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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 10 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una       Linggo: Anim SSLM No. 6       MELC(s): Nakagagawa ng 

angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan: tumugon sa 

tawag ng pagmamahal at paglilingkod (EsP10MP-le-3.4)       

 Layunin:  

1. Nasusuri ang mga negatibong katangian na naging hadlang sa 

pagkamit ng tunay na kalayaan  

2. Nakagagawa ng mga hakbang o paraan upang malampasan ang mga 

negatibong katangian sa pagkamit ng tunay na kalayaan 

3. Naisasabuhay  na ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon 

sa pagtawag ng pagmamahal at paglilingkod 

 Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 10          

 Kabanata:  1  Pahina: 75- 81     Paksa: Ang Mapanagutang Paggamit ng 

Kalayaan 
 

 

 

 

 

 

 

Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan 

Noong nasa Baitang 7 ka, naipaliwanag sa iyo na ang tao ay may taglay na 

kalayaan mula pa sa kapanganakan. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang 

kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao sa kaniyang kilos tungo sa 

maaari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito.” Ibig sabihin, ang 

tao ang nagtatakda ng kaniyang kilos para sa kaniyang sarili. Walang anumang 

puwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda nito para sa kaniya. 

Nangangahulugan lamang na ang remote control ng kaniyang buhay ay hawak ng 

sarili niyang kamay, siya ang pumipili ng estasyon ng gawain na kaniyang nais 

gawin. 

Ayon kay Scheler, ang kalayaan ay kilos kung saan dumaraan ang isang tao 

mula sa pagtataglay nito patungo sa pagiging isang uri ng taong ninais niyang 

Tuklasin Natin 
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makamit. Higit sa pagkakaroon ng kalayaan, tinatawag tayo na maging malaya 

bilang tao. Ang kalayaang likas sa tao ay nauugnay sa pagpapahalaga na ninanais 

niyang taglayin bilang tao. Kung paano ito ginagamit ay nagpapakita ng 

pagpapahalaga ng isang tao at nagpapakilala ng uri ng kaniyang pagkatao. Makikita 

ito sa dalawang uri ng kalayaan: ang malayang pagpili o horizontal freedom at ang 

fundamental option o vertical freedom. 

Sa paliwanag ni Cruz (2012), ang malayang pagpili (free choice) o horizontal 

freedom ay tumutukoy sa pagpili sa kung ano ang tingin ng taong makabubuti sa 

kaniya (goods). Pinipili natin ang isang bagay dahil nakikita natin ang halaga nito sa 

atin. Halimbawa: Kailangan mong bumili ng sapatos dahil sira na ang iyong 

ginagamit. Sa pagpunta mo sa isang department store marami ang pagpipiliang 

sapatos kaya’t naghanap ka ng komportable sa iyong paa, bagay o angkop sa iyong 

personalidad, istilo at pamantayan ng pananamit na inaasahan ng iyong mga 

kaibigan sa iyo at kung saan ito gawa. 

Sa pagpili ng pahahalagahan sa horizontal freedom, naapektuhan nito ang 

unang pagpiling ginawa (antecedent choice) na nakabatay sa vertical level o 

fundamental option na nakabatay sa uri o istilo ng pamumuhay na pinili ng isang tao. 

Ipagpatuloy natin ang halimbawa sa pagpili ng sapatos na bibilhin. Nang tanungin 

mo ang saleslady kung magkano ang sapatos na napili mo, ito ay nagkakahalaga ng 

isang libong piso. Eksaktong isang libo ang dala mong pera pero anim na raan lang 

ang budget na nakalaan para sa sapatos dahil ang dalawang daan ay pambili ng 

kailangang-kailangan mong gamit sa eskuwela at ang dalawang daan, allowance mo 

sa isang buong linggo.  Kung bibilhin mo ang sapatos sa ganoong halaga, 

maapektuhan nito ang unang desisyon o pagpili na iyong ginawa na pagkasyahin 

ang perang mayroon ka at mamuhay ayon lamang sa iyong kakayahan. Ipinakikita 

mo rin na mas pinahahalagahan mo ang pansarili mong kasiyahan kaysa sa iyong 

pag-aaral at ito ang sinisimulang linangin sa sarili.  Mas ninanais ang kaaya-ayang 

pakiramdam kaysa sa unahin ang mas mahalaga sa buhay – sa sitwasyong ito, ang 

pag-aaral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Pasiya Mo, Pananagutan Mo! 

Panuto: Balikan at suriin mo ang iyong mga naging pasiya at kilos nitong mga 

nagdaang araw. Isa-isahin mo ang mga negatibong katangiang naipamalas mo na 

maaaring naging hadlang sa iyong paggamit ng tunay na kalayaan. Sundin ang 

pormat sa ibaba. 

 

 

Subukin Natin 
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Mga Negatibong 

Katangian na 

naging Hadlang sa 

aking Paggamit sa 

Tunay na Kalayaan 

Mga Sitwasyon na 

Naipakita Ko Ito 

Ano ang naging Epekto sa 

Akin at sa Aking Kapuwa 

Halimbawa: 

 

Pagiging 

mapagmataas 

(pride) 

Nagkatampuhan kami ng 

kaibigan ko, hindi ko siya 

binabati at hindi ako hihingi 

ng paumnahin kasi para sa 

akin, siya ang may 

kasalanan kaya siya ang 

dapat maunang gumawa ng 

hakbang para magkabati 

kami. 

Isang taon kaming hindi 

magkabati, nag-iiwasan, at 

hindi komportable ang isa’t 

isa. Nabagabag ako, kaya 

naapektuhan ang aking 

pag-aaral. 

1. 

 
  

2. 

 

  

3. 

 
  

4. 

 

  

5. 

 
  

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Ano ang iyong nararamdaman nang balikan at suriin mo ang pagpapasiya at 

pagkilos na isinagawa mo ng nagdaang araw? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Ano-ano ang iyong natuklasan sa pagtala mo ng iyong mga pasiya at kilos na 

nagpapakita ng mga negatibong katangian? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Ano ang nakahadlang sa paggamit mo ng iyong kalayaan sa mapanagutang 

paraan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Bilang isang kabataan, paano mo magagamit nang mapanagutan ang 

kalayaan na ipinagkaloob sa iyo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Gawain 2: Katotohanan vs. Fake News! 

Panuto: Basahin  at unawain ang sitwasyon na nasa ibaba . Isulat ang mga sagot sa 

nakalaang patlang sa bawat bilang. 

 

                                                Sitwasyon  

Isa kang frontliner sa inyong barangay, napag-alaman mo na isa sa iyong mga 

kaibigan ay na exposed sa isang tao na positibo sa covid 19. Ang kaibigan mo ay 

dinala sa isolation area para i-quarantine. Makalipas ang ilang araw, nalaman mo 

sa iba na ang iyong kaibigan ay nag positibo na rin na wala silang pinagbasehan. 

Kumalat ito sa iba pang mga kakilala mo at nakarinig ka ng iba’t ibang negatibong 

komento. Ang mga narinig mo ay hindi nakatulong sa iyong kaibigan bagkus 

nakapagpababa pa ito ng moral.Sa ganitong sitwasyon ano ang maaari mong 

gawin para makatulong? 

 

 

Pamprosesong Tanong: 

 

1. Bilang isang kaibigan, ano ang maaari mong gawin upang makatulong para 

maunawaan ng mga tao ang pinagdaraan ng iyong kaibigan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

2. Tama ba ang kanilang ginawa na ipagkakalat ang nangyari sa iyong 

kaibigan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

3. Paano mo maipamalas ang tunay na kalayaan na may kakayahang 

magmahal at maglingkod? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

4. Ipaliwanag kung paano nauugnay ang kalayaan sa pananagutan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Kalayaan, Pahalagahan at Isabuhay! 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Sagutan ang mga ito 

batay sa sariling karanasan. 

1. Pumili ng isang negatibong katangiang taglay na nakahahadlang sa paggamit 

mo ng tunay na kalayaan na kailangan mong baguhin sa iyong sarili.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Magtala ng paraang gagawin upang mapagtagumpayan/malampasan ang 

negatibong katangiang taglay na nakahadlang sa paggamit ng tunay na 

kalayaan. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Magbigay ng sitwasyon o pagkakataon na nagagamit ang tunay na 

kalayaan.(pagtugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Ano ano ang mga bagay na natutuhan mo mula sa mga gawain? Mahalaga 

ba ang mga natutuhan mo? Bakit? Ipaliwanag.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ilapat Natin 
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Pamantayan 10 puntos 7 puntos 5 puntos 

Nilalaman 

Mabisang naipakita 

ang mensahe 

Di- gaanong 

naipakita ang 

mensahe 

May kakulangan 

ang mensahe 

Pagkamalikhain 

Napakaganda at 

malinaw ang 

pagkasulat ng 

sanaysay 

Maganda at 

malinaw ang 

pagkasulat ng 

sanaysay 

Maganda ngunit 

hindi malinaw ang 

pagkasulat ng 

snaysay 

Kahalagahan  

May malaking 

kaugnayan ang 

kasagutan sa paksa 

Di-gaanong 

malaki ang 

kaugnayan ng 

kasagutan sa 

paksa. 

Kaunti lang ang 

kaugnayan ng 

kasagutan sa 

paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brizuela, Mary Jean B.   et..al  (2015)  Edukasyon sa Pagpapakatao 10,   

Modyul para sa Mag-aaral, Unang Edisyon. 
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Mga Paalala sa Guro:  

Ang iba’t-ibang gawain ay nangangailangan ng matalino at maayos na 

pagdedesisyon ng mag-aaral batay sa kanilang sariling kaalaman at natutuhan. 

Maaring gamitin ng guro ang ibinibigay na rubrik sa pagwawasto o pagmamarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susi sa Pagwawasto 


