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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 10 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una Linggo: Ikawalo  SSLM No. 8 MELC(s): Nakagagawa ng mga 

angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na 

siya ay bukod-tangi dahil sa taglay na dignidad bilang tao. (EsP10MP-Ig-4.4) 

 Layunin: Naisa-isa ang mga mga angkop na kilos upang mapagtagumpayan 

ang mababang pagtingin sa sarili. 

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

Baitang 10 Self-Learning Module (SLM) Unang Markahan 

 Kabanata: _8__  Pahina:11-25  Paksa: Ang Dignidad 
 

 

 

 

 

 

Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos na kawangis Niya at may Dignidad. 

Subalit, marami pa rin ang mayroong mababang pagtingin 

sa kanilang sarili dahil sa mga hindi kaaya-ayang sitwasyon ng kanilang buhay. Ang 

mababang pagtingin sa sarili o insecurity ay nakaaapekto sa buhay ng isang tao. Sa 

papaanong paraan matutulungan natin ang ibang tao upang mapagtagumpayan ang 

mababang pagtingin sa sarili? 

Sa tuwing nakikita natin ang mga kaaya-ayang posts ng ating mga kaibigan, 

kamag-anak, kapitbahay o iba pang kakilala sa mga social media sites tulad ng 

facebook, twitter, at iba pa, hindi maiiwasang maikumpara natin ang ating sarili sa 

kanilang katayuan. Ito ay nagdudulot ng agam-agam na pinagkakaitan tayo. Ngunit, 

hindi ito ang katotohanan. Sa papaanong paraan mapagtatagumpayan natin ang 

mababang pagtingin sa sarili? Paano natin matutulungan ang iba na may 

kaparehong suliranin? 

Bago natin talakayin kung paano malalampasan ang mababang 

pagtingin sa sarili, narito at pag-aralan muna natin ang ilang katotohanan tungkol sa 

mababang pagtingin sa sarili o insecurity ayon 

kay Ginang Maricar Reyes-Poon.  Ang mababang pagtingin sa sarili o insecurity ay: 

 

Tuklasin Natin 
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1. Lumalabas sa harap ng ating kahinaan. 

Madalas mong naririnig ang ekspresiyon na: “Struggle is real!” Sa 

tuwing may mga gawain na napakadali para sa iba ngunit nahihirapan tayong 

gawin, bumababa pagtingin natin sa ating sarili.  

 

2. Hindi agad-agad maiaalis. 

Katulad ng ibang suliranin, dumadaan sa proseso ang pakikibaka 

upang mapagtagumpayan ang mababang pagtingin sa sarili dahil hindi ito 

natatapos sa isang araw lamang, kundi sa patuloy na pakikipaglaban sa 

bawat araw. 

 

3. Hawak natin sa ating mga kamay mismo ang pagtatagumpay sa ating 

laban sa mababang pagtingin sa ating sarili. Ito ay ating responsibilidad at 

hindi ng ibang tao.  

Siguradong maliwanag na para sa iyo ang mga katotohanan tungkol sa 

mababang pagtingin sa sarili.  Ngayon ay tatalakayin natin ang mga 

suhestiyon ni Ginang Maricar Reyes-Poon tungkol sa mga dapat gawin upang 

mapagtagumpayan ang mababang pagtingin sa sarili. 

 

4. Tuklasin ang iyong mga natatanging katangian. 

Ang dapat nating gawin ay tuklasin ang mga ito sa tulong ng iyong mga 

taong malapit sa iyo (kapamilya, kaibigan, kaklase at iba pa).  

 

5. Gamitin ang natuklasang katangian upang tumulong sa iba. 

Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kani-kaniyang kakayahan at 

kakayanan na siyang maaari niyang gamitin upang makatulong sa iba. Mas 

umaangat ang ating pagtingin sa sarili sa tuwing naibabahagi natin ang ating 

sarili sa iba. 

 

6. Tanggapin na imposibleng maging magaling sa lahat ng bagay. 

May mga taong sadyang may maraming kayang gawin. Ngunit, walang 

taong may angking galing, talino at kakayahan sa lahat ng bagay. Maaaring 

hindi ka magaling sa pagsayaw, ngunit magaling ka na man sa pag-awit. 

Laging tandaan, ikaw ay natatanging nilalang na pinagpala ng Diyos at 

hindi ka na mauulit pa. 
 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1:  Ako’y Isang Bituin!  

Panuto: Isulat sa loob ng bituin ang iyong mga kakayahan at  kakayanan o talento. 

 

Subukin Natin 
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Gawain 2: Payong Kaibigan! 

Panuto: Suriin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat ang iyong payo. 

Sitwasyon Ang Aking Maipapayo 

a. Si Lito ay mahilig sa larong basketbol. 

Gusto niyang maglaro ngunit hindi niya 

kayang tumakbo dahil may kapansanan 

ang kaniyang kanang paa dahil sa polio. 

 

b. Sa apat na magkakapatid, tanging si Yolly 

lamang ang hindi nakatatanggap ng 

medalya sa pagtatapos ng taon sa 

paaralan dahil hindi siya napapabilang sa 

mga mag-aaral na may karangalan.  

 

Isagawa Natin 
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c. Isang magaling na mang-aawit si Jo-Ann 

sa kanilang barangay. Palagi siyang 

nananalo sa tuwing may patimpalak sa 

pag-awit. Isang araw, sumali siya sa 

patimpalak ng pag-awit sa anibersaryo ng 

kanilang lungsod. Maraming mga 

magagaling na mang-aawit ang sumali.  

Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi 

siya nanalo. Nalungkot nang husto si Jo-

Ann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 3. Ako ay Ako, Ikaw ay Ikaw! 

Panuto: Batay sa iyong natutuhan, sumulat ng isang maikling Hugot oTula na 

nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga ng iyong pagiging bukod-tanging nilalang 

na may angking mga kakayahan. Mahalagang mailahad mo ang iyong tunay na 

damdamin upang makapagbigay inspirasyon sa iba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Edukasyon sa Pagpapakatao – Baitang 10 Self-Learning Module (SLM) 

Unang Markahan –  Modyul 4: Dignidad. Unang Edisyon, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik 

Sanggunian 

SSLM Development Team 

Writer: Pablito D. Narrido Jr. 
Evaluator: Mark G. Arriesgado 
Illustrator: Pablito D. Narrido Jr. 
Creative Arts Designer: Reggie D. Galindez 
Education Program Supervisor- ESP : Luzviminda R. Loreno, Ph.D. 
Education Program Supervisor – Learning Resources: Sally A. Palomo 
Curriculum Implementation Chief: Juliet F. Lastimosa 
Asst. Schools Division Superintendent: Carlos G. Susarno, Ph. D. 
Schools Division Superintendent: Romelito G. Flores, CESO V 
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UNANG LINGGO 

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. 

 

IKALAWANG LINNGO 

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. 

 

IKATLONG LINGGO 

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 

 

IKA-APAT NA LINGGO 

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. 

 

IKA-LIMANG LINGGO 

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. 

 

IKA-ANIM NA LINGGO 

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 
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IKAPITONG LINGGO 

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. 

 

 

IKAWALONG LINGGO 

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. 


