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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 9 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 
 
Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 
 

 

Markahan: Una   Linggo: Ikalima   SSLM No. 5 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. (EsP9Lle-3.1) 

 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 
 

 

 

 

 

Lipunang Pang-Ekonomiya 

 

Isang debate sa mga pilosopo ang tanong ukol sa pagkakapantay-pantay. Sa 

isang panig, may nagsasabing pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos, 

dahil tao tayo. Isa pa, dahil kung titingnan ang tao sa kaniyang hubad na anyo, 

katulad lamang din siya ng iba. Sa kabilang panig, may nagsasabi rin naming hindi 

pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas,dinudungaw 

ang mga tao sa ibaba. May mga taong yayaman at patuloy na yayaman at may mga 

taong mahirap at manantili sa kanilang kahirapan dahil sadyang ganito ang 

kaayusan ng mundo. 

 

Ayon kay Max Scheler isang pilosopo na bahagi ng pagiging tao ng tao ang 

pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan 

ang kakayahan nating maging isang tao. Ngunit sinabi rin ni Scheler dahil na rin sa 

hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay- pantay 

sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. 

 

Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino na prinsipyo ng proportion, ang 

angkop na pagkakaloob ng pangangailangan ng tao. Sa madaling salita, hindi man 

pantay-pantay ang mga tao, may angkop para sa kanila. Kailangang maging patas 

ayon sa kakayahan, ayon sa pangangailangan.  
 

Tuklasin Natin 
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Gawain 1: Pagtataya! 

Panuto: Basahin at unawain ang bawat katanungan. Bilugan ang titik ng tamang 

sagot. 

 

1. Paano masisiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan sa Lipunang 

Pang-ekonomiya? 

a. Sinisikap ng estado na mabigyan ng trabaho ang bawat mamamayan 

kahit hindi angkop ang kakayahan. 

b. Nagbibigay ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa mahihirap ng 

pamilya. 

c. Tinutulungan ng estado ang mga mangagawa na makahanap ng 

hanapbuhay sa ibang bansa. 

d. Sa pangunguna  ng estado, napangasiwaan at naibahagi ng patas 

2. Alin ang hindi naglalarawan sa lipunang Pang ekonomiya? 

a. Pangangasiwa ng yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga 

pangangailangan ng tao. 

b. Maihahalintulad sa pamamahala ng budget sa isang bayan. 

c. Pagkilos upang masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan sa 

pamamagitan ng pangangasiwa ng yaman ng bayan. 

d. pagkilos para sa pantay na pagbabahagi ng yaman ng bayan. 

3. Sa ating lipunan, alin sa mga sumusunod ang patunay na naitatali na ng tao 

ang kaniyang sarili sa bagay? 

a. Hindi mabitawan ni Janice ang kaniyang lumang mga damit upang ibigay 

sa kamag-anak dahil mayroon itong sentimental value sa kaniya. 

b. nuubos ni Mark ang kaniyang pera sa pagbili ng mamahaling sapatos na 

sa ibang bansa lamang makikita. 

c. Mas nararapat lamang na makatanggap ang isang tao ng tulong galling 

sa pamahalaan, kahit kaya na niya itong bilhin dahil karapatan niya ito 

bilang mamamayang nagbabayad ng buwis. 

d. Dahil kapos na sa badyet si Levy gustuhin niya mang bilhin ang isang 

mamahaling sapatos pinigilan niya ang sarili na ito ay bilhin. 

4. Ano ang kahulugan ng prinsipyo ng proportio ayon kay Sto. Tomas de 

Aquino?  

a. Pantay na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan at 

pangangailangan ng tao. 

b. Angkop na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan ng tao 

c. Pantay na pagkakaloob ng yaman sa lahat ng tao. 

d. Angkop na pagkakaloob ng yaman ayon sa pangangailangan ng tao. 

5. Ano ang katotohanan sa likod ng paniniwala na “ang tao ay pantay-pantay”? 

a. Lahat ay dapat mayroong pag-aari .  

b. lahat ay iisa ang mithiin.   

c. Likha ang lahat ng Diyos. 

d. Lahat ay may kani-kaniyang angking kaalaman. 

 

Subukin Natin 
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Gawain 2: Siyasatin mo! 

Panuto: Siyasatin ang bawat pangungusap kung ito ba ay tama o mali. Isulat ang 

TAMA kung ang pangungusap ay tama, at MALI naman kung hindi. Isulat sa patlang 

iyong sagot.  

________1. Ayon kay Max Scheler, ang prinsipyo ng proportio ay ang angkop na   

pagkakaloob ng ayon sa pangangailangan ng tao. 

________2. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino na bahagi ng pagiging tao ang 

pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. 

________3. Ang katotohanan sa mundo ay mayroon mahirap at mayaman. 

________4. Sinasabing ang lahat ng tao ay pantay-pantay dahil nilikha tayo ng 

Diyos. 

________5. Matatamo lamang ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng 

pamamahagi ng yaman ng bayan.  

 

 

 

 

 

Gawain 3: Ideya Mo! Ipakita Mo! 

Panuto: Gumawa ng isang islogan sa loob ng kahon tungkol sa iyong pagkakaintindi  

sa Lipunang  Pang-ekonomiya.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

Isagawa Natin 
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Rubrik para sa Ideya Mo! Ipakita Mo! 

Pamantayan 10 Puntos 7 Puntos 5Puntos 

Nilalaman 

Ang mensahe ay 

maayos na 

naipapahayag 

Di gaanong 

naipahayag ng maayos 

ang mensahe 

May kaguluhan ang 

pagpapahayag  ng 

mensahe 

Pagkamalikahin 

Napakaganda at 

napakalinaw ng 

pagkakasulat ng 

mga titik 

Maganda at malinaw 

ang pagkakasulat ng 

mga titik 

Maganda ngunit di 

gaanong malinaw ang 

pagkakasulat ng mga 

titik 

Kaugnayan 

May malaking 

kaugnayan sa 

paksa ang slogan 

may kakulangan ang 

kaugnayan sa paksa 

ang slogan 

Walang kaugnayan 

ang slogan sa paksa 

Kalinisan 

Malinis na malinis 

ang 

pagkakagawa 

Malinis ang 

pagkakagawa 

Di gaanong malinis 

ang pagkakagawa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gayola, Sherryl T. et.,al. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para 

sa Mag-aaral.  Unang Edisyon. 
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Gawain 1: Subukin Natin! 

1. a 

2. b 

3. a 

4. d 

5. c 

 

Gawain 2: Isagawa Natin! 

1. Mali 

2. Mali 

3. Tama 

4. Tama 

5. Tama 

 

Gawain 3: Ilapat Natin! 

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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