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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 10 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una  Linggo:Una SSLM No. 1 MELC(s): Nasusuri ang kahalagahan 

sa pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu 

 

Layunin: 

1. Nasusuri ang konsepto ng kontemporaryong isyu 

2. Nakapagbibigay ng halimbawa ng kontemporaryong isyu  

3. Napapahalagahan ang pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu 

 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Learner’s Manual AP 10 

⮚ Kabanata: 1Pahina:1-14 Paksa: Kontemporaryong Isyu 

 

 

 

 

        Konsepto ng Kontemporaryong Isyu 

Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa mga kaganapan o mga 

pangyayari, ideya, opinyon, at paksa  sa kasalukuyang panahon. Ito ay sumasalamin 

sa mga kinakaharap na hamon o suliranin sa lipunan. Isang pampublikong usapin 

ang mga kontemporaryong isyu. Ito  ay nakakaapekto hindi lang sa iisang tao kundi 

sa malaking bahagi ng lipunan.  Saklaw ng kontemporaryong isyu ang kahit anong 

interes ng mga tao. Hindi lamang limitado sa kasalukuyang panahon ang 

kontemporaryong isyu kabilang pa rin ang mga napag-usapan noon na  buhay pa 

hanggang ngayon. Halimbawa nito ang  isyu ng Death Penalty sa Pilipinas. Ito ay 

matagal ng usapin pero hanggang ngayon ay patuloy pa ring isinusulong ng ilang 

mambabatas na maibalik at patuloy  rin ang pagtutol ng ilang religious groups.  

  Halimbawa ng Kontemporaryong Isyu 

Ang kontemporaryong isyu ay maaring panlipunan, pangkalusugan, 

pangkapaligiran, at pangkalakalan. Sa usaping panlipunan, naririnig at nababalitaan  

natin sa mga radyo,telebisyon , social media, at pahayagan  ang ilan  sa mga krimen 

na nangyayari  na may kinalaman sa droga. Sa larangan naman ng isyung 
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pangkalusugan, ang COVID19 na pandemya ang isa sa mga isyu na nakakaapekto 

sa lahat ng  mga bansa. Nariyan din ang isyu ng climate change na saklaw ng 

isyung pangkapaligiran. Isa ring halimbawa ng isyung pangkalakalan ay ang 

globalisasyon ng mga produkto at serbisyo. 

     Kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu 

1. Sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu, nalalaman at nauunawaan natin ang mga 

sanhi at bunga ng mga hamon na nangyayari sa ating lipunan at sa bansa. 

2. Lalo pang maunawaan natin na tayo ay may bahaging ginagampanan sa 

pagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran. 

3. Mas maunawaan pa natin ang epekto ng isyung ito sa isang indibidwal, mga 

pangkat ng tao at sa lipunan sa kabuuan. 

4. Makatutulong upang maging aktibong bahagi ng mga programa at polisiya upang 

matugunan ang mga suliranin sa lipunan. 

Sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu maraming dapat na tingnan at ikonsidera: 

Kung gaano ba kahalaga? Paano makaaapekto?, Sinu-sino ang maapektuhan at 

paano maaring tingnan ng tao?  Halimbawa ang isyu tungkol sa West Philippine 

Sea, Gaano ba kahalaga ang mga teritoryong ito? Magdulot kaya ng labis na 

kaguluhan sa mga apektadong bansa? 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1 

 

 Handa ka na ba sa  ating gawain? Halina’t sagutin natin ang mga tanong. 

 

1. Ano ang konsepto ng kontemporaryong isyu? Dugtungan ang pahayag upang 

maibigay ang tamang konsepto ng kontemporaryong isyu. 

Ang konsepto ng kontemporaryong isyu ay _________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2.      Isulat ang apat na pangunahing uri ang kontemporaryong isyu at magbigay 

ng mga halimbawa nito. 

Pangunahing uri ng kontemporaryung isyu Halimbawa bawat isa 

1.  

2.  

3.  

4.  

Subukin Natin 
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Gawain 2 

Tukuyin ang mga sumusunod na mga kontemporaryong isyu. Isulat sa patlang ang 

mga uri nito.  

___________________1. Pinaghihiwalay ni Pedro ang basura kung     ito ay 

nabubulok at di nabubulok. 

___________________2. Madalas na ipinaparating ng ating gobyerno ang MASK, 

HUGAS, IWAS. 

___________________3. Dumarami na ang mga kabataang nagpaparehistro sa 

COMELEC upang makaboto sila sa paparating na 2022 na halalan. 

___________________4. Nakatulong sa pamilya ni Ramon ang pagiging call center 

agent niya. 

___________________5. Nagkaroon ng dagdag kita si Marlo sa larangan ng food 

delivery . 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gawain 3. Anu- anong mga kontemporaryung isyu ang maririnig mo sa inyung 

lugar?. Isulat kung papaanu ito naging mahalaga sa iyo bilang isang mag aaral. 

Mamarkahan ang iyong Gawain batay sa pamantayang ito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Pamantayan sa pagbibigay ng puntos sa paggawa ng sanaysay. 

Puntos Interpretasyon Katangian ng sanaysay 

10 Katangi-tangi Malinaw at organisado ang daloy ng kaisipan at 

paglalahad ng ideya, dekalidad ang impormasyon  at 

saloobin ukol sa paksa at naiugnay sa kontemporaryong 

isyu 

8 Mahusay Hindi gaanong malinaw at organisado ang daloy ng 

kaisipan at paglalahad ng ideya,may kakulangan sa  

dekalidad na impormasyon ngunit naiugnay ang 

sanaysay sa Kontemporaryong Isyu 

6 Katamtamang 

 kahusayan 

May kakulangan  ang organisasyon at  daloy ng 

kaisipan at paglalahad ng ideya,may kakulangan sa 

dekalidad na impormasyon  tungkol sa paksa  at hindi 

nagpakita ang sanaysay  ng kaugnayan sa 

Kontemporaryong Isyu 

4 Hindi 

mahusay/nanga

ngailangan ng 

gabay 

Hindi malinaw at maayos ang organisasyon at daloy  ng 

kaisipan  at paglalahad ng ideya,impormasyon  at 

saloobin sa paksa.Hindi naiugnay  ang sanaysay sa 

Kontemporaryong Isyu 
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