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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una   Linggo: Ikawalo    SSLM No. 8 MELC(s): Nahihinuha na : 

a. Ang layunin ng Lipunang Sibil, ang likaskayang pag-unlad, ay isang ulirang 

lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng 

katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad (economic viability), 

pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, 

pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan (gender equality) at 

ispiritwalidad. 

b. Ang layunin ng media ay ang pagpapalutang ng katotohanang kailangan ng 

mga mamamayan sa pagpapasya. 

c. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan 

ang mga materyal na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng 

estado at sariling pagkukusa. (EsP9PLIh-4.3) 

 Layunin: Nahihinuha na: 

a. Ang layunin ng Lipunang Sibil, ang likaskayang pag-unlad, ay isang 

ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga 

tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad 

(economic viability), pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng 

kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan 

(gender equality) at ispiritwalidad. 

b. Ang layunin ng media ay ang pagpapalutang ng katotohanang 

kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. 

c. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng 

katuturan ang mga materyal na pangangailangan na tinatamasa natin 

sa tulong ng estado at sariling pagkukusa. 

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

 Kabanata: 4 Pahina: 50- 62 Paksa: Lipunang Sibil, Media, at Simbahan 

 

 

 

 

   

 Malaki ang tulong na naibibigay sa atin ng mga programang handog ng mga 

kasapi ng lipunang sibil. Natutugunan nito ang hangarin at pangangailangan ng 

sambayanan na bigong tugunan ng pamahalaan at ilang kalakalan (business). Narito 

Tuklasin Natin 
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ang halimbawa ng mga proyekto ng iba’t ibang organisasyon na sakop ng lipunang 

sibil at ang kanilang kabutihang panlahat na isinusulong. 

Simbahang Katoliko sa Zamboanga, Basilan, Tawi-tawi, at Sulu (1994) 

 Nabuo ang Peace Advocates Zamboanga (PAZ) na nagmula sa kanilang 

inorganisa na Consultation on Peace and Justice. Layunin ng adbokasiyang ito na 

palakasin ang mabuting ugnayan ng mga Kristyano at Muslim, at iba pang katutubo. 

Nagdaraos ito ng pagsulong ng kapayapaan, naglalathala ng alternatibong 

pahayagan, at nagsasaliksik sa ugnayang Kristiyano at Muslim. 

Gabriela (1984) 

 Isang grupo ng kababaihan sa Pilipinas na nagsulong na maisabatas ang 

sumusunod: Anti-Sexual Harassment Act (1995); Women in Development and 

Nation-Building Act (1995); Anti-Rape Law (1997); Rape Victims Assistance and 

Protection Act (1998); Anti-Trafficking of Persons Act (2003); at Anti-Violence 

Against Women and Their Children Act (2004).  

 Ang media ay may malaking tungkulin na ginagampanan sa lipunan.Isa rin 

itong anyo ng lipunang sibil na layuning maghatid ng buong katotohanan ng mga 

impormasyon na nangyayari sa ating bansa.Nagsusulong ito ng ikabubuti ng bawat 

kasapi ng lipunan. Sa tulong nito, malalaman natin kung may paparating na bagyo, 

kapag may nangangailangan ng saklolo, at iba pang impormasyon sa bansa. 

 Isa pang anyo ng lipunang sibil sa panrelihiyong institusyon ay ang 

Simbahan. Kinikilala sila bilang tagapaglingkod at itinuturing silang kasabay natin sa 

paghahanap ng kabuluhan sa buhay. Nag oorganisa sila ng mas maliliit pang yunit 

na tinatawag na Basic Ecclesial Community o Maliit na Sambayanang Kristiyano 

upang matugunan ang iba’t ibang kalagayan ng pamayanan. Halimbawa nito ay ang 

Couples for Christ na nakapagpatayo ng mga pabahay mula sa kanilang Gawad 

Kalinga Project. 

 Tunay ngang malaking tulong ang naihahatid sa atin ng lipunang sibil. Ang 

pakikisangkot natin sa anumang lipunang sibil ay nakakapagsulong ng ikabubuti ng 

kalakhan ng lipunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gawain 1: Idulog Mo! 

 

Panuto: Mula sa iba’t ibang Non-government organization sa lungsod ng Heneral 

Santos, pumili ng isa lamang sa mga ito at isulat ang iyong nais idulog o hiling na 

iyong inaasahang matutugunan ng mga nasabing NGOs base sa iyong 

pangangailangan. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. 

 

Subukin Natin 
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Halimbawa:  

Emmanuel & Jinkee’s Heart Foundation – Magsagawa ng mga livelihood programs 

upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga ina ng tahanan sa aming lugar. 

_______________________________ –   _________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    _____________________________________________ . 

 

 

 

 

 

Gawain 2: Ako Ang Simula! 

 

Panuto: Kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na bumuo ng isang 

organisasyon na kabahagi sa lipunang sibil at may layuning makapagbigay ng 

solusyon sa isang pangangailangan sa inyong barangay, ano ano ang mga 

adbokasiya na iyong ipapasimula. Itala ang pangalan ng iyong organisasyon at mga 

adbokasiya nito sa patlang. 

 

 

___________________________________ 

(Pangalan ng Organisasyon) 

 

 

Adbokasiya: 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

                     ________________________________________________________ 

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Itala Mo! 

 

Panuto: Sumulat ng pagninilay tungkol sa mga pagkatuto at isulat ang mga ito sa 

loob ng kahon. Gamiting gabay ang mga katanungan na mababasa sa talahanayan 

sa ibaba. 

 

Ano-ano ang mga kaalamang 

pumukaw sa akin? 

Ano ang aking pagkaunawa at 

reyalisasyon sa bawat konsepto at 

kaalamang ito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rubrik para sa Gawain 3: Itala Mo! 

Pamantayan 10 puntos 7 puntos 4 puntos 

Nilalaman 

Ang mensahe ay 

mabisang 

naipahayag 

Di gaanong 

naipahayag ang 

mensahe 

Medyo magulo ang 

mensahe 

Pagkamalikhain 

Napakaganda at 

napakalinaw ng 

pagkakasulat 

Maganda at malinaw 

ang pagkakasulat 

Maganda ngunit di 

gaanong malinaw ang 

pagkakasulat 

Kalinisan 
Malinis na malinis 

ang pagkakabuo 

Malinis ang 

pagkakabuo 

Di gaanong malinis 

ang pagkakabuo 

 

 

 

Ilapat Natin 

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

sa Mag-aaral.  Unang Edisyon. 
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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 

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 

 

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 

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 

 

Susi sa Pagwawasto 
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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. 

 

IKA-ANIM NA LINGGO 

Gawain 1: Subukin 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. 

 

Gawain 2: Isagawa 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. 

 

Gawain 3: Ilapat Natin! 

1. Lipunang Pang-ekonomiya   6. estado 

2. pagtingin      7. pangangasiwa 

3. pagkilos      8. patas 

4. masigurado     9. yaman 

5. bahay      10. bayan 

 

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. 
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