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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

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

mga elemento ng kabutihang panlahat (EsP9PL-Ia-1.1). 

   Layunin: Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. 

 Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 9 

Modyul para sa Mag-aaral  

 Kabanata: 1  Pahina: 1-20 Paksa: Layunin ng Lipunan: Kabutihang 

Panlahat 

 

 

 

 

 

 

             Ayon kay John Rawls, ang kabutihang panlahat ay ang pangkalahatang 

kondisyong pantay na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng 

isang lipunan. Hindi ito isang mabilis na proseso at hindi agarang makikita ang 

katuparan. Katulad ng adhikain ni Mahatma Gandhi para sa India, nakita niyang 

hindi ito magiging madali kaya itinalaga niya ang kaniyang sarili bilang halimbawa ng 

pagsisimula sa sarili at ang paunang pakikibaka para sa makatarungang 

pagbabahagi ng lahat ng bagay na nararapat para sa mga tao. Ang paksang ito ay 

mas malalim na tatalakayin sa Modyul 3. 

Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng tatlong mahahalagang element: 

1. Ang paggalang sa indibidwal na tao. Dahil ang kabutihang panlahat ay 

nagpapahalaga sa kalikasan ng tao, hindi ito lubos na iiral kung hindi kilalanin 

at pahahalagahan ang kaniyang dignidad. Sa dignidad nakakabit ang iba’t-

ibang karapatang kailangang igalang at dapat matamasa ng lahat ng tao sa 

lipunan. Upang maging katarungan ang isang lipunan, kailangangan nasisiguro 

ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat indibidwal ay kinikilala. 

2. Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Ang pag-

unlad ang kabuuang pokus ng panlipunang tungkuling kailangang maibigay sa 

mga tao. Karaniwang sinusukat ito halimbawa sa (a) mga pampublikong 

sistema ng pangangalaga sa kalusugan; (b) epektibong pampublikong 

pangkaligtasan at seguridad; (c) kapayapaang namamagitan sa bawat bansa 

Tuklasin Natin 
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sa mundo; (d) makatarungang sistemang legal at pampolitika; (e) malinis na 

kapaligiran at umuunlad na sistemang pang-ekonomiya. 

3. Ang kapayapaan. Kalimitang sinasabi na ang kapayapaan ay ang 

pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat 

ng aspekto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan, 

at iba pa, subalit ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, 

kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. May kapayapaan kapag iginagalang 

ang bawat indibidwal at umiiral ang katarungan.  
 

 

 

 

 

 

Gawain 1: “Ang Iyong Pagsasakripisyo!” 

 

Panuto: Ilagay sa loob ng hugis puso ang iyong mga sagot sa katanungang ibibigay. 

Tanong: Mag-isip ng dalawang karanasan na nangyari sa iyo na nagkaroon ka ng 

pansariling interes ngunit iyong sinakripisyo para sa kabutihan ng lahat? 

 
 

                Pansariling Interes                            Epekto Ng Iyong Pagsasakripisyo  

                                                                                     Para sa Ikakabuti ng Lahat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin Natin 
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        2.  
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Gawain 2: “Pahalagahan Mo!” 

 

Panuto: Isulat sa tsart ang mga paraan mo ng pagbibigay-halaga sa elemento ng 

kabutihang panlahat at ang magiging epekto nito. 

 

Elemento ng kabutihang 

panlahat 

Paraan mo ng pagbibigay-

halaga nito 

Ano ang magiging epekto 

nito sa lipunan? 

1. Ang paggalang sa 

indibidwal na tao. 

  

2. Ang tawag ng 

katarungan o kapakanang 

panlipunan ng pangkat. 

  

3. Ang kapayapaan.   

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: “Ibahagi Mo!” 

 

Panuto: Kumuha ng mga litrato mula sa google o sariling kuha gamit ang iyong 

camera na naglalarawan tungkol sa elemento ng kabutihang panlahat. Gumawa ng 

isang collage gamit ang mga nakuhang larawan. Sa ibaba ng ginawang collage, 

isulat ang tanong na nasa ibaba at ang iyong sagot. Gawin ito sa construction paper. 

Maging malikhain sa paggawa. Gawing gabay ang rubriks na nasa ibaba. 

 

Tanong: Bilang kabataan, ano ang iyong munting maggagawa upang magkaroon ng 

paggalang sa indibidwal, katarungan at kapayapaan sa mga sumusunod na 

institusyon? a. Pamilya b. Paaralan c. Simbahan d. Pamahalaan e. Negosyo 

 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Rubrik para sa “Makipanayam Ka!” 

Krayterya 20 puntos 10 puntos 8 puntos 

     Nilalaman 

Malinaw na 

nailarawan ang 

konsepto ng 

elemento ng 

kabutihang 

panlahat  

May di gaanong 

kalinawan sa 

paglalarawan ng 

konsepto sa elemento 

ng kabutihang 

panlahat 

Hindi malinaw ang 

paglarawan ng 

konsepto sa 

elemento ng 

kabutihang panlahat 

Pagkamalikhain 

Maganda at 

malinaw ang 

mensahe ng 

collage 

Maganda ngunit di 

gaanong malinaw ang 

mensahe ng collage 

Magulo ang 

pagkagawa ng 

collage 

   Kahalagahan 

Nabigyang-

kahalagahan ang 

konsepto sa 

elemento ng 

kabutihang 

panlahat 

Di gaanong nabigyan 

ng kahalagahan ang 

konsepto sa element 

ng kabutihang 

panlahat 

Hindi nabigyan ng 

kahalagahan ang 

konsepto sa 

elemento ng 

kabutihang panlahat. 
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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 


