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ARALING PANLIPUNAN  10 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 
 

Markahan: Una               Linggo: Ikalima at Ikaanim               SSLM No. 4 

 

MELC(s): Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon 

sa pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran 

 

 Layunin:  

1. Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at   kooperasyon sa  

     pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran. 

2. Napapahalagahan ang pagkakaroon ng kahandaan, disiplina at  

    kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Araling Panlipunan 10 

⮚ Kabanata: Aralin 3 Pahina: _81-135 

⮚ Paksa: Ang mga Suliranin at Hamong Pangkapaligiran 

 

 

 

 

 

Kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga 

Hamong Pangkapaligiran 

` 

 Ayon sa ABS-CBN (2017) hindi namimili ng oras ang sakuna,kaya  mahalagang 

maging handa upang tumaas ang tsansa na makaligtas sa peligro. Isa sa mga 

paraan upang paghandaan ang sakuna ay ang pagdadala ng isang “      survival 

go- kit ’’kung saan nakasalansan ang ilang pangangailangan ng sarili at pamilya 

sakaling may baha, daluyong, lindol at iba pang mga emergency. Mahalagang 

maging laman ng bag na ito ang mga sumusunod: 

1. Pagkaing hindi agad napapanis, at malinis na tubig 

2. First Aid Kit 

3. Tools 

4. Hygiene Kit 

5. Pera,ID at importanteng dokumento 

6. Powerbank 

7. Ilaw at radio 

Tuklasin Natin 
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Maliban sa survival go-bag, Mabuti rin kung makapagpaplano na ang pamilya ng 

gagawin sakaling tumama ang sakuna. Pagplanuhan ang lugar na maaaring pagkita-

kitahan sakaling magkahiwa-hiwalay,o kaya’y sundan ang plano na inilatag ng mga 

pampublikong opisyal. 

 

Nagmungkahi naman ang Department of Energy (2016), na sa tuwing panahon ng 

kalamidad tulad ng baha,kailangang maging maingat at disiplinado sa paggamit ng 

kuryente upang maiwasan ang disgrasya. 

 

Ayon naman kay Eric (2014), sa kanyang lathalang OCD- Caraga Intensifies 

Disaster Preparedness Training, kinakamit ang pagiging handa sa buong tag-araw 

upang mapadali ang abilidad ng rehiyon sa pagharap sa posibleng kalamidad bago 

pa man magsimula ang tag-ulan. Dahil sa pangyayaring pagbaha sa Butuan City, 

napagtanto ng mga tao na mayroon pa ring dapat gawin sa mga tuntunin sa 

paghahanda patungkol sa pagbaha. May mga pag-aaral na isinagawa ang 

Environmental Governance and Disaster Preparedness Flooding Resiliency of 

Caraga Region laban sa pagbaha, pagtasa sa apat na kadahilanan ng 

Environmental Governance. Ang mga ito ay;      (1) Forest Ecosytem Management, 

(2) Fresh Water Ecosystem Management, (3) Coastal Water Ecosystem 

Management, at (4) Urban Ecosystem Management  

 

Binigyang katuparan ng National Disaster Risk Reduction and Management Plan 

(NDRRMP) ang nilagdaan ng R. A. No. 10121 of 2010, kung saan nagbibigay ng 

legal na batayan sa mga patakaran, plano at programa upang makahanda sa 

sakunang dulot ng baha. Ang NDRRMP na nakapalooban ng apat na thematic na 

lugar, ito ay ang (1) Disaster Prevention and Mitigation; (2) Disaster 

Preparedness; (3) Disaster Response; at (4) Disaster Rehabilitation and 

Recovery. Sa pamamagitan nito, matitiyak ang physical framework, social, 

economic, environmental plans sa komunidad, lungsod, munisipalidad at mga 

probinsyang sasang-ayon sa plano. 

 

Ang layunin naman ng DRRM na nakapaloob sa mga emergency services at public 

assistance na sa panahon ng sakuna tulad ng pagbaha ay magkaroon ng agarang 

responde upang may tagapagligtas ng mga buhay, mabawasan ang mga epekto nito 

sa kasalukuyan at upang matiyak ang public safety at matugunan ang mga basic 

substance na kailangan ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Ang 

pagresponde sa mga sakuna ay nakatutok sa agaran at short term o panandaliang 

pangangailangan na tinatawag na disaster relief.   
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GAWAIN 1.Handa Ka Na ba! 

Suriin ang epekto ng mga sumusunod na paraan ng pakikilahok sa kahalagahan ng 
Disiplina at Kooperasyon ng mga Hamong Pangkapaligiran. 
             Lagyan ng tsek ( / ) ang kolum kung ito ba ay may mabuti o masamang 

epekto sa mamamayan o sa pamahalaan. 

                                  SITWASYON       MABUTI       MASAMA 

1.Pagsasawalang bahala sa mga babala sa  

panahon ng kalamidad. 

 

2. Pakikinig ng balita tuwing may bagyo.  

 

3. Lumikas sa mas ligtas na lugar.  

 

4. Ang mga disaster group ay nabuo lamang dahil sa 

pagkakaroon ng isang kalamidad. 

 

5. Ang mamamayan ay mag-iingat lamang kapag may 

kalamidad.  

 

6. Dapat mabagal ang pagtugon sa anumang kalamidad.  

 

7. Lokal na pamahalaan lamang dapat tumulong kapag may 

malawakang kalamidad. 

 

8. Laging ihanda ang “survival go-kit”. 

 

9. Mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan sa 

anumang sakuna. 

 

10. Sundan ang plano na inilatag ng lokal na pamahalaan 

sa panahon ng sakuna   

  

 

 

 

 

Gawain 2. Balita-Suri 

Kahandaan sa Sakuna’t Peligro Para sa Tunay na Pagbabago 

                                  Posted by PMC Jr. on July 8, 2019 

Ang Pilipinas ay patuloy na hinahagupit ng malakas na mga bagyo bawat taon at mga 

manaka-nakang paglindol na hindi natin maiiwasan at mapipigilan. Kaya ang ating pagtugon 

sa mga kalamidad na ito ay nag-iiba rin mula sa pagiging masyadong proactive. Bago pa 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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man ay napahusay na ng ating sistema sa pagresponde sa mga kalamidad, napabago na 

natin ang ating siyentipikong kakayahan, at sa mga pamamaraan ay naisaayos na rin ang 

prepositioning ng mga relief goods bago pa ang mga kalamidad at nabibigyan na rin ng 

kinakailangang pondo ang mga pangunahing ahensiya para sa agarang makatugon sa mga 

pangangailangan pagkatapos ng kalamidad at trahedya. Ang epekto ng mga likas na 

kalamidad sa ekonomiya ay napakalawak. Kung libo-libong buhay ang nawala at mga daan 

at bahay ang nasira, ang produksiyon at kita ay magdurusa; ang paglago ng ekonomiya ay 

babagal; mabubura ang naipong kita. 

               Ang aktibidad pang-ekonomiya ay naabala at nauudlot gayundin ang daloy ng kita 

na magreresulta sa lalalang kahirapan. Nagdudulot din ang mga kalamidad ng kagipitan sa 

pinansiyal na patakaran dahil sa karagdagang pondo na kailangang ibigay ng pambansang 

gobyerno at manpower at resources na kailangang maitalaga bilang  efforts. Ang recovery at 

reconstruction efforts na maaaring tumagal ng ilang taon ay gigipit sa pinansiyal na posisyon 

ng bansa.Nalilimitahan tayo ng ating badyet, katunayan ayon sa isang pa-aaral ng World 

Bank noong 2009 ay tinatayang kinakailangan ng Pilipinas ng halaga na katumbas ng 0.6% 

hanggang 1.0% ng GDP (gross domestic product) taon-taon mula 2010 hanggang 2019 

upang tugunan ang mga panganib ng klima at kalamidad kabilang ang pamumuhunan para 

para sa replacement at expansion ng resilient infracstructure. Dahil sa ang gobyerno ay may 

kakulangan pa rin sa financing, ang pagbalanse sa pagitan ng kahandaan sa kalamidad at 

iba pang pangangailangan ay maliwanag na lubhang napakahirap na desisyon dahil sa 

halaga ng desisyon.Kaya ang paghahanda sa kalamidad ay isang napakahalagang bahagi 

ng pagsisikap sa pag-unlad. Maliwanag na hadlang ang kalamidad sa pag-unlad. Ito ay 

isang rason upang magtayo muli ng mas mabuti dahil walang anumang progreso para sa 

isang bansa na nakabaon  sa isang masamang siklo ng pagkawasak at rekontruksiyon. 

Kaya kailangang masiguro na may sapat na resources at hustong estratehikong pagpaplano 

upang masiguro na muling magtatayo sa isang matibay at matatag na pamamaraan. Ang 

mga Pilipino ay totoo namang may kusa at malikhain na iangkop ang sarili sa bagong 

normal (new normal) na kalagayan ng panahon. Sa mga nagdaang  taon ay namalas natin 

ang mga kalamidad na dumarating na mas madalas at mas malakas. Ang tunay na matibay 

at matatag sa pagbangon ng bansa ay tumutugon sa ganitong sitwasyon na sinusubukang 

iangkop ang sarili sa panahon at paliitin ang mga epekto destruksiyon at rekontruksiyon na 

magpatuloy dahil sa muling pagtatayo ng mga komunidad na nasalanta sa parehong 

pamaraan, dahil natural na susunod dito ang parehong resulta-paulit ulit na pagkasira. 

 Ang kakayahan sa pagbangon (resilience), kaligtasan at proteksiyon ng komunidad 

ay maaaring makamit sa pamamagitan ng kooperasyon at kahandaan ng publiko na 

tulungan ang bawat isa lalo na sa pamamagitan ng kooperasyon at kahandaan ng publiko 

na tulungan ang bawat isa lalo na sa panahon ng emergencies at kalamidad. Nagsisimula 

ang “resilience” sa kamalayan sa pinsala at panganib na banta sa mga komunidad ay 

maaaring makamit pamamagitan ng kooperasyon at kahandaan ng publiko na tulungan ang 

bawat isa lalo na sa panahon ng emergencies at kalamidad. Nagsisimula ang “resiliency” sa 

ilalim ng Executive Order(EO) 29-2017 ay binigyan-kahulugan na, ang kapasidad na 

maghanda sa, rumesponde at makabangon sa isang kalamidad. 

 Ang Executive Order na inilabas ni Pangulong Rodrigo R. Duterte ay binago ang 

National Disaster Consciousness Month (NDCM) na ginugunita tuwing buwan ng Hulyo 

sa National Disaster Resilience Month (NDRM) upang ipihit ang pagtutok mula disaster 

awareness building sa pagbigay kakayahan sa mga residente na maging matatag at 

makabangon sa kalamidad. 
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  Sa taong ito bilang paggunita sa taunang National Disaster Resilience Month 

(NDRM) sa buong buwan ng Hulyo ay may temang  “Kahadaan sa Sakuna’t Peligro Para sa 

Tunay na Pagbabago”. Ang aktibidad na ito ay nanawagan ng aksiyon sa mga pambansang 

ahensiya at local government units (LGUs) na magpatupad ng disaster resilience campaigns 

tungo sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng disaster risk reduction 

and management. Sakop nito ang ang apat na tema: disaster prevention and mitigation; 

disaster preparedness; disaster response; at disaster rehabilitation and recovery.  

                Laging manalangin tayo na nawa’y malihis tayo sa malakas na bagyo at 

kalamidad at laging maghanda at magpakatatag.  

 Pinagkunan: http://www.amiananbalitang ngayon.com/kahandaan-sa-sakunat-peligro-para-

sa-tunay-na-pagbabago/ 

Pamprosesong Tanong: Isulat ang sagot sa hiwalay at malinis na papel. 

  

1. Bakit mahalaga sa isang bansa, ang kahandaan sa panahon ng kalamidad? 

2. Mula sa balitang binasa, paano ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang kahandaan 

at kakayahan sa muling pagbangon pagkatapos ng kalamidad? 

3. Sa iyong palagay, paano ba nakakatulong ang kahandaan sa panahon  

ng kalamidad sa pag-unlad ng isang bansa? 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 3. Oplan-Paghahanda 

          Unawain ang sitwasyon at ibigay ang iyong opinyon/reaksyon. Isulat ito sa 

hiwalay at malinis na papel. 

          Kung ikaw ay magiging isang Punong Barangay, paano mo pamamahalaan 

ang iyong nasasakupan patungkol sa kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at 

may kooperasyong mamamayan sa panahon ng kalamidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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Mamarkahan ang iyong opinyon/reaksyon batay sa rubrik na ito. 

                    

                           Rubriks para sa para sa paggawa ng opinyon/reaksyon 

                  Pamantayan       20      15      10       5 

1. may lawak at lalim ang pagtatalakay     

2. malinaw ang pagpapahayag ng 

opinyon 

    

3. lohikal na pagkakaayos/daloy ng mga 

ideya. 

    

4.akma sa paksa ang opinyong ibinigay.     

 

 

 

 

 

 

Pinagkunan: http://www.amiananbalitang ngayon.com/kahandaan-sa-sakunat-

peligro-para-sa-tunay-na-pagbabago/ 

Rarang, Angielyn R.-Alternative Delivery Mode, Unang Markahan-Module 4: 

Kahalagahan ng Kahandaan,Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mga Hamong 

Pangkapaligiran Unang Edisyon,2020 

K to12 Learners Manual Araling Panlipunan Grade10-Kontemporaryong Isyu 
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