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang
Batayang Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain
at kabuuan ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang
konsepto.

Paunang Pagtataya

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa pahina 2-4.
2. Ipabasa sa mga mga-aaral ang panuto na nasa pahina 2.
3. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at
pasagutan sa kanila ang pagsusulit.
4. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito.
5. Pagkatapos, iwasto ang kanilang mga sagot gamit ang kalakip na gabay
sa pagsasagot.
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B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 5 ng Modyul 1.(Maaari rin itong itong ibigay
bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral
ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panimulang pangungusap.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain, maging ang pagbabahagi ay pasagutan ang mga tanong sa
bilang 7, pahina 5.
5. Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng
mag-aaral. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng gawain.
6. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
pahina 5-6.
2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panimulang pangungusap.
3. Pagkatapos ay hayaan silang mamili ng kapareha na pagbabahaginan ng
kanilang ginawa. Atasan silang magtala sa kuwaderno ng mahahalagang
pangyayari na naganap sa isinagawang pagbabahagi.
4. Ipabahagi sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
5. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 4,
pahina 6.
6. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.
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C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAGUNAWA

1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
matiyak na maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na gawain.
2. Ihanda ang video ng mga sumusunod:
a. Patalastas ng Hating Kapatid sa

http://www.youtube.com/watch?v=ZLsyvzvxmZY
b. Patalastas ng Lucky Me sa

http://www.youtube.com/watch?v=zAn4GDQg0eA
c. Patalastas ng NBA sa

http://www.youtube.com/watch?v=uJjo8WwWO7k
3. Maaari itong madownload sa internet.
4. Maaring isagawa ang gawain sa audio-visual room ng paaralan, kung
mayroon. Kung walang kagamitan sa paaralan ay maaari naman itong
ibigay na lamang na takdang-aralin sa mga mag-aaral.
5. Maaari rin naman i-share ang mga video na ito sa facebook o sa iba pang
social networking site.
6. Matapos mapanood ang mga video na ito ay pasagutan sa mga mag-aaral
ang mga tanong sa bilang 2, pahina 6-7.
7. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa pahina 7–8. Ipabasa ang panimulang
pangungusap at ang tanong na kailangan nilang masagot sa gawain na
nasa pahina 7.
2. Ipakita sa pisara ang katulad na halimbawa na nasa pahina 7. Ipaliwanag
ang mga bahagi nito at ang magiging nilalaman ng bawat kolum nito.
3. Bigyan ng 15 minuto ang bawat mag-aaral upang isagawa ang gawain.
4. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 2,
pahina 8.
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D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.

1. Magpaskil ng katulad na paglalarawan at mga dialogue boxes sa pahina 8
sa pisara. Maaari rin naman ipabasa ang mga ito sa ilang mga mag-aaral
upang mas magkaroon ito ng buhay. Matapos ito ay itanong: Pamilyar ba
sa iyo ang mga linyang iyong nabasa?
2. Hayaang magbahagi ng ilang karanasan ang ilang mga mag-aaral.
3. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 8-18. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay. Maaari namang gumawa ng
presentasyon o i-record and sanaysay upang mas makapukaw ng interes
at atensyon ng mga mag-aaral.
4. Maaaring atasan ang mga mag-aaral na ilahad sa klase ang kanilang
pagkaunawa sa kanilang binasa sa pamamagitan ng iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
5. Matapos

mabigyan

ng

pagkakataon

ang

lahat

ng

pangkat

na

makapagbahagi ay itanong ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang
Iyong Pag-unawa sa pahina 18.
6. Mahalagang tiyakin na sa bahaging ito ay handa na ang mga mag-aaral
sa paghinuha ng batayang konsepto. Maaaring magdagdag ng mga
tanong kung ito ang makatutulong upang mas mahinuha ng mga magaaral ang konsepto.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 18 at sabihin:
Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module o
maaari rin naming lumikha ng sariling graphic organizer.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.
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Patnubay: Naghanda ang mga manunulat ng mga Batayang Konsepto
upang magsilbing gabay sa mga guro. Ngunit hindi hinahadlangan ang
mga guro na gumawa ngbatayang konsepto o di kaya naman ay mga
karagdagang konsepto na pinaniniwalaan na mahalagan ring maitanin sa
puso at isip ng mga mag-aaral.
Mahalaga lamang na ang bubuuing Batayang Konsepto ay tumutugon sa
mga sumusunod na pamantayan (EDUP-R):
Enduring. Hindi ito dapat niluluma ng panahon o di kaya naman ay
maaring maaanod sa pagbabago ng panahon.
Discipline-based. Ito ay nangangailangan ng matibay na batayan na mula
sa malalim na pag-aaral o pagsasaliksik. Sa EsP ang mga batayang
disiplina ay Etika at Career Guidance.
Needs Uncoverage. Ito ay mapalalawak pa sa pamamagitan ng
pagtalakay sa mga aralin. Ang malaking konsepto ay maaarin pang
mahimay sa maliliit na konsepto.
Potentially Engaging – nararapat na mapukaw nito ang interes at
atensyon ng mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala
kahit pa lumipas ang matagal na panahon.
Relationship between two variables – ito ay dapat na pagsasalaysay ng
relasyon ng dalawang variable. Iwasan ang gumamit ng depinisyon sa
pagbuo ng batayang konsepto.
Halimbawa: Ano ang kabutihang maidudulot ng konsepto sa pagkatao at
buhay ng mga mag-aaral?
Ang isip at kilos-loob ay nagpapabukod-tangi sa tao.
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E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa
pahina19-20.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa. Itanong: Mayroon bang nais na linawin sa panuto?
3. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ihayag ang kanilang mga
paglilinaw.
4. Maaaring hatiin ang klase sa pangkat upang maging mas madali ang
gawian para sa mga mag-aaral.
5. Ipaskil sa pisara ang rubric na gagamitin sa pagmamarka upang maging
malinaw sa mga mag-aaral ang gagamiting pamantayan.
6. Tiyakin na mayroong kasapi sa bawat pangkat na may kaalaman at
kasanayan sa paggamit ng computer.

Pagninilay
1. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin namang
pagdalahin ang mga mag-aaral ng mga kagamitan na kanilang gagamitin
sa gawain at ipagawa ito sa klase.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 20. Pagkatapos,
sabihin: Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
gawain.
4. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
6. Mahalagang tapusin ang bahaging ito sa pamamagitan ng paglalahat sa
mga ibinahaging pagninilay at sa pagbalik sa batayang konsepto.
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Pagsasabuhay
1. Ipagawa ang bahaging Pagsasabuhay sa pahina 21 ng module 2.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 21 sa
loob ng 3-5 minuto.
3. Ipakita sa mag-aaral ang katulad na halimbawa na nasa modyul o kaya
naman ay maaaring gumawa ng sariling halimbawa.
4. Talakayin ang magiging nilalaman ng bawat kolum.
5. Bigyan ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang isagawa ito.
6. Pagkatapos, pakinggan ang mga naisulat ng ilang mga mag-aaral.
7. Matapos ang dalawang linggo ay kunin sa mga mag-aaral ang kanilang
output at kalakip ang pagninilay mula sa natapos na gawain.
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F. MGA HALIMBAWANG RUBRIC
Rubrics para sa Pagtukoy ng Mahalagang Gampanin ng Pamilya
Kraytirya

4

3

2

1

Natukoy ang tatlong
pinakamahalagang
gampanin

Natukoy ang dalawa sa
pinakamahalagang
gampanin

Natukoy ang isa sa
pinakamahalagang
gampanin

Hindi natukoy ang alinman
sa tatlong
pinakamahalagang
gamapanin

Nakapagtala ng 9-10 iba
pang mga gampanin

Nakapagtala ng 7-8 iba pang
gampanin

Nakapagtala ng 5-6 na iba
pang gampanin

Nakapagtala ng 1-4 na iba
pang gampanin

Pagbibigay paliwanag sa
lahat ng itinalang
gampanin

Nabigyan ng paliwanag ang
9-10 gampanin

Nabigyan ng paliwanag ang
7-8 gampanin

Nabigyan ng paliwanag ang
5-6 gampanin

Nabigyan ng paliwanag
ang 1-4 gampanin

Pagsasalaysay ng
kahalagahan ng pagganap
ng tatlong
pinakamahalagang
gampanin

Naisalaysay ang
kahalagahan ng pagganap
ng tatlong
pinakamahalagang
gampanin

Naisalaysay ang
kahalagahan ng pagganap
ng dalawang
pinakamahalagang
gampanin

Naisalaysay ang
kahalagahan ng pagganap
ng isang pinakamahalagang
gampanin

Hindi naisalaysay ang
kahalagahan ng pagganap
sa pinakamahalagang
gampanin ng pamilya

Natukoy ang iba’t ibang
gampanin ng pamilya

Nakapagtala ng iba pang
mga gampanin maliban sa
tatlong pinakamahalaga
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Rubrics para sa Pagsusuri sa mga Banta sa Pamilyang Pilipino

Kraytirya

4

3

2

1

Natukoy ang iba’t ibang
banta sa pamilyang
Pilipino sa:

Nakatukoy ng mga banta sa
tatlong gampanin na may
kabuluhan

Nakatukoy ng mga banta sa
dalawang gampanin n a may
kabuluhan

Nakatukoy ng mga banta sa
isang gampanin na may
kabuluhan

Walang makabuluhang
nakatukoy na mga banta
sa tatlong gampanin

a. Pagbibigay ng
Edukasyon
b. Paggabay sa Paggawa
ng mabuting pasiya
c. Paghubog ng
pananampalataya
Nalakipan ng pamamaraan
kung paano ito
malalampasan

May pamamaraan sa
paglampas sa banta sa
tatlong mga gampanin

May pamamaraan sa
paglampas sa banta sa
dalawang mga gampanin

May pamamaraan sa
paglampas sa banta sa isang
gampanin

Hindi nalakipan ng
pamamaraan

Natukoy ang magiging
bunga ng hindi paglampas
sa mga banta sa pamilya

Natukoy ang magiging bunga
ng hindi paglampas sa mga
banta sa pamilya sa tatlong
gampanin

Natukoy ang magiging bunga
ng hindi paglampas sa mga
banta sa pamilya sa
dalawang gampanin

Natukoy ang magiging bunga
ng hindi paglampas sa mga
banta sa pamilya sa isang
gampanin

Hindi naging makabuluhan
ang mga natukoy na
bunga ng hindi paglagpas
sa mga banta sa tatlong
gampanin

Natukoy ang mga naging
pagbabago sa pamilyang
Pilipino

Nakatukoy ng 5 o mahigit
pang pagbabago

Nakatukoy ng 4 na
pagbabago

Nakatukoy ng 2-3
pagbabago

Nakatukoy ng isang
pagbabago
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Rubrics para sa Paghinuha ng Batayang Konsepto gamit ang graphic Organizer

Kraytirya
Paghinuha ng batayang
konsepto

4

3

2

1

Nahinuha ang batayang
konsepto nang hindi
ginagabayan ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ng may kaunting
paggabay ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ngunit kailangan ng
labis na paggabay ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto sa paggabay ng
guro sa kabuuan nito

Pagpapaliwanag ng
konsepto

Malinaw na naipaliwanag
ang lahat ng mahahalagang
konsepto

Mayroong isang konsepto na
hindi malinaw na
naipaliwanag

Mayroong dalawang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Mayroong tatlo o higit pang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Paggamit ng graphic
organizer

Nakalikha ng sariling graphic
organizer na ginamit upang
maibigay o maibahagi ang
batayang konsepto

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul at
maayos na naibigay ang
batayang konsepto gamit ito

Nakalikha ng sariling graphic
organizer ngunit hindi
malinaw na naibigay o
naibahagi ang batayang
konsepto gamit ito

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul
ngunit hindi malinaw na
naibigay o naibahagi ang
batayang konsepto gamit
ito
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Rubric para sa Pagsasabuhay ng mga Hakbang para sa Pagganap at Pagpapaunlad ng Tatlong Mahahalagang Misyon ng
Pamilya

Kraytirya

4

3

2

1

Nakalikha ng 5 o higit pang
tiyak na hakbang

Nakalikha ng 4 na tiyak na
hakbang

Nakalikha ng 3 tiyak na
hakbang

Nakalikha ng 1-2 tiyak na
hakbang

Nakagawa ng tiyak na
hakbang sa dalawang
gampanin

Nakagawa ng tiyak na
hakbang sa isang gampanin

Naisagawa ang mga
hakbang sa loob ng
dalawang lingo

Naisagawa ang
pagsasabuhay sa loob ng
10-13 araw

Naisagawa ang
pasasabuhay sa loob ng 6-9
na araw

Naisagawa ang
pagsasabuhay sa loob ng
1-5 araw

May kalakip na patunay sa
pagsasabuhay ng mga tiyak
na hakbang

May patunay sa
pagsasabuhay ng tatlong
gampanin

May patunay sa
pagsasabuhay ng dalawang
gampanin

May patunay sa
pagsasabuhay ng isang
gampanin

Walang kalakip na
patunay

May kalakip na pagninilay

May pagninilay sa bawat
isang gampanin

May pagninilay sa dalawang
gampanin

May pagninilay sa isang
gampanin

Walang kalakip na
pagninilay

Nakalikha ng mga tiyak na
hakbang sa:
a. Pagpapaunlad ng
pansariling gawi sa
pag-aaral
b. Pagtiyak na
makagagawa ng
mabuting pasiya
c. Paghubog at
pagpapaulad ng
pananampalataya

Naisagawa ang
pagsasabuhay sa loob ng
dalawang linggo

Nakagawa ng tiyak na
hakbang sa tatlong
gampanin
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Unang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa MODYUL 3:
ANG KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa
sa kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na
kilos tungo sa pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya.
Batayang Konsepto


Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak
ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa.
 Ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at virtual
na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.
 Ang pag-unawa sa kahulugan ng dyalogo ay makatutulong sa angkop
at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at
pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya
Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nabibigyang-puna ang uri ng komunikasyon na umiiral sa isang pamilyang
nakasama, namasid o napanood
Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang
nakasama, namasid o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan
ng bukas na komunikasyon
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga gawain o
karanasan sa sariling pamilya o
pamilyang nakasama, namasid
o napanood na nagpapatunay ng
pagkakaroon o kawalan ng
bukas na komunikasyon

KP 1: Pagsusuri ng mga sitwasyon
sa pamilya na nagpapakita ng
kawalan ng bukas na komunikasyon

KP 2: Nabibigyang-puna ang uri ng
komunikasyon na umiiral sa
isang pamilyang nakasama,
namasid o napanood

KP 2: Think Pair Share: pagtalakay
sa pansariling opinyon tungkol sa
mga sitwasyon sa naunang gawain.

KP 3: Nahihinuha na:
 Ang bukas na komunikasyon
sa pagitan ng mga magulang
at mga anak ay nagbibigaydaan sa mabuting ugnayan
ng pamilya sa kapwa.
 Ang pag-unawa at pagiging
sensitibo sa pasalita, dipasalita at virtual na uri ng
komunikasyon ay
nakapagpapaunlad ng
pakikipagkapwa.
 Ang pag-unawa sa dyalogo ay
makatutulong sa angkop at
maayos na pakikipagugnayan sa kapwa.

KP 3:
 Panayam upang matukoy
ang mga suliranin sa
komunikasyon sa mga
pamilya ng kamag-aral
 Pagsusuri sa mga suliranin
sa komunikasyon gamit ang
isang tsart
 Pagsulat ng Anekdota
matapos mabasa at masuri
ang mga hadlang sa
komunikasyon

Pagsusuri ng mga larawan

KP 4: Naisasagawa ang mga angkop
na kilos tungo sa pagkakaroon
at pagpapaunlad ng
komunikasyon sa pamilya
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KP 4:
Pagpuno ng Tsart ng Pagpapaunlad
ng Kasanayan sa Komunikasyon
Pagmumungkahi at Pagsali sa
isang Family Day

III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa nakaraang mga aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Kasanayang Pampagkatuto

1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 4 na nasa loob ng kahon.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya
1. Ipabasa ang panuto para sa pahina 2, para sa tanong 1 – 6
2. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto
3. Pasagutan ang bilang 1 – 6
4. Ipabasa ang panuto sa pahina 3, para sa bilang 7 - 12
5. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto
6. Pasagutan ang bilang 7 – 12
7. Ipabasa ang panuto sa pahina 4, para sa bilang 13-15
8. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto
9. Pasagutan ang bilang 13-15
10. Ipaskil ang tamang mga sagot sa Paunang Pagtataya
11. Hayaang markahan ng mga mag-aaral angn kanilang sarili
12. Bilangin kung ilan ang nakakuha ng higit sa sampung tamang sagot.
13. Kung karamihan ay nakakuha ng mahigit sa sampu (80 % hanggang
100%), maaaring hindi kailangan pa ang mga gawain sa pagtuklas ng
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dating kaalaman at paglinang. Maaari nang tumungo sa bahaging
Pagpapalalim.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Bigyan ng kopya ng mga sitwasyon ang mga mag-aaral. Maari ring isulat
ang mga ito sa Manila Paper at ipaskil sa harapan ng silid aralano kaya’y
gumawa ng power point presentation nito at ipalabas sa klase.
2. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang sagutan ang mga
tanong sa kanilang kwaderno
3. Hayaang magpares-pares ang mga mag-aaral
4. Ipaskil ang mga gabay na tanong para sa gawaing “Think Pair Share”
5. Hayang magpalitan ng kanilang mga kuro-kuro ang mga mag-aaral
tungkol sa naunang gawain.

Gawain 2
1. Magpaskil ng mga larawan ng mga sitwasyong nagpapakita ng mga
maaring dahilan ng mga suliranin sa komunikasyon sa paligid ng silidaralan
2. Pangkatin ang mga mag-aaral sa lima. Bawat pangkat ay patayuin sa
tapat ng isa sa mga larawang ipinaskil. Bigyan ng panahon ang mga magaaral na suriin ang mga larawan.
3. Matapos ang tatlong minuto ay lalakad papunta sa susunod na larawan sa
gawing silangan (Clockwise) ang bawat pangkat. Uulitin ang proseso tulad
ng naunang larawan hanggang masuri ng bawat pangkat ang lahat ng
larawan.
4. Ipabasa ang mga gabay na tanong para sa talakayan.
5. Pangunahan ang talakayan.

Pagtataya
1. Basahin ang Panuto para sa pagtataya sa pahina 7. Pasagutan ang
pagtataya sa kanilang kwaderno.
62

2. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral.
3. Ipaskil sa pisara ang mga posibleng sagot sa naging pagtataya.
4. Hayaan ang mga mag-aaral na markahan ang kanilang sariling mga
kwaderno.
5. Bigyan din ng pagkakataon ang mga ito na ipaliwanag ang kanilang mga
naging sagot.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAGUNAWA

Gawain 1
1. Ipabasa ang panuto para sa gawain sa pahina 7.
2. Kakapanayamin ng mga mag-aaral ang lima sa kanilang mga kamag-aral.
3. Ipaskil ang mga gabay na tanong at ipakopya ito sa kanilang kwaderno.
4. Bigyan ang mga mag-aaral ng 20 minuto upang isagawa ang panayam.
5. Bigyan sila ng limang minuto upang gumawa ng paglalagom.
6. Ipaulat sa ilang mag-aaral ang naging resulta ng kanilang panayam sa
klase.
7. Ipapasa sa mga mag-aaral ang kanilang ginawang paglalagom.

Gawain 2
1. Ipaskil sa pisara ang tsart para sa mga suliranin sa komunikasyon na
kinakahap ng pamilya sa modernong panahon.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto sa pahina 8.
3. Ipabasa ang mga tanong sa itaas ng bawat hanay.
4. Papunan ang tsart. Bigyan sila ng sapat na panahon para gawin ito.
5. Ipaskil ang mga gabay na tanong. Ipabasa ang mga ito sa mga mag-aaral.
6. Pangunahan ang talakayan gamit ang mga gabay na tanong.

Gawain 3
1. Ipabasa ng panuto para sa gawain sa pahina 8.
2. Tumawag ng mag-aaral na babasa sa unang hadlang sa mabuting
komunikasyon. Ganito rin gawin sa mga susunod pang apat.
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3. Basahin muli ang panuto.
4. Bigyan sila ng panahon upang isulat ang anekdota sa isang buong papel.
Sa likod ng papel na ito ipasulat ang pangalan ng mag-aaral.
5. Tumawag ng mag-aaral upang basahin ang kanyang isinulat na anekdota.
Matapos nitong magbasa ay tumawag ng mag-aaral upang tukuyin kung
anong hadlang sa mabuting komunikasyon ang tinutukoy sa anekdota.
Tumawag ng ilan pang mag-aaral hanggang ang lahat ng mga hadlang sa
mabuting komunikasyon ay mabanggit.
6. Isulat muli ang mga natukoy na hadlang sa mabuting komunikasyon sa
pisara. Itanong kuung may naiisip pa silang ilang mga bagay na maaaring
maging hadlang sa mabuting komunikasyon.
7. Tumawag ng ilang mag-aaral. Isulat sa pisara ang kanilang mga binanggit
bilang karagdagan sa nauna nang naisulat sa pisara.
8. Ipaskil sa pisara ang mga gabay na tanong para sa pagsusuri. Pasagutan
ang mga ito sa likod ng kanilang isinulat na anekdota.

Gawain 4
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto sa pahina 10.
2. Tumawag ng mga mag-aaral upang isa-isang basahin ang mga paraan
upang mapabuti ang komunikasyon.
3. Matapos mabasa ng lahat ng paraan. Isulat muli ang mga ito sa pisara.
4. Basahin muli ang panuto.
5. Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang makasulat ng dalawang
paraan upang mapabuti ang komunikasyon sa pamilya o kapwa.

Pagtataya
1. Ipakita/ Ipaskil sa pisara ang Tsart para sa pagtataya.
2. Ipabasa ang panuto at ang kraytirya sa pagmamarka.
3. Bigyan ang mga mag-aaral ng 15 minuto upang punan ang tsart.
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D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang Takdang Aralin.

1. Ipabasa ang sanaysay sa Pahina 12-16
2. Sabihin: Basahin natin ang sanaysay na may pamagat na “Ang halaga ng

Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya.”
3. Bigyan ng 15 minuto ang mga mag-aaral upang basahin ang sanaysay.
4. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat. Hayaan silang magtalaga ng

kanilang pinuno at tagapagtala.
5. Sa pisara ay may nakadikit nang apat na speech bubble (ginupit na

cartolina paper). Sa likod ng mga ito ay nakasulat ang apat na tanong.
6. Sabihin: Sa sanaysay ay may apat na speech bubble kayong makikita.

Bawat speech bubble ay may tanong na masasagot ng isang bahagi ng
sanaysay. Tumungo ang inyong lider sa pisara at pumili ng isang speech
bubble.
7. Ang napiling speech bubble ang kailangang sagutin ng pangkat sa isang

malikhaiing paraan. Maaring isang dula-dulaan, news report, sabayang
bigkasan at iba pa.
8. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang magplano at maghanda

sa pagpapalabas.
9. Bigyan ang bawat pangkat ng 5 minuto upang magpalabas.
10. Matapos ng mga pag-uulat, tiyaking magbigay ng paglilinaw sa ilang mga

mahahalagang konspetong hindi naipaliwanag nang wasto at sapat.
11. Pasagutan ang Tayahin ang Iyong Pag-unawa sa pahina 16. Bigyan sila

ng 10 minuto upang gawin ito.
12. Magpaskil o ipakita sa pisara ang replica ng graphic organizer sa pahina

17. Tumawag ng ilang mga mag-aaral upang punan ang graphic
organizer. Ipasulat sa mag-aaral ang nabuong konsepto sa pisara.
13. Piliin ang konseptong pinakamalapit sa Batayang Konsepto na nasa

sumusunod na kahon:
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Batayang Konsepto:


Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak
ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa.

 Ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at virtual
na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.
 Ang pag-unawa sa kahulugan ng dyalogo ay makatutulong sa angkop at
maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipabasa ng panuto sa pahina 17 ng Modyul.
2. Ipaskil/ Ipakita ang Tsart ng Pagpapaunlad ng Kasanayan sa
Komunikasyon
3. Basahin ang mga halimbawang isinulat ditto.
4. Itanong sa mag-aaral kung may nais na linawin tungkol sa panuto.
5. Bigyan ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang punan ang tsart.

Pagninilay
1. Ipabasa ang panuto para sa pagninilay sa pahina 18.
2. Ibigay na takdang gawain ang pagninilay.

Pagsasabuhay
1. Makipag-ugnayan sa ibang mga guro sa ika-walong baitang.
2. Magplano ng isang Family Day para sa mga mag-aaral at mga magulang
ng paaralan. Imungkahi ito sa punong-guro.
3. Makabubuti kung susundin ang sumusunod na balangkas sa pagpaplano.
 Pamagat ng Gawain o Proyekto
 Panimula (Mga Pagpapaliwanag at Pangangatwiran (Rationale)
tungkol sa proyekto)
 Mga Layunin ng Proyekto
 Mga Gawain Kaugnay ng Proyekto (List of Activities o kaya’y Matrix of
Activities)
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 Mga Kalahok (Sino-sino ang lalahok ditto at ilan lahat ang mga ito)
 Halagang Gugulin o Ilalaang Pondo (Proposed Budget)
 Panggagalingan ng pondo
4. Nauna na dito ang pagpapasulat sa mga mag-aaral ng mga panukalang
gawain ayon sa

L - ayunin
A - ktuwal na Gampanin
P - aglilingkuran
P - amantayan at Kraytirya
I - naasahang Pagganap
S - itwasyon
Magagamit ang mga panukalang ito upang makapaglista ng mga gawain
para sa Family Day
5. Isagawa ang gawain
6. Markahan ang mga mag-aaral sa sumusunod na kraytirya:
 Lumahok kasama ang magulang o pamilya
 May naisulat na panukala ng gawain ayon sa itinakdang balangkas
 Napili ang panukalang gawain para sa Family Day
 Nagtamo ng maraming panalo sa iba’t ibang gawain sa Family Day
 Nagsulat ng kanyang pag-uulat kaugnay ng naging gawain
Annex
Edukasyon sa Pagpapakatao ng Module 3: Ang Halaga ng Komunikasyon
sa Pagpapatatag ng Pamilya
Batayang Konsepto:


Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga
anak ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa.

 Ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at virtual
na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.
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 Ang pag-unawa sa kahulugan ng dyalogo ay makatutulong sa angkop
at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Susi sa Pagwawasto ng Paunang Pagtataya:
1. A

6. G

11. I-It

2. B

7. I-thou

12. I-thou

3. E

8. I-thou

13. Monologo

4. C

9. I-thou

14. Monologo

5. F

10. I-It

15. I-thou
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Unang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa MODYUL 4:
ANG PAPEL NA PANLIPUNAN AT
PAMPOLITIKAL NG PAMILYA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
papel ng pamilya sa pamayanan.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang isang gawaing
angkop sa papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya.

Batayang Konsepto
Ang pamilya ay may pananagutan sa pagbuo ng mapanagutang lipunan sa
pamamagitan ng pagganap sa mga papel na panlipunan (pagpapakita ng
pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, at pagmamalasakit sa kalikasan) at
papel na pampolitikal (pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya
at mga institusyong nagsusulong ng mga karapatan nito).

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang isang gawaing angkop sa papel na panlipunan (hal:
pagmamalasakit sa kalikasan) at pampolitikal ng pamilya (hal., pagtatakda ng
mga pamantayan sa pagpili ng mga lider)

Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang isang halimbawa ng pamilyang ginagampanan ang papel na
panlipunan at pampolitikal nito

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa isang pamilya na nagpapakita ng
pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, pagmamalasakit sa kalikasan (papel
na panlipunan) at pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya at
mga institusyong nagsusulong ng mga karapatan nito (papel na pampolitikal)
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga gawain
o karanasan sa isang pamilya
na nagpapakita ng pagtulong sa
kapitbahay o pamayanan,
pagmamalasakit sa kalikasan
(papel na panlipunan) at
pagbabantay sa mga karapatan
at tungkulin ng pamilya at mga
institusyong nagsusulong ng
mga karapatan nito (papel na
pampolitikal)

KP 1: Pagsusuri ng larawan
ng mga gawaing nagpapakita
ng pagganap sa mga papel na
panlipunan at pampolitikal ng
pamilya
Pagtatala ng gawaing
nagpapakita ng papel na
panlipunan at isang
nagpapakita ng politikal na
papel ng pamilya

KP 2: Nasusuri ang isang
111111111
halimbawa ng pamilyang
ginagampanan ang papel na
panlipunan at pampolitikal nito

KP 2: Pagsusuri ng mga
karapatan at pamamaraan kung
paano mababantayan ang mga
karapatang ito ng pamilya.

KP 3: Nahihinuha na may
pananagutan ang pamilya sa
pagbuo ng mapanagutang
lipunan sa pamamagitan ng
pagganap sa mga papel na
panlipunan
(pagpapakita ng pagtulong sa
kapitbahay o pamayanan, at
pagmamalasakit sa kalikasan) at
papel na pampolitikal
(pagbabantay sa mga karapatan
at tungkulin ng pamilya at mga
institusyong nagsusulong ng
mga karapatan nito)

]

KP 3: Pagpapaliwanag ng
Batayang Konsepto gamit ang
graphic organizer

KP 4: Pagsusuri ng Profile ng
ilang mga Nakaupong Halal na
Opisyal ayon sa kanilang mga
naging plataporma, proyekto at
mga ipinahayag na prinsipyo
tungkol sa ilang mahahalagang
isyung nakaapekto sa
integridad ng pamilya tulad ng
pabahay, kasal, diborsyo,
aborsyon, at iba pa.

KP 4: Naisasagawa ang isang
gawaing angkop sa papel na
panlipunan (hal:
pagmamalasakit sa kalikasan) at
pampolitikal ng pamilya (hal.,
pagtatakda ng mga pamantayan
sa pagpili ng mga lider)
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

E. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina 1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa nakaraang mga aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1-2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 4 na nasa loob ng kahon.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya
1. Ipabasa ang panuto para sa bilang 1 – 6
2. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto
3. Pasagutan ang bilang 1 – 6
4. Ipabasa ang panuto para sa bilang 7 - 10
5. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto
6. Pasagutan ang bilang 7 – 10
7. Ipaskil ang tamang mga sagot sa Paunang Pagtataya
8. Hayaang markahan ng mga mag-aaral angn kanilang sarili
9. Bilangin kung ilan ang nakakuha ng higit sa sampung tamang sagot.
10. Kung karamihan ay nakakuha ng mahigit sa sampu (80 % hanggang
100%), maaaring hindi kailangan pa ang mga gawain sa pagtuklas ng
dating kaalaman at paglinang. Maaari nang tumungo sa bahaging
Pagpapalalim.
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B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipasuri ang mga larawan na nagpapakita ng iba’t ibang gawaing
nilalahukan ng pamilya sa pamayanan sa pahina 6 - 7
2. Pasagutan ang mga tanong sa pagsusuri sa kwaderno
3. Pangunahan ang talakayan tungkol sa mga sagot sa mga tanong

Gawain 2
1. Ipabasa ang talata sa pahina 7
2. Talakayin ang nilalaman ng talata gamit ang mga gabay na tanong sa
pahina 8
3. Papunan ang chart sa pahina 8
4. Ipaliwanag kung paaano ito pupunan
5. Pasagutan ang pagtataya

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA

Gawain 1
1. Sabihin sa mga mag-aaral na sila’y magsasagawa ng isang survey sa
kanilang baranggay.
2. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim
3. Ipaskil ang mga tanong na gagamitin ng mga mag-aaral. Bigyan din sila
ng sipi nito.
4. Basahin ang mga tanong
5. Sabihing sila ay gagawa ng ulat tungkol sa survey
6. Ipaskil ang kraytiryang gagamitin sa paggawa ng ulat
7. Ipaliwanag ang mga ito
8. Ipaskil ang Rubric na gagamitin sa pagtataya ng ginawang ulat
9. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
gawain.
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10. Ipaulat sa klase ang mga naging resulta ng survey. Tiyaking lahat ng
pangkat ay makapag-uulat
11. Pangunahan ang talakayan kaugnay ng naging resulta ng survey gamit
ang mga tanong sa pahina 9 bilang gabay.

Gawain 2
1. Balikan ang naging resulta ng survey. Itanong: Batay sa inyong naging
survey, ano-ano ang mga pangangailangan ng mga pamilya?
2. Isulat sa pisara ang kanilang mga naging sagot
3. Sabihin:

Sa

isang

malinis

na

papel,

itala

ang

lahat

ng

mga

pangangailangan ng pamilya batay sa inyong isinagawang survey. Mula
sa mga naitalang pangangailangan na ito ay maari mo ring mahinuha ang
ilan sa mga karapatan ng pamilya.
4. Magbigay ng halimbawa sa pisara
5. Sabihin: Ngayon kayo naman. Mas marami ang inyong maisusulat
nakarapatan ay mas mabuti
6. Ipagawa ang gawain
7. Ipaulat ang kanilang mga nahinuhang karapatan

Pagtataya
1. Suriin ang mga nahinuhang karapatan ng mga mag-aaral
2. Isulat sa pisara ang tanong: Paano mababantayan at maisusulong ng
pamilya ang mga karapatang ito?
3. Hayaang isulat ng mga mag-aaral ang kanilang sagot sa kwaderno
4. Tumawag ng ilan upang maglahad ng mga naitala nilang paraan

73

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang Takdang Aralin.
1. Ipabasa ang sanaysay sa Pahina 10 - 17
2. Sabihin: Basahin natin ang sanaysay na may pamagat na “Ang Papel na

Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.”
3. Bigyan ng 15 minuto ang mga mag-aaral upang basahin ang sanaysay.
4. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat. Hayaan silang magtalaga ng

kanilang pinuno at tagapagtala.
5. Ibigay sa mga ito ang mga inihandang concept organizers sa Manila

Paper at ang mga activity cards para sa mga panuto at karagdagang
kaalaman tungkol sa gawain.
6. Ipapaskil ang mga output ng bawat pangkat sa pisara at ipaulat ito.
7. Matapos ng mga pag-uulat, tiyaking magbigay ng paglilinaw sa ilang mga

mahahalagang konspetong hindi naipaliwanag nang wasto at sapat.
8. Pasagutan ang Tayahin ang Iyong Pag-unawa sa pahina 17. Bigyan sila

ng 5 minuto upang gawin ito.
9. Magpaskil o gumuhit sa pisara ng replica ng graphic organizer sa pahina

18. Tumawag ng ilang mga mag-aaral upang punan ang graphic
organizer. Ipasulat sa mag-aaral ang nabuong konsepto sa ilalim ng
nakapaskil na mga output ng bawat pangkat na graphic organizer.
10. Piliin ang konseptong pinakamalapit sa Batayang Konsepto na nasa

sumusunod na kahon:

Batayang Konsepto: Ang pamilya ay may pananagutan sa pagbuo ng
mapanagutang lipunan sa pamamagitan ng pagganap sa mga papel na
panlipunan (pagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, at
pagmamalasakit sa kalikasan) at papel na pampolitikal (pagbabantay sa
mga karapatan at tungkulin ng pamilya at mga institusyong nagsusulong
ng mga karapatan nito).
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Activity Card 1
Ang Fishbone Cause and Effect Diagram ginagamit upang ipakita ang
epekto ng mga proseso o hakbang na isinasagawa.
Panuto: Pumili ng konsepto o mga konsepto sa binasang sanaysay na
mabisang gamitan ng Fishbone Diagram.
Punan ang Fishbone Diagram sa Manila Paper. Iulat ito sa klase.

sumusunod na halimbawa.

Activity Card 2
Ang Hierarchical Organizer ay ginagamit upang ipakita ang maliliit na
konsepto sa ilalim ng higit na malalaking konsepto.
Panuto: Pumili ng konsepto o mga konsepto sa binasang sanaysay na
mabisang gamitan ng Hierarchical Organizer.
Punan ang Hirarchical Organizer sa Manila Paper. Iulat ito sa

klase.

Oras na Ilalaan: 15 Minuto
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Activity Card 3
Panuto: Gamit ang idea web graphic organizer, tukuyin at isa-isahiin ang mga
konseptong nabasa sa sanaysay. Sa ibaba ng graphic organizer, isulat ang
maikling paglalagom ng mga konseptong nabasa.
Oras na ilalaan sa gawain: 15 minuto.
Iulat ang inyong output sa klase.

Activity Card 4
Panuto: Gamit ang idea web graphic organizer, tukuyin at isa-isahiin ang mga
konseptong nabasa sa sanaysay. Sa ibaba ng graphic organizer, isulat ang
maikling paglalagom ng mga konseptong nabasa.
Oras na ilalaan sa gawain: 15 minuto.

Iulat ang inyong output sa klase.
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E. PAGSASABUHAY

Pagganap
1. Ipabasa ang gawain sa Pagganap sa pahina 19.
2. Ipaliwanag ang Panuto
3. Makatutulong kung magpapaskil sa pisara ng tsart na may nakasulat ng
halimbawa
4. Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral para komunsulta sa kanilang
pamilya, lalo na sa kanilang mga magulang
5. Ipaulat sa klase ang resulta ng kanilang pagsusuri sa profile at
performance ng mga nakaupong opisyal ng local na pamahalaan ayon sa
pagsusulong at pagtatangol sa mga karapatan ng pamilya
6. Markahan ang naging pag-uulat batay sa kalakip na rubric

Pagninilay
1. Maaring magpapanood sa mga mag-aaral ng isang maikling video o sa
kooperasyon ng ilang mag-aaral, tableau drama na nagpapakita ng
kalagayan ng pamilya sa bansa.
2. Pasagutan ang gawian sa Pagninilay sa pahina 20

Pagsasabuhay
1. Hayaang magpangkat ang mga mag-aaral na magkakabaranggay o
nabibilang sa isang pamayanan. Kung sila ay labis sa 10, maaring hatiin
sa dalawa o higit pang pangkat ang magkakabaranggay
2. Bawat pangkat ay magsasagawa ng sarili nilang pagsusuri sa mga
suliranin na maaring mayroon dito.
3. Iparanggo ang mga suliraning ito ayon sa


pangangailangan ng madaliang kilos (urgency)



halaga sa pamayanan



kakayahang malutas o matugunan ito ng inyong mga pamilya

4. Tulungan ang mga mag-aaral na pumili ng suliranin na kanilang
lulutasin
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5. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbabalangkas ng plano ng gawain na
makatutulong upang malutas ang napiling suliranin na tutugunan ayon sa:
L - ayunin
A - ktuwal na Gampanin
P - aglilingkuran
P - amantayan at Kraytirya
I - naasahang Pagganap
S - itwasyon
6. Ipasagawa ang planong gawain sa takdang panahon
7. Pagawin sila ng ulat ng pagsasagawa nito
8. Makatutulong din kuung ang guro ay nakibahagi sa gawaing ito

Annex
Edukasyon sa Pagpapakatao sa Module 4 : Ang Papel na Panlipunan at
Pampolitikal ng Pamilya
Gabay sa Pagwawasto
A

B.

1. C
2. B
3. B
4. B
5. C
6. C

1. D (halimbawa)
2. C
3. E
4. A
5. B

Batayang Konsepto:
Ang pamilya ay may pananagutan sa pagbuo ng mapanagutang lipunan sa
pamamagitan ng pagganap sa mga papel na panlipunan (pagpapakita ng
pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, at pagmamalasakit sa kalikasan) at
papel na pampolitikal (pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya
at mga institusyong nagsusulong ng mga karapatan nito).
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikalawang Markahan
Gabay sa Pagtuturo ng Modyul 5:
ANG PAKIKIPAGKAPWA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
konsepto ng pakikipagkapwa.
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang isang pangkatang
gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o
pamayanan.

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas ng
mag-aaral?
Ang tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya't nakikipag-ugnayan siya sa
kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektuwal, panlipunan,
pangkabuhayan, at politikal.
Ang birtud ng katarungan (justice) at pagmamahal (charity) ay kailangan sa
pagpapatatag ng pakikipagkapwa.
Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa -ang tunay na indikasyon ng pagmamahal.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga magaaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspetong intelektwal, panlipunan,
pangkabuhayan, at politikal.

Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga impluwensya ng kapwa sa aspetong intelektwal,
panlipunan, pangkabuhayan, at politikal

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang ang mga taong itinuturing na kapwa at kahalagahan ng
pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga taong

KP1: Pagtukoy sa mga taong

itinuturing niyang kapwa at ang

itinuturing na kapwa

kahalagahan ng pagpapaunlad ng

Pagtukoy sa kahalagahan ng

pakikipag-ugnayan sa kapwa

pagpapaunlad ng pakikipagugnayan sa kapwa.

KP2: Nasusuri ang mga
impluwensya ng kanyang kapwa sa

KP2: Pagsusuri ng kontribusyon

kanya sa aspetong intelektwal,

ng kapwa sa paglinang ng

panlipunan, pangkabuhayan, at

aspetong intelektwal,

politikal.

panlipunan, pangkabuhayan at

KP3: Nahihinuha na: Ang tao ay
panlipunang nilalang, kaya’t
nakikipag-ugnayan siya sa kanyang
kapwa upang malinang siya sa
aspetong intelektwal, panlipunan,
pangkabuhayan, at politikal.
Ang birtud ng katarungan (justice) at
pagmamahal (charity) ay kailangan
sa pagpapatatag ng
pakikipagkapwa.
Ang pagiging ganap niyang tao ay
matatamo sa paglilingkod sa kapwa - ang tunay na indikasyon ng
pagmamahal.

politikal.

KP3: Pagpapaliwanag ng
Batayang Konsepto gamit ang
graphic organizer

KP4: Naisasagawa ang isang
gawaing tutugon sa
pangangailangan ng mga mag-aaral

KP4: Pagsasabuhay ng mga

o kabataan sa paaralan o

hakbang sa pagpapaunlad ng

pamayanan sa aspetong intelektwal,

pakikipagkapwa

panlipunan, pangkabuhayan, at
politikal.
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1-2 ng Modyul 5. Mahalagang maiugnay
ang kasalukuyang markahan sa nakaraang mga aralin sa unang
markahan upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto
mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 1 na nasa loob ng kahon.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng KP3 upang
maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang Batayang Konsepto.
Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain at kabuuan ng aralin
mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang konsepto.

Paunang Pagtataya

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa pahina 3-8 para
sa Modyul 5.
2. Ipabasa ang panuto sa bawat bahagi at sabihin: Mayroon bang kailangang
linawin sa Panuto?
a. Maglaan ng 5 minuto para sa Unang bahagi: Paunang pagtataya ng
kaalaman sa mga konsepto ng pakikipagkapwa (pahina 3-5)
b. Maglaan ng 3-5 minuto para sa Ikalawang bahagi: Paunang pagtataya
sa

kasalukuyang kakayahan sa pakikipagkapwa (pahina 6-7)
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c. Maglaan ng 3 minuto para sa Ikatlong bahagi: Paunang pagtataya sa
kasalukuyang antas ng pag-unawa sa aralin (pahina 7-8)
3. Palagdaan sa mag-aaral ang ginawang pagtataya.
Tandaan: Mahalagang ipaunawa sa mga mag-aaral na kung ano man ang
maging resulta ng paunang pagtataya, hindi ito magiging bahagi ng pagbibigay
ng marka, kundi isang mahalagang pagbabatayan ng kanyang pag-unlad.
Pagkatapos ng aralin, pasagutang muli sa mga mag-aaral ang pagtataya upang
malaman ang antas ng kanyang pag-unawa sa mga konsepto at kung
nagkaroon ng pag-unlad ang kanyang kakayahan sa pakikipagkapwa.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 11 ng Modyul 5. (Maaari rin itong itong ibigay
bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral
ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panimulang pangungusap
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa ang
Gawain 1
5. Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng
mag-aaral. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng gawain.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 12 ng Modyul 5.
2. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
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3. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
gawain. (Paalaala: Tiyaking naatasan ang mga mag-aaral na magdala ng
mga kagamitan isang araw bago ang takdang pagsasagawa ng gawain)
4. Pagkatapos ay hayaan silang mamili ng kapareha na pagbabahaginan ng
kanilang ginawa. Atasan silang magtala sa kuwaderno ng mahahalagang
pangyayari na naganap sa isinagawang pagbabahagi.
5. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
6. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa pahina
13.
7. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAGUNAWA

1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
matiyak na maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na gawain.
2. Matapos ito ay ipagawa sa kanila ang gawaing “Ang Nagagawa ng
Pakikipag-ugnayan sa Aking Pagkatao”

sa pahina 14-16 ng bahaging

Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa. (Maaari itong
ibigay bilang gawaing-bahay)
3. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
4. Makatutulong kung ipakikita at ipababasa sa mga mag-aaral ang mga
halimbawa sa pahina 14-16. Makatutulong ito upang mas maging malinaw
sa mag-aaral ang gawain.
5. Maging bukas sa mga katanungan mula sa mga mag-aaral.
6. Maglaan ng panahon sa klase na magbahagi ng kanilang mga output.
7. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa pahina 17.
8. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
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9. Maglaan ng panahon na ipabasa ang tula tungkol sa “Pakikipagkapwa” at
pasagutan ang mga tanong sa pahina 15. (Maaari itong ibigay bilang
gawaing-bahay)
10. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral, SABIHIN: “Kaya ba ng
tao na mabuhay nang nag-iisa?” Tumawag ng ilang mag-aaral upang
magbahagi ng kanilang pananaw.
2. Bilang paghahanda sa pagpapalabas ng ilang eksena sa dokumentaryong
“Total Isolation”, SABIHIN, “Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa
loob ng 48 oras, mag-isa kang nakakulong sa silid na madilim at sobrang
tahimik?”
3. Maglaan ng 5 minuto para sa pagpapalabas ng dokumentaryo.
(http://www.youtube.com/watch?v=Ux-tUQYUANA

o

http://documentarystorm.com/total-isolation/ ). Kung hindi posible, gawing
malikhain ang pagsasalaysay ng mga mahahalagang pangyayaring
ipinakita sa eksperimento.
4. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 16-26. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
5. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin ang mga mag-aaral. Tiyaking hindi
hihigit sa sampu ang bilang ng kasapi sa pangkat. Hayaang magtalaga
ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat. Pasagutan ang mga tanong
sa pahina 27.
6. Pumili ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magbahagi ng sagot
sa klase.
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Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto at sabihin: Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module
(pahina 2) o maaari rin namang lumikha ng sariling graphic organizer.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
28.
2. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa.
3. Ipabasa ang halimbawa na matatagpuan sa pahina 28.
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
5. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.

Pagninilay
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagninilay sa pahina
29. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin
namang ipagawa ito sa klase.
2. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto na nasa pahina 29. Bigyan
sila ng 3 minuto sa pagbasa. Pagkatapos, sabihin: “Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?”
3. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
4. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
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Pagsasabuhay
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagsasabuhay sa
pahina 29.
2. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa.
3. Ipabasa ang halimbawa na matatagpuan sa pahina 30.
4. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagpaplano.
5. Kung nais ng mag-aaral na magsama ng 1 hanggang 2 kaklase, gabayan
ang mga mag-aaral sa pagtitipon. Mahalagang maging bukas sa pakikinig
at pag-unawa sa indibidwal na pagpapahayag ng mga pananaw sa
ikapagtatagumpay ng gawain.
6. Mga mungkahing proyektong maaaring gawin kung may pagkakataon at
sa patnubay ng guro:
a. Paglahok sa Project Citizen Philippines Program
(http://pcced.org.ph/project-citizen-3)
b. “Peer tutoring” sa mga mag-aaral sa mas mababa na baitang (Baitang
7) sa mga asignaturang kailangang paunlarin
c. “Outreach / Livelihood / Feeding program” sa mga barangay
d. Pagbibigay ng boluntaryong serbisyo sa paaralan o pamayanan (cleanup drive, tree-planting, anti-dengue campaign, atbp)
e. Maaari ring alamin ang pangangailangan ng mga tao sa lugar na
gustong paglingkuran upang mas maging makabuluhan ang gagawing
paglilingkod.
7. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain
8. Maglaan ng araw / panahon sa pagbabahagi ng output ng mga piling magaaral sa klase.
9. Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng halaga ng
pagkatuto sa batayang konsepto tulad ng:
a. paglalapat nito sa kanilang buhay
b. patuloy na paglinang ng iba’t ibang aspeto ng kanyang pagkatao
upang mapaunlad ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa
c. patuloy na paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa
d. pagbibigay ng hamon na maging isang kabataang may makabuluhan
at mapanagutang pakikipagkapwa.
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikalawang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 6:
ANG PAKIKIPAGKAIBIGAN
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pakikipagkaibigan.

Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop
na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan (hal.: pagpapatawad).

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas
ng mag-aaral?
 Ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng
matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan.
 Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting
pakikipagkaibigan: ang pagpapaunlad ng pagkatao at
pakikipagkapwa at pagtamo ng mapayapang lipunan/pamayanan.
 Ang pagpapatawad ay palatandaan ng pakikipagkaibigang batay sa
kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng
integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad
ang pakikipagkaibigan (hal.: pagpapatawad).
Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri
ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga
natutuhan niya mula sa mga ito
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

KP1: Natutukoy ang mga taong

KP1: Profile ng Aking mga

itinuturing niyang kaibigan at ang

Kaibigan

mga natutuhan niya mula sa mga ito

Pagsusuri ng Pagkakaiba at
Pagkakatulad ng sariling katangian
at katangian ng mga kaibigan

KP2: Nasusuri ang kanyang mga

KP2: 101 Dahilan Kung Bakit Kita

pakikipagkaibigan batay sa tatlong

Naging Kaibigan

uri ng pakikipagkaibigan ayon kay

Naisasabuhay Ko Ba ang Aking

Aristotle

Pakikipagkaibigan?

KP3: Nahihinuha na ang:
 Ang pakikipagkaibigan
ay nakatutulong sa
paghubog ng matatag
na pagkakakilanlan at
pakikisalamuha sa
lipunan.
 Maraming kabutihang
naidudulot ang
pagpapanatili ng mabuting
pakikipagkaibigan: ang
pagpapaunlad ng pagkatao
at pakikipagkapwa at
pagtamo ng mapayapang
lipunan/pamayanan.
 Ang pagpapatawad ay
palatandaan ng
pakikipagkaibigang batay
sa kabutihan at
pagmamahal. Nakatutulong
ito sa pagtamo ng
integrasyong pansarili at
pagpapaunlad ng
pakikipagkapwa.

KP3: Paghinuha ng Batayang

KP4: Naisasagawa ang mga

KP4: Mga tiyak na hakbang upang

angkop na kilos upang mapaunlad

ganap na maisabuhay ang mga

ang pakikipagkaibigan (hal.:
pagpapatawad).

Konsepto gamit ang graphic
organizer
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mahahalagang sangkap sa
pagkakaibigan

III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

F. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1 ng Modyul 6. Mahalagang maiugnay
ang kasalukuyang modyul sa nakaraang aralin upang maunawaan ng mga
mag-aaral ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga nagdaang aralin
upang mag maunawaan ang kasalukuyang aralin.
1. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Wow! 1,000 na ang friends ko! Nakamamanghang pananalita ng mga
kabataan sa kasalukuyan. Minsan tuloy ang reaksyon ng ilang tao, “Ako nga
hirap na hirap makahanap ng isa, tapos sila 1,000 na.
Hayyy…
napakaswerte naman niya.” Pero kung titingnan nang mas malalim, ano ba
ang kahulugan ng friend para sa kanila? Yung friend sa Facebook? Yung
follower sa Twitter? Ganito ba ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan?
Ganito lang ba kadali makahanap ng isang kaibigan?
Sa nakaraang aralin ay tinalakay ang halaga ng pakikipagkapwa.
Tiyak ko na naunawaan mo na, na likas sa isang tao ang maghanap ng
kapwa na kaniyang makakaugnayan dahil siya ay likas na panlipunang
nilalang. Ngunit ang ating ugnayan sa ating kapwa ay nagkakaiba ng lalim
at lawak. Ang simpleng magkakilala ay maaaring maging malalim na
magkaibigan sa hinaharap dahil sa pagsisimula ng mas malalim na
ugnayan. Ano nga ba ang halaga ng isang kaibigan sa iyo? Bakit
mahalagang bumuo ng malalim na ugnayan sa isang kaibigan? Paano
magkakaroon ng malalim na ugnayan sa isang kaibigan? Ito at marami
pang ibang tanong ang sasagutin sa aralin na ito. Magkakaroon ng malalim
na talakayan tungkol sa pakikipagkaibigan.
Matapos ang iyong paglalakbay sa modyul na ito ay inaasahang
masasagot ang mga mahalagang tanong na: Ano ang kabutihang
naidudulot
ng
pakikipagkaibigan?
Bakit
mahalaga
ang
pagpapatawad?
O ano friendship, handa ka na ba? Halika na… Lakbayin natin ang
malawak na mundo ng pakikipagkaibigan.

2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
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Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Mahalagang Tanong sa pahina 1.
Maaaring kuhanin sa mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa tanong
na ito upang mataya kung mayroon na ba silang malalim na pag-unawa sa
aralin o wala pa.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa aralin.
Sabihin:

Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning

binasa?
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng ikatlong
Kasanayang Pampagkatuto (KP3) o titik c sa listahan ng mga layunin upang
maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang Batayang
Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain at kabuuan
ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang konsepto.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga
sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:
a. Natutukoy ang mga taong itinuring na kaibigan, ang mga natutuhan
mula sa mga ito at mga kabutihang naidulot sa ng mga ito
b. Nasusuri ang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng
pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle
c.

Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin

d.

Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang
pakikipagkaibigan (hal., pagpapatawad) at makipagkaibigan sa mga
nangangailangan nito

Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput sa titik d:
1. Nakalikha ng mga hakbang upang ganap na maisabuhay ang mga
mahahalagang sankap sa pagkakaibigan
2. Nakapagtala ng 5 o mahigit pang mga karanasan sa ginawang friendship
log
3. Naisagawa ng gawain sa loob ng dalawang lingo
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4. May kalakip na pagninilay tungkol sa isinagawang gawain

Paunang Pagtataya
1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa pahina 2-5.
2. Ipabasa ang panuto sa bawat bahagi at sabihin: Mayroon bang kailangang
linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng sampung minuto ang mga mag-aaral sa pagsasagot ng
paunang pagtataya.
4. Palagdaan sa mag-aaral ang ginawang pagtataya.
Tandaan: Mahalagang ipaunawa sa mga mag-aaral na kung ano man ang
maging resulta ng paunang pagtataya, hindi ito magiging bahagi ng
pagbibigay ng marka, kundi isang mahalagang pagbabatayan ng kanyang
pag-unlad.
Pagkatapos ng aralin, pasagutang muli sa mga mag-aaral ang pagtataya
upang malaman ang antas ng kanyang pag-unawa sa mga konsepto at
kung nagkaroon ng pag-unlad ang kanyang kakayahan sa pakikipagkapwa.
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PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 5 ng Modyul 6. (Maaari rin itong itong ibigay
bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral
ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panimulang pangungusap.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa ang
Gawain 1
5. Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng
mag-aaral. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng gawain.
6. Pasagutan sa mga mag-aaral ang tanong na nasa bilang 6 sa pahina 6.
Tiyakin na sa pamamagitan ng mga tanong na ito ay unti-untin
magkakaroon ng linaw sa mga mag-aaral ang batayang konsepto.

Gawain 1 sa Modyul 6
Sa gawaing ito, simulan nating isa-isahin ang iyong mga kaibigan at
suriin ang kabuluhan ng iyong ugnayan sa kanila.
PROFILE NG AKING MGA KAIBIGAN
Panuto:
1. Isa-isahin ang mga taong itinuturing mong kaibigan. Ang bawat isa sa
kanila ay gawan mo ng isang scrapbook page. (Ang scrapbook page ay
isang malikhaing presentasyon ng mahahalagang mga alaala ng isang
pangyayari sa iyong buhay. Ginagamit ito ng ilan na libangan lalo na
yaong mga malikhain dahil dito nila nailalapat ang kanilang mga ideya sa
pagdidisenyo at iba’t ibang mga konsepto.
2. Gamitin ang iyong pagkamalikhain upang mabuo ang scrapbook page na
ito. Maaaring gumamit ng mga lumang magasin, mga retaso ng tela, mga
makulay na papel, stickers, tuyong dahon, at marami pang iba.
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3. Maaari mo rin naman itong gawin sa internet sa tulong ng mga
sumusunod na website. (Sundin lamang ang mga panuto na nasa website
upang makagawa ng sariling scrapbook page.)


http://www.cropmom.com/Digital_Scrapbooking.aspx



http://www.smilebox.com/scrapbooks.html



http://www.scrapbookgenerator.com/

4. Ang scrapbook page ay nararapat na naglalaman ng mga sumusunod na
impormasyon:
a. Pangalan ng iyong kaibigan at kaniyang larawan (maaaring solo o kaya
naman ay larawan kasama ka)
b. Pag-iisa-isa ng kaniyang mga katangian
c. Maikling pagkukwento ng pinakamahalagang pangyayari tungkol sa
inyong pagkakakilala at pagiging malapit sa isa’t isa
d. Mga bagay na iyong natutuhan mula sa kaniya (mga naging
impluwensiya niya sa iyo – halimbawa, sa paggawa ng mabuting
pagpapasya)
e. Mga konsepto tungkol sa pagkakaibigan na natutuhan mo mula sa
kaniya
f. Pangkalahatang kabutihang naidulot niya sa iyo
5. Tiyakin na bawat isang kaibigan mo ay mayroong nakalaan na isang
scrapbook page.
6. Matapos magawa ang mga ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong:
a. Batay sa iyong isinagawang pagsusuri tungkol sa iyong mga itinuturing
na kaibigan, ano ang konsepto tungkol sa pagkakaibigan ang
natutuhan mo mula sa kaniya/kanila?
b. Ano ang iyong pananaw tungkol sa pagkakaibigan bago mo sila
nakilala? Ipaliwanag.
c. Mayroon bang naidulot na pagbabago sa iyong pananaw tungkol sa
pagkakaibigan mula nang siya/sila ay iyong nakasama? Ano-ano ang
mga ito?
d. Ano-ano ang nabago sa iyong sarili mula ng dumating siya/sila sa
iyong buhay? Isa-isahin.
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e. Ano ang halaga ng iyong kaibigan sa iyo bilang tao? Ipaliwanag.
Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 7 ng Modyul 6.
2. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
3. Tiyakin na lubos na nauunawaan ng mga mag-aaral ang bawat bahagi ng
Venn Diagram at kung ano ang isusulat sa mga bahaging ito.
Makatutulong kung magbibigay ng mga halimbawa.
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
gawain. (Paalaala: Tiyaking naatasan ang mga mag-aaral na magdala ng
mga kagamitan isang araw bago ang takdang pagsasagawa ng gawain)
5. Pagkatapos ay hayaan silang mamili ng kapareha na pagbabahaginan ng
kanilang ginawa. Atasan silang magtala sa kuwaderno ng mahahalagang
pangyayari na naganap sa isinagawang pagbabahagi.
6. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
7. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sabilang 4,
pahina 8.
8. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.
Gawain 2 sa Modyul 6
Sa gawaing ito ay iyo namang suriin ang pagkakaiba at pagkakatulad
mo at ng iyong mga kaibigan. Gawin mo ito gamit ang Venn Diagram.
Panuto:
1. Gumuhit ng mga bilog batay sa dami ng iyong mga kaibigan (kasama ka
sa bilang ng bilog). Gawin ito sa isang malinis na bond paper o makulay
na papel.
2. Ang Venn Diagram ay isang representayon ng pagkakaiba at
pagkakatulad ng mga bagay, sa pagkakataon na ito ay gagamitin ito sa
pagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ninyong magkakaibigan. may
inihandang halimbawa para sa iyo:
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Sa mga bahaging ito ay
isusulat ang magkakatulad na
katangian ng dalawang tao na
nasa bilog. Hal. Katangian na
magkatulad ni Rachelle at
Sheryll, ni Marie Fe at ni
Sheryll at ni Rachelle at Marie
Fe

Sa mga bahaging ito ay
isusulat ang mga natatanging katangian na
iyong/kanilang tinataglay

Rachelle
Marie

Sheryll

Fe

Sa mga bahaging ito ay isusulat
mga magkakaparehong
katangian na taglay ng lahat

3. Tiyakin na ang mga isusulat na katangian ay higit pa sa pisikal na mga
katangian, maaaring isama rito ang gawi, pag-uugali, hilig, talento o
kakayahan, at iba pa.
4. Matapos isagawa ang gawain ay sagutin ang mga sumusunod na tanong:
a. Ano ang iyong natuklasan mula sa gawain?
b. Ano

ang

epekto

ng

pagkakaiba

ng mga

katangian

ninyong

magkakaibigan?
c. Ano ang epekto ng pagkakatulad ng mga katangian ninyong
magkakaibigan?
d. Bakit mahalagang masuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga
katangian ng magkakaibigan? Ipaliwanag.
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G.

PAGLINANG

NG

MGA

KAALAMAN,

KAKAYAHAN

AT PAG-UNAWA
Para sa Gawain 1
10. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
matiyak na maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na gawain.
11. Matapos ito ay ipagawa sa kanila ang gawaing “101 Dahilan Kung Bakit
Kita Naging Kaibigan” sa pahina 8 – 9 ng bahaging Paglinang ng mga
Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa. (Maaari itong ibigay bilang gawaingbahay)
12. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
13. Makatutulong kung ipakikita at ipababasa sa mga mag-aaral ang mga
halimbawa sa pahina 8-9. Makatutulong ito upang mas maging malinaw sa
mag-aaral ang gawain.
14. Maging bukas sa mga katanungan mula sa mga mag-aaral.
15. Maglaan ng panahon sa klase na magbahagi ng kanilang mga output.
16. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 4,
pahina 9.
17. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
18. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.
Gawain 1 sa Modyul 8
101 Dahilan Kung Bakit Kita Naging Kaibigan
Panuto :
1. Ngayon naman ay balikan ang lahat ng iyong mga naging kaibigan noon
at ngayon. Maaring ito ay simulan mula pa noong ikaw ay bata. Balikan
mo ang sinomang kaibigan na iyong naaalala. Malalim man o mababaw
ang pagkakaibigan na inyong nabuo, mahalagang maisama ang lahat dito.
2. Lumikha ng timeline at ilapat ang pangalan ng iyong mga kaibigan dito.
Ang pagtaas o pagbaba ng linya ay ibabatay sa antas o lalim ng iyong
nabuong pagkakaibigan sa kanila. Magsasagawa ka ngayon ng
paghahambing sa naging antas ng iyong turing sa kanilang bilang
kaibigan. May inihandang halimbawa para sa iyo :
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Pangalan ng kaibigan at taon na siya
ay iyong naging kaibigan
Halimbawa: Ronaldo (2005)

3. Matapos itong maisa-isa ay isulat mo naman sa babang bahagi nito ang
dahilan o mga dahilan kung bakit mo sila naging kaibigan.
Pangalan ng kaibigan at taon
na siya ay iyong naging
kaibigan
Halimbawa:
Ronaldo (2005)

Naging kaibigan ko siya dahil palagi
niya akong sinasamahan sa oras ng
recess at sa aking mga pupuntahan.

4. Matapos itong magawa ay sagutin ang mga sumusunod na tanong :
a. Ano ang iyong natuklasan sa pagsasagawa ng gawain ?
b. Ano ang magkakaibang dahilan na iyong naitala sa pagbuo ng iyong
pagkakaibigan ? Ipaliwanag ang bawat isa.
c. Ano ang pinakamababaw na dahilan na iyong naitala? Ipaliwanag.
d. Ano ang pinakamalalim at pinakamakabuluhang dahilan na iyong
naitala ? Ipaliwanag.
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e. Alin sa mga naitalang dahilan ang nagbunga ng mas malalim na
pagkakaibigan para sa iyo ?
f. Alin sa mga itinalang mga dahilan ang nagpabago ng iyong pananaw
tungkol sa pagkakaibigan? Ipaliwanag.
Para sa Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa mga mag-aaral.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 10 ng modyul.
Pagkatapos ay tanungin ang mga mag-aaral kung mayroong nais na
linawin tungkol sa panuto.
3. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
4. Pagkatapos ay gabayan ang mga mag-aaral sa pagmamarka. Ipabasa sa
kanilan ang Paraan ng Pagmamarka sa pahina 10.
5. Pagkatapos, ipaskil sa pisara ang Paglalarawan/Interpretasyon ng Iskor
na matatagpuan sa pahina 10-11 ng Modyul 6.
6. Ipaunawa sa mga mag-aaral na hindi nararapat na bigyan ng negatibong
interpretasyon ang naging resulta ng gawain. Ipaunawa sa kanila ang
tunay na layunin ng gawain ay matulungan sila upang tayahin ang
kanilang kakayahan at magabayan silang maging bukas sa pagbabago,
kung ito man ay kinakailangan. Ipaunawa rin sa kanila na makatutulong
ang gawaing ito upang magabayan sila sa unti-unting paglago ng kanilang
ugnayan sa kanilang mga kaibigan.
Gawain 2 sa Modyul 8
Naisasabuhay Ko Ba ang Pakikipagkaibigan?
Sa pagkakataon na ito ay susuriin naman kung naisasabuhay mo ba
ang pagkakaibigan, batay sa tunay na layon nito. Ang mga aytem na nasa
gawaing ito ay hango sa aklat na Character Building (Isaacs, 2001)
Panuto:
1. Makikita sa ibaba ang tseklis ng mga palatandaan na nagpapatunay ng
pagsasabuhay ng pakikipagkaibigan ayon kay Isaacs (2001).
2. Suriin kung iyong tinataglay ang mga sumusunod na palatandaan. Lagyan
ng tsek (√) sa tapat ng bawat aytem kung ito ay iyong taglay at lagyan
naman ng ekis (×) kung hindi.
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Mga Palatandaan

Ako ito

Hindi Ako ito

1. Lahat ng bagong kakilala ay
pinaniniwalaan kong maaari kong
maging kaibigan sa hinaharap.
2. Upang mabuo ang pagkakaibigan
kailangang may pagkakatulad at iisang
interes o hilig.
3. Interesado ako sa aking kaibigan sa
kabuuan ng kaniyang pagkatao at hindi
lamang sa mga bagay na kami ay may
pagkakatulad.
4. Naniniwala
akong
mahalaga
na
mayroong regular na pakikipag-ugnayan
sa mga pinipiling maging kaibigan.
5. Nauunawaan ko na ang kalidad ng
pagkakaibigan ay tataas batay sa dami
ng pagpapalitan ng mga tanong na
maglalapit sa isa’t isa at magbubukas sa
kanilang sarili at maging sa kanilang
magkaparehong interes na makilala ang
isa’t isa.
6. Mulat ako na ang pakikipagkaibigan lalo
na sa katapat na kasarian ay mayroong
limitasyon.
7. Nauunawaan ko na upang maging
mabuting kaibigan ako sa aking kaibigan
at upang maging mabuting kaibigan din
sila sa akin, kailangan naming magsikap
na mapagyaman ang ilang mga birtud.
8. Nagpapakita ako ng pagmamalasakit sa
aking kaibigan sa maraming mga paraan
(Hal. pagbisita sa kaniya kapag
maysakit, hindi nagsasalita ng masama
laban sa kaniya, atbp.)
Paraan ng Pagmamarka
Bilangin ang kabuuang iskor ng kolum sa AKO ITO at HINDI AKO ITO.
Tingnan sa ibaba ang paglalarawan/interpretasyon sa bilang ng iskor upang
matukoy ang antas ng iyong pagsasabuhay ng tunay na pakikipagkaibigan.
Paglalarawan/ Interpretasyon ng Iskor
0 – 2 - Hindi pa naisasabuhay ang tunay na pakikipagkaibigan
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3 – 4 - Nangangailangan ng paglinang sa kakayahan sa pagsasabuhay ng
tunay na pakikipagkaibigan
5 – 6 - May kasanayan sa pagsasabuhay ng tunay na pakikipagkaibigan
7 – 8 - Napakabuti sa pagsasabuhay ng tunay na pakikipagkaibigan

Ang nakuha mong iskor sa gawain na ito ay hindi nararapat na bigyan
ng negatibong interpretasyon. Ang layunin ng gawaing ito ay upang tulungan
kang tayahin ang iyong kakayahan at maging bukas ka sa pagbabago. May
magagawa ka pa upang ito ay mapaunlad. Kasabay ng unti-unting pag-unlad
ng kakayahan dito ay makikita mo ang unti-unti ring paglago ng iyong
ugnayan sa iyong mga kaibigan. Kilos na kaibigan!

G. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang takdang aralin.

9. Upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral, SABIHIN: “May friendship
ka ba?” Hayaan sumagot ang ilang mga mag-aaral.
10. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 11-23. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
11. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin ang mga mag-aaral. Tiyaking hindi
hihigit sa sampu ang bilang ng kasapi sa pangkat. Hayaang magtalaga
ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat. Pasagutan ang mga tanong
sa pahina 23.
12. Pumili ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magbahagi ng sagot
sa klase.
Paghinuha ng Batayang Konsepto
4. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto at sabihin: Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?
5. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module
(pahina 23) o maaari rin namang lumikha ng sariling graphic organizer.
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________________________________________
________________________________________
________________
Ang Pagkakaibigan ay
________________________________________
__________________________________

6. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.
7. Ipasagot ang mga tanong na nasa kahon:
Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao
8. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang
tao?
9. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga
pagkatuto sa modyul na ito?

H. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
Pagganap
6. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
24.
7. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa.
8. Tiyakin na naipadala sa mga mag-aaral ang kinakailangang kagamitan sa
gawain kung ito ay planong ipagawa sa silid. Maaari rin naman itong
ibigay bilang takdang gawain ngunit mahalagang tiyakin na lubos na
nauunawaan ng mga mag-aaral ang panuto.
9. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
10. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
Gawain 2
1. Maaaring ibigay ang gawain na ito bilang takda.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ag panuto. Bigyan sila ng tatlong minute upang
ito ay mabasa nang tahimik.
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3. Tanungin ang mga mag-aaral: Mayroon bang nais na linawin sa panuto?
4. Maging bukas sa mga tanong. Makatutulong kung magpapaskil sa pisara
ng katulad na halimbawa na nasa pahina 25 ng modyul. Maaari rin naman
lumikha ng sariling halimbawa.
5. Atasan ang mga mag-aaral na ibahagi sa networking site o kaya naman
ay sa diyaryo ng paaralan ang kanilang magawang recipe.
6. Maaari rin naman ipunin ang lahat ng ginawa ng mga mag-aaral upang
makabuo ng isang Friendship Cookbook.
7. Maaari itong mailagay sa isang gallery sa loob ng silid aralan.
8. Tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang naging
pagtuklas matapos ang gawain.
Pagninilay
6. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagninilay sa pahina
25-26. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin
namang ipagawa ito sa klase. Tiyakin lamang na naiatas sa mga magaaral ang pagdadala ng mga kagamitan na kinakailangan.
7. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang mga panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa. Pagkatapos, sabihin: “Mayroon bang hindi malinaw sa
panuto?”
8. Bigyang-diin na dapat ay ituon sa gabay na tanong ang mga isusulat sa
papel.
9. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
10. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
11. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
12. Isabit ang ginawang “Friendship Chain” sa isang bahagi ng silid-aralan.
Pagsasabuhay
10. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagsasabuhay sa
pahina 26.
11. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa.
12. Ipaskil sa pisara ang katulad na halimbawa na nasa modyul (pahina 26)
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13. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain
14. Maglaan ng araw / panahon sa pagbabahagi ng output ng mga piling magaaral sa klase.
15. Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng halaga ng
pagkatuto sa batayang konsepto tulad ng:
a. paglalapat nito sa kanilang buhay
b. patuloy na paglinang ng iba’t ibang aspeto ng kanyang pagkatao
upang mapaunlad ang kanyang pakikipagkaibigan.
c. pagpapayaman ng mga birtud na kinakailangan upang mapaunlad ang
pakikipagkaibigan.

Karagdagang Pahina 1:
Mga Sagot sa Paunang Pagtataya.
1. C

6. B

2. B

7. B

3. B

8. A

4. A

9. D

5. D

10. C
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I. MGA HALIMBAWANG RUBRIC
Rubrics para sa Profile ng Aking mga Kaibigan
Kraytirya

4

3

2

1

Nailagay ang 6 na mga
impormasyong
kinakailangan

Nailagay ng 4 – 5 na
impormasyong
kinakailangan

Nailagay ang 2 – 3
impormasyon na
kinakailangan

Nailagay ang isang
impormasyong
kinakailangan

Makabuluhan ang lahat
ng mga nilalaman ng
scrapbook page

Makabuluhan ang lahat ng
nilalaman ng scrapbook
page

Mayroong 1-2 hindi
makabuluhang nilalaman

Mayroong 3-4 na hindi
makabuluhang nilalaman

May 5 o mahigit pang
hindi makabuluhang
nilalaman

Nakagawa ng
scrapbook page para sa
lahat ng mga naging
kaibigan

Nakagawa ng 5 o mahigit
pang scrapbook page

Nakagawa ng 4 na
scrapbook page

Nakagaw ng 3-2
scrapbook page

Nakagawa ng isang
scrapbook page

Gumamit ng mga
lumang kagamitan
(recycled materials)

Lahat ng mga kagamitang
ginamit ang luma
(recycled)

Gumamit ng 1-2
kagamitan na hindi luma
(recycled)

Gumamit ng 3-4 na
kagamitan na hindi luma
(recycled)

Gumamit ng 5 o mahigit
pang kagamitan na hindi
luma (recycled)

Naipakita ang
pagkamalikhain sa
ginawang scrapbook
page

Naipakita ang
pagkamalikhain sa
kabuuan ng gawain

May isa - dalawang bahagi
ng scrapbook page na
hindi nakita ang
pagkamalikhain

May tatlo o mahigit pang
bahagi ng scrapbook page
ang hindi nakita ang
pagkamalikhain

Hindi nakita ng
pagkamalikhain sa
kabuuan ng gawain

Nakita ang kalinisan sa
kabuuan ng output

May isa – dalawang
bahagi ng output ang hindi
nakita ang kalinisan

May tatlo-apat na bahagi
ng output ang hindi nakita
ang kalinisan

Hindi nakita ang
kalinisan sa kabuuang
ng gawain

Nailagay ang lahat ng
mga impormasyong
kinakailangan

Nakita ang kalinisan sa
gawain
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Rubrics para sa Pagkakaiba at Pagkakatulad Ko at ng Aking Kaibigan

Kraytirya

4

3

2

1

Nailagay sa tamang
bahagi ang lahat ng
mga impormasyong
kinakailangan

Lahat ng impormasyon
kinakailangan ay nailagay
sa tamang lugar o bahagi
ng Venn Diagram

Mayroong isang
impormasyon na hindi
nailagay sa tamang lugar
o bahagi ng Venn Diagram

Mayroong dalawang
impormasyon na hindi
nailagay sa tamang lugar
o bahagi ng Venn Diagram

May tatlo o mahigit pang
impormasyon na hindi
nailagay sa tamang
lugar o bahagi ng Venn
Diagram

Ang mga katangian
naitala ay lagpas sa
pisikal na katangian
lamang

Naitala ang mga pisikal na
katangian, gawi, paguugali, hilig, talento o
kakayahan

Naitala ang tatlo lamang
sa mga nabanggit na
katangian

Naitala ang dalawa
lamang sa nabanggit na
katangian

Naitala ang isa lamang
sa nabanggit na
katangian

Bilang mga
makabuluhang
paglalarawan ng
pagkakaiba at
pagkakatulad

May naitalang lima o
mahigit pang
paghahambing sa bawat
bilog

May naitalang 4 na
paghahambing sa bawat
bilog

May naitalang 3
paghahambing sa bawat
bilog

May naitalang 2
paghahambing sa bawat
bilog

Napunan ang lahat ng
bahagi ng Venn
Diagram

Lahat ng bahagi ng Venn
Diagram ay napunan ng
kinakailangang
impormasyon

May isang bahagi ng Venn
Diagram na hindi napunan
ng kinakailangang
impormasyon

May dalawang bahagi ng
Venn Diagram na hindi
napunan ng
kinakailangang
impormasyon

May isang tatlo o
mahigit pang bahagi ng
Venn Diagram na hindi
napunan ng
kinakailangang
impormasyon
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Rubrics para sa 101 Dahilan kung Bakit Kita Naging Kaibigan
Kraytirya

4

3

2

1

Bilang ng kaibigang naitala

Nakapagtala ng pito o
mahigit pang kaibigan

Nakapagtala ng 5-6 na
kaibigan

Nakapagtala ng 3-4 kaibigan

Nakapagtala ng 2 kaibigan

Makabuluhang
paglalarawan ng dahilan
ng pagkakaibigan

Ang lahat ng paglalarawan
ay makabuluhan

Mayroong 2 – 3 hindi
makabuluhang paglalarawan

Mayroong 4 na hindi
makabuluhang paglalarawan

Mayroong lima o mahigit
pang hindi makabuluhang
paglalarawan

Pagtatala ng dahilan ng
pagkakaibigan

Lahat ng kaibigan ay may
nakatalang dahilan kung
bakit nabuo ang
pagkakaibigan

Mayroong 2 – 3 kaibigan na
walang nakatalang dahilan
kung bakit nabuo ang
pagkakaibigan

Mayroong 4 -5 kaibigan na
walang nakatalang dahilan
kung bakit nabuo ang
pagkakaibigan

Mayroong 6 o mahigit
pang kaibigan na walang
nakatalang dahilan kung
bakit nabuo ang
pagkakaibigan

Mga petsa

Naitala ang tiyak at
kumpletong petsa sa
ginawang timeline

Halos lahat ng petsa na
naitala ay tiyak at kumpleto

Halos lahat ng petsa ay tiyak

Halos lahat ng petsa ay
hindi tiyak at hindi
kumpleto

Pagkakatugma ng pagtaas
o pagbaba ng linya sa
lalim o babaw ng dahilang
naitala

Lahat ng naitalang kaibigan
ay tugma ang pagtaas at
pagbaba ng linya kung
ikukumpara sa naitalang
dahilan kung bakit nabuo ang
pagkakaibigan

Mayroong 2-3 naitalang
kaibigan na hindi tugma ang
pagtaas at pagbaba ng linya
kung ikukumpara sa
naitalang dahilan kung bakit
nabuo ang pagkakaibigan

Mayroong 4-5 naitalang
kaibigan na hindi tugma ang
pagtaas at pagbaba ng linya
kung ikukumpara sa
naitalang dahilan kung bakit
nabuo ang pagkakaibigan

Mayroong 6 o mahigit
pang naitalang kaibigan na
hindi tugma ang pagtaas at
pagbaba ng linya kung
ikukumpara sa naitalang
dahilan kung bakit nabuo
ang pagkakaibigan
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Rubrics para sa Paghinuha ng Batayang Konsepto gamit ang graphic Organizer
Kraytirya

4

3

2

1

Paghinuha ng
batayang konsepto

Nahinuha ang batayang
konsepto nang hindi
ginagabayan ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ng may
kaunting paggabay ng
guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ngunit
kailangan ng labis na
paggabay ng guro

Nahinuha ang
batayang konsepto sa
paggabay ng guro sa
kabuuan nito

Pagpapaliwanag ng
konsepto

Malinaw na
naipaliwanag ang lahat
ng mahahalagang
konsepto

Mayroong isang
konsepto na hindi
malinaw na
naipaliwanag

Mayroong dalawang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Mayroong tatlo o higit
pang konsepto na
hindi naipaliwanag

Paggamit ng graphic
organizer

Nakalikha ng sariling
graphic organizer na
ginamit upang maibigay
o maibahagi ang
batayang konsepto

Ginamit ang graphic
organizer na nasa
modyul at maayos na
naibigay ang batayang
konsepto gamit ito

Nakalikha ng sariling
graphic organizer ngunit
hindi malinaw na
naibigay o naibahagi
ang batayang konsepto
gamit ito

Ginamit ang graphic
organizer na nasa
modyul ngunit hindi
malinaw na naibigay o
naibahagi ang
batayang konsepto
gamit ito
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Rubric para sa Pagsasabuhay ng mga Hakbang para sa Ganap na Pagsasabuhay ng Mahahalagang Sangkap ng
Pagkakaibigan
Kraytirya

4

3

2

1

Bilang ng Karanasang
Naitala kung saan nasubok
ang pagsasabuhay ng mga
sangkap ng pagkakaibigan

Nakapagtala ng 7 o mahigit
pang mga karanasan kung
saan nasubok ang
pagsasabuhay ng mga
sangkap ng pagkakaibigan

Nakapagtala ng 5-6 na mga
karanasan kung saan
nasubok ang pagsasabuhay
ng mga sangkap ng
pagkakaibigan

Nakapagtala ng 3-4 na mga
karanasan kung saan
nasubok ang pagsasabuhay
ng mga sangkap ng
pagkakaibigan

Nakapagtala ng 1-2 mga
karanasan kung saan
nasubok ang
pagsasabuhay ng mga
sangkap ng pagkakaibigan

Nakapagtala ng mga tiyak
na hakbang sa
pagsasabuhay ng mga
mahahalagang sangkap ng
pagkakaibigan

Nakapagtala ng hakbang sa
lahat ng mga sangkap na
napag-aralan

Nakapagtala lamang ng
hakbang sa 5-6 na sangkap
na napag-aralan

Nakapagtala lamang ng
hakbang sa 3-4 na sangkap
na napag-aralan

Nakapagtala lamang ng
hakbang sa 1-2 sangkap
na napag-aralan

Naisagawa ang gawain sa
loob ng dalawang lingo

Naisagawa ang gawain sa
loon ng dalawang lingo

Naisagawa ang gawain sa
loob ng 10-13 araw

Naisagawa ang gawain sa
loob ng 6 – 9 na araw

Naisagawa an gawain sa
loob ng 1 – 5 araw

Patunay na tunay na
karanasan ang naitala sa
friendship log

May kalakip na patunay ang
lahat ng mga karanasang
naitala

May kalakip na patunay ang
5-6 na karanasan

May kalakip na patunay ang
3-4 na karanasan

May kalakip na patunay
ang 1-2 na karanasan

May kalakip na pagninilay

Ang pagninilay na kalakip ay
tunay na nagsasalaysay ng
pagkatuto o reyalisasyon sa
loob ng dalawang linggong
pagsasagawa ng Gawain

May ilang bahagi ng
pagninilay na hindi malinaw
ang kaugnayan sa
isinagawang gawain

Ang kabuuan ng pagninilay
ay hindi malinaw na
naiugnay sa isinagawang
gawain

Walang kalakip na
pagninilay
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G. PAUNANG PAGTATAYA
6. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa pananaw ni Aristotle sa pagkakaibigan
maliban sa:
a. Ito ay hindi pumapanig sa kabutihan ng iisa kundi para sa isa’t isa
b. Ito ay nag-aangat ng antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng lipunan
c. Ito ay sumisimbolo mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakikilala
ang pagkatao sa kaniyang sariling pananaw
d. Ito ay natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang
halaga kaysa sa isang ordinaryong kakilala lamang
7.

Ano ang pangunahing dapat na mapagyaman upang maging posible ang
pagbuo ng malalim na pagkakaibigan?
a. pagpapayaman ng pagkatao
b. simpleng ugnayang interpersonal
c. pagpapunlad ng mga kakayahan
d. pagpapabuti ng personalidad

8.

Ang mga sumusunod ay kahalagahan ng mabuting pakikipagkaibigan maliban
sa
a. Ang pakikipagkaibigan ay hindi lamang isang pakikitungo sa kapwa kundi
isang pagbabahagi ng sarili
b. Ang pakikipagkaibigan ay nakatutugon sa personal sa intensyon ng tulong o
pabor na makukuha sa iba
c. Ang pakikipagkaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang
ugnayan sa pangmatagalang panahon
d. Ang pakikipagkaibigan ay nararamdaman mula sa inspirasyong nagmumula
sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin

9.

Sa panahon ng kabataan likas na umuusbong ang pakikipagkaibigan sa katapat
na kasarian kagaya sa kaparehong kasarian. Upang maingatang mabuwag ang
magandang layunin sa pagkakaibigan sa katapat na kasarian nararapat na
isaalang alang ang:
a. Paglilinaw sa kanilang mga limitasyon ng ugnayang maingat na binuo
b. Paggalang sa katangian at kahinaang taglay ng kanilang sekswalidad
c. Pagsuporta sa mga mithiing nais makamit mula sa pakikipagkaibigan
d. Pagkontrol sa posibleng atraksyon na makamit mula sa pakikipagkaibigan

82

Para sa bilang 5-7. Basahin at suriin ang sitwasyon sa ibaba:
Nagsimula ang pagkakaibigan nina Zeny at Cely sa eskwelahang kanilang
pinapasukan. Nagustuhan ni Cely ang pagkamasayahin , makwento at maalalahanin
ni Zeny. Masaya sila sa kanilang relasyon bilang magkaibigan at magkaklase.
Habang tumatagal mas nakilala ng dalawa ang isa’t-isa; ang mabubuting katangian
pati na rin ang ilang kapintasan. Para kay Cely, lubos at walang kondisyon ang
kanyang pagmamalasakit sa kaibigan. Subalit ng tumagal, napansin niya na kapag
natataasan niya ang iskor ni Zeny sa kanilang pagsusulit, naiinis ito. Kapag ang
kanilang guro ay pumupuri sa magagandang gawaing naipamalas ni Cely, sa ibang
kaklase sumasama ang huli.Nasasaktan si Cely pero wala siyang lakas ng loob
sabihin ito kay Zeny. Ang lahat ng kanyang saloobin ay sinasarili na lamang niya.
10. Kung ikaw si Cely ano ang pinakamakatwirang hakbang upang maging malinaw
ang katayuan ng kanyang pakikipagkaibigan kay Zeny?
a. Makipagkaibigan sa iba at balewalain ang kaibigang naiinggit sa kanya
b. Ipagpatuloy ang pananahimik hanggang kaya pang tiisin ang ugali ng
kaibigan.
c. Ipakita kay Zeny na hindi siya apektado sa negatibong

kilos at asal na

ipinamamalas sa kanya
d. Maglaan ng sapat na panahon sa pakikipag-usap nang matapat kaugnay sa
negatibong asal/ugali ng kaibigan

11. Ano ang pangunahing dahilan ng hindi magandang pakikitungo ni Zeny
kanyang kaibigan?

sa

a. Hindi niya mahal ang kanyang kaibigan
b. May nabubuong kompetisyon sa kanilang dalawa
c. Isa lang sa kanila ang sumisikat at napapansin sa klase
d. Nagsasawa na siya sa kabaitang ipinakikita ng kaibigan
12. Mula sa kuwento ng pagkakaibigan nina Zeny at Cely, alin sa mga sumusunod
na konsepto ang angkop dito?
a. Ang tunay na pagkakaibigan

ay bunga

ng pagsisikap

na dalisayin at

patatagin ang ugnayang namamagitan.
b. Lahat ng pagkakaibigan ay may mabuti at di mabuting naidudulot sa tao
subalit ang mga ito’y maaaring maging dahilan ng ating paglago.
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c. Ang pagkakaibigan ay pagbabahagi ng sarili na hindi naghihintay ng kapalit
sa mga bagay na hatid ng pakikipag-ugnayan sa kapwa.
d. Sa pagpili ng kaibigan, kailangan nating bumuo ng pamantayan at
inaaasahan sa kanila na makakatulong sa pagpapabuti ng pagkatao.
13. Matagal nang inuunawa ni Lyka ang pagiging palaasa ni Jovelle. Madalas sa
klase,si Lyka ang kinokopyahan ng mga takdang aralin ng kaibigan. Minsan,
sinabi nito kay Jovelle na mas makabubuting pag-aralan niya na gawing mag-isa
ang mga proyekto at iba pang gawain sa klase ngunit hindi pa rin niya ito
ginawa. Kaya,nagpasiya si Lyka na hindi na siya magpapakopya sa kaibigan.
Mula noon,hindi na siya pinansin ni Jovelle. Anong uri ng pagkakaibigan ang
ipinakitang halimbawa ni Jobelle?
a. Pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan
b. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan
c. Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan
d. Pagkakaibigang nakabatay sa kakayahang interpersonal
14. Ang mga sumusunod ay naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng
ating pagkatao maliban sa:
a. Nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili
b. Nagkakaroon ng mga bagong ideya at pananaw sa pakikipagkaibigan
c.

Natututuhang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang di pagkakaintindihan

d. Natutukoy kung sino ang mabuti at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng
obserbasyon sa sariling ugnayan at ugnayan ng iba
15. Bakit itinuturing na birtud ang pagkakaibigan?
a. dahil lahat ng pagkakaibigan ay mabuti
b. dahil makakamit lamang ang tunay na pagkakaibigan dahil sa paulit-ulit na
pagdanas dito
c. dahil ito ay nagpapahalaga sa katarungan at halaga ng pagbabahagi ng sarili
sa kapwa
d. dahil ito ay nagpapahalaga sa pagbabahagi ng sarili sa kapwa

84

Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikalawang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa MODYUL 7:
EMOSYON
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa emosyon tungo sa mabuting
pakikipagkapwa.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga
angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon.

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Ang pagtataglay ng mga birtud at pagpapahalaga ay nakatutulong
sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa.
Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay
nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding
kalungkutan, takot at galit.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan
ng wasto ang kanyang emosyon

Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang kanyang mga emosyon sa isang sitwasyon na
may krisis, suliranin o kalituhan sa pagpapasya batay sa
impluwensiya ng mga ito sa kanyang pagpapasya
Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang magiging bunga ng wastong pamamahala at hindi
wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon

85

II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Paggunita sa mga
sitwasyon sa sariling buhay na
nakapagdulot ng iba’t ibang
emosyon at ang pagtukoy sa
mga epekto ng emosyon sa
ating kilos at pasya

KP1: Natutukoy ang magiging
bunga ng wastong
pamamahala at hindi wastong
pamamahala ng mga
pangunahing emosyon.

Pagsuri sa emosyonal na
kagalingan tungo sa
pagkakaroon ng magandang
ugnayan sa kapwa.
KP2: Pagtukoy sa angkop na

KP2: Nasusuri kung paano
nakaiimpluwensya ang isang
emosyon sa pagpapasya sa
isang sitwasyon na may krisis,
suliranin o pagkalito

emosyon sa bawat sitwasyon
Pagtukoy sa mga kilos at
pasyang ginawa at mga
pagkatuto mula sa mga pasyang
ito.

KP3: Napangangatwiranan

KP3: Pagpapaliwanag ng
Batayang Konsepto gamit ang
mga gabay na katanungan at
graphic organize

na:




Ang pamamahala nang
emosyon sa
pamamagitan ng
pagtataglay ng mga
birtud ay nakatutulong
sa pagpapaunlad ng
sarili at
pakikipagkapwa.
Ang katatagan (fortitude) at
kahinahunan (prudence) ay
nakatutulong upang
harapin ang matinding
pagkamuhi, matinding
kalungkutan, takot at galit.

KP4: Naisasagawa ang mga
angkop na kilos upang
mapamahalaan nang wasto
ang emosyon

KP4: Pagsasabuhay ng mga
angkop na kilos at birtud upang
mapamahalaan nang wasto ang
kanyang emosyon
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1. Mahalagang maiugnay ang modyul
na ito sa nakaraang mga aralin sa ikalawang markahan upang
maipaunawa sa mga mag-aaral ang pagkakaugnay ng mga aralin.
1. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Sa mga nakaraang modyul,
natuklasan mo ang iba’t
ibang
pamamaraan ng
pakikipagkapwa
tungo sa
pagpapaunlad ng iyong
pagkatao at ng iyong ugnayan sa
kapwa upang matamo ang
isang
mapayapang
lipunan.
Sa
pagkakataong ito,
pag-uusapan
naman natin ang mga paraan upang
mapanatili nating mapayapa ang ating
ugnayan sa sarili at sa kapwa tungo sa
makabuluhang pakikipagkapwa.
Naranasan mo na bang tumalon dahil sa isang magandang balita? O
maiyak dahil sa larawan ng isang batang may kanser?
O
makapagpasalamat dahil sa galak? Ikaw, na sa sobrang kaba ay hindi
mo nasagot ang mga tanong ng iyong guro? Ito ay iilan lamang sa mga
pagkakataon na nagpapakita ng paraan ng pagpapahayag ng emosyon.
Ikaw, napamamahalaan mo ba nang maayos ang iyong emosyon? Kung
hindi, ano ang idinulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa? Paano mo
mapamamahalaan nang wasto ang iyong emosyon upang mapagbuti mo
ang iyong ugnayan sa iyong kapwa?
Sa pamamagitan ng modyul na ito, inaasahan na makakamit ng mga
kabataang tulad mo ang malalim na pag-unawa sa emosyon at ang
kahalagahan ng pagtataglay ng mga birtud upang mapamahalaan ito nang
wasto tungo sa mapanagutang pakikipagkapwa. Halina’t sabay nating
tuklasin ito.

2. Sikaping mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
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Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 8. Tiyakin na nauunawaan nila ang mga
ito. Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod
na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:
a. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya ng wasto at hindi
wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon
b. Nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang
pagpapasya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito
c. Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin
d. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang
wasto ang emosyon
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa titik d:
1. Nasuri ang pamamahala sa mga pangunahing emosyon sa pagpapaunlad
ng ating pakikipagkapwa sa pamamagitan ng SWOT Analysis
2. Nakamungkahi ng pamamaraan upang mapamahalaan ang mga
emosyong nagdudulot ng suliranin sa sarili at pakikipagkapwa
3. May nabuong mga tiyak na hakbang upang mapamahalaan nang wasto

ang emosyon.

Paunang Pagtataya
1. Ipasagot sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya, ang Gawain 1 sa
Pahina 2-5. Maglaan ng 10-15 minuto para dito.
2. Ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawain 2 para sa Paunang Pagtataya sa
Pahina 5-6. Maglaan ng 10 minuto para dito.
3. Ipabatid sa mga mag-aaral ang layunin ng Paunang Pagtataya.
4. Gagawin ang pagwawasto upang malaman ang kasanayan at kaalamang
nahasa na sa kanila tungkol sa aralin bilang kabataan.
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B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Panuto para sa Gawain 1 ng bahaging
Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa pahina 6 ng Modyul 8. Bigyan ang
mag-aaral ng isang minuto para lagumin ang Panuto.
2. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 7 ng Modyul 8.
3. Maaaring gawing gabay ang mga sumusunod na tanong sa pagsagot sa gawain.
a. Anong mahalagang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay ang naging
dahilan upang maramdaman ang mga pangunahing emosyon?
b. Ano ang magiging epekto ng iyong emosyon sa iyong kilos at
pagpapasya?
4. Tanungin ang mga mag-aaral kung mayroon silang nais na linawin sa
Panuto.
5. Sabihin sa mga mag-aaral.

Inaaasahan na maging tapat kayo at

makatotohanan sa inyong pagsagot sa Gawain.
6. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
Gawain. (Maaari rin itong ibigay bilang Takdang Aralin)
7. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain at ang pagsagot sa mga sumunod na tanong sa pahina 8,
magkakaroon ng Pangkatang Gawain.

Papangkatin ng guro ang mga

mag-aaral na kinabibilangan lamang ng limang miyembro

sa bawat

pangkat upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagbahagi.
8. Bigyan ang mga mag-aaral ng 10 minuto para sa pagbabahagi.
9. Mainam na mapakinggan sa klase ang natapos na Gawain ng ilan sa mga
pangkat upang higit na mapalawak ng mga mag-aaral at guro ang
magiging talakayan
10. Ipabahagi sa ilan sa mga pangkat ang sagot sa tanong sa Pahina 8,
Bilang 5 Titik a-d.
11. Tiyakin na magamit ang pagkatuto sa mga susunod na gawain.
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Gawain 1 sa Modyul 7
Panuto:
1. Gunitain ang mga sitwasyon sa sariling buhay na naging dahilan ng iba’t

ibang emosyon na iyong naramdaman. Isulat ito sa loob ng kahong
katapat ng bawat emosyon.
2. Sa kanan ng sitwasyon isulat ang epekto nito sa iyong kilos.
3. Maaaring gawing gabay ang mga sumusunod na tanong sa pagsagot sa

gawain.
a. Anong mahalagang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay ang naging
dahilan upang maramdaman ang mga pangunahing emosyon?
b. Ano ang magiging epekto ng iyong emosyon sa iyong kilos at
pagpapasya?
4. Gawing gabay ang format sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong

kuwaderno.
Sitwasyon sa sariling
buhay na naging dahilan
ng emosyon

Epekto ng emosyon sa
iyong kilos at
pagpapasya

Halimbawa:
MGA
P
Pagmamahal
A

Pinagluluto ako
ni Nanay ng
baon

N
G

Pag-asam

U
N

Pagkagalak

A
H

Pag-asa

I
N

Katatagan

G

E
M
O
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Magpapasalamat
kay Nanay na may
ngiti.

MGA
P

Pagkamuhi

A
N

Pag-iwas

G
U

Pighati

N
Kawalan ng
A
pag-asa
H
I

Pagkatakot

N
G

Pagkagalit

E
5. MPagkatapos maitala ang inyong mga sariling karanasan at epekto sa kilos

ng iyong emosyon ay magkakaroon ng Pangkatang Gawain. Heto ang
Oiyong magiging gabay para sa Pangkatang Gawain.
Sa. Ang bawat pangkat ay binubuo ng limang miyembro lamang upang
Y

mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagbahagi.

b. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong pangkat.

O
N

b.1. Ano ang maaaring maging epekto ng iyong naging damdamin sa
iyong mga kilos at pasya?
b.2. Batay sa iyong mga sagot, napamahalaan mo ba nang wasto ang
iyong emosyon? Magbigay ng halimbawa.
b.3. Sakaling hindi mo napamahalaan nang wasto ang iyong emosyon,
ano ang posibleng idulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa?
b.4. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos nakapagbahagi ng lahat ng
miyembro ng iyong pangkat? Ipaliwanag.
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6. Pagkatapos ng pagbabahagi sa bawat pangkat maghanda para sa

maikling pag-uulat sa klase.
Gawain 2
1. Babasahin ng guro ang panimula ng Gawain 2, Pahina 8 sa bahaging
Pagtuklas ng Dating Kaalaman.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto sa Gawain 2, Pahina 8-9. Itanong
sa mga mag-aaral kung mayroon silang nais linawin.
3. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain 2 (Pagsusuri sa Iyong Emosyonal
na Kagalingan), Pahina 9. Maglaan ng 5-10 minuto upang maisagawa
ang Gawain.
4. Pagkatapos gawin ang Gawain ipabilang ang tsek sa bawat kolum at isulat
ito sa pinaka-ibaba ng kolum.
5. Ibigay ang interpretasyon ng kanilang sagot. Ipabahagi sa mga mag-aaral
ang resulta ng kanilang Gawain.
6. Pagkatapos ng pagbabahagi, ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong
sa Pahina 9-10, Bilang 5 titik a-d.
7. Ipabasa at hayaang pagnilayan ng mga mag-aaral ang Peace Education
Core Message sa Pahina 10.

Gawain 2 sa Modyul 7
Kadalasan, nagkakaroon ka ng suliranin sa pakikitungo at pakikipagugnayan sa mga taong iyong nakakasama sa iba’t ibang gawain (hal., kamagaral, kaibigan at pamilya) dahil na rin sa paraan ng iyong pagpapahayag ng
iyong emosyon. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit? Ang gawain
na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang masuri ang iyong kakayahang
emosyonal

upang

higit

mong

maunawaan

ang

kahalagahan

ng

pagkakaunawa sa sariling emosyon at sa iba at sa gayon ay mapanatili ang
magandang ugnayan mo sa iyong kapwa. Handa ka na ba?
Panuto:
1. Suriin ang bawat aytem at tukuyin kung kalimitan, paminsan-minsan o
bihira mong nararamdaman o nagagawa ang mga ito.
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2. Lagyan ng tsek ang angkop na kolum. Gawing gabay ang halimbawa sa
unang bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno.
Pagsusuri sa Iyong Emosyonal na Kagalingan (ni Jeanne Segal, Ph.D.)
Talaan ng damdamin at kilos

Kalimitan

1. Nakatuon
ang
aking
buong
atensyon sa taong kausap.
2. Ako ay hindi nababahala sa
negatibong
emosyong
nararamdaman ng iba.
3. Madali kong maramdaman na may
bumabagabag sa aking kapwa o
mahal sa buhay.
4. Hindi ako nababahala sa tuwing
nakararamdam ako ng kalungkutan,
kagalakan, galit at takot.
5. Binibigyan ko ng atensyon ang
aking nararamdaman tuwing ako ay
gumagawa ng paqsya.
6. Madali kong maipahayag ang aking
damdamin sa iba.
7. Madaling bumaba ang lebel ng
aking stress.
8. Nalilibang ako tuwing ako ay laging
tumatawa,
naglalaro
at
nakikipagbiruan.
9. Hindi ako mapakali kung mayroong
hindi pagkakaunawaan sa iba.

Paminsan- Bihira
minsan
lamang


Iskor

3. Bilangin ang iyong mga sagot sa bawat kolum at tukuyin kung aling kolum
ang may pinakamaraming tsek, ang pangalawang pinakarami at alin ang
pinakamababa.
4. Ibahagi ang resulta sa klase.
5. Matapos malaman ang resulta sa gawaing ito ay sagutin ang mga
sumusunod na tanong:
a. Ano ang iyong natuklasan pagkatapos mong nalaman ang resulta ng
iyong pagsusuring ginawa?
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b. Paano makatutulong ang resulta ng iyong ginawang pagsusuri sa
pamamahala mo sa iyong emosyon?
c. Ano ang epekto sa iyong ugnayan sa iyong kapwa kung bihira mo
lamang ginagawa ang karamihan ang mga nasa talaan?
d. Kung mapamamahalaan mo nang wasto ang iyong emosyon, ano ang
kabutihang dulot nito sa iyo at sa iyong pakikipagkapwa?

C. PAGLINANG
AT PAG-UNAWA


NG

MGA

KAALAMAN,

KAKAYAHAN

Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na gawain.

Para sa Gawain 1
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga simulang pahayag.
2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang Panuto sa Gawain 1 sa Pahina 10 ng
Modyul 8 sa bahaging Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pagunawa.
3. Magbuo ng pangkat na may tatlong miyembro lamang.

Bigyan ng

gampanin ang bawat miyembro sa pangkat.
4. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain 1 sa Pahina 11-13. Maglaan ng
10 minuto para tapusin ito.
5. Matapos na masagutan, ibabahagi ang sagot sa klase sa pamamagitan ng
script reading upang higit na maging interesado ang mga mag-aaral sa
pakikinig.
6. Matapos ang pagbabahagi, pasagutin ang mga mag-aaral sa tanong sa
Pahina 13, Bilang 7, Titik a-d.
Para sa Gawain 2
1. Ipabasa sa isa sa mga mag-aaral ang Panuto sa Gawain 2 ng bahaging
Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa, Pahina 13-14 ng
Modyul 8.
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2. Tiyakin na malinaw sa mga mag-aaral ang Panuto. Sabihin: Mayroon ba
kayong nais na linawin?
3. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain 2 sa Pahina 13-14. Maglaan ng
10-15 minuto upang gawin ito.
4. Matapos magawa ang Gawain ibabahagi ang sagot ng mga mag-aaral sa
klase.

Pasagutin ang mga tanong na sumunod Bilang 9, Titik a-d sa

Pahina 14.
5. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa pag-unawa sa
Batayang Konsepto.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang Takdang Aralin.

1. Bilang motibasyon, maaaring magpaskil ng iba’t ibang mukha ng
emosyon. Itanong sa mga mag-aaral:
a. Kumusta ang iyong pakiramdam ngayon? Masaya ka ba?
b. Alin sa mga mukha ng emosyon na nakapaskil ang makapaglalarawan
ng iyong nararamdaman?
c. Ano ang dahilan ng iyong pagiging masaya? (o kung ano ang
nararamdaman)
2. Basahin sa mga mag-aaral ang tatlong simulang pangungusap ng
bahaging Pagpapalalim. Hikayatin ang mga mag-aaral na maging bukas
ang kaisipan at kalooban upang higit nilang maunawaan ang halaga sa
sarili at pakikipagkapwa ang wastong pamamahala nang emosyon.
3. Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay sa Pahina 15-22. Bigyan sila ng
15 minuto upang basahin ito.
4. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin ang mga mag-aaral. Tiyaking hindi
hihigit sa sampu ang bilang ng kasapi sa pangkat. Hayaang magtalaga
ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat.
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5. Gawing gabay ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang iyong pangunawa sa Pahina 22-23 . Iulat sa klase ang mga naging kasagutan.
6. Gabayan ang mga mag-aaral sakaling may kaisipan na lihis sa Batayang
Konsepto ng aralin.
7. Tiyakin na nauunawaan ng mag-aaral ang sanaysay.
8. Sa bahaging Paghinuha ng Batayang Konsepto, ilalahad ang naunawaan
ng mga mag-aaral mula sa sanaysay gamit ang graphic organizer sa
Pahina 24.
9. Ipasagot sa mga mag-aaral ang dalawang mahalagang katanungan sa
Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao sa Pahina
24 sa kanilang kwaderno.
10. Hikayatin ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang sagot sa klase.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
****Para sa pagmamarka ng awput sa bahaging Pagsasabuhay, ipapaskil ng
guro ang rubrics sa pisara upang maging pamilyar ang mga mag-aaral sa
kraytirya ng pagmamarka.
Pagganap
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Panuto sa bahaging Pagganap sa Pahina
24. Tanungin kung may nais silang liwanagin.
2. Ipasuri sa mga mag-aaral ang pamamahala ng pangunahing emosyon sa
pagpapaunlad ng sarili at ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng SWOT
analysis. Maglaan ng 15-20 minuto para tapusin ito. Gamiting gabay ng
mga mag-aaral ang tsart sa Pahina 25.
3. Maaari rin itong ipabahagi sa klase.
Pagninilay
1. Sa bahaging Pagninilay sa Pahina 25, ipabasa sa mga mag-aaral ang
Panuto. Tiyakin na naunawaan nila ito.
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2.

Ipasagot sa mga mag-aaral ang ilustrasyon sa Pahina 26. Maglaan
ng 10-15 minuto para matapos ito.

3.

Paalalahanin ang mga mag-aaral na mahalagang pagnilayang
maigi ang kanilang isusulat upang makatulong sa pagpapaunlad ng sarili
at ng pakikipagkapwa.

Pagsasabuhay
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Panuto sa bahaging Pagsasabuhay sa
Pahina 26.
2. Ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawain sa Pahina 27.
3. Maaari nila itong isulat sa kanilang kuwaderno o journal. Bigyan sila ng
makakapareha upang sasaksi sa kanila sa pagtupad ng Gawain.
4. Ipaalam sa mga mag-aaral ang mga araw ng iyong pagkuha ng ulat sa
gawaing Pagsasabuhay na may kalakip na patunay.

Ang patunay ay

maaaring pirma ng magulang o kamag-aral.
5. Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng paglalahat. Maaaring itanong ang
mga sumusunod:
a. Bakit mahalaga na mapamahalaan nang wasto ang emosyon?
b. Papaano nakatutulong ang mga birtud sa wastong pamamahala ng
emosyon?
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikalawang Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 8:
ANG MAPANAGUTANG PAMUMUNO
AT PAGIGING TAGASUNOD
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa pagiging mapanagutang lider at
tagasunod.
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop
na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang lider
at tagasunod.
Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang
maipamalas ng mag-aaral?

mensahe

na

dapat

maunawaan

at

Ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang lider at tagasunod ay
nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang
pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang
kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunod
Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na
nakasama, namasid o napanood
Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasuno.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kasanayang
Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang kahalagahan

KP1: Pagtukoy sa kahalagahan

ng pagiging mapanagutang lider

ng pagiging mapanagutang lider

at tagasunod.

ay tagasunod; Pagtukoy sa
ilang uri ng pamumuno
(Kaalaman)

KP2: Nasusuri ang katangian ng

KP2: Pagsusuri ng katangian ng

mapanagutang lider at tagasunod

mapanagutang lider at

na nakasama, namasid o

tagasunod na nakasama,

napanood.

namasid o napanood.
(Kakayahan / Proseso)

KP3: Nahihinuha na: Ang

KP3: Pagpapaliwanag ng

pagganap ng tao sa kanyang

Batayang Konsepto gamit ang

gampanin bilang lider at

graphic organizer (Pag-unawa)

tagasunod ay nakatutulong sa
pagpapaunlad ng sarili tungo sa
mapanagutang pakikipagugnayan sa kapwa at
makabuluhang buhay sa lipunan.

KP4: Naisasagawa ang mga

KP4: Pagsasabuhay ng mga

angkop na kilos upang

hakbang upang mapaunlad ang

mapaunlad ang kakayahang

kakayahang maging

maging mapanagutang lider at

mapanagutang lider at

tagasunod.

tagasunod (Pagsasabuhay)

.
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

J. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa unang dalawang pahina ng Modyul 8.
Mahalagang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa nakaraang mga aralin
sa ikalawang markahan upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga
ng pagkatuto mula rito. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng
mga mag-aaral sa panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang
kanilang interes para sa pagsasagawa ng mga gawain.
2. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

May twitter account ka? Ilan na ang
nasundan mo? Ilan na ang followers mo? Kadalasan
ang mga sikat at hina-hangaang artista at mangaawit ang maraming followers o taga-sunod. Ano
kaya ang katangiang mayroon sila at sila ay
sinusundan?
Ikaw, masasabi mo bang lider ka o tagasunod? Kapag may mga
pangkatang gawain sa tahanan, sa paaralan, at maging sa lipunan,
minsan ikaw ang namumuno, di ba? Pero may mga sitwasyon na mas
gusto mong ikaw ang tutulong at susunod sa lider. Kahit ano pa man ang
iyong gampanin, ang tagumpay ng pangkat ay nakasalalay sa pagtupad
ng iyong tungkulin bilang kasapi nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng
modyul na ito, malilinang at maipamamalas mo ang mga inaasahang
kasanayang pampagkatuto. Magsisilbi rin itong gabay sa pagsasagawa
ng isang gawaing magpapaunlad ng iyong kakayahang maging
mapanagutang lider at tagasunod upang mapatatag ang iyong pakikipagugnayan sa kapwa at ang iyong pagkakaroon ng makabuluhang buhay sa
lipunan.
Napag-aralan at naipamalas mo sa mga naunang aralin ang pagunawa sa kahalagahan ng pakikipagkapwa, pakikipagkaibigan at
pamamahala ng emosyon. Inaasahang gagamitin mo ang lahat ng mga
pag-unawang ito upang maipamalas mo ang mga layuning pampagkatuto
na inaasahan sa modyul na ito. Inaasahang masasagot mo rin ang
dalawang tanong na:
Bakit mahalaga na
maunawaan at gampanan
ang aking tungkulin bilang
lider at tagasunod?

Ano ang maaari kong
maibahagi sa lipunan bilang
mapanagutang lider at
tagasunod?
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2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang dalawang Mahalagang Tanong:
a. Bakit mahalaga na maunawaan at gampanan ang aking tungkulin
bilang lider at tagasunod?
b. Ano ang maaari kong maibahagi sa lipunan bilang mapanagutang lider
at tagasunod?
3. Ipabasa sa mga mag-aaral ang ikalawang pahina ng Modyul 8. Isa-sahin
ang mga layuning pampagkatuto (kasanayang pampagkatuto) para sa
Modyul
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning binasa?
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng KP3
upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang Batayang
Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain at kabuuan
ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang konsepto.

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga
sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at
tagasunod
b. Nasusuri ang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na
nakasama, namasid o napanood
c. Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin
d. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang
kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunod
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa titik d:
1. Malinaw at makatotohanan ang pagkakagawa ng plano (action plan)
2. Naisagawa ang gawain ayon sa plano
3. May mga patunay ng pagsasagawa
4. May kalakip na pagninilay tungkol sa iyong karanasan at epekto ng
gawain sa pagpapaunlad ng sarili, sa mapanagutang pakikipag-ugnayan
sa kapwa at pagkakaroon ng makabuluhang buhay sa lipunan
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Paunang Pagtataya
1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya para sa Modyul 8
(kalakip). Maaari kang gumawa ng sarili mong mga aytem sa pagsusulit
na susukat ng pagkatuto ng mga mag-aaral tungkol sa paksa. SIkaping
gumawa ng mga aytem sa mataas na antas ng pag-iisip gamit ang Blooms
Taxonomy.
2. Ipabasa ang Panuto sa bawat bahagi at sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
a. Maglaan ng 5 minuto para sa Unang bahagi: Paunang pagtataya ng
kaalaman sa mga konsepto ng mapanagutang pamumuno at pagiging
tagasunod at uri ng pamumuno.
b. Maglaan ng 3-5 minuto para sa Ikalawang bahagi: Paunang pagtataya
sa kasalukuyang kakayahan sa mapanagutang pamumuno at pagiging
tagasunod.
3. Palagdaan sa mag-aaral ang ginawang pagtataya.
Tandaan: Mahalagang ipaunawa sa mga mag-aaral na kung anoman ang
maging resulta ng paunang pagtataya, hindi ito magiging bahagi ng
pagbibigay ng marka, kundi isang mahalagang pagbabatayan ng kanyang
pag-unlad.
Pagkatapos ng Pagpapalalim, pasagutang muli sa mga mag-aaral ang
pagtataya upang malaman ang antas ng kanyang pag-unawa sa mga
konsepto at kung nagkaroon ng pag-unlad ang kanyang kakayahan sa
mapanagutang pamumuno at pagiging tagasunod.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman.
(Maaari rin itong itong ibigay bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang
naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto bago sila hayaang gawin ang
gawain sa kanilang bahay.)
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2. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa ang
Gawain 1.
4. Gabayan ang mag-aaral sa pagsasagawa ng pagsangguni sa kanyang
kamag-aral. Maglaan ng 5 minuto sa bahaging ito.
5. Maglaan ng panahon upang makapagbahagi ang ilang piling mag-aaral sa
klase ng kanilang output. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng
gawain.
Gawain 1 sa Modyul 8
Panuto:
1. Magtala ng limang salita o grupo ng salita na naiuugnay mo sa salitang
LIDER at TAGASUNOD. Isulat sa kuwarderno ang iyong sagot.
Hal.
Huwaran
LIDER

Hal.
Mapagkakatiwalaan
TAGASUNOD
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2. Sumangguni sa dalawang kamag-aral. Pag-usapan ang mga isinulat na
salita o grupo ng salita tungkol sa lider at tagasunod. Itala ang mga salita
o grupo ng mga salita sa angkop na kahon: kung Lider o Tagasunod.

Lider

Tagasunod

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

3. Itala sa iyong kuwaderno ang mga mahahalagang pangyayari na naganap sa

_________________________

iyong ginawang pagsangguni.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman.
Ipabasa ang Panuto at sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
2. Bigyan ng 5 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang gawain.
3. Pagkatapos ay hayaan silang mamili ng kapareha na pagbabahaginan ng
kanilang ginawa. Atasan silang magtala sa kuwaderno ng mahahalagang
pangyayari na naganap sa isinagawang pagbabahagi.
4. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
5. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong.
6. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.
Gawain 2 sa Modyul 8
Panuto:

1. Itala ang mga pagkakataon na naging kasapi ka sa mga samahan o
pangkat, maaring sa loob ng paaralan (hal. pangkatang gawain sa klase,
Peace Club) o sa labas ng paaralan (hal. Sangguniang Kabataan,
basketball team).
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2. Ilagay kung ano ang iyong naging katungkulan o kasalukuyang
katungkulan. Maaaring mong dagdagan ang talaan.
Mga Samahan o Pangkat
na Aking Sinalihan
Halimbawa:

Aking Katungkulan

1. Group 2 – pangkatang gawain
sa EsP

Lider

2. Supreme Student Government

Kalihim

3. Dance Troupe (elementarya)

Kasapi

Ikaw naman:
1.
2.
3.
4.
5.

3. Sa iyong journal, sumulat ng pagninilay tungkol sa mga tungkuling iyong
ginagampanan bilang lider at bilang tagasunod.
4. Gamiting gabay sa pagsulat ang mga sumusunod na tanong:
a. Suriin ang mga tungkuling ginagampanan mo sa mga samahang iyong
kinabibilangan. Ano ang mas marami, ang iyong pagiging lider o ang
pagiging tagasunod?
b. Alin sa mga kinabibilangan mong samahan ang labis mong
pinahahalagahan? Bakit?
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c. Ano ang iyong tungkulin sa nabanggit na samahan? Paano mo
tatayahin ang antas ng iyong pagganap sa iyong tungkulin? (Mula 1
hanggang

10;

iskor

na

1

kung

pinakamababa

at

10

kung

pinakamataas). Ipaliwanag ang iskor na ibinigay.
d. Ano sa palagay mo, ang dapat mo pang gawin upang mapaunlad ang
pagganap mo sa mga tungkuling kasalukuyang nakaatang sa iyo?

C. PAGLINANG NG
PAG-UNAWA

MGA KAALAMAN,

KAKAYAHAN

AT

Para sa Gawain 1: Pagsusuri ng mga Kilalang Lider
1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
2. Mahalagang matiyak na nanatili ang mga pagkatuto sa mga mag-aaral
upang matiyak na maiuugnay nila ang mga ito sa susunod na gawain.
3. Matapos ito ay ipagawa sa kanila ang gawaing “Pagsusuri ng mga
Kilalang Lider”.
4. Ipabasa sa isang mag-aaral ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
5. Makatutulong kung ipakikita at ipababasa sa mga mag-aaral ang mga
halimbawa.

Makatutulong ito upang mas maging malinaw sa mag-aaral

ang gawain.
6. Maging bukas sa mga tanong ng mga mag-aaral.
7. Maglaan ng panahon sa klase na magbahagi ng kanilang mga output.
8. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong. Bigyang-tuon
ang ikatlong tanong tungkol sa pagpapasyang ginawa ng napili nilang
lider.
9. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
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Gawain 1 sa Modyul 8: Pagsusuri ng mga Kilalang Lider
Panuto:
Pumili ng dalawang lider mula sa Hanay A at dalawa mula sa Hanay B.
Gumawa ng pagsasaliksik sa kanilang buhay, gamit ang Lotus Diagram para
sa Worksheet Bilang 1.
Martin
Blessed
Mother
Teresa
Luther King

Ban
Ki-Moon

Barack
Obama

Jesse
Robredo

Jim
Jones

Nero

Stalin

HANAY
A

Adolf
Hitler

Attila,
the Hun

HANAY
B

Gamitin mong gabay ang halimbawa tungkol kay Mahatma Gandhi

107

Ikaw naman:
Para sa Hanay A

Para sa Hanay B
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Mga Tanong:
1. Suriin ang natapos na lotus diagram. Magbigay ng tatlong mahahalagang
bagay na iyong natuklasan sa buhay ng pinili mong lider sa Hanay A at sa
Hanay B na nakaimpluwensya sa kanila bilang lider.
2. Paghambingin ang kanilang katangian (ika-7 kahon sa lotus diagram). Ano
ang pagkakatulad? Ano ang pagkakaiba?
3. Kung isasaalang-alang mo ang bunga ng kanilang pagpapasya (ika-8
kahon sa lotus diagram), sino ang nais mong tularan bilang lider?
Pangatwiranan.
Para sa Gawain 2: Pagsusuri ng mga Sitwasyon
1. Ipaliwanag ang Panuto.
2. Ipakita ang matrix sa ibaba bilang gabay nila sa pagsagot sa unang
tatlong tanong.

Mga Sitwaston

Paano ko
haharapin ang
sitwaston

Ano ang
pangmadaliang
solusyon

Ano ang
pangmatagalang
solusyon

Paano ko
haharapin ang
sitwaston

Ano ang
pangmadaliang
solusyon

Ano ang
pangmatagalang
solusyon

1. Ang
masayahing
si Jose
Mga Sitwaston
2. Ang masipag
na si Rita
3. Ang mabait
na si Freddie
4. Ang
masunuring si
Lito
3. Pangkatin ang klase sa apat. Papiliin sila ng lider at tagasulat.
4. Papiliin ang bawat lider ng sitwasyong susuriin gamit ang palabunutang
papel.
5. Ipagawa ang pagsusuri ng sitwasyon sa loob ng sampung minute.
6. Ipalahad sa klase ang output ng bawat pangkat.
7. Itanong sa klase: Ano-anong katangian ng lider at tagasunod ang nais
mong mapaunlad sa iyong sarili? Ipaliwanag.
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Gawain 2 sa Modyul 8: Pagsusuri ng mga Sitwasyon
Sa isang pangkat, nasusubok ang kakayahan mong makipagkapwa,
maaaring bilang isang lider o bilang isa sa mga kasapi nito. May mga
sitwasyon na kaya mong mapagtagumpayan at may mga sitwasyong
nangangailangan ng makatwirang pagpapasya.
Panuto:
Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng
mga karaniwang pangyayari sa isang pangkat habang ginagampanan ang
nakaatang na gawain sa kanila. Sa bawat sitwasyon, sagutin sa iyong
kuwaderno ang mga sumusunod na tanong:
1. Paano mo haharapin ang sitwasyon?
2. Ano ang pangmadaliang solusyon?
3. Ano ang pangmatagalang solusyon?
4. Anu-anong mga katangian n glider at tagasunod ang gusto mong
mapaunlad sa iyong sarili?
“Ang Masayahing si Jose”. Isang proyekto ang
pinagpaplanuhan ng klase bilang pagtulong sa mga
nasalanta ng bagyo. Aktibo si Jose sa paglalahad ng
kanyang mga mungkahi para sa gagawing proyekto at
nagpapahayag siya na nais niyang siya ang maging
lider ng pangkat. Nakagagaan ang presensya ni Jose
sa pangkat dahil siya ay lubhang masayahin. Subalit,
maraming pagkakataon na nakasama mo na si Jose
sa mga pangkatang gawain at alam mo na hindi niya nagagampanan ang
tungkulin niya bilang lider. Nalalaman mo rin na ang nais lamang niya ay
magkaroon ng posisyon at ang makilala. Kung magawa man ng pangkat ang
gawain, inaako ni Jose ang pagkilala at hindi binibigyan ng kaukulang
pagkilala ang mga kasapi ng pangkat.
“Ang Masipag na si Rita”. Masipag ang iyong kaklaseng si Rita. Madalas na
siya ang nahahalal na lider ng pangkat dahil siya ang gumagawa ng lahat ng
kailangang gawin ng pangkat. Hindi na siya nagbibigay ng gawain sa
kanyang mga kasama dahil mas madali niyang natatapos ang gawaing
iniatang sa pangkat nila kung siyang mag-isa ang gagawa. Hindi ka sangayon sa ganitong paraan pero karamihan ng iyong mga kasama sa pangkat
ay lubos na natutuwa.
“Ang Mabait na si Freddie”. Itinalaga ng guro na maging lider ng pangkat si
Freddie. Kapag nagpupulong, halos lahat ng kasapi ay hindi nakikinig,
nagkukwentuhan, at may ginagawang ibang bagay. Hindi ito pinapansin ni
Freddie at hinahayaan na lang niya ang mga kaklase. Nag-aalaala ka dahil
nasasayang ang panahon na walang natatapos ang inyong pangkat.
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“Ang Masunuring si Lito”. Masarap kasama sa pangkat si Lito. Tahimik,
maasahan at masunurin siya. Subalit napapansin mo na laging inuutusan ng
lider ninyo si Lito na sa palagay mo ay hindi na makatarungan, tulad ng
pagpapabili ng meryenda, pagpapabuhat ng bags, pag-aayos at paglilinis
nang ginamit na silid sa pagpupulong. Maraming magagandang ideya si Lito
na maaaring makatulong sa gawain ng pangkat. Subalit, dahil lagi siyang
inuutusan at sumusunod, di siya nabibigyan ng pagkakataong maibahagi ang
kanyang naiisip at saloobin sa mga paksang tinatalakay ng pangkat.
Nanghihiyang ka para kay Lito.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang takdang aralin.

1. Upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral, sabihin: “Tumayo ang
mga naging lider na.” Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi ng
kanilang pananaw. Pagkatapos, sabihin, “Tumayo naman ang madalas
na nagiging tagasunod.” Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi
ng kanilang pananaw.
2. Bilang paghahanda sa pagpapalabas ng ilang eksena sa dokumentaryong
“Titans”, itanong, “Sino si Steve Jobs?”
3. Maglaan ng 5 minuto para sa pagpapalabas ng dokumentaryo.
(http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000028912). Kung hindi posible,
gawing

malikhain

ang

pagsasalaysay

ng

mga

mahahalagang

pangyayaring ipinakita sa dokumentaryo.
4. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa Pagpapalalim. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
5. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin ang mga mag-aaral. Tiyaking hindi
hihigit sa sampu ang bilang ng mga kasapi sa pangkat. Hayaang
magtalaga ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat. Pasagutan ang
mga tanong sa ibaba ng Pagpapalalim.
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6. Pumili ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magbahagi ng sagot
sa klase.
Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto at sabihin: Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module o
maaari rin namang lumikha ng sariling graphic organizer.

Ang pagganap ng tao sa
kanyang gampanin bilang:

____________________

_______________________

ay nakatutulong sa:

___________________________________
___________________________________
At tungo sa:

sa sarili

___________________________________________________
sa kapwa at

_________________________________________________________
sa lipunan

3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng Batayang Konsepto.
Tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi nito sa klase.
4. Ipasagot ang mga tanong na nasa kahon:
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Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao
10. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang
tao?
11. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga
pagkatuto sa modyul na ito?

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap.
2. Ipabasa nang tahimik ang Panuto. Bigyan sila ng 3 minuto sa pagbasa.
3. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
Pagninilay
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagninilay.
2. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin namang
ipagawa ito sa klase.
3. Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang Panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa. Pagkatapos, sabihin: “Mayroon bang hindi malinaw sa
panuto?”
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
5. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
6. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa klase.

113

Pagsasabuhay
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagsasabuhay
Ipabasa nang tahimik sa mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3 minuto
sa pagbasa.
2. Ipabasa ang halimbawa na matatagpuan sa karagdagang pahina.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagpaplano.
4. Maaaring magsama ng may 3 hanggang 5 kasapi sa pangkat, gabayan
ang mga mag-aaral sa pagtitipon. Mahalagang maging bukas sa pakikinig
at pag-unawa sa indibidwal na pagpapahayag ng mga pananaw sa
ikapagtatagumpay ng gawain.
5. Mga mungkahing proyektong maaaring gawin sa patnubay ng guro:
a. “Peer tutoring” sa mga mag-aaral sa mas mababa na baitang (Baitang
7) sa mga asignaturang kailangang paunlarin
b. “Outreach / Livelihood / Feeding program” sa mga barangay
c. Pagbibigay ng boluntaryong serbisyo sa paaralan o pamayanan (cleanup drive, tree-planting, anti-dengue campaign, atbp)
d. Maaari ring alamin ang pangangailangan ng mga tao sa lugar na
gustong paglingkuran upang mas maging makabuluhan ang gagawing
paglilingkod.
6. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
7. Maglaan ng araw / panahon sa pagbabahagi ng output ng mga piling magaaral sa klase.
8. Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng halaga ng
pagkatuto sa Batayang Konsepto tulad ng:
a. paglalapat nito sa kanilang buhay
b. patuloy na paglinang ng kakayahan sa pagiging mapanagutang lider at
ulirang tagasunod upang mapaunlad ang kanyang sarili
c. patuloy na paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa
d. pagbibigay ng hamon na maging isang kabataang may makabuluhan
at mapanagutang pakikipagkapwa.at makabuluhang buhay sa lipunan.
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F. MGA HALIMBAWANG RUBRIC
Rubric para sa Pagbabahagi sa Talakayan / Pag-uulat sa Klase
(Mga Samahan o Pangkat na Aking Sinalihan at ang Aking Katungkulan)
Kraytirya
Komprehensibo
ang ginawang
pagpapaliwanag
/ pag-uulat

4
Gumamit ng simple ngunit
malinaw na mga salita

Maiksi ngunit sapat ang
ginawang pagpapaliwanag /
pag-uulat

3
May 1-2 salita na
hindi maunawaan ang
tunay na kahulugan

Masyadong mahaba
at maligoy ang
ginawang
pagpapaliwanag /
pag-uulat

2
May 3-4 na
salita na hindi
maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May kakulangan
sa ginawang
pagpapaliwanag
/ pag-uulat

1
May 5 o mahigit
pang salita na
hindi
maunawaan
ang tunay na
kahulugan

Hindi malinaw
ang mensahe o
nilalaman ng
pagpapaliwanag
/ pag-uulat

Tugma ang mga
ginamit na
halimbawa sa
kahulugan ng
konsepto

Lahat ng halimbawang ginamit
ay tugma sa kahulugan ng
konsepto

May isang halimbawa
na hindi tugma sa
kahulugan ng
konsepto

May dalawang
halimbawa na
hindi tugma sa
kahulugan ng
konsepto

May 3 o mahigit
pang halimbawa
na hindi tugma
sa kahulugan
ng konsepto

Naipakita ang
pagkamalikhain
sa pagtalakay /
pag-uulat

Nakita ang pagkamalikhain sa
kabuuan ng pagtalakay at
tunay na nakapupukaw ng
pansin ang kabuuan ng
pagtalakay

Nakita ang
pagkamalikhain ngunit
hindi gaanong
nakapupukaw ng
pansin

Hindi nakita ang
pagkamalikhain
sa ginawang
pagtalakay

Hindi nakagawa
ng malikhaing
pagtalakay
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Rubric para sa Pagsusuri ng mga KIlalang Lider
Kraytirya

4

Komprehensibo
ang ginawang
pagsusuri (ayon
sa lotus diagram)

Gumamit ng simple
ngunit malinaw na
mga salita
Maiksi ngunit sapat
ang ginawang
pagsusuri

3

2

1

May 1-2 salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May 3-4 na salita
na hindi
maunawaan ang
tunay na kahulugan

May 5 o mahigit pang
salita na hindi
maunawaan ang tunay
na kahulugan

Masyadong mahaba
at maligoy ang
ginawang pagsusuri

May kakulangan sa
ginawang
pagsusuri

Hindi malinaw ang
mensahe o nilalaman
ng pagsusuri

Nakapagbigay ng
mahahalagang
bagay na
natuklasan sa
buhay ng piniling
lider

Nakapagbigay ng
tatlo o higit pang
mahahalagang
bagay na
natuklasan sa
buhay ng piniling
lider sa hanay A at
B

Nakapagbigay ng
dalawang
mahahalagang
bagay na natuklasan
sa buhay ng piniling
lider sa hanay A at B

Nakapagbigay ng
dalawang
mahahalagang
bagay na
natuklasan sa
buhay ng piniling
lider sa isa lamang
na hanay

Nakapagbigay ng isang
mahalagang bagay na
natuklasan sa buhay ng
piniling lider sa isa
lamang na hanay

Naipaliwanag
kung sino ang
tutularang lider,
matapos
isaalang-alang
ang bunga ng
mga
pagpapasyang
kanilang ginawa

Malinaw na
naipaliwanag at
napangatwiranan
ang napiling lider
na tutularan

Malinaw na
naipaliwanag at
napangatwiranan
ang napiling lider na

May kakulangan sa
ginawang
pagpapaliwanag

Hindi naipaliwanag
nang maayos

Maiksi ngunit sapat
ang ginawang
pagpapaliwanag

Masyadong mahaba
at maligoy ang
ginawang
pagpapaliwanag
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Rubric para sa Pagsusuri ng mga Sitwasyon (Pangkatang Gawain)
Kraytirya

4

3

Komprehensibo ang
ginawang pagsasadula

Gumamit ng simple
ngunit malinaw na mga
salita

May 1-2 salitang
ginamit na hindi
maunawaan
ang tunay na
kahulugan

Maiksi ngunit sapat ang
ginawang pagsasadula

Masyadong
mahaba at
maligoy ang
ginawang
pagsasadula

Lahat ng nilalaman at
pamamaraang
ibinahagi ay tugma sa
gabay na mga tanong.

May isang
nilalaman o
pamamaraan
na hindi tugma

Tugma ang mga
nilalaman at
pamamaraan sa
pagsasadulabatay sa
mga:
1. Paano haharapin ang
sitwasyon?
2. Ano ang maaaring
pangmadaliang
solusyon?
3. Ano ang maaaring
pangmatagalang
solusyon?
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2
May 3-4 na salitang
ginamit na hindi
maunawaan ang
tunay na kahulugan

May kakulangan sa
ginawang
pagsasadula

May dalawang
nilalaman o
pamamaraan na hindi
tugma

1
May 5 o
mahigit pang
salitang ginamit
na hindi
maunawaan
ang tunay na
kahulugan

Hindi malinaw
ang mensahe o
nilalaman ng
pagsasadula

May 3 o
mahigit pang
nilalaman o
pamamaraan
na hindi tugma

Rubric para sa Pagsusuri ng mga Sitwasyon (Pangkatang Gawain)
Kraytirya

4

3

Naipakita ang
pagkamalikhain sa
pagsasadula

Nakita ang
pagkamalikhain sa
kabuuan ng
pagsasadula at tunay
na nakapupukaw ng
pansin ang kabuuan ng
pagsasadula

Nakita ang
pagkamalikhain
ngunit hindi
gaanong
nakapupukaw
ng pansin

Hindi nakita ang
pagkamalikhain sa
ginawang
pagsasadula

Hindi
nakagawa ng
malikhaing
pagsasadula

Naipakita ang
kooperasyon at
kaayusan sa pangkat

Kinakitaan ang pangkat
ng kooperasyon at
kaayusan sa pangkat
nang may kusa

Kinakitaan ang
pangkat ng
kooperasyon at
kaayusan sa
pangkat nang
may kaunting
paggabay mula
sa guro

Kinakitaan ang
pangkat ng kaunting
kooperasyon at
kaayusan nang may
malimit na paggabay
mula sa guro

Hindi
kinakitaan ang
pangkat ng
kooperasyon at
kaayusan
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2

1

Rubric para sa Pagpapaliwanag ng Batayang Konsepto gamit ang graphic organizer

Kraytirya
Paghinuha ng batayang
konsepto

4

3

2

1

Nahinuha ang batayang
konsepto nang hindi
ginagabayan ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ng may kaunting
paggabay ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ngunit kailangan ng
labis na paggabay ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto sa paggabay ng
guro sa kabuuan nito

Pagpapaliwanag ng
konsepto

Malinaw na naipaliwanag
ang lahat ng mahahalagang
konsepto

Mayroong isang konsepto na
hindi malinaw na
naipaliwanag

Mayroong dalawang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Mayroong tatlo o higit pang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Paggamit ng graphic
organizer

Nakalikha ng sariling graphic
organizer na ginamit upang
maibigay o maibahagi ang
batayang konsepto

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul at
maayos na naibigay ang
batayang konsepto gamit ito

Nakalikha ng sariling graphic
organizer ngunit hindi
malinaw na naibigay o
naibahagi ang batayang
konsepto gamit ito

Ginamit ang graphic
organizer na nasa modyul
ngunit hindi malinaw na
naibigay o naibahagi ang
batayang konsepto gamit
ito
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Rubric para sa Pagsulat ng Pangangatwiran sa Nabuong Batayang Konsepto
Kraytirya
Komprehensibo
ang ginawang
pangangatwiran

4
Gumamit ng simple ngunit
malinaw na mga salita

3
May 1-2 salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

2

1

May 3-4 na salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May 5 o mahigit
pang salita na
hindi
maunawaan ang
tunay na

Maiksi ngunit sapat ang
ginawang pangangatwiran

Bumanggit ng mga
reperensiya upang
mapagtibay ang ginawang
pangangatwiran

Kahulugan
Masyadong
mahaba at maligoy
ang ginawang
pangangatwiran

May kakulangan sa
ginawang
pangangatwiran

Hindi malinaw
ang mensahe o
nilalaman ng
pangangatwiran

Tugma ang mga
ginamit na
halimbawa sa
pangangatwiran

Lahat ng halimbawang
ginamit ay tugma sa
pangangatwiran

May isang
halimbawa na hindi
tugma ay tugma sa
pangangatwiran

May dalawang
halimbawa na hindi
tugma ay tugma sa
pangangatwiran

May 3 o mahigit
pang halimbawa
na hindi tugma
ay tugma sa
pangangatwiran

Naipakita ang
pagkamalikhain
sa pagsulat

Nakita ang
pagkamalikhain sa
kabuuan ng sulatin at
tunay na nakapupukaw ng
pansin ang kabuuan nito

Nakita ang
pagkamalikhain
ngunit hindi
gaanong
nakapupukaw ng
pansin

Hindi nakita ang
pagkamalikhain sa
sulatin

Hindi nakagawa
ng malikhaing
sulatin
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Rubric para sa Paggawa ng Dokumentaryo
Kraytirya
Komprehensibo
ang ginawang
dokumentaryo
(ayon sa ibinigay
na pormat)

4

3

2

1

Gumamit ng simple
ngunit malinaw na
mga salita

May 1-2 salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May 3-4 na salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May 5 o mahigit
pang salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

Maiksi ngunit sapat
ang ginawang
dokumentaryo

May kakulangan sa
ginawang
dokumentaryo
Hindi nakita ang
pagkamalikhain sa
ginawang
dokumentaryo

Hindi nakagawa
ng malikhaing
dokumentaryo

Hindi malinaw ang
mensahe o
nilalaman ng
dokumentaryo

Naipakita ang
pagkamalikhain
sa paglikha ng
dokumentaryo

Nakita ang
pagkamalikhain sa
kabuuan at tunay na
nakapupukaw ng
pansin ang kabuuan
nito

Masyadong mahaba
at maligoy ang
ginawang
dokumentaryo
Nakita ang
pagkamalikhain
ngunit hindi
gaanong
nakapupukaw ng
pansin

Tugma ang mga
nilalamanayon sa
ibinigay na
pormat

Lahat ng nilalamanng
dokumentaryo ay
naayon sa pormat

May isang nilalaman
o pamamaraan na
hindi tugma

May dalawang
nilalaman o
pamamaraan na hindi
tugma

May 3 o mahigit
pang nilalaman o
pamamaraan na
hindi tugma

Naipakita ang
disiplina at
kaayusan sa
paggawa

Kinakitaan ng disiplina
at kaayusan sa
paggawa nang may
kusa

Kinakitaan ang
disiplina at
kaayusan sa
paggawa nang may
kaunting paggabay
mula sa guro

Kinakitaan kaunting
disiplina at kaayusan
sa paggawa nang
may malimit na
paggabay mula sa
guro

Hindi kinakitaan
disiplina at
kaayusan sa
paggawa
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Rubric para sa Pagsulat ng Pagninilay
Kraytirya
Komprehensibo
ang ginawang
pagninilay

4
Gumamit ng simple
ngunit malinaw na
mga salita

3
May 1-2 salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

2

1

May 3-4 na salita na
hindi maunawaan
ang tunay na
kahulugan

May 5 o mahigit pang
salita na hindi
maunawaan ang tunay
na kahulugan

Maiksi ngunit sapat
ang ginawang
pagninilay
Bumanggit ng mga
natutuhan at mga
realisasyon mula sa
mga gawing
naranasan sa klase
upang mapagtibay
ang ginawang
pagninilay

Masyadong
mahaba at maligoy
ang ginawang
pagninilay

May kakulangan sa
ginawang
pagninilay

Hindi malinaw ang
mensahe o nilalaman
ng pagninilay

Tugma ang mga
ginamit na
halimbawa sa
pagninilay

Lahat ng
halimbawang
ginamit ay tugma sa
pagninilay

May isang
halimbawa na hindi
tugma ay tugma sa
pagninilay

May dalawang
halimbawa na hindi
tugma ay tugma sa
pagninilay

May 3 o mahigit pang
halimbawa na hindi
tugma ay tugma sa
pagninilay

Naipakita ang
pagkamalikhain
sa pagsulat

Nakita ang
pagkamalikhain sa
kabuuan ng sulatin
at tunay na
nakapupukaw ng
pansin ang kabuuan
nito

Nakita ang
pagkamalikhain
ngunit hindi
gaanong
nakapupukaw ng
pansin

Hindi nakita ang
pagkamalikhain sa
sulatin

Hindi nakagawa ng
malikhaing sulatin
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Rubric para sa Plano ng Paglilingkod
Kraytirya

19-25

11-18

1-10



Malinaw at makatotohanan
ang pagkakagawa ng plano
ng paglilingkod sa pagiging
lider at pagiging tagasunod
(action plan) – 25%

Malinaw at makatotohanan ang
pagkakagawa ng plano ng
paglilingkod (action plan)
(8 bahagi)

Malinaw at
makatotohanan ang di
bababa sa 5 bahagi

Malinaw at
makatotohanan
ang di bababa
sa 3 bahagi



Naisagawa ang gawain
ayon sa plano – 25%

Naisagawa ang gawain ayon sa
plano
(ayon sa takdang panahon)

Naisagawa, ngunit huli
nang di hihigit sa 2
araw

Naisagawa,
ngunit huli nang
di hihigit sa 5
araw



May mga patunay ng
pagsasagawa – 25%

May mga patunay ng
pagsasagawa
(may portfolio at mga lawaran)

May portfolio, kulang
ang mga lawaran

Kulang ang ilang
bahagi ng
portfolio; kulang
ng mga larawan



May kalakip na
pagninilay tungkol sa iyong
karanasan at epekto ng
gawain sa pagpapaunlad
ng sarili, mapanagutang
pakikipag-ugnayan sa
kapwa at pagkakaroon ng
makabuluhang buhay sa
lipunan – 25%

May kalakip na pagninilay
tungkol sa iyong karanasan at
epekto ng gawain sa iyong
pagkatao at pakikipagkapwa
(maayos at malinis ang awtput;
naipasa sa takdang panahon)

May kalakip na
pagninilay; maayos at
malinis ang awtput;
ngunit huli nang di
hihigit sa 2 araw

May kalakip na
pagninilay;
maayos at
malinis ang
awtput; ngunit
huli nang di
hihigit sa 5 araw

KABUUAN
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0
Hindi
nakaga
wa ng
plano

Iskor

G. PAUNANG PAGTATAYA
Unang Bahagi: Paunang pagtataya ng kaalaman sa mga konsepto ng
pamumuno at pagiging tagasunod
Panuto: Isulat sa kuwaderno ang titik ng iyong napiling sagot.
1. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng kahalagahan ng
pamumuno?
a. Natutugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng pangkat
b. Nagkakaroon ng direksyon ang pangkat tungo sa pagkamit ng layunin
c. Nakatatanggap ng parangal dahil sa pagkakaroon ng magagandang
proyekto
d. Nagkakaroon

ng

kinatawan

upang

makilala

ang

pangkat

na

kinabibilangan
3. Ang
mapanagutang
___________________:

pamumuno

ay

pagkakaroon

ng

a. awtoridad na maipatupad ang mga gawain upang makamit ang layunin ng
pangkat
b. impluwensya na magpapakilos sa mga pinamumunuan tungo sa pagkamit
ng layunin
c. karangalan pagkatapos na makamit ng pinamumunuan ang layunin ng
pangkat
d. posisyon na magbibigay ng kapangyarihan upang mapakilos ang
pinamumunuan
4. Mataas ang kamalayang pansarili ng isang tao kung nalalaman niya ang
tunay na layon ng kanyang pagkatao, mga pinahahalagahan, mga talento,
layunin sa buhay at kung ano ang nagbibigay ng kahulugan, kapanatagan
at kaligayahan sa kanyang buhay. Siya ay may __________________.
a. kakayahang pamahalaan ang sarili.
b. kakayahang makibagay sa sitwasyon.
c. kakayahang makibagay sa personalidad.
d. kakayahang makibagay sa mga tao.
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5. Ayon sa resulta ng mga pagsasaliksik, alin sa sumusunod ang
pangunahing katangian n glider na pinipili ng mga tao?
a. Magaling ang lider sa pagpaplano at pagpapasya
b. Nagpapamalas ang lider ng integridad
c. Pagkakaroon ng tiwala ng lider sa kanyang tagasunod
d. Nagbibigay ang lider ng inspirasyon sa pangkat
6. Mas marami ang
________________.

kuntento

sa

pagiging

tagasunod

dahil

sa

a. paggalang sa awtoridad
b. pakinabang na tinatanggap
c. parehong paniniwala at prinsipyo
d. mas madali ang maging tagasunod kaysa maging lider
6. Bilang tagasunod, ang isang tao ay masasabing umaayon, kung siya ay
kinakitaan ng __________________________.
a. Mataas ang antas ng kritikal na pag-iisip at mataas ang antas ng
pakikibahagi.
b. Mataas ang antas ng kritikal na pag-iisip at mababang antas ng
pakikibahagi.
c. Mababang antas ng kritikal na pag-iisip at mataas ang antas ng
pakikibahagi.
d. Mababang antas ng kritikal na pag-iisip at mababang antas ng
pakikibahagi.

7. Ano ang nililinang ng isang tagasunod kung paiiralin niya ang isang
tamang konsensya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga
gawain at pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa?
a. Kakayahan sa trabaho
b. Kakayahang mag-organisa
c. Mga pagpapahalaga
d. Pakikipagkapwa
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8. Nagiging makabuluhan ang pagiging lider at tagasunod sa pamamagitan
ng mga sumusunod, maliban sa:
a. pagtataguyod na makamit ang layunin ng pangkat
b. pagiging

tapat,

maunawain

at

pagpapakita

ng

kakayahang

impluwensyahan ang kapwa
c. pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip
d. pagiging magalang at makatarungan sa pakikipag-ugnayan sa iba
Para sa Bilang 9 at 10, basahin at unawain ang isinasaad ng talatang nasa
kahon.

Si Cris “Kesz” Valdez ay tumanggap ng International Children’s
Peace Prize, isang pagkilala sa mga kabataang nagpapakita ng bukodtanging paggawa at ideya upang makatulong sa paglutas ng mga suliraning
kinakaharap ng iba pang mga kabataan sa buong mundo. Sa gulang niyang
pito, pinamumunuan ni “Kesz” ang “Championing Community Children” na
binubuo ng mga batang lansangan. Tinawag nilang “Gifts of Hope” ang
ipinamimigay nila na naglalaman ng tsinelas, laruan, toothbrush, kendi, at iba
pa. Tinuruan din nila ang mga kabataang ito na maging malinis sa katawan,
kumain ng masustansyang pagkain, alamin at ipaglaban ang kanilang mga
karapatan. Ipinaunawa rin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at
pagtuturo sa isa’t isa upang lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan.
Sa kanyang tweet isang araw bago ang parangal, lubos ang kanyang
pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagiging kinatawan ng mga kabataang
Pilipino at ng bansang PIlipinas. Hinangad niya na sana ay maging
inspirasyon siya ng mga taong makakapakinig sa kanya, upang makagawa
rin sila ng mabuti sa mga batang higit na nangangailangan sa iba’t ibang
panig ng mundo.

Alin sa mga sumusunod na katangian ng mapanagutang lider ang ipinakita ni
Kesz?
Pumili ng dalawang katangian.
A. Pagbibigay ng inspirasyon sa mga kasama sa pangkat.
B. Patuloy na paglilinang ng kaalaman at kasanayan ng mga kasama sa
pangkat upang patuloy na umunlad
C. Pagkakaroon ng tiwala sa kakayahan ng iba upang sila ay maging lider din
D. Pagkakaroon ng positibong pananaw
E. Kakayahang maglingkod at tugunan ang pangangailangan ng kapwa
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F. Kakayahang tukuyin ang suliranin at pagsasagawa ng isang gawaing
lulutas dito.
G. Kahusayan sa pagpaplano at pagpapasya
H. Kahandaang makipagsapalaran
Ikalawang Bahagi: Paunang Pagtataya sa Kasalukuyang Kakayahan sa
Pamumuno o Pagiging Lider at sa Pagiging Mapanagutang Tagasunod
Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa kasalukuyang antas ng
iyong kakayahan sa pamumuno o pagiging lider at pagiging mapanagutang
tagasunod. Pagkatapos ng Modyul 8, tayahing muli ang sarili gamit ang
parehong instrumento upang malaman kung nagkaroon ng pagbabago ang
iyong kakayahan sa pamumuno o pagiging lider at pagiging tagasunod.
Panuto: Sagutin nang may katapatan ang bawat pahayag upang masukat ang
kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunod. Suriin at tayahin ang
sariling kakayahan kung ang mga pahayag ay ginagawa mo Palagi, Madalas,
Paminsan-minsan o Hindi kailanman. Lagyan ng tsek (√) ang iyong sagot
batay sa kasalukuyang kalagayan ng iyong kakayahan sa pamumuno at
pagsunod.

Palagi

Madalas

(3)

(2)

Mga Pahayag

1. Sapat ang aking kaalaman at
kasanayan upang mamuno.
2. Patuloy ang pagpapaunlad ko sa
aking sariling kakayahan sa
pamumuno.
3. Ako ay isang mabuting halimbawa
sa aking kapwa kabataan.
4. Tinatanggap ko at ginagampanan
ko ang aking tungkulin bilang lider.
5. Kinikilala ko ang mga kasapi ng
pangkat, pinangangalagaan at
ipinaglalaban ko ang kanilang
kapakanan.
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Paminsanminsan
(1)

Hindi
kailanman
(0)

Palagi
Mga Pahayag
(3)

6. Inilalahad ko ang layunin ng
pangkat at ang direksyong
tatahakin sa pagkakamit nito.
7. Kinikilala ko at tinutulungang
paunlarin ang potensyal ng bawat
kasapi na maging lider din.
8. Gumagawa ako ng mga
pagpapasyang makatwiran at
napapanahon.
9. Tinuturuan ko ang mga tagasunod
ng paggawa nang sama-sama at
nagbibigay ako ng pagkakataon
upang subukin ang kanilang
kakayahan.
10. Nagbibigay ako ng nararapat na
impormasyon sa mga kasapi ng
pangkat.
11. Gumagawa ako ng aksyong
tugma sa ipinatutupad ng lider.
12. Aktibo akong nagpapasya upang
makatulong sa pagsasakatuparan
ng gawain ng pangkat.
13. Nagpapakita ako ng interes at
katalinuhan sa paggawa.
14. Ako ay maaasahan at may
kakayahang gumawa kasama ang
iba upang makamit ang layunin.
15. Kinikilala ko at iginagalang ang
awtoridad ng lider.
16. Alam ko ang aking pananagutan
sa maaaring ibunga ng aking mga
kilos at gawa.
17. Aktibo akong nakikilahok sa mga
gawain ng pangkat.
18. Kritikal kong sinusuri ang
ipinagagawa ng lider kung ito ay
makatutulong upang makamit ang
mabuting layunin ng pangkat
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PaminsanMadalas
minsan
(2)

(1)

Hindi
kailanman
(0)

Palagi
Mga Pahayag
(3)

Hindi
kailanman

PaminsanMadalas
minsan
(2)

(1)

(0)

19. Malaya kong ipinahahayag nang
may paggalang ang aking opinyon
kapag gumagawa ng pasya ang
pangkat.
20. Pumipili ako ng isang
mapanagutang lider nang may
katalinuhan.

Interpretasyon ng Iskor
Wala nang hahanapin pa. Maaari kang makatulong upang
maging gabay at mapagsanggunian ng iba sa kanilang
paglinang ng kasanayan sa pamumuno at pagiging
51 – 60

tagasunod. Ang iyong kakayahan sa pamumuno at
pagiging tagasunod ay kahanga-hanga at dapat tularan!
Kinakikitaan ka ng pagsusumikap na maging isang
mapanagutang lider at tagasunod. Maaaring ibahagi ang

41 – 50

kasanayan. Ipagpatuloy ang pagbabahagi ng sarili sa
kapwa!

16 – 40

Mayroong pagsusumikap na malinang ang kakayahan sa
pamumuno at pagiging tagasunod. Ipagpatuloy!
Nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan ang maging
isang mapanagutang lider at tagasunod. Magkaroon ng

15 pababa

pagsusumikap
makatulong

at

sa

sumangguni
iyo

upang

sa

taong

mapaunlad

maaaring
ang

kakayahan sa pamumuno at pagiging tagasunod.
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iyong

Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikatlong Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa MODYUL 9:
PASASALAMAT SA GINAWANG KABUTIHAN NG KAPWA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa pasasalamat.
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop
na kilos sa isang gawain patungkol sa pasasalamat.
Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming
bagay na napapasaiyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula
sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos.
Ito ay kabaligtaran ng entitlement mentality, isang paniniwala o
pag-iisip na anomang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng
dagliang pansin.
Hindi ito naglalayong bayaran o palitan ang kanilang kabutihan
kundi gawin sa iba ang kabutihang natanggap mula sa kapwa.
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos na nagpapakita ng
pasasalamat.
Kakayahan

Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang iba’t ibang halimbawa o sitwasyon na
nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito.
Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihangloob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga

KP1: Pagtukoy sa mga

biyayang natatanggap mula sa

biyayang natatanggap at

kabutihang-loob ng kapwa at mga

paraan ng pagpapakita ng

paraan ng pagpapakita ng

pasasalamat sa ginawang

pasasalamat.

kabutihan ng kapwa
:Pagtuklas sa sarili batay
sa kanilang pagsasabuhay sa

KP2: Nasusuri ang mga

birtud ng pasasalamat

halimbawa o sitwasyon na

KP2: Pagsuri sa mga iba’t

nagpapakita ng pasasalamat o

ibang halimbawa o sitwasyon

kawalan nito.

ng pagpapakita ng
KP3: Napatutunayan na ang
pagiging pasasalamat ay ang
pagkilala na ang maraming bagay
na napapasaiyo at malaking
bahagi ng iyong pagkatao ay
nagmula sa kapwa, na sa kahulihulihan ay biyaya ng Diyos. Hindi
ito naglalayong bayaran o palitan
ang kabutihan ng kundi gawin sa
iba ang kabutihang natatanggap
mula sa kapwa. Ito ay
kabaligtaran ng entitlement
mentality, isang paniniwala o pagiisip na anumang inaasam mo ay
karapatan mo na dapat bigyan ng
dagliang pansin.

pasasalamat o kawalan ng

KP4: Naisasagawa ang mga

KP4: Pagsasabuhay sa

angkop na kilos na nagpapakita

pamamagitan ng pagbuo ng

ng pasasalamat.

liham ng pasasalamat at

pasasalamat
:Pagsasagawa ng value
survey sa mga limang magaaral sa loob ng paaralan
patungkol sa pasasalamat
KP3: Pag-unawa at
pagpapaliwanag ng Batayang
Konsepto gamit ang graphic
organizer

pagbigay sa taong
pinasasalamatan
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

K. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin at ipaunawa ang simula ng aralin sa unang pahina ng modyul
ng pasasalamat. Mahalagang maiugnay ang kasalukuyang markahan sa
nakaraang mga aralin ng ikalawang markahan upang maipaunawa sa
mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 9.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya

Gawain 1
1. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto.
Sabihin: May nais ba kayong linawin sa panuto?
2. Bigyan ng 5-7 minuto ang mga mag-aaral na sagutin sa kwaderno ang
gawain.
3. Magkaroon ng konting talakayan batay sa kanilang kasagutan.

Gawain 2
1. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto.
Sabihin: May nais ba kayong linawin sa panuto?
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2. Bigyan ng 5-10 minuto ang mga mag-aaral na sagutin sa kwaderno ang
gawain.
3. Magkaroon ng talakayan batay sa kanilang kasagutan sa pagsusuri.
Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatutuo ang kabuuan
ng K.P.3 upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga magaaral ang Batayang Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaoy
ng mga Gawain at kabuuan ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral
ang batayang konsepto

L. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 5-7 ng Modyul 9. Ito ay isang pangkatang
gawain.
2. Pangkatin sa lima ang mga mag-aaral bago ipabasa ang panuto.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Ipabasa sa isang mag-aaral ang halimbawa na magsisilbing gabay para
sa kanila.
5. Ipabasa din ang Panuto sa data retrieval chart at ipasagot ito. Mahalaga
na gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa mga gawain.
6. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
dalawang gawain sa isang buong papel.
7. Maglaan ng panahon sa pagbabahagi ng mga kasagutan ang mga magaaral tungkol sa sinagutang gawain.
8. Ipabasa sa isang mag-aaral ang talata sa loob ng kahon bago gawin ang
Gawain 2.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
pahina 8-9. Ito ay isang indibidwal na gawain.
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2. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 5-7 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang gawain.
Ipasulat ang sagot sa buong papel.
4. Matapos bigyan ng panahon sa pagsagot, magkakaroon ng talakayan
batay sa pagtuklas nila sa sarili sa pagsasabuhay sa pasasalamat.
5. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
6. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.

M.PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA

Gawain 1
1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pokus sa mga mag-aaral sa aralin
upang matiyak na maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na
gawain.
2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto ng gawain sa pahina 10. Ito ay
indibidwal na gawain.
3. Mahalagang matiyak ng guro na nauunawaan ng mga mag-aaral ang
kanilang gagawin. (Maaari rin itong ibigay bilang takdang-aralin, ngunit
tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto bago sila
hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
4. Ipabasa ang mga iba’t ibang halimbawa o sitwasyon ng pagpapakita ng
pasasalamat at ipasagot ang tabulasyon ito sa pahina 12-13. Ipasulat ang
sagot sa kwaderno.
5. Pagkatapos sagutin ang tabulasyon, magkaroon ng panahon para
talakayin ang pagsusuri. Ang mga katanungan ay makikita sa ibaba ng
tabulasyon.
6. Maging bukas sa mga katanungan mula sa mga mag-aaral.
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Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Paglinang ng mga Kaalaman,
Kakayahan at Pag-unawa sa pahina 13-14. Ito ay pangkatang gawain.
2. Pangkatan sa lima ang mga mag-aaral para sa values survey. Ipabasa sa
isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang
linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga pangkat upang maisagawa ang gawain.
Ipasulat ang nakalap na datos sa mungkahing pormat.
4. Matapos magsarbey,babalik sa silid-aralan upang lagumin ang mga
nakalap na datos sa mungkahing pormat.
5. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng pangkat.
6. Magkaroon

ng

talakayan

batay

sa

pagtuklas

nila

tungkol

sa

pagsasabuhay ng mga mag-aaral sa pasasalamat.
7. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.

D.PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Magbigay ng ilang sitwasyon o kwento ng pasasalamat.

Maari ring

magpaskil ng quotation o sipi patungkol sa pasasalamat.

Bigyan ng

pagkakataon ang mga mag-aaral na ipaliwanag ang mga quotations o sipi.
2. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 15-25. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
3. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin ang mga mag-aaral. Tiyaking hindi
hihigit sa sampu ang bilang ng kasapi sa pangkat. Hayaang magtalaga
ang mga mag-aaral ng lider at tagapag-ulat.
4. Bigyan ng oras ang mga mag-aaral upang unawain at sagutin ang
batayang konsepto sa pagpapalalim. Ipasagot sa kanilang kwaderno.
5. Tumawag ng mag-aaral mula sa klase at pakinggan kung tama ang
kanilang kasagutan sa batayang konsepto.
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6. Ipasagot sa bawat mag-aaral ang bahagi ng Pag-uugnay ng Batayang
Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao. Ipasagot sa kwaderno.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipabasa sa isang mag-aral ang panimulang talata sa bahagi ng
pagsasabuhay sa pagkatuto.
2. Ipabasa rin sa isang mag-aaral ang panuto sa bahagi ng pagganap.
Sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang buuin ang kanilang
talumpati.
4. Magkaroon ng panahon upang ipahayag sa harapan ng klase ang
kanilang talumpati.
5. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
6. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
7. Magkaroon ng talakayan sa pagsusuri.
Pagninilay
1. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto sa pagninilay.
2. Bigyan ng panahon ang mga bata upang magnilay-nilay sa entitlement
mentality.
3. Talakayin ang kasagutan nila sa gawain.
Pagsasabuhay
1. Ipabasa sa isang mag-aaral ang unang talata ng bahaging ito.
2. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 10-15 minuto ang mga mag-aaral upang buuin ang kanilang
mga liham pasasalamat sa mga taong nais pasalamatan.
4. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang kanilang Gawain.
5. Gabayan ang mga mag-aaral kung nakagagawa ng tatlong liham.
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikatlong Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa MODYUL 10:
PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MAGULANG,
NAKATATANDA, AT MAY AWTORIDAD
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad.
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mga mag-aaral ang mga angkop na
kilos ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad at
nakaiimpluwensiya sa kapwa kabataan na maipamalas ang mga ito.

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas ng
mag-aaral?
Nahihinuha na ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at
may awtoridad ay dapat gawin dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan
at pagkilala sa kanila bilang biyaya ng Diyos at sa kanilang awtoridad na hubugin,
bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa
mga magulang, nakatatanda at may awtoridad at nakaiimpluwensiya sa kapwa
kabataan na maipamalas ang mga ito

Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang,
nakatatanda at may awtoridad

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Nakikilala ang:
 mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng
katarungan at pagmamahal
 bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa
magulang, nakatatanda at may awtoridad
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Nakikilala ang:
 mga paraan ng pagpapakita
ng paggalang na ginagabayan
ng katarungan at pagmamahal
 bunga ng hindi pagpapamalas
ng pagsunod at paggalang sa
magulang, nakatatanda at
may awtoridad

KP1: Pagsagot sa talaan ng mga
paraan ng pagpapakita o
pagpapahayag ng paggalang sa
mga magulang, nakatatanda at
may awtoridad.
:Pagtukoy sa mga bagay
na ipinag-uutos ng mga
magulang, nakatatanda at may
awtoridad.

KP2: Nasusuri ang mga umiiral na
paglabag sa paggalang sa
magulang, nakatatanda at may
awtoridad

KP2: Pagsusuri sa mensahe ng
maikling kuwento tungkol sa
“Dalawang Anak” na hango sa
Bibliya.

KP3: Nahihinuha na ang
pagsunod at paggalang sa mga
magulang, nakatatanda at may
awtoridad ay dapat gawin dahil sa
pagmamahal, sa malalim na
pananagutan at sa pagkilala sa
kanila bilang biyaya ng Diyos at
sa kanilang awtoridad na hubugin,
bantayan at paunlarin ang mga
pagpapahalaga ng kabataan

KP3: Pagbuo at
pagpapaliwanag ng Batayang
Konsepto gamit ang graphic
organizer

KP4: Pagsasakatuparan ng mga
angkop na kilos o gawi na
nagpapakita ng pagsunod at
paggalang sa mga magulang,
nakatatanda at may awtoridad
Pagtatala ng mga nagawang
kilos ng pagsunod at paggalang
sa magulang, nakatatanda at
may awtoridad gamit ang
logbook o sa facebook account.

KP4: Naisasagawa ang mga
angkop na kilos ng pagsunod at
paggalang sa mga magulang,
nakatatanda at may awtoridad at
nakaiimpluwensiya sa kapwa
kabataan na maipamalas ang
mga ito
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Bigyang pansin ang panimula sa pahina 1. Iugnay ang nakaraang aralin
sa bagong aralin upang maunawaan ng mga mag-aaral ang

halaga ng

pagkatuto sa mga ito.
2. Makakatulong kung mapupukaw muna ang isipan at damdamin ng mga
mag-aaral sa panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang
kanilang interes bago isagawa ang mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1-2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 10.
Sabihin: Mayroon ba kayong nais linawin sa mga layuning nabanggit?
Paalala: Mapapansin na hindi binanggit sa Modyul ang buong Layuning
Pampagkatuto bilang 3 upang ang mga mag-aaral mismo ang
magkaroon ng sariling pagkatuklas ng batayang konsepto mula sa mga
gawain at sa kabuuan ng aralin.

Paunang Pagtataya

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang unang bahagi sa Paunang Pagtataya
sa pahina 3-6

upang masukat ang kanilang kaalaman sa araling

tatalakayin. Pagkatapos pasagutan naman sa pahina 7-8 ang tseklis ng
mga pahayag upang masukat ang kakayahang maging magalang at
masunurin sa mga Magulang, Nakatatanda at may Awtoridad. Narito ang
mga kasagutan sa unang bahagi ng Paunang Pagtataya.
Sagot sa Paunang Pagtataya
1. C

6. C

2. D

7. C
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3. A

8. D

4. A

9. C

5. B

10. B

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Gawain 1 sa pahina 9 sa bahaging
Pagtuklas ng Dating Kaalaman. Bigyan ang mga mag-aaral ng 5 minuto
para sagutin ito.
2. Ipabasa muna ang panuto. Pagkatapos ay tanungin ang mga mag-aaral
kung

naunawaan ang kanilang gagawin at kung may nais linawin sa

panuto.
3. Ipasulat sa mga mag-aaral ang sagot sa kuwaderno. Pagkatapos hahanap
ng kaklase upang ibahagi ang ginawa.
4. Pagkatapos, itatala sa kuwaderno ang mga mahahalagang pangyayari na
naganap sa pagbabahagi sa kaklase ganoon din ang mga kasagutan sa
mga tanong.
Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
pahina 10-11.
2. Tumawag ng isang mag-aaral upang ipabasa ang panuto saka sabihin:
Naunawaaan bang mabuti ang panuto? Mayroon bang nais linawin sa
Panuto? Ipabasa rin ang halimbawang ibinigay na magsisilibi nilang gabay
sa gawain.
3. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat ay kakatawan sa
magulang, sumunod ay nakatatanda at may awtoridad. Pagkatapos, hatiin
muli ang bawat grupo sa tatlong pangkat. Ang unang grupo ay pupunan
ang talaan ng mga utos ng mga magulang, ang sumunod na grupo ay ang
bunga ng pagsunod sa mga magulang at ang ikatlong grupo ay ang bunga
ng hindi pagsunod sa mga magulang. Sundan lamang ito para naman sa
grupo ng nakatatanda at may awtoridad.

139

4. Hayaan ang mga mag-aaral na pumili ng lider at tagatala para sa kanilang
grupo.
5. Maglaan ng 10 minuto upang pasagutan ang gawain. Gumawa ng replika
ng Gawain 2 at idikit ito sa pisara upang masundan ng mga mag-aaral ang
gagawin. (Paalaala: Paghandain ang mga mag-aaral ng cartolina o manila
paper at pentel pen o anumang panulat)
6. Pagkatapos ng gawain, ihanda ang mga mag-aaral upang maibahagi nila
sa klase ang kanilang ginawa.
7. Pagkatapos susuriin at sasagutin ng mga mag-aaral ang mga tanong sa
pahina 11. Magkakaroon ng maikling talakayan upang maproseso ang
ginawa ng mga mag-aaral at upang maiugnay ito sa susunod na mga
gawain.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAGUNAWA
Paalala: Maghanda ang guro ng tagalog na Bibliya para sa pagbasa
ng maikling kuwento ng “Dalawang Anak.” Maaari din maghanda ng
laptop at lcd projector upang ipanood sa mga mag-aaral ang kuwento
na matatagpuan sa (http://www.youtube.com/watch?v=gqFnsP2ikvE).

Gawain 1
1. Bago simulan ang mga gawain sa bahaging ito, maaaring magkaroon
muna ng balik-aral sa mga nagdaang gawain. Mahalaga na makita ng
mga mag-aaral ang kaugnayan ng mga naunang gawain sa mga susunod
pa.
2. Pagkatapos, ay ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto bago isagawa ang
Gawain 1 sa pahina 12.
3. Mahalaga na makondisyon muna ang mga mag-aaral na kailangan nilang
tumahimik at makinig na mabuti upang mas maging kapaki-pakinabang
ang kanilang gagawin. Maaaring sabihin: Handa na ba kayong makinig?
4. Pagkatapos, gamit ang Bibliya, tumawag ng isang mag-aaral upang
basahin ng malakas ang maikling kuwento ng “Dalawang Anak.”
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5. Upang mas mas mapukaw ang interes ng mga mag-aaral na makinig,
iminumungkahi rin na maaaring ipanood ng guro ang kuwentong ito gamit
ang url sa youtube na nabanggit sa paalala.
6. Pagkatapos ng gawain, tumawag ng mga mag-aaral upang sagutin ang
mga tanong upang masuri ang kanilang pagkaunawa sa mensahe ng
maikling kuwento. Magkaroon ng malayang talakayan sa klase.
7. Mahalaga na matiyak na mula sa mga gawain ay nagagabayan unti-unti
ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto ng aralin.

Gawain 2
1. Upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang maaaring maging bunga
ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga magulang nakatatanda at may
awtoridad, ipanonood ng guro ang pelikulang “Anak” sa klase.
2. Bago ito ipanood, mahalagang maipaunawa ng guro na magkakaroon ang
mga mag-aaral ng pagsusuri sa pelikula.
3. Igugrupo ng guro ang mga mag-aaral sa limang grupo upang suriin ang
pelikulang pinanood.
4. Tumawag ng isang mag-aaral at ipabasa ang rubric sa pagsusuri ng
pelikula upang maunawaan nila kung paano sila mamarkahan sa kanilang
gagawing gawain.
8. Pagkatapos ipanood ang pelikula, ibabahagi ng bawat grupo ang kanilang
ginawang pagsusuri sa pelikula.
9. Pagkatapos, magkakaroon ng maikling talakayan ang klase. Ipoproseso
ng guro ang nasabing gawain gamit ang mga tanong na matatagpuan sa
pahina 13 ng modyul. Susukatin ng guro ang naunawaan ng mga magaaral mula sa kanilang pinanood ganoon din ang mga gintong aral na
iniwan ng pelikula sa mga manonood.
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D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa
mga mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Tumawag ng isang mag-aaral at ipabasa ang maikling panimula sa
pagpapalalim. Pagkatapos, ipaliliwanag ito ng guro.
2. Ipabasa ng tahimik sa mga mag-aaral ang sanaysay sa pahina 14-26.
Maglaan ng 20 minuto upang basahin nila ang sanaysay.
3. Pagkatapos basahin ng mga mag-aaral ang sanaysay, hatiin ang klase sa
4 na grupo. Hayaan silang magtalaga ng lider at tagapag-ulat.
4. Bawat grupo ay bibigyan ng isang paksa kung bakit ang pagkilala sa
halaga ng tao o bagay ang nakapagpapatibay sa paggalang na
nagsisimula sa pamilya. Tatalakayin ng tatlong grupo ang mga paksang
nakapaloob kung bakit ang pamilya ay isang hiwaga at ang ikaapat na
grupo naman ay tatalakayin ang hamon sa pamilya.
5. Ipaliwanag sa kanila na kailangan ng malalim na pagtalakay sa kanilang
pangkat sa usaping ito upang mas maunawaan nila kung saan nagmula
ang paggalang at pagsunod.

Hayaan ang mga mag-aaral na maging

malikhain sa kanilang presentasyon ng mga paksa sa pagpapalalim.
6. Pagkatapos ng presentasyon, tumawag ng mga mag-aaral upang sagutin
ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang Iyong Pag-unawa sa pahina 27.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Tumawag ng isang mag-aaral upang ipabasa ang panuto. Pagkatapos,
sabihin: Mayroon bang hindi naunawaan at nais linawin sa panuto?
2. Gumawa ng replica ng graphic organizer katulad ng nasa modyul at ipaskil
ito sa pisara.
3. Maaaring gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto.
Pagkatapos, tumawag ng piling mag-aaral upang ibahagi ang kanilang
nabuong konsepto sa klase.
4. Pagkatapos buuin ang batayang konsepto, Pasagutan din ang 2
mahalagang katanungan na maiuugnay sa pag-unlad ng mga mag-aaral
bilang tao.
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Patnubay: Naghanda ang mga manunulat ng mga batayang konsepto
upang magsilbing gabay sa mga guro. Ngunit hindi hinahadlangan ang
mga guro na gumawa ng batayang konsepto o di kaya naman ay mga
karagdagang konsepto na pinaniniwalaan na mahalagan ring maitanim sa
puso at isip ng mga mag-aaral.
Mahalaga lamang na ang bubuuing batayang konsepto ay tumutugon sa
mga sumusunod na pamantayan (EDUP-R):
Enduring. Hindi ito dapat niluluma ng panahon o di kaya naman ay
maaring maaanod sa pagbabago ng panahon.
Discipline-based. Ito ay nangangailangan ng matibay na batayan na mula
sa malalim na pag-aaral o pagsasaliksik. Sa EsP ang mga batayang
disiplina ay Etika at Career Guidance.
Needs Uncoverage. Ito ay mapalalawak pa sa pamamagitan ng
pagtalakay sa mga aralin. Ang malaking konsepto ay maaari pang
mahimay sa maliliit na konsepto.
Potentially Engaging – nararapat na mapukaw nito ang interes at
atensyon ng mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala
kahit pa lumipas ang matagal na panahon.
Relationship between two variables – ito ay dapat na pagsasalaysay ng
relasyon ng dalawang variable. Iwasan ang gumamit ng depinisyon sa
pagbuo ng batayang konsepto.
Halimbawa: Ano ang kabutihang maidudulot ng konsepto sa pagkatao at
buhay ng mga mag-aaral?
Ang isip at kilos-loob ay nagpapabukod-tangi sa tao.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa Pagganap, pahina 29.
2. Tumawag ng isang mag-aaral upang ipabasa ang panuto ganoon din ang
ibinigay na halimbawa na magiging gabay nila sa pagsasagawa ng
pagsasaliksik.
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3. Ipabasa rin ang mga dapat isaalang-alang sa kanilang gagawing
presentasyon sa klase. Tiyakin na malinaw at naunawaan ito ng lahat.
4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang rubric kung paano sila mamarkahan sa
kanilang gagawing presentasyon.
5. Gamit ang pagiging malikhain ng kanilang kaisipan, hayaang maibahagi
ng mga mag-aaral ang kanilang output sa klase.

Pagninilay
1. Sa bahaging ito, mahalaga na magkaroon ng tahimik na kapaligiran upang
mas maging makabuluhan at maunawaan ang mensahe ng sulat mula sa
nanay at tatay.
2. Mas makabubuti rin habang binabasa ang sulat ay may kaakibat na saliw
ng isang instrumental music.
3. Upang mas maging madamdamin ang pagninilay ng mga mag-aaral
maaaring

gamitin

ng

guro

ang

url

ng

youtube

mula

sa

http://www.youtube.com/watch?v=hc-WrzQMjHA. na nabanggit din sa
modyul sa pahina 31 kung may pagkakataon.
4. Pagkatapos basahin ang sulat, gabay ang mga tanong sa pahina 32 ng
modyul, pasagutan sa mga mag-aaral sa kanilang jornal notebook ang
mga katanungan
5. Mahalaga rin na maipagawa sa mga mag-aaral ang kanilang tugon sa
liham ng nanay at tatay sa pamamagitan ng paggawa nila ng sulat sa
kanilang magulang, lolo at lola o iba pang malalapit na kamag-anak,

Pagsasabuhay
1. Pasagutan sa mga mag-aaral sa kanilang jornal notebook ang bahaging
Pagsasabuhay sa pahina 33.
2. Tumawag ng isang mag-aaral upang basahin ang panuto. Pagkatapos,
itanong kung naunawaan ito ng mga mag-aaral.
3. Ipabasa rin ang halimbawa upang magkaroon sila ng gabay sa
pagsasagot ng nasabing gawain.
4. Magpaskil sa pisara ng halimbawa ng tsart na sasagutan ng mga magaaral.
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5. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
gawain gamit ang pormat na nasa pisara.
6. Mahalagang ipaalala sa mga mag-aaral ang kanilang tapat at seryosong
pagsasagot sa tsart na kanilang isasagawa araw-araw.
7. Ipaunawa rin sa kanila na maganda itong panimula upang matulungan sila
na mas mahubog pa ang mga birtud ng paggalang at pagsunod.
8. Pagkatapos nito ay ipagawa sa kanila ang ikalawang bahagi ng
pagsasabuhay.
9. Tumawag ng isang mag-aaral at ipabasa ang paanyaya upang mas
maging malinaw sa lahat ang kanilang gagawin.
10. Ipaliwanag sa mga mag-aaral kung paano nila ito gagawin.
11. Bigyang diin at ipaalala sa kanila na kailangang magkaroon ng target
araw-araw at ang komitment upang maisakatuparan ito.
12. Hayaang ibahagi ng mga mag-aaral ang kanilang mga nagawang kilos na
nagpapakita ng paggalang at pagsunod sa magulang, nakatatanda at may
awtoridad upang mas mahikayat pa ang iba pang kamag-aral na tularan
sila.
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikatlong Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 11:
ANG KAGANDAHANG-LOOB SA KAPWA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pagsunod at paggalang sa magulang, nakakatanda at nasa
kapangyarihan.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga
angkop na kilos sa isang mabuting gawaing tumutugon sa
pangangailangan ng mga maginalized, Ips at differently abled.
Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Naipaliliwanag na dahil sa paglalayong gawing kaayaaya ang buhay
para sa kapwa at makapagbigay ng inspirasyon na tularan ng iba, ang
paggawa ng maganda sa kapwa ay ginagawa nang buong-puso,
tumutugon sa kagustuhan ng Diyos na maglingkod sa kapwa nang
walang kapalit at may pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba.
.
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto

Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos na nagpapakita ng
kagandahang-loob sa kapwa.
Kakayahan

Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga kadahilanan sa pagpapamalas ng
kagandahang-loob sa kapwa.
Kaalaman

Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pagunawa?
Nagugunita ang kagandahang-loob na ginawa sa kapwa at
mga pangangailangan nila na natugunan.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Nagugunita ang

KP1: Pag-enumerate ng mga

kagandahang-loob na ginawa sa

magandang nagawa at

kapwa at mga pangangailangan

pangangailangan natugunan.

nila na natugunan.

KP2: Nasusuri ang mga

KP2: -Self-Analysis: Worksheet

kadahilanan sa pagpapamalas

on Weez-weez
- Magpakatotoo Ka! (Dyad)

ng kagandahang-loob sa kapwa.

KP3: Naipaliliwanag na dahil sa

KP3: - Paghinuha sa batayang

paglalayong gawing kaayaaya

konsepto gamit ang worksheet

ang buhay para sa kapwa at

na may larawan ng mga kamay.
- Pangkatang Pagbabahagi

makapagbigay ng inspirasyon na
tularan ng iba, ang paggawa ng
maganda sa kapwa ay ginagawa
nang buong-puso, tumutugon sa
kagustuhan ng Diyos na
maglingkod sa kapwa nang
walang kapalit at may
pagsasakripisyo para sa

KP4: -Pagganap sa

kapakanan ng iba.

pamamagitan ng “Kabutihan,Ipatrol Mo”
- Pagninilay gamit ang Journal

KP4: Naisasagawa ang mga

notebook

angkop na kilos na nagpapakita

- Pagsasabuhay sa

ng kagandahang-loob sa kapwa.

pamamagitan ng “Tree of Good
Deeds”
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina ng modyul. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa nakaraang aralin tungkol sa pagpapasalamat at
paggalang para sa ikatlong markahan upang maipaunawa sa mga magaaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mamulat ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 11 na nasa loob ng kahon.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya

1. Ipagawa ang gawain Maganda ba ang iyong Kalooban sa bahagi ng
Paunang Pagtataya sa mga mag-aaral sa pahina 3 ng Modyul 11.
2. Ipabasa sa mag-aaral ang panuto 1 at 2.
3. Tanungin ang buong klase kung may kinakailangan na linawin sa mga
Panuto nabanggit.
4. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa ang
pagsagot sa tseklis sa pahina 2.
5. Ipagawa ang nasa panuto bilang 2 sa pahina 3.
6. Bilang isang guro, maaari mong dagdagan ng paliwanag ang nakasaad na
interpretasyon sa pahina 3.
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B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1- Maalaala Mo Kaya Sila? sa bahaging Pagtuklas
ng Dating Kaalaman sa mga mag-aaral sa pahina 5-6 ng Modyul 11.
2. Siguraduhin na ang bawat mag-aaral ay may dalang kagamitan. (Ang
pagdadala ng kagamitan ay dapat naiatas ilang araw bago ang
nakatakdang araw ng paggawa.)
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain, bigyan ng karagdagang oras para sagutin ang mga
katanungan sa pahina 6, sa ibaba ng panuto bilang 6.
5. Pagnakatapos na sa gawain, ilahad sa mag-aaral kung sa paanong
paraan ito mamarkahan.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2- Dyad (Friends Tayo) sa bahagi pa rin ng
Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa pahina 6.
2. Ipabasa sa isang mag-aaral ang isinasaad sa panuto at mga gabay na
katanungan sa pagda-dyad at saka sabihin: Mayroon bang kailangang
linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 5-10 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang dyad.
4. Pagkatapos ay basahin ng malakas at sabay-sabay ang naka-kahong
talata.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAGUNAWA

Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa
mga gawaing natapos na sa panimula ng modyul 11. Mahalagang
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mapagugnay-ugnay ang natapos na gawain para mapaghandaan ang
susunod na bahagi.

Gawain 1
1. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto para sa Weez weez. Siguraduhin
na ang ibang mag-aaral ay nakakasabay sa pagbasa ng panuto at saka
sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa Panuto?
2. Ilahad o ipaalam sa mag-aaral ang scoring guide para sa Gawain 1 na
nasa pahina 9.
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mag-aaral upang matapos ang gawain.
(Maaaring i-set ng guro ang mood o ambiance ng silid-aralan para sa
gawaing ito sa pamamagitan ng pagpapakinig nang instrumental music o
musika na makakapa-antig ng kaluluwa.)
4. Matapos ang gawain ito, ipaalala sa mag-aaral ang ilang katanungan sa
huli ng gawain.

Gawain 2
1. Ipahanda sa mag-aaral ang kanilang kuwaderno sa Edukasyon sa
Pagpapakatao para sa gawaing Magpakatotoo Ka!
2. Ipabasa ang panuto sa pahina 9 at ang mga katanungan kinakailangan
nilang sagutan sa pahina 10.
3. Itanong: Mayroon bang kailangang linawin sa Panuto?
4. Bigyan ng 10-15 minuto ang mag-aaral para matapos ang gawain ito.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin isang araw bago simulan ang Modyul
11.
Pampangkat
1. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 10-16. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
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2. Matapos ang 15 minuto ay pangkatin sa pitong grupo (ito ay base pitong
sub-topic ng Pagpapalalalim mula sa Mga Kaganapan sa Kasalukuyan
hanggang sa Hangganan ng Kabutihan) ang mga mag-aaral. Tiyaking
hindi hihigit sa sampu ang bilang ng kasapi sa pangkat.
3. Bigyan ng tig-kakalahating bahagi ng Manila Paper ang bawat grupo.
Maglaan din ng pangkulay o panulat na kagamitan para may magamit ang
bawat pangkat. Hayaang magtalaga ang mga mag-aaral ng lider at
tagapag-ulat.
4. Sa unang 10 minuto, ang pangkat ay magtatalakayan ukol sa naunawaan
nila sa kanilang binasa at itinalagang paksa. Himukin ang bawat kasapi ng
pangkat na magbahagi.
5. Sa kasunod na 10 minuto, ang pangkat, gamit ang Manila Paper ay
gagawang ng buod ukol sa natalakay nila. Maaaring isa-larawan o kahit sa
anong pamamaraan ( suwestiyon: pagbuo ng Acronym, web illustration,
etc.).
6. Sundan ng pag-uulat. Bigyan lamang ng 3 minuto ang tagapag-ulat ng
bawat pangkat.
7. Basahin ang testimonya at sanaysay sa pahina 16.
8. Pasagutan ang mga tanong sa pahina 17.

Pang-indibidwal
1. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 10-15.
2. Magpa-gawa ng balangkas ayon sa naunawaang sanaysay.
3. Himukin ibahagi ito sa kamag-aral o sa kaibigang malapit.
4. Para mapalalim, ipabasa ang pahina 15-16 at sagutan ang tanong sa
pahina 17.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ilahad sa mag-aaral ang pagkakasunod ng mga pinagdaanang gawain at
talakayan. Maaring tumawag ng ilang mag-aaral upang sa kanila
manggaling ang paglalahad.
2. Ipagawa ang paghinuha ng Batayang Konsepto sa pamamagitan ng
larawan sa pahina 17. (Maaaring magbigay ng sipi nito sa bawat mag-
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aaral para ito ay makolekta at mabasa ng guro pagkatapos ng oras ng
klase.
3. Matapos ang paghinuha, magkaruon ng pangkatang pagbabahagi ukol sa
Batayang Konsepto.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa ang “Kagandahang-loob, Ipatrol Mo”.
2. Ipabasa ang panuto sa at sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
3. Ipaalam ang rubric para sa gawain ito na nasa pahina 18-19.
4. Magbuo ng grupo na may 3-4 na kasapi.
5. Talakayin kung kailan ito sisimulan gawin at kailan ito maaring i-present sa
klase.

Pagninilay
1. Ipagawa ang Pagninilay.
2. Ipabasa ang panuto sa pahina 19.
3. Bigyan ng diin ang magiging nilalaman ng kanilang pagninilay na isusulat
sa kanilang journal. Ilahad sa kanila ang rubric sa pahina 20.
4. Bigyan ng sapat ng oras (10-15 minuto) para maisulat ang napagnilayan.

Pagsasabuhay
1. Ilahad sa mag-aaral na may dalawang gawain para sa pagsasabuhay- ang
isa ay pangkatan at ang ikalawa ay indibidwal.
2. Ipabasa ang panuto sa pahina 21 para sa pangkatang gawain. (maaaring
ibigay itong pangkatang gawain bilang takdang aralin)
3. Talakayin ang rubric para sa paggawa ng “Tree of Good Deeds”.
4. Itanong sa mag-aaral kung may nais silang linawin sa gawain ito.
5. Bigyan ng sapat na panahon upang makagawa ng “tree”
6. Pagnatapos na ang “Tree” maaari ng isinunod ang pang-indibidwal na
gawain.
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7. Ipabasa ang panuto sa pahina 23. Ilahad ang rubric para sa indibidwal na
pagsasabuhay gamit ang “Tree of Good Deeds”.
8. BIgyan ng panahon na unawain ng mag-aaral ang gawain na ito.
9. Ipagawa ang indibidwal na pagsasabuhay. Talakayin na hindi lamang sa
kasalukuyang markahan gagawin ito ngunit hanggang sa susunod na
taon.
10. Ipagbilin na may “follow-up” na mangyayari sa susunod na taon para sa
asignatura ng Edukasyon sa Pagpapakatao.

- Sa pagtatapos, ibigay ang buod ng kaganapan sa modyul 11.
- Maaaring maghanda ang guro ng isang visual presentation.
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikatlong Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 12:
KATAPATAN SA SALITA AT GAWA
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa katapatan
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ang mga angkop na kilos sa
pagsasabuhay ng katapatan sa salita at gawa
Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon
ng pananagutan sa katotohanan at mabuti/matatag na konsensya. Ito ay
may layuning maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya gabay
ang diwa ng pagmamahal.
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Napangangatwiranan na: Ang pagiging tapat sa salita at gawa ay
pagpapatunay ng pagkakaroon ng pananagutan sa katotohanan at
mabuti/ matatag na konsensya. Ito ay may layuning maibigay sa kapwa
ang nararapat para sa kanya gabay ang diwa ng pagmamahal.
Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Nakikilala ang:
a. kahalagahan ng katapatan
b. mga paraan ng pagpapakita ng katapatan
c. bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Nakikilala ang:

KP1: Honesty gameboard

a. kahalagahan ng katapatan

Panood ng video na nagpapakita

b. mga paraan ng

ng mga pamamaraan sa

pagpapakita ng katapatan

pagpapakita ng katapatan

c. bunga ng hindi
pagpapamalas ng
katapatan.

KP2: Nasusuri ang mga umiiral na
paglabag ng mga kabataan sa

KP2: Pagtatayo ng isang Honesty

katapatan

Store

KP3:Napangangatwiranan na:

KP3: Paghinuha ng Batayang

Ang pagiging tapat sa salita

Konsepto gamit ang graphic

at gawa ay pagpapatunay ng

organizer

pagkakaroon ng pananagutan
sa katotohanan at mabuti/
matatag na konsensya. Ito ay
may layuning maibigay sa
kapwa ang nararapat para sa
kanya gabay ang diwa ng
pagmamahal.

KP4: Naisasagawa ang mga mga

KP4: Pagtatala ng sariling

angkop na kilos sa pagsasabuhay

kuwento ng katapatan at kuwento

ng katapatan sa salita at gawa

ng katapatan na nasaksihan mula
sa kapwa
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1 ng Modyul 12. Mahalagang maiugnay
ang kasalukuyang modyul sa nakaraang aralin upang maunawaan ng mga
mag-aaral ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga nagdaang aralin tungo
sa pag-unawa sa kasalukuyang aralin.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Kasanayang Pampagkatuto

1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Mahalagang Tanong sa pahina 1.

Maaaring kuhanin sa mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa tanong
na ito upang mataya kung mayroon na ba silang malalim na pag-unawa sa
aralin o wala pa.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1-2. Isa-sahin ang mga layuning

pampagkatuto para sa aralin.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Layuning Pampagkatuto

Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Layuning Pampagkatuto ang
kabuuan ng K.P.3 upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga magaaral ang Batayang Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng
mga gawain at kabuuan ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang
batayang konsepto.
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Paunang Pagtataya

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa pahina 2-4.
2. Ipabasa sa mga mga-aaral ang panuto na nasa pahina 2.
3. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at
pasagutan sa kanila ang pagsusulit.
4. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito.
5. Pagkatapos, iwasto ang kanilang mga sagot gamit ang kalakip na gabay
sa tamang sagot
6. Ipaunawa sa mga mag-aaral na ang nakuhang marka sa paunang
pagtataya ay gagamitin lamang upang tayahin ang kanilang dating
kaalaman at hindi gagamitin na batayan sa pagmamarka.
7. Maaaring ibigay ang katulad na pagtataya sa pagtatapos ng modyul.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 4 ng Modyul 12. (Maaari rin itong itong ibigay
bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral
ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Kung ipagagawa ang gawain sa silid, tiyakin na naiatas sa mga mag-aaral
ang pagdadala ng mga kinakailangang kagamitan para sa gawain.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Maging bukas sa mga tanong ng mag-aaral.
5. Magpaskil sa pisara ng katulad na halimbawa o di kaya naman ay
magdala ng tunay na snakes and ladders game board.
6. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral.
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7. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain, maging ang pagbabahagi ay pasagutan ang mga tanong sa
bilang 5, pahina 5.
8. Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng
mag-aaral. Ipaskil sa pisara ang rubric sa pagtataya ng gawain.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
pahina 6.
2. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto
3. Bigyang-diin ang mahahalagang punto na kailangan nilang tingnan sa
panonooring video clip. Ipabasa ito nang isa-isa sa mga mag-aaral. Maaari
rin naman ipaskil ang mga tanong na ito sa pisara upang magamit ng
mag-aaral na gabay.
4. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang mapanood ang
video.
5. Matapos ito ay bigyan muli ng panahon ang mga mag-aaral upang
gumawa ng malikhaing ulat tungkol sa napanood.
6. Maaari rin itong ibigay bilang takda upang maipagamit sa mga mag-aaral
ang internet sa pagsasagawa ng gawain. Ipaskil sa pisara ang mga
website na kanilang magagamit sa gawain.
7. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa gawaing ito upang maiugnay ito sa
mga susunod na gawain.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA
1. Ipagawa ang gawain sa pahina 6-7 ng Modyul 12.
2. Atasan ang mga mag-aaral na magdala ng mga sumusunod:
a. Biskwit
b. Kendi
c. Juice
d. Cupcakes, atbp na maaaring ilagay sa honesty store
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3. Mamili ng isang istratehikong lugar sa paaralan kung saan maaaring
ilagay ang honesty store.
4. Ipabasa sa mga mag-aaral nang tahimik ang panuto sa isasagawang
gawain.
5. Matapos ito ay ipunin ang lahat ng mga dala ng mag-aaral na paninda sa
honesty store.
6. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsasaayos ng tindahan.
7. Bigyan ng sapat na panahon ang pagbubukas ng tindahan. Tiyakin na
napiling mabuti ang mag-aaral na magbabantay sa kaganapan sa
tindahan.
8. Ibigay bilang takda ang pagsasagawa ng panayam sa mga mag-aaral na
bumili sa tindahan at ang pagsusulat sa journal ng kanilang mga naging
obserbasyon sa gawain. Hikayatin ang mga mag-aaral na gumamit ng
internet sa paggawa ng journal mula sa website na nakatala sa modyul.
9. Matapos ang lahat ng mga gawain ay pasagutan sa mga mag-aaral ang
mga tanong sa bilang , pahina 7.
10. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Ibigay ang katulad na tanong nasa unang bahagi ng sanaysay.
2. Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng ilang mga karanasan.
Maging bukas muna sa pagtanggap ng kanilang mga kuwento upang
magamit na batayan sa isasagawang pagtalakay.
3. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 8-17. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay. Maaari namang gumawa ng
presentasyon o i-record and sanaysay upang mas makapukaw ng interes
at atensyon ng mga mag-aaral.

159

4. Maaaring atasan ang mga mag-aaral na ilahad sa klase ang kanilang
pagkaunawa sa kanilang binasa sa pamamagitan ng iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
5. Matapos

mabigyan

ng

pagkakataon

ang

lahat

ng

pangkat

na

makapagbahagi ay itanong ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang
Iyong Pag-unawa sa pahina 17.
6. Mahalagang tiyakin na sa bahaging ito ay handa na ang mga mag-aaral
sa paghinuha ng batayang konsepto. Maaaring magdagdag ng mga
tanong kung ito ang makatutulong upang mas mahinuha ng mga magaaral ang konsepto.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 17 at sabihin:
Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa modyul o
maaari rin naming lumikha ng sariling graphic organizer.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.
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Patnubay: Naghanda ang mga manunulat ng mga batayang konsepto upang
magsilbing gabay sa mga guro. Ngunit hindi hinahadlangan ang mga guro na
gumawa ngbatayang konsepto o di kaya naman ay mga karagdagang konsepto
na pinaniniwalaan na mahalagan ring maitanin sa puso at isip ng mga magaaral.
Mahalaga lamang na ang bubuuing batayang konsepto ay tumutugon sa mga
sumusunod na pamantayan (EDUP-R):
Enduring. Hindi ito dapat niluluma ng panahon o di kaya naman ay maaring
maaanod sa pagbabago ng panahon.
Discipline-based. Ito ay nangangailangan ng matibay na batayan na mula sa
malalim na pag-aaral o pagsasaliksik. Sa EsP ang mga batayang disiplina ay
Etika at Career Guidance.
Needs Uncoverage. Ito ay mapalalawak pa sa pamamagitan ng pagtalakay sa
mga aralin. Ang malaking konsepto ay maaarin pang mahimay sa maliliit na
konsepto.
Potentially Engaging – nararapat na mapukaw nito ang interes at atensyon ng
mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala kahit pa lumipas ang
matagal na panahon.
Relationship between two variables – ito ay dapat na pagsasalaysay ng relasyon
ng dalawang variable. Iwasan ang gumamit ng depinisyon sa pagbuo ng
batayang konsepto.
Halimbawa: Ano ang kabutihang maidudulot ng konsepto sa pagkatao at buhay
ng mga mag-aaral?
Ang isip at kilos-loob ay nagpapabukod-tangi sa tao.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
18-19.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa. Itanong: Mayroon bang nais na linawin sa panuto?
3. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ihayag ang kanilang mga
paglilinaw.
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4. Magpaskil sa pisara ng katulad na honesty meter upang mas maging
nadali para sa mga mag-aaral ang pagsasagawa ng unang bahagi ng
gawain.
5. Matapos makagawa ng sariling honesty meter ang mga mag-aaral ay
bigyan sila ng sapat na panahon upang isulat sa baba nito ang maikling
paliwanag kung bakit ito ang ibinigay na marka sa sarili.
6. Ipaskil sa pisara ang halimbawa ng tsart na gagamitin sa ikalawang
bahagi ng gawain.
7. Tiyaking malinaw ang panuto sa mga mag-aaral sa bahaging ito.
8. Matapos ang pagsasagawa ng gawain sa loog ng isang lingo ay atasan
silang gumawa ng pagninilay na maglalaman ng mga naging karanasan
sa pagsasabuhay ng mga itinalang hakbang sa pagpapatatag ng sarili sa
pakikipaglaban para sa katapatan.
9. Ipaskil sa pisara ang rubric na gagamitin sa pagmamarka upang maging
malinaw sa mga mag-aaral ang gagamiting pamantayan.

Pagninilay
1. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin namang
magdala ng sariling computer upang maipakita sa mga mag-aaral ang
mga hakbang sa paggamit ng website. Kung hindi man ito posible ay
inilagay naman sa modyul ang mga hakbang sa paggamit ng website.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 19-20.
Pagkatapos, sabihin: Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
gawain.
4. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
6. Mahalagang tapusin ang bahaging ito sa pamamagitan ng paglalahat sa
mga ibinahaging pagninilay at sa pagbalik sa batayang konsepto.
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Pagsasabuhay
1. Ipagawa ang bahaging Pagsasabuhay sa pahina 20 ng module 12.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto sa loob ng 3-5 minuto.
Tiyakin na malinaw sa lahat ang panuto.
3. Ipagawa ang gawain sa loob ng isang linggo.
4. Hayaang magbahagi sa klase ang ilang mga mag-aaral ng kanilang sariling
kuwento ng katapatan at maging ang kanilang mga nasaksihang kuwento
ng katapatan.
5. Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang naidulot na pagbabago sa
kanilang sarili ng kanilang mga karanasan sa pagsasagawa ng gawain.
6. Matapos ang isang linggo ay pagawain ang mga mag-aaral ng pagninilay
batay sa ginawang truth log.

Karagdagang pahina:
Gabay sa pagwawasto ng Paunang Pagtataya

1. C

6. C

2. C

7. B

3. B

8. C

4. D

9. D

5. A

10. A
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F. MGA HALIMBAWANG RUBRIC
Rubrics para sa Honesty Game Board
Kraytirya

4

3

2

1

Bilang ng mga
larawan nagpapakita
ng katapatan at
kawalan ng katapatan

Nakapaglagay ng 10 o Nakapaglagay ng 7-9 na Nakapaglagay ng 4-6 na
mahigit pang larawan na larawan na nagpapakita larawan na nagpapakita
nagpapakita ng
ng katapatan at kawalan ng katapatan at kawalan
katapatan at kawalan ng
ng katapatan
ng katapatan
katapatan

Nakapaglagay ng 1-3
larawan na
nagpapakita ng
katapatan at kawalan
ng katapatan

Pagiging tugma ng
larawang ginamit

Ang lahat ng larawan na
ginamit ay tugma sa
hinihingi ng gawain

Mayroong 5 o mahigit
pang larawan na hindi
tugma sa hinihingi ng
gawain

Sukat ng ginawang
honesty game board

Nasunod ang kabuuang
sukat na nakasaad sa
panuto

Malinis at maayos ang
pagkakagawa at
disensyo

Malinis at maayos ang
pagkakagawa at
disenyo ng buong
honesty game board

Mayroong 1 -2 larawan
na hindi tugma sa
hinihingi ng gawain

Mayroong 3-4 na
larawan na hindi tugma
sa hinihingi ng gawain

Hindi nasunod ang
kabuuang sukat na
nakasaad sa panuto
May ilang bahagi ng
gameboard na hindi
malinis at maayos ang
pagkakagawa at
disensyo
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Malinis ngunit hindi
maayos ang
pagkakadisenyo ng
honesty game board

Hindi malinis at
maayos ang
pagkakagawa at
disensyo ng kabuuan
ng honesty game
board

Rubrics para sa Pagsusuri ng Isang Video na Nagpapakita ng mga Gawaing Nagpapakita ng Katapatan

Kraytirya

4

3

2

Nilalaman ng
obserbasyon sa
napanood na video

Nakita ang lahat ng mga Nakita ang 4 na punto
puntong nakasaad sa
panuto

Mga palatandaan ng
katapatan na nasa
video

Nakita ang lahat ng
Nakita ang halos lahat
Kaunti lamang ang
palatandaan ng
ng palatandaan ng
nakitang palatandaan
katapatan na nasa video katapatan na nasa video ng katapatan na nasa
video

Walang nakitang
palatandaan ng
katapatan na nasa
video

Nakagawa ng
komprehensibo at
malikhaing ulat

Komprehensibo at
malikhain ang kabuuan
ng ulat

Hindi komprehensibo
at hindi malikhain ang
kabuuan ng ulat

Mahalagang mensahe
ng katapatan mula sa
video

Makabuluhan ang
Hindi gaanong
Kakaunti lamang ang
Walang kaugnayan sa
ibinahaging mensahe ng makabuluhan ang
mensahe na kaugnay sa katapatan ang
katapatan mula sa video ibinahaging mensahe ng katapatan
ibinahaging mensahe
katapatan mula sa video

Komprehensibo at
malikhain ang halos
kabuuan ng ulat
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Nakita ang 3 punto

1

Komprehensibo ngunit
hindi malikhain ang
ginawang ulat

Nakita ang 1-2 punto

Rubrics para sa Honesty Store
Mamarkahan bilang pangkat
Kraytirya

Journal

4

3

2

1

Ang kabuuan ng nilalaman
ng journal ay kaugnay ng
paksa
Ang nilalaman ng journal
makabuluhan ang
pagkakaayos ng mga
ideya

Karamihan ng nilalaman
ng journal ay kaugnay ng
paksa
Karamihan sa nilalaman
ng journal ay
makabuluhan ang
pagkakaayos ng mga
ideya
Nakapupukaw ng pansin
ang karamihan sa
nilalaman ng journal dahil
sa mga kalakip nitong
makatotohanang mga
halimbawa

Ang ilan sa nilalaman ng
journal ay kaugnay ng
paksa
Ang ilan sa nilalaman ng
journal ay makabuluhan
ang pagkakaayos ng mga
ideya

Hindi kaugnay ng paksa
ang kabuuan ng
nilalaman ng journal
Hindi makabuluhan ang
pagkakaayos ng mga
ideya sa kabuuan ng
journal

Nakapupukaw ng pansin
ang ilan sa nilalaman ng
journal dahil sa mga
kalakip nitong
makatotohanang mga
halimbawa

Hindi nakapupukaw ng
pansin ang nilalaman ng
journal at walang kalakip
na mga halimbawa

Nakuha ang karamihan sa
makabuluhang mensahe
ng isinagawang gawain
Nakapanayam ng 4 na
mag-aaral na bumili sa
tindahan

Nakuha ang ilan sa mga
makabuluhang mensahe
ng isinagawang gawain
Nakapanayam ng 3 magaaral na bumili sa
tindahan

Hindi nakuha ang
mensahe ng gawain

Nakapaglagay ng 15 – 19
na mga paninda

Nakapaglagay ng 10-14
na paninda

Nakapaglagay ng 5-9 na
mga paninda

Nakapupukaw ng pansin
ang kabuuan ng nilalaman
ng journal dahil sa mga
kalakip nitong
makatotohanang mga
halimbawa
Mensahe ng Gawain

Panayam sa mga bumili
sa tindahan

Bilang ng mga paninda
na nailagay sa honesty
store

Nakuha ang kabuuan ng
makabuluhang mensahe
ng isinagawang gawain
Nakapanayam ng 5 o
mahigit pang mga magaaral na bumili sa
tindahan
Nakapaglagay ng 20 o
mahigit pang paninda
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Nakapanayam ng 1 -2
mag-aaral na bumili sa
tindahan

Rubrics para sa Paghinuha ng Batayang Konsepto gamit ang Graphic Organizer

Kraytirya

4

3

2

1

Paghinuha ng
batayang konsepto

Nahinuha ang batayang
konsepto nang hindi
ginagabayan ng guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ng may
kaunting paggabay ng
guro

Nahinuha ang batayang
konsepto ngunit
kailangan ng labis na
paggabay ng guro

Nahinuha ang
batayang konsepto sa
paggabay ng guro sa
kabuuan nito

Pagpapaliwanag ng
konsepto

Malinaw na
naipaliwanag ang lahat
ng mahahalagang
konsepto

Mayroong isang
konsepto na hindi
malinaw na
naipaliwanag

Mayroong dalawang
konsepto na hindi
naipaliwanag

Mayroong tatlo o higit
pang konsepto na
hindi naipaliwanag

Paggamit ng graphic
organizer

Nakalikha ng sariling
graphic organizer na
ginamit upang maibigay
o maibahagi ang
batayang konsepto

Ginamit ang graphic
organizer na nasa
modyul at maayos na
naibigay ang batayang
konsepto gamit ito

Nakalikha ng sariling
graphic organizer ngunit
hindi malinaw na
naibigay o naibahagi
ang batayang konsepto
gamit ito

Ginamit ang graphic
organizer na nasa
modyul ngunit hindi
malinaw na naibigay o
naibahagi ang
batayang konsepto
gamit ito
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Rubric para sa ginawang Truth Log

Kraytirya

4

3

2

1

Nakapagtala ng 10 o
mahigit pang pansariling
kuwento ng katapatan

Nakapagtala ng 7-9 na
pansariling kuwento ng
katapatan

Nakapagtala ng 4-6 na
pansariling kuwento ng
katapatan

Nakapagtala ng 1-3
pansariling kuwento
ng katapatan

Nakapagtala ng 10 o
mahigit pang kuwento
ng katapatan na
nasaksihan mula sa
kapwa

Nakapagtala ng 7-9 na
kuwento ng katapatan
na nasaksihan mula sa
kapwa

Nakapagtala ng 4-6 na
kuwento ng katapatan
na nasaksihan mula sa
kapwa

Nakapagtala ng 1-3
kuwento ng katapatan
na nasaksihan mula
sa kapwa

Makabuluhang
mensahe na nakuha
mula sa gawain

Makabuluhan at may
kaugnayan sa paksa
ang mensaheng nakuha
mula sa gawain

Makabuluhan ang
mensaheng nakuha sa
gawain ngunit may ilan
na hindi kaugnay ng
paksa

Hindi gaanong
makabuluhan ng
mensaheng nakuha sa
gawain at may ilang na
hindi kaugnay ng paksa

Hindi makabuluhan
ang mensaheng
nakuha sa gawain at
hindi kaugnay ng
paksa

Naisagawa ang
gawain sa loob ng
isang linggo

Naisagawa ang gawain
sa loob ng isang linggo

Kaisagawa ang gawain
sa loob ng 5-6 na araw

Naisagawa ang gawain
sa loob ng 3-4 na araw

Naisagawa ang
gawain sa loob ng 1-2
araw

Pansariling kuwento
ng katapatan

Kuwento ng katapatan
na nasaksihan sa
kapwa
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikaapat na Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 13:
Ang Sekswalidad ng Tao
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto

Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa sekswalidad ng tao.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang tamang
kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang
nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bokasyon
na magmahal.
Batayang Konsepto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang tamang kilos bilang paghahanda sa susunod na yugto
ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng
kanyang bokasyon na magmahal
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang ilang napapanahong isyu ayon sa tamang pananaw sa
sekswalidad
Kakayahan
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sekswalidad
Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sekswalidad ay mahalaga
para sa paghahanda sa sususnod na yugto ng buhay ng isang
nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad sa kanyang bokasyon na
magmahal-ang pag-aasawa o ang pag-aalay sa sarili sa paglilingkod sa
Diyos.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP 1: Natutukoy ang tamang

KP 1: Pagsulat ng kahulugan ng

pagpapakahulugan sa

pagmamahal.

sekswalidad

Paglalahad ng tamang
pananaw sa sekswalidad
kaugnay ng pag-aasawa

KP 2: Nasusuri ang ilang

aasawa o ang pag-aalay ng

KP 2: Pagsusuri ng mga isyu
kaugnay ng maling pananaw
sa sekswalidad (pre-marital
sex, teenage pregnancy,
abortion, at pornograpiya) sa
pamamagitan ng pagsusuri at
pagtalakay ng anekdota at
artikulo, kasama ang mga
kamag-aral sa pamamagitan
ng think-pair-share at
brainstorming
:Paglilinaw ng mga tamang
pananaw at paraan sa
pakikipag-ugnayan sa katapat
na kasarian sa pamamagitan
ng pagsangguni sa
nakatatanda at mga awtoridad
dito sa pamamagitan ng
panayam

sarili sa paglilingkod sa

KP 3: Pagpapaliwanag ng Batayang

napapanahong isyu ayon sa
tamang pananaw sa
sekswalidad
KP 3: Nahihinuha na ang
pagkakaroon ng tamang
pananaw sa sekswalidad ay
mahalaga para sa
paghahanda sa susunod na
yugto ng buhay ng isang
nagdadalaga at nagbibinata,
at sa pagtupad niya sa
kanyang bokasyon na
magmahal – ang pag-

Konsepto gamit ang graphic

Diyos.

organizer
KP 4: Naisasagawa ang tamang

KP 4:

kilos bilang paghahanda sa

Pagganap: Pagtatala ng mga

susunod na yugto ng buhay

gawaing maaring isagawa bilang

bilang nagdadalaga at

paghahanda sa bokasyon sa

nagbibinata at sa pagtupad

pagmamahal (New Year’s

niya ng kanyang bokasyon

resolution)

na magmahal

Pagninilay: Pagsagot sa tanong na
“Paano makatutulong ang napiling
kurso o karera sa pagtupad ng
bokasyon sa pagmamahal?”
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Pagsasabuhay
Pagsasagawa ng isang pagkilos
bilang kampanya laban sa mga

III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa nakaraang mga aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 14 na nasa loob ng kahon sa naunang
pahina.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya

1. Ipabasa ang panuto para sa Paunang Pagtataya sa pahina 2.
2. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto.
3. Pasagutan ang bilang 1 hanggang 7.
4. Ipabasa ang panuto sa ikalawang bahagi ng paunang pagtataya sa pahina
3.
5. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto.
6. Pasagutan ang nalalabing mga bilang
7. Ipaskil ang tamang mga sagot sa Paunang Pagtataya
8. Hayaang markahan ng mga mag-aaral angn kanilang sarili
9. Bilangin kung ilan ang nakakuha ng higit sa sampung tamang sagot.
10. Kung karamihan ay nakakuha ng mahigit sa sampu (80 % hanggang
100%), maaaring hindi kailangan pa ang mga gawain sa pagtuklas ng
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dating kaalaman at paglinang. Maaari nang tumungo sa bahaging
Pagpapalalim.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipasuri ang mga comic strips sa pahina 5 gamit ang tsart sa pahina 6.
2. Pangunahan ang talakayan ng mga naging pagsusuri gamit ang mga
tanong sa pahina 6.
Sa pagsusuri sa unang comic strip ay inaasahang makikilala ng
mga mag-aaral na maaring magkaiba ang kanilang pananaw sa
sekswalidad sa kanilang ikinikilos o ginagawa. Mahalaga ring matuklasan
nila kung bakit hindi nagkakatugma ang kanilang ginagawa sa kanilang
pananaw.

Sa pagsusuri sa ikalawang comic strip ay inaasahang makikilala ng
mga mag-aaral na nakabatay sa kanilang pananaw sa sekswalidad ang
kanilang pakikitungo sa katapat na kasarian.

Gawain 2
1. Ipaskil sa pisara ang pangako sa kasal sa pahina 6. Ipabasa ito sa mga
mag-aaral.
2. Itanong: (Makatutulong din kung ipapaskil ang mga tanong na ito sa
pisara)


Bilang paghahanda sa hinaharap, paano ka magiging karapat-dapat sa
mga pangakong ito? Ipaliwanag.



Ano ang implikasyon ng unang pangungusap sa desisyon sa
kalinisang puri? Sa iyong pananaw sa sekswalidad? Bakit?

3. Pangkatin ang mga mag-aaral. Hayaan silang pumili ng lider ng grupo.
Pangungunahan ng lider ang talakayan ng kanilang mga naging sagot sa
tanong.
4. Agapan ang mga maaring maging kahirapan o balakid sa pagsagot.
Halimbawa: Mahalagang maibigay sa mag-aaral ang kahulugan o ibig
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sabihin ng kasal ayon sa naging pagtalakay dito sa unang markahan (G8
SLM 1: Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon).
5. Bigyan ang bawat pangkat ng Manila Paper at Marker at dito ipasulat ang
sagot ng pangkat sa mga tanong.
6. Ipaulat ang mga naging sagot ng pangkat sa tanong.

Pagtataya
1. Pasagutan ang mga tanong para sa pagtataya sa pahina 7.
2. Isulat sa pisara ang kanilang mga naging sagot.
Ang technological gap o agwat teknolohikal ay ang pagkakaiba ng
mayroong computer at high tech na mga gamit at iyong mga wala nito; ito ang
agwat sa pagitan ng mga sagana sa impormasyon at ang salat dito dahil sa
pagkakaroon o kawalan ng access sa teknolohiya.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA
Gawain 1
1. Ipaskil ang mga gabay na tanong sa pisara. Basahin ang mga ito.
2. Ipabasa ang mga anekdota sa pahina 7.
3. Pumili ng ilang mag-aaral (volunteers)
4. Ipasadula sa napiling mag-aaral ang 2 anekdota
5. Pangunahan ang pagtalakay sa mga sagot sa mga gabay na tanong
6. Pasagutan sa mga mag-aaral ang mga gabay na tanong sa kanilang
kuwaderno.
7. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maghanap ng kapareha.
8. Bigyan sila ng panahon upang talakayin ang kanilang mga naging sagot.
9. Ipasulat sa kuwaderno ang kanilang mga naging sagot
Inaasahang sa bahaging ito ay magkakaroon ng linaw sa mag-aaral na
ang pakikipag-ugnayang sekswal ay isinasagawa ng may kalayaan o hindi
ipinipilit, may buong pagtitiwala, sapagkat ito ay pagbibigay ng buong sarili o
pagkatao sa kapwa bungsod ng tunay na pagmamahal.
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Gawain 2
1. Ipaskil ang mga gabay na tanong sa pisara. Basahin ang mga ito.
2. Ipabasa ang mga artikulo sa pahina 9 - 12.
3. Pasagutan sa mga mag-aaral ang mga gabay na tanong sa kanilang
kuwaderno.
4. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpangkat-pangkat sa
lima.
5. Bigyan sila ng panahon upang talakayin ang kanilang mga naging sagot.
6. Bigyan ng manila paper at pentel pen ang mga mag-aaral, papunan ang
brainstorming web batay sa kanilang naging pagtalakay
7. Ipaulat ang naging resulta ng talakayan gamit ang brainstorming web
Sa gawaing ito, inaasahang mauunawaan ng mga mag-aaral na ang
mga maling pananaw sa sekswalidad ay maaring magtulak sa isang tao na
gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang dignidad bilang tao. Dahil sa mga
maling pananaw sa sekswalidad ang tao ay maaring tingnan bilang isang
bagay, sikilin ang kanyang kalayaang piliin ang mabuti at gawing manhid ang
konsensya sa dikta ng tama at makatwirang pag-iisip.

Pagtataya
Gawain 3
1. Ipabasa ang mga babasahin sa pahina 13-14 (Makatutulong din kung ang
babasahin ay nakapaskil o nakasulat sa pisara)
2. Tumawag ng ilang babaeng mag-aaral upang basahin sa harapan ang
bahagi ng babasahin na tumutukoy sa mga kababaihan
3. Tumawag ng ilang lalaking mag-aaral upang basahin sa harapan ang
bahagi ng babasahin na tumutukoy sa mga kalalakihan
4. Pangunahan ang talakayan gamit ang mga gabay na tanong.
5. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maghanap ng kapareha.
6. Bigyan sila ng panahon upang talakayin ang kanilang mga naging sagot.
7. Ipasulat sa kuwaderno ang kanilang mga naging sagot
Sa pamamagitan ng pagsusuri sa babasahin ay inaasahang
makabubuo ang mga mag-aaral ng kanilang sariling mga pahayag
bilang responsableng lalaki o babae sa kanilang pakikipag-ugnayan sa
katapat na kasarian.
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Gawain 4
Paalala: Ang gawaing ito ay maaaring ibigay nang mas maaga.
Nararapat na bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang
maisagawa ang proyekto. Maari ring gawing pangkatang proyekto ang
gawaing ito.
1. Basahin ang panuto
2. Ipaskil sa pisara ang Mga Hakbang sa Paggawa ng Panayam at ang
pormat na gabay sa pakikipagpanayam
3. Ipaskil ang rubric para sa pagtataya ng ginawang ulat. Bigyan din sila ng
sipi nito
4. Ipaulat sa klase ang mga resulta ng ginawang panayam. Kung ito ay
pangkatang gawain, pag-ulatin ang lahat ng grupo. Kung ito ay indibidwal
na gawain, pumili lamang ng ilang mag-uulat.
5. Pangunahan ang talakayan. Gamiting gabay ang mga tanong sa pahina
16.
6. Pasagutan sa reflection journal ang tanong na “Mahalaga ba ang
pagsangguni sa pagbubuo ng tamang pananaw sa sekswalidad?”
Layunin ng gawaing ito na mabigyang halaga sa mga kabataan
ang pagsangguni sa mga nakatatanda at awtoridad pagdating sa
paglilinaw sa mga isyu at usaping may kinalaman sa sekswalidad.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim
2. Papiliin ang bawat pangkat ng lider
3. Ipaskil ang panuto at kraytirya sa paggawa ng poster:
Panuto: Gamit ang mga cartolina, lapis, pentel pens at pangkulay, gumawa
ng poster na nagpapakita ng sumusunod na tema ayon sa nabasa sa
sanaysay.
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 Pangkat 1 – Ang Sekswalidad ng Tao
 Pangkat 2 – Ang Sex Drive o Libido
 Pangkat 3 – Ang Puppy Love
 Pangkat 4 – Ang Paggamit ng Kapwa at Pagmamahal
 Pangkat 5 – Ang Kalinisang Puri at Pagmamahal
 Pangkat 6 – Ang Pagmamahal ay Mapagbuklod

Kraytirya:
1. Naglalarawan ng konseptong tinalakay sa bahagi ng sanaysay
2. May malinaw at angkop na paliwanag ang paglalarawan sa poster
3. Natapos sa takdang panahon
4. Nagkaroon ng kontribusyon ang bawat kasapi ng pangkat bsa pagbuo ng
poster
4. Bigyan sila ng 5 – 10 minuto upang basahin ang mga talata at maghanda
sa takdang gawain
5. Ipagawa ang poster
6. Ipaulat ang kanilang ginawang paliwanag tungkol sa poster
7. Pamarkahan ang mga poster sa mga kamag-aral ayon sa sumusunod na
rubric sa pagtataya ng poster

Rubric sa Pagtataya ng Poster
100% - Nagtataglay ng lahat ng elemento sa itinakdang kraytirya
90%

- Nagtataglay ng 3 sa mga elemento sa itinakdang kraytirya

85%

- Nagtataglay ng 2 sa mga elemento sa itinakdang kraytirya

75%

- Nagtataglay ng 1 sa mga elemento sa itinakdang kraytirya

8. Pangunahan ang talakayan gamit ang mga tanong sa “Tayain ang Iyong
Pag-unawa” sa pahina 26 bilang gabay.
9. Paghihinuha ng batayang kaisipan
9.1 Ipaski ang graphic organizer at ang mahalagang tanong na: Bakit
mahalaga ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sekswalidad?
Pangatwiranan.
9.2 Basahin ang mahalagang tanong. Bigyan ng panahon ang mga magaaral na sagutan ito upang mabuo ang batayang konsepto.
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9.3 Tumawag ng ilan hanggang makuha ang tamang batayang konsepto.
Batayang Konsepto:
Ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sekswalidad ay mahalaga
para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga
at nagbibinata, at sa pagtupad niya sa kanyang bokasyon na magmahal –
ang pag-aasawa o ang pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Paalala: Ang mga gawain sa pagsasabuhay para sa gawaing ito ay
nangangailangan ng sapat na paghahanda at panahon upang
maisagawa. Maaring ang mga gawaing ito ay gawing takdang gawain
o proyekto para sa labas ng klase.

Pagganap
1. Ipabasa ang panuto para sa Pagganap sa pahina 27
2. Para sa mga mag-aaral na may facebook account, makatutulong kung
iuupload (maaring video format) nila ang kanilang resolusyon at ito’y iyong
bibigyan ng pagkilala o affirmation sa pamamagitan ng pag Like at
pagbibigay ng comment dito.
3. Maaaring i-comment na ipagpatuloy ng mag-aaral ang pag-post ng mga
updates tungkol sa kanyang mga nagawa kaugnay ng ipinangako sa
resolusyon. Ipagpapatuloy naman ang pag-affirm sa mga gawaing ito sa
pamamagitan ng pag-Like at pagbibigay ng comment sa wall ng facebook
ng mag-aaral.
4. Makatutulong din para sa mga walang facebook account kung ang
resolusyon ay isusulat sa isang interactive journal na kung saan ang guro
ay maaaring magbigay ng kanyang komento o reaksyon sa nakasulat na
mga pagninilay at resolusyon.
5. Maari din namang gumamit ng iba pang social networking site liban sa
facebook
6. Gumamit ng rubric para sa pagtataya ng resolusyon.
177

Pagninilay
1. Ipabasa ang gawain para sa pagninilay sa pahina 28.
2. Ang kanilang pagninilay ay maari rin nilang isulat sa kanilang wall sa
facebook, i-post bilang blog o kaya’y isulat sa kanilang journal
3. Gumamit ng rubric sa pagtataya ng pagninilay para sa pagmamarka dito.

Pagsasabuhay
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang gawain para sa pagsasabuhay sa pahina
28-29.
2. Makatutulong kung hahayaang magpangkat ang mga mag-aaral para sa
gawaing ito.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbabalangkas ng kanilang plano ayon
sa:
L - ayunin
A - ktuwal na Gampanin
P - aglilingkuran
P - amantayan at Kraytirya
I - naasahang Pagganap
S – itwasyon

4. Ipagawa ang gawain sa itinakdang panahon
5. Gumamit ng rubric sa pagmamarka para sa gawaing ito.

Annex 1
Gabay sa Pagwawasto
1. B

6.B

2. C

7.C

3. E

8.A

4. A

9.B

5. C

10.C
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikaapat Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 14:
KARAHASAN SA PAARALAN
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
mga karahasan sa paaralan.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga angkop na kilos
upang maiwasan at matugunan ang mga karahasan sa kanyang paaralan.

Batayang Konsepto
Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas ng
mag-aaral?
Ang pag-iwas sa anomang uri ng karahasan sa paaralan (tulad ng pagsali sa
fraternity at gang at pambubulas) at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito
ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay. Ang
pagmamahal na ito sa kapwa ay may kaakibat na katarungan – ang pagbibigay sa
kapwa ng nararapat sa kanya (ang kanyang dignidad bilang tao.)
May tungkulin ang tao kaugnay sa buhay- ang ingatan ang kanyang sarili at
umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung
minamahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, iingatan din niya ang buhay
nito.

Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na
kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan

Kakayahan
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang maiwasan at matugunan ang mga
karahasan sa kanyang paaralan

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa

Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Pagbuo ng puzzle (larawan
na nagpapakita ng iba’t ibang uri ng
karahasan sa paaralan
Panood ng video tungkol sa
bullying at gang

KP1: Nakikilala ang mga uri, sanhi
at epekto ng mga umiiral na
karahasan sa paaralan
KP2: Nasusuri ang mga aspekto ng
pagmamahal sa sarili at
pagmamahal sa kapwa na
kailangan upang maiwasan at
tugunan ang karahasan sa
paaralan

KP2: Pagsusuri ng kuwento tungkol
sa pambubulas at ang epekto nito
sa mga biktima nito
Pagsasagawa ng survey

KP3: Naipaliliwanag na:
Ang pag-iwas sa anomang uri ng
karahasan sa paaralan (tulad ng
pagsali sa fraternity at gang at
pambubulas) at ang aktibong
pakikisangkot upang masupil ito ay
patunay ng pagmamahal sa sarili at
kapwa at paggalang sa buhay.
Ang pagmamahal na ito sa kapwa
ay may kaakibat na katarungan –
ang pagbibigay sa kapwa ng
nararapat sa kanya (ang kanyang
dignidad bilang tao.)
May tungkulin ang tao kaugnay sa
buhay- ang ingatan ang kanyang
sarili at umiwas sa kamatayan o
sitwasyong maglalagay sa kanya
sa panganib. Kung minamahal niya
ang kanyang kapwa tulad ng sarili,
iingatan din niya ang buhay nito.

KP3: Paghinuha ng Batayang
Konsepto gamit ang graphic
organizer

KP4: Naisasagawa ang mga
angkop na kilos upang maiwasan
at matugunan ang mga karahasan
sa kanyang paaralan

KP4: Pagbuo ng support group
para sa mga biktima ng
pambubulas at gang sa paaralan
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1 ng Modyul 15. Mahalagang maiugnay
ang kasalukuyang modyul sa nakaraang aralin upang maunawaan ng mga
mag-aaral ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga nagdaang aralin
upang maunawaan ang kasalukuyang aralin.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Kasanayang Pampagkatuto

1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Mahalagang Tanong sa pahina 1.
Maaaring kuhanin sa mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa tanong
na ito upang mataya kung mayroon na ba silang malalim na pag-unawa sa
aralin o wala pa.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa aralin.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Layuning Pampagkatuto

Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Layuning Pagkatuto ang kabuuan
ng K.P.3 upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang
Batayang Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain
at kabuuan ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang
konsepto.

181

Paunang Pagtataya

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa pahina 2-4.
2. Ipabasa sa mga mga-aaral ang panuto na nasa pahina 2.
3. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at
pasagutan sa kanila ang pagsusulit.
4. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito.
5. Pagkatapos, iwasto ang kanilang mga sagot gamit ang kalakip na gabay
sa pagsasagot.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 4-5 ng Modyul 15.(Maaari rin itong itong ibigay
bilang takda, ngunit tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral
ang panuto bago sila hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Maaari rin naman gumawa ng sariling mga puzzle pieces. Tiyakin lamang
na mga larawan na may kaugnayan sa karahasan sa paaralan ang
gagamitin.
3. Ipabasa ang Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
4. Maaaring hatiin ang klase sa limang pangkat at mag-una-unahan ang
bawat pangkat sa pagbuo ng puzzle. Makatutulong ang ganitong
pamamaraan upang maging kasiya-siya para sa klase ang gawain.
5. Matapos mabuo ang lahat ng mga larawan ay isa-isang ipatukoy sa mga
mag-aaral ang mga nabuong larawan. Saka tanungin ang mga mag-aaral:
Pamilyar ba sa inyo ang mga nasa larawan? Ano ang ipinakikita ng mga
ito?
6. Matapos ang gawain ay pasagutan ang mga tanong sa bilang 2, pahina 5.
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Gawain 2
1. Ipagawa ang unang bahagi ng Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating
Kaalaman sa pahina 5-7.
2. Maaari itong ibigay bilang takdang gawain. Atasan silan panoorin ito sa
internet.
3. Maaari rin namang gamitin ang audio visual room ng paaralan upang
mapanood ang mga video nang sabay-sabay.
4. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto
5. Bigyang-linaw sa mga mag-aaral ang mga kinakailangan nilang itala
habang tinutunghayan ang mga video.
6. Maaaring bigyan ng panahon upang magbahaginan ang mga mag-aaral.
Maaaring papiliin sila ng kapareha o kaya naman ay hatiin ang klase sa
pangkat.
7. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 3,
pahina 6.
8. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.

Gawain 3
1. Ipagawa ang ikalawang bahagi ng Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng
Dating Kaalaman sa pahina 6-7.
2. Maaari itong ibigay bilang takdang gawain. Atasan silan panoorin ito sa
internet.
3. Maaari rin namang gamitin ang audio visual room ng paaralan upang
mapanood ang mga video nang sabay-sabay.
4. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto
5. Bigyang-linaw sa mga mag-aaral ang mga kinakailangan nilang itala
habang tinutunghayan ang mga video.
6. Maaaring bigyan ng panahon upang magbahaginan ang mga mag-aaral.
Maaaring papiliin sila ng kapareha o kaya naman ay hatiin ang klase sa
pangkat.
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7. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 4,
pahina 6.
8. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA

1. Maaaring gamitin ang pagkamalikhain sa bahaging ito. Maaaring kausapin
ang ilang mag-aaral upang isadula ito sa harap ng klase. Maaari rin
naman i-record ito upang maipanood sa mga mag-aaral bilang video.
2. Matapos mapanood ang mga video na ito ay pasagutan sa mga mag-aaral
ang mga tanong sa pahina 10.
3. Tiyakin na unti-unting nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng
batayang konsepto.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa pahina 10-13.
2. Maaaring pangkatin ang klase upang mas maging madali ang gawain.
3. Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang katulad na nilalaman ng survey
sheet na nasa modyul. Maaari rin naman atasan ang mga mag-aaral na
magsaliksik upang makabuo ng sariling survey.
4. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 10. Linawing
mabuti sa lahat ang tunay na layunin sa pagsasagawa ng survey. At
linawin sa kanila ang kahalagahan na maipaliwanag din sa mga mag-aaral
na sasagot ang survey ang tunay na layunin ng gawaing ito.
5. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
survey sa loob ng paaralan.
6. Ituro rin sa mga mag-aaral ang hakbang sa pagtataya ng mga nasagutang
survey.
7. Atasan silang gumawa ng ulat tungkol sa magiging resulta ng isinagawang
survey kalakip ang pagninilay tungkol sa naging karanasan at reyalisasyon
matapos ang gawain.
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8. Pagkatapos, pasagutan sa mga mag-aaral ang mga tanong sa bilang 10,
pahina 13.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.

1. Magpaskil ng katulad na larawan na nasa pahina 13 sa pisara.
2. Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang pagkakaiba ng dalawang
larawan at hayaan silang

magbigay ng kani-kanilang interpretasyon

tungkol dito.
3. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 13-26. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay. Maaari namang gumawa ng
presentasyon o i-record and sanaysay upang mas makapukaw ng interes
at atensyon ng mga mag-aaral.
4. Maaaring atasan ang mga mag-aaral na ilahad sa klase ang kanilang
pagkaunawa sa kanilang binasa sa pamamagitan ng iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
5. Matapos

mabigyan

ng

pagkakataon

ang

lahat

ng

pangkat

na

makapagbahagi ay itanong ang mga tanong sa bahaging Tayahin ang
Iyong Pag-unawa sa pahina 26.
6. Mahalagang tiyakin na sa bahaging ito ay handa na ang mga mag-aaral
sa paghinuha ng batayang konsepto. Maaaring magdagdag ng mga
tanong kung ito ang makatutulong upang mas mahinuha ng mga magaaral ang konsepto.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 24 at sabihin:
Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na graphic organizer na nasa module o
maaari rin naming lumikha ng sariling graphic organizer.
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3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.

Patnubay: Naghanda ang mga manunulat ng mga batayang konsepto
upang magsilbing gabay sa mga guro. Ngunit hindi hinahadlangan ang
mga guro na gumawa ngbatayang konsepto o di kaya naman ay mga
karagdagang konsepto na pinaniniwalaan na mahalagan ring maitanin sa
puso at isip ng mga mag-aaral.
Mahalaga lamang na ang bubuuing batayang konsepto ay tumutugon sa
mga sumusunod na pamantayan (EDUP-R):
Enduring. Hindi ito dapat niluluma ng panahon o di kaya naman ay
maaring maaanod sa pagbabago ng panahon.
Discipline-based. Ito ay nangangailangan ng matibay na batayan na
mula sa malalim na pag-aaral o pagsasaliksik. Sa EsP ang mga
batayang disiplina ay Etika at Career Guidance.
Needs Uncoverage. Ito ay mapalalawak pa sa pamamagitan ng
pagtalakay sa mga aralin. Ang malaking konsepto ay maaarin pang
mahimay sa maliliit na konsepto.
Potentially Engaging – nararapat na mapukaw nito ang interes at
atensyon ng mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala
kahit pa lumipas ang matagal na panahon.
Relationship between two variables – ito ay dapat na pagsasalaysay ng
relasyon ng dalawang variable. Iwasan ang gumamit ng depinisyon sa
pagbuo ng batayang konsepto.
Halimbawa: Ano ang kabutihang maidudulot ng konsepto sa pagkatao at
buhay ng mga mag-aaral?
Ang isip at kilos-loob ay nagpapabukod-tangi sa tao.
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E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
27-28
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa. Itanong: Mayroon bang nais na linawin sa panuto?
3. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ihayag ang kanilang mga
paglilinaw.
4. Hayaan magplano ang klase para sa gawaing ito sa iyong pamamatnubay.
5. Tiyakin na ibibigay ang lahat ng suportang kinakailangan ng klase para sa
gawaing ito.
6. Tiyakin din na laging i-tsek ang kalagayan ng pagpaplano at paghahanda
para sa gawain.
Ipaskil sa pisara ang rubric na gagamitin sa pagmamarka upang maging
malinaw sa mga mag-aaral ang gagamiting pamantayan.
7. Atasan ang mga mag-aaral na i-video ang symposium o panel discussion
upang maibahagi ito sa social networking site.

Pagninilay
1. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin. Maaari rin namang
pagdalahin ang mga mag-aaral ng mga kagamitan na kanilang gagamitin
sa gawain at ipagawa ito sa klase.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 28. Pagkatapos,
sabihin: Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang
gawain.
4. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
output sa harapan ng klase.
6. Mahalagang tapusin ang bahaging ito sa pamamagitan ng paglalahat sa
mga ibinahaging pagninilay at sa pagbalik sa batayang konsepto.
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Pagsasabuhay
1. Ipagawa ang bahaging Pagsasabuhay sa pahina 28-29 ng module 12.
Tiyakin na nauna nang nakipag-ugnayan sa pinuno ng paaralan, guidance
counselor ng paaralan, maging ang mga magulang, upang pagplanuhan
ang gawaing ito.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 28-29
sa loob ng 3-5 minuto. Tiyakin na malinaw na sa lahat ang nilalaman ng
panuto. Maging bukas sa mga tanong mula sa mga mag-aaral.
3. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang pagplanuhan ang
gawain. Tiyakin na nagagabayan ang mga mag-aaral sa pagpaplano.
4. Pag-usapan sa pangkat kung paano isasagawa ang mga mungkahing
gawain.
5. Atasan ang mga mag-aaral na gumawa ng newsletter at komprehensibong
ulat tungkol sa mga isinagawang gawain.
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikaapat na Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 15:
AGWAT TEKNOLOHIKAL
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga konsepto tungkol sa karahasan sa paaralan.
Pamanatayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga
angkop na kilos upang maiwasan o masupil ang mga karahasan sa
kaniyang paaralan.
Batayang Konsepto
pag-unawa sa pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa
teknolohiya ay makatutulong sa pagpapa-unlad ng pakikipag-ugnayan sa
kapwa
pag-unawa sa konsepto ng Agwat Teknolohikal ay mahalaga sa
pagsusulong ng moral na karapatan ng tao sa pantay na oportunidad
kaugnay ng pagpapaunlad ng antas ng kanyang pamumuhay
pagmamalasakit sa kalikasan) at papel na pampolitikal (pagbabantay sa
mga karapatan at tungkulin ng pamilya at mga institusyong nagsusulong
ng mga karapatan nito).
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ng mga mag-aaral ang mga angkop na kilos upang
makatugon sa hamon ng Agwat Teknolohikal
Kakayahan
Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang:



pagkakaiba-iba ng mga henerasyon sa pananaw sa teknolohiya
implikasyon ng pagkakaroon at di pagkakaroon ng access
sa teknolohiya

Kaalaman
Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pag-unawa?
Natutukoy ang kahulugan ng Agwat Teknolohikal
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP 1: Natutukoy ang kahulugan ng
Agwat Teknolohikal

KP 1: Pagtukoy ng kahulugan ng
Agwat Teknolohikal

KP 2: Nasusuri ang:
 pagkakaiba-iba ng mga
henerasyon sa pananaw sa
teknolohiya

implikasyon ng
pagkakaroon at di
pagkakaroon ng access sa
teknolohiya

KP 2: Pagsagot sa Palaisipan. Sa








KP 3: Nahihinuha na ang:
 pag-unawa sa pagkakaiba
ng mga henerasyon sa
pananaw sa teknolohiya ay
makatutulong sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan
sa kapwa
 pag-unawa sa konsepto ng
Agwat Teknolohikal ay
mahalaga sa pagsusulong
ng moral na karapatan ng
tao sa pantay na oportunidad
kaugnay ng pagpapaunlad
ng antas ng kanyang
pamumuhay

pamamagitan ng palaisipang ito
ay…
masusukat ng mag-aaral ang
sariling pag-unawa sa agwat
teknolohikal sa pagitan niya
at kanyang magulang
matutukoy niya kung paanong
nagiging hadlang sa
komunikasyon o ugnayan sa
mga magulang ang
makabagong teknolohiya
matutukoy niya kung paanong
makatutulong ang
makabagong teknolohiya sa
pagpapaunlad ng ugnayan sa
magulang
makapagtatala ng mga
paraan kung paano
magagamit ang makabagong
teknolohiya upang mapaunlad
ang ugnayan sa mga
magulang

KP 3: Pagpapaliwanag ng
Batayang Konsepto gamit
ang graphic organizer
KP 4:
Pagganap: Paggawa ng isang
resolusyon tungkol sa
pagpapaunlad ng kakayahan at
responsableng paggamit ng
teknolohiya

Pagninilay: Journal Writing
Pagsulat ng opinion tungkol sa
halaga ng aklat sa gitna ng mga
pagbabago sa information
technology

KP4: Naisasagawa ng mga magaaral ang mga angkop na
kilos upang makatugon sa
hamon ng Agwat
Teknolohikal

Pagsasabuhay
Pagsasagawa ng mga ibinigay na
rekomendasyon sa pagtugon sa
Agwat Teknolohika sa naunang
gawain.
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang markahan sa nakaraang mga aralin sa unang markahan
upang maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.
Mga Kasanayang Pampagkatuto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 13 na nasa loob ng kahon sa naunang
pahina.
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Paunang Pagtataya

1. Ipabasa ang panuto sa pahina 2.
2. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto.
3. Pasagutan ang bilang 1 hanggang 5.
4. Ipabasa ang panuto sa ikalawang bahagi ng paunang pagtataya sa pahina
4
5. Itanong kung may nais linawin ang mga mag-aaral tungkol sa panuto.
6. Pasagutan ang nalalabing mga bilang
7. Ipaskil ang tamang mga sagot sa Paunang Pagtataya
8. Hayaang markahan ng mga mag-aaral angn kanilang sarili
9. Bilangin kung ilan ang nakakuha ng higit sa sampung tamang sagot.
10. Kung karamihan ay nakakuha ng mahigit sa sampu (80 % hanggang
100%), maaaring hindi kailangan pa ang mga gawain sa pagtuklas ng
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dating kaalaman at paglinang. Maaari nang tumungo sa bahaging
Pagpapalalim.

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipasuri ang mga comic strips sa pahina 7.
2. Pangunahan ang talakayan ng mga naging pagsusuri gamit ang mga
tanong sa pahina 7.
Sa pagsusuri sa unang comic strip ay inaasahang makikilala ng
mga mag-aaral na sila’y may pananaw na ang mga matatanda o
nakatatanda ay limitado o kakaunti lamang ang nalalaman sa
makabagong teknolohiya; kaya’t ang comic strip ay tinitingnan bilang
kakatwa o di’ pangkaraniwan.
Gawain 2
1. Magpaskil ng mga larawan ng mga gadget at makabagong kasangkapan
sa information technology (tulad ng nasa pahina 7 – 8 ng Modyul 13) sa
pisara.
2. Itanong: Paano kaya kung wala ang mga bagay na ito? Bigyan ng
panahon ang mga mag-aaral upang mapagnilayan ang itutugon.
3. Pasagutan ang mga tanong sa pahina 8 sa kanilang kwaderno.
4. Pangkatin ang mga mag-aaral. Hayaan silang pumili ng lider ng grupo.
Pangungunahan ng lider ang talakayan ng kanilang mga naging sagot sa
tanong.
5. Ipaskil ang mga tanong sa pahina 8. Agapan ang mga maaring maging
kahirapan o balakid sa pagsagot. Halimbawa: Mahalagang maibigay sa
mag-aaral ang kahulugan o ibig sabihin ng pagkakaroon ng access.
6. Bigyan ang bawat pangkat ng Manila Paper at Marker at dito ipasulat ang
sagot ng pangkat sa mga tanong.
7. Ipaulat ang mga naging sagot ng pangkat sa tanong.
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Pagtataya
1. Pasagutan ang tanong para sa pagtataya sa pahina 8.
2. Isulat sa pisara ang kanilang mga naging sagot.
Ang technological gap o agwat teknolohikal ay ang pagkakaiba ng
mayroong computer at high tech na mga gamit at iyong mga wala nito;
ito ang agwat sa pagitan ng mga sagana sa impormasyon at ang salat
dito dahil sa pagkakaroon o kawalan ng access sa teknolohiya.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA
Gawain 1
1. Ipasuri ang larawan sa pahina 9.
2. Itanong: Kung ikaw ang nasa larawan, ano kaya ang iniisip mo? Ipasulat
sa speech buble ang kanilang naging sagot.
3. Itanong: Kung mga magulang mo ang nasa larawan, ano kaya ang
sinasabi nila sa iyo? Ipasulat sa speech buble ang kanilang naging sagot.
4. Pangunahan ang talakayan. Gamiting gabay ang mga tanong sa pahina 9.

Inaasahang sa bahaging ito ay mauunawaan ng mga mag-aaral
na ang agwat sa pagitan ng mga henerasyon ay nagbubunga ng dipagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at mga anak.

Gawain 2
1. Ipabasa ang tula
2. Pangkatin sa lima ang mga mag-aaral
3. Bawat saknong ay ipasadula sa isang pangkat; Bigyan sila ng 1
hangagang 3 minuto upang maghanda. Bigyan sila ng 2 hanggang 5
minuto sa pagsasadula
4. Matapos ang pagsasadula, pangunahan ang talakayan gamit ang mga
gabay na tanong sa pahina 11.
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Sa gawaing ito, inaasahang mauunawaan ng mga mag-aaral na
maaring ang kanilang labis na paggamit (at sa iba’y pagkahumaling) sa
makabagong teknolohiya o mga gadget ay lumikha ng pader sa pagitan
nila ng kanilang magulang. Ang kanilang pananaw sa teknolohiya ay iba
sa pananaw ng kanilang mga magulang.
Pagtataya
1. Ipabasa ang panuto
2. Ipagawa ang unang hakbang sa pahina 11.
3. Ipaskil ang halimbawang profile sa pahina 12; makatutulong na basahin ito
para sa paglilinaw.
4. Ipaskil ang mga Pamantayan sa Paggamit ng Techie Maze. Ipabasa ito sa
mga mag-aaral. Makatutulong kung ipapaskil din ang mismong replica ng
Techie Maze at balangkas ng pros and cons chart upang makapagbigay
ng halimbawa habang ipinaliliwanag ang mga pamantayan.
5. Ipagawa ang Techie Maze
6. Ipaulat ang ginawa ng ilan sa mga mag-aaral.
Sa pamamagitan ng pagtataya ay inaasahang
 masusukat ng mag-aaral ang sariling pag-unawa sa agwat
teknolohikal sa pagitan niya at kanyang magulang
 matutukoy niya kung paanong nagiging hadlang sa komunikasyon
o ugnayan sa mga magulang ang makabagong teknolohiya
 matutukoy niya kung paanong makatutulong ang makabagong
teknolohiya sa pagpapaunlad ng ugnayan sa magulang
 makapagtatala ng mga paraan kung paano magagamit ang
makabagong teknolohiya upang mapaunlad ang ugnayan sa mga
magulang

Gawain 2
Paalala: Ang gawaing ito ay maaaring ibigay nang mas maaga.
Nararapat na bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang
maisagawa ang proyekto. Maari ring gawing pangkatang proyekto ang
gawaing ito.
1. Basahin ang panuto
2. Bigyan ang mga mag-aral ng kopya ng mga tanong para sa survey
3. Ipaskil ang rubric para sa pagtataya ng ginawangn ulat. Bigyan din sila ng
sipi nito
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4. Ipaulat sa klase ang mga resulta ng ginawang survey. Kung ito ay
pangkatang gawain, pag-ulatin ang lahat ng grupo. Kung ito ay indibidwal
na gawain, pumili lamang ng ilang mag-uulat. Maaring 3 na gumamit ng
telepono sa survey at 3 na nagbahay-bahay
5. Pangunahan ang talakayan. Gamiting gabay ang mga tanong sa pahina
16.
6. Pasagutan sa reflection journal ang tanong na “Nakatulong ba ang
paggamit ng telepono sa pagsasagawa ng sarbey? Paano? Ipaliwanag.
Inaasahang magkakaroon ng dalawang paghahanay o pag-uuri
ng mga naging resulta ng sarbey; Sa isang banda ay ang mga walang
teleopno at sa isa ang mga mayroon. Mahalaga na maunawaan ng mga
mag-aaral ang pagkakaiba ng may access at walang access sa
teknolohiya sa komunikasyon. Sa pamamagitan din ng pagkukumpara
ng karanasan ng mga gumamit ng telepono at hindi nagkaroon ng
pagkakataong gumamit nito ay makikilala nila kung paano nagiging
kasalatan ang kawalan ng access sa makabagong teknolohiya sa
komunikasyon.
Pagtataya
1. Ipapanood sa mag-aaral ang video na “Did You Know” sa You Tube o
kaya’y sa CD na kalakip. (May kalakip na transcribed na kopya ng “Did
You Know” sa ang TG na ito at soft copy sa CD)
2. Ipaskil o isulat sa pisara ang tanong: Ano ang implikasyon ng mga
pagbabago sa teknolohiya na iyong napanood (o nabasa) sa edukasyon at
pamumuhay ng mga Pilipino? Ipaliwanag.
3. Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang isulat ang kanilang sagot
sa kwaderno.
4. Tumawag ng ilan upang basahin ang kanilang isinulat.

195

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga
mag-aaral bilang Takdang Aralin.
1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim
2. Papiliin ang bawat pangkat ng lider
3. Bigyan ang bawat pangkat ng activity sheet (maaaring gawin itong
palabunutan)
4. Bigyan sila ng 5 – 10 minuto upang basahin ang mga talata at maghanda
sa takdang gawain sa activity sheet.
5. Ipagawa ang mga gawain
6. Pangunahan ang talakayan gamit ang mga tanong sa “Tayain ang Iyong
Pag-unawa” sa pahina 27 bilang gabay.
7. Paghihinuha ng batayang kaisipan
7.1 Ipaski ang graphic organizer at ang mahalagangn tanong na: Bakit
mahalagang pag-aralan at maunawaan ang isyu ng agwat
teknolohikal? Pangatwiranan.
7.2 Basahin ang mahalagang tanong. BIgyan ng panahon ang mga magaaral na sagutan ito upang mabuo ang batayang konsepto.
7.3 Tumawag ng ilan hanggang makuha ang tamang batayang konsepto.
Pangkat 1 – Unang 3 talata ng sanaysay – Talk Show Format
Pangkat 2 – Ika-4 hanggang ika-6 na talata – Role Play
Pangkat 3 – Ika-7 hanggang ika-8 talata – Role Play
Pangkat 4 – Ika-9 hanggang ika-20 talata – Panhomime
Pangkat 5 – Pahina 23 – 25 Talata 1-9 – Pag-uulat gamit ang “Fish bone graphic
organizer
Pangkat 6 – Pahina 25 – 26 Talata 10-13 – News Report Format
Batayang Konsepto:
Ang…
 pag-unawa sa pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa
teknolohiya ay makatutulong sa pagpapa-unlad ng pakikipag-ugnayan
sa kapwa
 pag-unawa sa konsepto ng Agwat Teknolohikal ay mahalaga sa
pagsusulong ng moral na karapatan ng tao sa pantay na oportunidad
kaugnay ng pagpapaunlad ng antas ng kanyang pamumuhay
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E. PAGSASABUHAY

Paalala: Ang mga gawain sa pagsasabuhay para sa gawaing ito ay
nangangailangan ng sapat na paghahanda at panahon upang
maisagawa. Maaring ang mga gawaing ito ay gawing takdang gawain o
proyekto para sa labas ng klase.
Pagganap
1. Ipabasa ang gawain sa pagganap sa pahina 28 hanggang 29
2. Para sa mga mag-aaral na may facebook account, makatutulong kung
iuupload (maaring video format) nila ang kanilang resolusyon at ito’y iyong
bibigyan ng pagkilala o affirmation sa pamamagitan ng pag Like at
pagbibigay ng comment dito.
3. Maaaring i-comment na ipagpatuloy ng mag-aaral ang pag-post ng mga
updates tungkol sa kanyang mga nagawa kaugnay ng ipinangako sa
resolusyon. Ipagpapatuloy naman ang pag-affirm sa mga gawaing ito sa
pamamagitan ng pag-Like at pagbibigay ng comment sa wall ng facebook
ng mag-aaral.
4. Makatutulong din para sa mga walang facebook account kung ang
resolusyon ay isusulat sa isang interactive journal na kung saan ang guro
ay maaaring magbigay ng kanyang komento o reaksyon sa nakasulat na
mga pagninilay at resolusyon.
5. Maari din namang gumamit ng iba pang social networking site liban sa
facebook
6. Gamitin ang kalakip na rubric para sa pagtataya ng resolusyon.

Pagninilay
1. Ipabasa ang gawain para sa pagninilay sa pahina 29.
2. Ang kanilang pagninilay ay maari rin nilang isulat sa kanilang wall sa
facebook, i-post bilang blog o kaya’y isulat sa kanilang journal
3. Gamitin ang kalakip na rubric sa pagtataya ng pagninilay para sa
pagmamarka dito.
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Pagsasabuhay
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang gawain para sa pagsasabuhay sa pahina
29.
2. Makatutulong kung hahayaang magpangkat ang mga mag-aaral para sa
gawaing ito.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbabalangkas ng kanilang plano ayon
sa:
L - ayunin
A - ktuwal na Gampanin
P - aglilingkuran
P - amantayan at Kraytirya
I - naasahang Pagganap
S – itwasyon
4. Ipagawa ang gawain sa itinakdang panahon
5. Gamitin ang kalakip na rubric sa pagmamarka para sa gawaing ito.

Annex 1
Gabay sa Pagwawasto
1. Silent Generation
2. Net Generation
3. Martial Law Babbies
4. Babby Boomers
5. Generation Gap
6. Una ang kaalaman na mayroong makukuhang impormasyon o mayroong
serbisyong magbibigay ng impormasyon
7. May pag-aari ka o mayroon kang magagamit na kasangkapan o
instrumentong kinakailangan upang makakuha ng impormasyon (hal.
computer, telebisyon, telepono, software, modem)
8. Mayroon kang kakayahan na magbayad o di kaya’y may libreng
serbisyong nagbibigay ng impormasyon (hal. libreng cable o internet
connection)
9. May kasanayan ka sa paggamit ng mga kagamitan o instrumento at
software (hal. computer literate)
10. b
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11. b
12. c
13. d
14. d
15. b
Batayang Konsepto
Ang…
 pag-unawa sa pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa
teknolohiya ay makatutulong sa pagpapa-unlad ng pakikipagugnayan sa kapwa
 pag-unawa sa konsepto ng Agwat Teknolohikal ay mahalaga sa
pagsusulong ng moral na karapatan ng tao sa pantay na
oportunidad kaugnay ng pagpapaunlad ng antas ng kanyang
pamumuhay

Mga Rubric sa Pagtataya ng Pagsasabuhay
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Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8
Ikaapat na Markahan
Gabay sa Pagtuturo sa Modyul 16:
EPEKTO NG MIGRASYON SA PAMILYANG PILIPINO
I. Pag-uugnay ng mga Pamantayan sa Pagkatuto at mga Kasanayang
Pampagkatuto

Mga Pamantayan sa Pagkatuto

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang
pag-unawa sa epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino
Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang mga
angkop na kilos sa pagharap sa mga epekto ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino
Batayang Konsepto

Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at
maipamalas ng mag-aaral?
Ang banta ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ay mapagtatagumpayan sa tulong ng pagpapatatag ng pagmamahalan sa
pamilya at paghubog ng pagkatao ng bawat miyembro nito
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto
Ano ang patunay ng pag-unawa?
Naisasagawa ang mga angkop at konkretong hakbang sa pagiging handa
sa mga epekto o banta ng migrasyokln sa pamilyang Pilipino
Kakayahan

Anong kakayahan ang dapat maipamalas tungo sa pag-unawa?
Nasusuri ang mga sanhi ng migrasyon sa pamilyang Pilipino
Kaalaman

Anong kaalaman ang kailangan upang maipamalas ang pagunawa?
Natutukoy ang mga epekto o banta ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino.
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II. Pag-uugnay ng mga Kasanayang Pampagkatuto sa Pagtatasa
Mga Kakayahang Pampagkatuto

Pagtatasa

KP1: Natutukoy ang mga

KP1: Pag-aanalisa ng mga

epekto ng migrasyon sa

larawan at comic strips upang

pamilyang Pilipino

matukoy at maibigay ang mga
ibat ibang epekto ng migrasyon
sa pamilyang Pilipino

KP2: Nasusuri ang mga sanhi

KP2: Pagsusuri ng isang

ng mga epekto ng migrasyon

komersyal video at film clip

sa pamilyang Pilipino

upang makabuo ng hinuha sa
mga sanhi ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino

KP3: Nauunawaan na ang
banta ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino ay mapag-

KP3: Pagpapaliwanag ng

tatagumpayan sa tulong ng

Batayang Konsepto gamit ang

pagpapatatag ng

Graphic Organizer

pagmamahalan sa pamilya at
paghubog ng pagkatao ng
bawat miyembro nito

KP4: Naisasagawa ang mga
angkop at konkretong hakbang

KP4: Pagsasabuhay ng mga

sa pagiging handa sa mga

angkop at konkretong hakbang

epekto ng migrasyon sa

ng pagiging handa sa mga

pamilyang Pilipino

epekto o banta ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino
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III. Plano ng Pagtuturo-Pagkatuto

A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?

1. Talakayin ang panimula sa pahina 1. Mahalagang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa nakaraang mga paksa sa unang markahan upang
maipaunawa sa mga mag-aaral ang halaga ng pagkatuto mula rito.
2. Mahalagang mapukaw ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral sa
panimula pa lamang upang matiyak na makukuha ang kanilang interes
para sa pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Kasanayang Pampagkatuto

1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang pahina 1- 2. Isa-sahin ang mga layuning
pampagkatuto para sa Modyul 16
Sabihin: Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa mga layuning
binasa?

Tandaan: Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng K.P.3
upang maiwasan na kaagad na mailahad sa mga mag-aaral ang
Batayang Konsepto. Mahalagang matiyak na sa pagdaloy ng mga gawain
at kabuuan ng aralin mahihinuha ng mga mag-aaral ang batayang
konsepto.

Paunang Pagtataya

Gawain 1
1. Ipabasa at ipasuri ang mga sumusunod na katanungan sa mga mag- aaral
ukol sa mga isyu ng migrasyon sa pahina 2-4 sa kanilang modyul.
2. Ipasulat ang titik na ayon sa kanilang tamang kasagutan sa kanilang
kuwaderno.
3. Talakayin ng bahagya sa klase ang kanilang mga naging kasagutan.
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Gawain 2
1. Ipabasa ang mga pananaw o konsepto ng migrasyon sa tseklist at suriin
ang kanilang sarili at ipahayag ang lebel ng pagsang-ayon nila sa mga
sumusunod na pananaw.
2. Palagyan ng tsek ang kolum ng lebel na batay sa kanilang opinion at
pagsang-ayon.
3. Ipagawa ang tseklist sa kanilang dyornal.
4. Ipasuri ang interpretasyon nila sa kanilang ginawang tseklist ng sarili ukol
sa kanilang pananaw sa migrasyon, sabihing ito ay matatagpuan nila sa
likod ng kanilang modyul. (kailangan pa rin ang gabay ng guro)

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Gawain 1
1. Ipagawa ang Gawain 1 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
mga mag-aaral sa pahina 5-7 ng Modyul 16. Ipabasa sa mga mag-aaral
ang panimulang pangungusap
2. Ipabasa ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa
Panuto?
3. Matapos bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa
ang gawain, maging ang pagbabahagi ay pasagutan ang mga tanong sa
pahina 6.

Gawain 2
1. Ipagawa ang Gawain 2 sa bahaging Pagtuklas ng Dating Kaalaman sa
pahina 7. (Maaari rin ibigay ang Gawain 2 bilang takdang aralin, ngunit
tiyakin na lubusang naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto bago sila
hayaang gawin ang gawain sa kanilang bahay.)
2. Ipabasa sa isa pang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
3. Bigyan ng 15-20 minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang
gawain.
4. Pakinggan sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral.
203

5. Pagkatapos ay pasagutan sa mga mag-aaral ang mga gabay na tanong
sa pahina 7.
6. Tiyaking magagamit ang pagkatuto sa mga nagdaang gawain upang
maiugnay ito sa mga susunod na gawain.

C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN
AT PAG-UNAWA

Gawain 1
1. Maaaring simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagbabalik-aral.
Mahalagang matiyak na nanatili ang pagkatuto sa mga mag-aaral upang
matiyak na maiuugnay nila ang pagkatuto rito sa susunod na gawain.
2. Matapos ipabasa ng mabuti ang panuto. Siguruduhing nauunawaan ito.
3. Ito ay ipapanood sa kanila ang “commercial video na, Babalik Ka Rin” sa
pahina 8-9 ng bahaging Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pagunawa.
4. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
5. Makatutulong kung ipakikita ang website na kung saan ay maaari pa
nilang uliting panoorin ito para mas mapalalim ang kanilang repleksyon.
http://wn.com/babalik_ka_rin/images, Oct. 2, 2012
4. Maglaan ng panahon para makapagbahagi ang mga mag-aaral ng
kanilang mga saloobin ukol sa napanood na commercial video.
5. Maging bukas sa mga katanungan mula sa mga mag-aaral.
6. Pagkatapos makapagbahagi ang mga mag-aaral ay ipasagot sa kanila
ang mga tanong sa pahina 7.
7. Ipabasa sa mag-aaral ang mga gabay na kayanungan at tanungin sila
kung ano ang pagkakaunawa nila sa mensahe nito. Tiyakin na unti-unting
nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng batayang konsepto.
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Gawain 2:
1. Ipabasa ang panuto sa gawaing ito sa modyul sa pahina 9. Ipaalala sa
mga mag-aaral na dapat ay malinaw ang mga panuto at lubos na
maunawaan ang mga gabay na katanungan.
2. Matapos ito ay ipapanood sa kanila ang “film clip na anak” na nasa pahina
9 ng bahaging Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa.
3. Ipabasa sa isang mag-aaral ang panuto at saka sabihin: Mayroon bang
kailangang linawin sa Panuto?
4. Makatutulong kung ipakikita ang website na kung saan ay maaari pa
nilang uliting panoorin ito para mas mapalalim ang kanilang repleksyon.
http://www.youtube.com/watch?v=ouh8AG0IgRE, Oct. 2, 2012
5. Maglaan ng panahon para makapagbahagi ang mga mag-aaral ng
kanilang mga saloobin ukol sa napanood na film clip.
6. Maging bukas sa mga katanungan mula sa mga mag-aaral.
7. Pagkatapos makapagbahagi ang mga mag-aaral ay ipagawa sa kanila
ang gawain at batay sa mga gabay na tanong sa pahina 10.
8. Ipabasa sa mag-aaral ang mga gabay na katanungan at tanungin sila
kung ano ang pagkakaunawa nila sa mensahe nito. Tiyakin na unti-unting
nagagabayan ang mga mag-aaral sa paghinuha ng batayang konsepto.

D. PAGPAPALALIM

Paalala: Makatutulong kung ang sanaysay ay ipababasa na sa mga magaaral bilang Takdang Aralin.

1. Ipakita ang larawan ng Disneyland sa mga mag-aaral, ipaskil ito sa pisara
tanungin sila, ano ba ang nakikita nyo sa larawan? Ano ang naunawaan
ninyong mensahe nito? Mayroon ka bang kakilala na maaaring sa
kasalukuyan ay nasa ibang bansa?
2. Ipabasa ang kabuuan ng sanaysay sa pahina 11-19. Bigyan sila ng 15
minuto upang basahin ang sanaysay.
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3. Matapos ang 15 minuto ay ipasagot ang mga sumusunod na mga tanong
na sa pahina 20 upang masukat ang pag-unawa sa natapos na
babasahin. Isulat ang sagot sa mga katanungan sa kanilang kwaderno.
4. Pagkatapos ng gawain ng bawat mag-aaral ipagawa ang graphic
organizer sa isang bond paper bilang paghinuha sa batayang konsepto sa
pahina 20-21 ng modyu.

Paghinuha ng Batayang Konsepto
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto at sabihin: Mayroon bang hindi
malinaw sa panuto?
2. Magpaskil sa pisara ng katulad na Graphic Organizer na nasa modyul o
maaari rin namang lumikha ng sariling Graphic Organizer.
3. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng batayang konsepto. Tumawag
ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng nabuong konsepto.

E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO

Pagganap

Gawain 1
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
22-23.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa.
3. Ipabasa ang gabay na katanungan na matatagpuan sa pahina 22.
4. Bigyan ng 15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain.
5. Bigyang-diin na kailangan nilang maunawaan ang panuto at matapos ang
bawat yugto bago tumungo sa susunod na yugto. Pagtuunan din ng
pansin ang mga katanungan sa bawat istasyon na mababasa nila sa
nakakahon. Mahalagang paalala ito para sa mga mag-aaral.
6. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.
a. ang mga marka ay makikita sa bawat istasyon na kanilang
madadaanan, ang mga ito ay nakasulat sa mga pirasong papel
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at kanilang bubunutin kalakip ng pagsagot sa mga katanungan
b. ang bawat katanungang masasagot ay may kalakip na puntos at
hanggang sa makumpleto ang mga ito.
(maaaring isagawa ito sa mas malaking lugar, maliban sa silid- aralan)

Gawain 2
1. Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Pagganap sa pahina
23.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto. Bigyan sila ng 3
minuto sa pagbasa.
3. Ipabasa ang gabay na katanungan na matatagpuan sa pahina 23.
4. Bigyan ng 15 minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain sa
isang bondpaper.
5. Bigyang-diin na kailangan nilang maunawaan ang panuto.
6. Pagtuunan din ng pansin ang tsart at ang nilalaman ng tsart sa pahina 22.
Mahalagang paalala ito para sa mga mag-aaral.
7. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain.

Pagninilay
1. Maaaring ibigay ang gawaing ito bilang takdang aralin.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang panuto na nasa pahina 24. Pagkatapos,
ay tanungin ang mga mag-aaral: Mayroon bang hindi malinaw sa panuto?
3. Ituon ang pansin ng mga mag-aaral sa panuto .
4. Ipaalam sa mga mag-aaral kung paano mamarkahan ang gawain sa
pamamagitan ng pagpapaskil ng rubric ng pagtataya sa pisara.
5. Sa klase, tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang
nagawang gawain sa harapan ng klase.

Pagsasabuhay
1. Ipagawa ang bahaging Pagsasabuhay sa pahina 25 to 26 ng module 16.
2. Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang panuto sa loob ng 3-5
minuto.
3. Ipaalala sa kanila ang halaga ng kanilang mga sariling pamamaraan at ito
ay ibatay sa mga hakbang na nasasaad sa babasahin sa pahina 13-19.
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4. Bigyang diin sa mga mag-aaral na pag-aralan ang mga halimbawa ng mga
hakbang na nasa talahanayan upang magabayan sila tungo sa batayang
konsepto.
5. Sa susunod na araw ay hayaang magbahaginan ang mga mag-aaral ng
kanilang mga naging karanasan.
6. Ipapaliwanag sa mag-aaral ang rubric para sa kanilang pang-unawa sa
pagmamarka ng kanilang gawain
7. Ipaalala sa mga mag-aaral na mahalaga pa rin ang pagsasabuhay ng mga
hakbang tungo sa pagharap sa mga banta ng migrasyon. Mahalaga rin na
ipaalam sa kanila na pwede nilang ibahagi sa mga kakilala o kaibigan na
nakakaharap ang ganitong sitwasyon, kung hindi man sila ang
nakakaranas nito
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