
 

 

1                                                                      GSC-CID-LRMS-FSSLM, v.r. 03.00, Effective June 14, 2021 

 

 

 

 

EDUKASYON SA PAGPAPAKATO– BAITANG 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una  Linggo: Ikatlo SSLM No. 3  MELC(s): Natataya ang pag-iral o 
kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan, o lipunan/bansa ng: (a) 
Prinsipyo ng Subsidiarity; (b) Prinsipyo ng Pagkakaisa. (EsP9Llc-2.2) 

 Layunin: Natataya ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, 

pamayanan, o lipunan/bansa ng: (a) Prinsipyo ng Subsidiarity; (b) Prinsipyo 

ng Pagkakaisa 

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

Modyul Para sa Mag-aaral 

 Kabanata: 2 Pahina: 21-33 Paksa: Lipunang Politikal, Prinsipyo ng 

Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa 

 

 

 

 

 

 

 

Sa nakalipas na aralin nalinang sa iyo ang kaalaman, at pag-unawa sa 

lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity, at prinsipyo ng pagkakaisa. Sa araling 

ito, inaasahan na ikaw ay nakatataya ng mga karanasan o nasaksihan kung paano 

pina-iiral ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa sa lipunang iyong 

kinabibilangan. 

 Ang “Prinsipyo ng Subsidiarity” ay tumutukoy sa pagpapahalaga ng mga nasa 

mataas na antas ng lipunan sa mga nasa mababang antas. Kung kaya’t mula sa 

“itaas” patungo sa “ibaba” ang prinsipyo ng mahusay na pamamahala na 

nangangailangan ng pakikipag-ugnayan. Ang gagawin ng pinuno ay ang gusto ng 

mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay sumusunod din sa giya ng 

kanilang pinuno. 

 Halimbawa, dahil sa COVID-19 nagkaroon ng lockdown sa ating lugar.  

Makikita ang diwa ng pagtutulungan mula sa pamahalaan patungo sa mga 

ordinaryong mamamayan. Maraming batas ang ipinapatupad ng pamahalaan para 

matiyak ang seguridad ng mga mamamayan nito. Nagtalaga ng mga programa para 

matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng pagbibigay ng mga 

Tuklasin Natin 
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ayuda, pagkain, pamamahagi ng Social Amelioration Program (SAP) at iba pang 

mga tulong pinansyal. 

 Samantala ang konsepto ng “Prinsipyo ng Pagkakaisa” (Solidarity), tungkulin 

ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga 

akmang estruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan. Ang 

pamahalaan ay gumagawa ng mga programa at polisiya para makatulong sa atin na 

maging ligtas sa sakit na COVID-19. Kapalit ng mga tulong na ibinibigay sa atin ng 

pamahalaan ay makiisa sa pamamagitan ng pagsunod na manatili sa bahay, 

pagsunod sa mga patakarang ipinapatupad ng Inter Agency Task Force on 

Emerging Infectious Disease (IATF) at iba pa. “May kailangan kang gawin hindi mo 

kayang gawing mag-isa, tungkulin ko ngayong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. 

Ako naman ay may kailangang gawin nang mag-isa, tungkulin mo ngayon na 

tulungan ako sa abot ng makakaya mo.” Tungkulin nating magtulungan tungo sa 

pag-unlad ng ating lipunan. 

 Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-

aambag ng talino ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan. 
 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Tama o Mali! 

 
Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang ipinahayag ng pangungusap at 
    MALI kung di-wasto. Isulat ang iyong sagot sa patlang. 
 
______ 1. Ang lipunan ay ipinagkatiwala lamang sa mga namumuno.  
______ 2. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng 

pag-aambag ng talino ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan. 
______ 3. “May kailangan kang gawing hindi mo kayang gawain mag-isa. Tungkulin 

ko ngayong tulungan ka sa abot ng aking makakaya. Ako naman ay may 
kailangang gawing mag-isa, tungkulin mo ngayon na tulungan ako sa 
abot ng makakaya mo.” Ang balangkas na nabanggit ay nagpapahiwatig 
ng prinsipyong subsidiarity. 

______ 4. Ang “Prinsipyo ng Subsidiarity” ay tumutukoy sa pagpapahalaga ng mga 
nasa mataas na antas ng lipunan sa mga nasa mababang antas.  

______ 5. Pagsunod ng mga mamamayan sa polisiya ng pamahalaan at pagbibigay 
tulong ng mamamayan sa kapwa mamamayan ay isang konsepto ng 
prinsipyo ng pagkakaisa. 

 
 

 

 

 

Subukin Natin 
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Gawain 2: Ibalita Mo! 

 

Panuto: Manuod sa telebisyon, makinig sa radyo o di kaya ay magbasa sa 

pahayagan ng mga balita. Itala sa tsart na nasa ibaba ang mga kapansin-pansin na 

pangyayari na nagpapakita ng pag-iral o paglabag sa Prinsipyo ng Subsidiarity at 

Prinsipyo ng Pagkakaisa.  Kung mayroong access sa internet, maaaring gamitin ang 

ilang eksena sa mga social media na nagpapakita ng iyong pagkaunawa sa 

dalawang prinsipyo. 

 

Balita Eksena 
Pag-iral Paglabag 

Subsidiarity Pagkakaisa Subsidiarity Pagkakaisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: Nasaksihan Ko! 

 

Panuto: Sa sitwasyon natin ngayong may pandemya, anong mga karanasan mo o 

nasaksihan mo kung paano pinaiiral ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng 

Pagkakaisa sa mga sumusunod na aspekto. Kumpletuhin ang talahanayan sa 

susunod na pahina. Gawing gabay ang rubrik sa paggawa nito. 

 

 

Aspekto ng Sosyedad 
Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa 

Pinaiiral Pinaiiral 

1. Pamilya 

 

 

 

 

2. Paaralan 

 

 

 

 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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3.Barangay/Pamayanan 

 

 

 

 

4. Lipunan/Bansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatayan 40 puntos 30 puntos 20 puntos 

Nilalaman 

Ang nilalaman ay 

angkop sa 

konsepto ng 

prinsipyo ng 

subsidiarity at 

prinsipyo ng 

pagkakaisa 

Ang nilalaman ay di-

gaanong angkop sa 

konsepto ng 

prinsipyo ng 

subsidiarity at 

prinsipyo ng 

pagkakaisa 

Ang nilalaman ay di 

angkop sa konsepto 

ng prinsipyo ng 

subsidiarity at 

prinsipyo ng 

pagkakaisa 

Makatotohanan 

at Malikhain 

Ang nilalaman ay 

makatotohanan at 

malikhain 

Ang nilalaman ay di 

gaanong 

makatotohanan at di 

gaanong malikhain 

Ang nilalaman ay di 

makatotohanan at di 

malikhain 

 

 

 

 

 

 

Gayola, Sherryl T. et.,al. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para 
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Subukin Natin: Tama o Mali! 

1. Mali   

2. Tama 

3. Mali 

4. Tama 

5. Tama 

 

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 


