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Etika at Responsibilidad  

sa Pagsulat 
 



 

ii 

Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang 

(Akademik) ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Etika at 

Responsibilidad sa Pagsulat 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa 

mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, 

bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang 

mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang 

kahong ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang 

mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan 

at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) ng 

Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa   Etika at Responsibilidad sa 

Pagsulat. 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. 

Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. 

Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-

aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin  

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subukin  

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul. 

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 
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Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng  gawaing 

makatutulong sa iyo upang maisalin ang 

bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na 

sitwasyon o realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain  na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Alamin 

 

Ano ang napaloob sa Modyul na ito? 

       Magandang araw sa iyo! 

 Ang modyul na ito ay para sa iyo. Layunin nitong makapagsagawa ng 

panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan,at katangian ng iba’t 

ibang anyo sulating akademiko na lilinang sa kakayahang magpahayag tungo sa 

mabisa , mapanuri , at masinop na pagsusulat sa piniling larangan.  

  Inaasahan na sa paggamit mo ng modyul na ito ay magkaroon ka ng 

bagong pananaw tungkol sa kung paano magsaliksik ng mga impormasyon na 

kinakailangan sa iyong akademikong pag-aaral. Sa pamamagitan nito ay mas lalo 

nating mahasa ang ating kakayahan sa pagsulat at makatutulong ito upang 

maihanda ang ating sarili tungo sa pagsusulat ng iba’t ibang uri ng sulatin.  

Pagkatapos mong masagot ang mga gawain ay inaasahang matatamo mo 

ang pinakamahalagang kasanayan na ito: 

Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng 

kahulugan, kalikasan,at katangian ng iba’t ibang anyo sulating 

akademiko. CS_FA11/12PB-0a-c-39 

 

Mga tiyak na layunin: 

 

 

Nawa’y makatulong ang modyul na ito sa pagpapataas ng kalidad ng 

pagkatuto sa Filipino. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tayo na at ating alamin ang 

mga etika at responsibilidad sa pananaliksik tungo sa pagsasagawa ng panimulang 

pananaliksik! 

 

 

 Natutukoy ang etika at responsibilidad sa pagsulat.  

 Nasusuri ang etika at responsibilidad sa pagsulat sa iba’t ibang sitwasyon.  

 Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik na may tamang etika sa 

kaugnay ng kahulugan, kalikasan,at katangian ng iba’t ibang anyo sulating 
akademiko 
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Subukin 

Magandang araw sa iyo! Ikaw ay binabati ko dahil magsisimula na naman 
tayo sa panibago nating aralin. Handa ka na ba? Sagutin mo muna ang 
naihandang pagsusulit sa ibaba. Huwag kang mangamba dahil susubukin lamang 
nito ang iyong paunang kaalaman sa aralin. 

  
Tandaan, laging pahalagahan ang bawat natutunan! 

 

I. Panuto: Tukuyin ang tamang etika sa pagsulat mula sa mga pahayag. .Isulat 

ang salitang TAMA kung ang pahayag ay nagpapakita ng tamang etika sa 

pagsulat at salitang MALI naman kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang na 

nakalaan sa bawat bilang.  

________1. Maging obhetibo at maingat sa pagbibigay ng obserbasyon, iwasang 

magbigay ng mga personal na obserbasyon. 

________2. Sa mga bukas na salansan ng libro sa aklatan, dyaryo, magasin, 

programa sa radio, Tv at iba pa, hindi kinakailangang hingin ang permiso 

ng sumulat/may-ari dahil bayad na sila sa kanilang ginawa at pwede ng 

gamitin ng karamihan.  

________3. Hindi kinukuha sa mabilisang gawa at padalos-dalos na paraan ang 

pananaliksik.  

________4. Anumang hindi iyo ay ipaalam mong hindi iyo sapamamagitanng mga 

tala at bibliyograpiya.  

________5. Ang pangongopya ay pandaraya at di-katanggap-tanggap sa 

pananaliksik.  

II. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon tungkol sa etika at 

responsibilidad sa pagsulat. Bilugan ang titik ng tamang sagot.  

 

6. Si Dan ay anak mayaman, lahat ng kanyang proyekto ay pinapagawa niya 
sa iba at binabayaran na lamang niya. May pagkakataon na bumibili na 

lamang siya ng mga yaring tesis o term paper. Ano ang nilabag ni Dan na 
responsibilidad ng isang mananaliksik? 

a. tahasang pag-angkin sa gawa ng iba  c. pagkopya ng ilang bahagi 
b. Intellectual Property Rights   d. paggaya ng pamagat 

 
7. Hindi inakala ni Bb.Santiago na walang maghahabol sa ginawa niyang 

sulating pananaliksik nang walang paalam na dokumentasyon sa kinuhang 

artikulo. Anong tungkulin o responsibilidad ang nalimutan ni Bb. Santiago? 
a. kilalanin ang ginamit na ideya c. Humingi ng permiso sa may-akda 

b. pagsuri ng malalim sa mga materyales d. pagkilala sa sumulat 
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8. Pinag-aralan ni Joel ang nasyonalismo sa mga piling kanta ng Eraserheads. 

Natanggap ito para sa publikasyon sa isang journal ng mga pananaliksik sa 
kulturang popular. Hindi na niya ipinaalam ang mga kanta nito sa kaniyang 

pananaliksik. Ang katuwiran niya ay matagal na itong isinapubliko at 
watak-watak na ang banda. Ano ang nilabag ni Dash? 

a. Code of ethics     c. Plagiarism 
b. Intellectual Property Rights   d. pandaraya 

 
9. Hindi kinilala ni G. Santos ang isinalin na akda ni G. Mauyag, ano ang 

tawag sa kanyang ginawa?  

a. Code of ethics     c. Plagiarism 
b. Intellectual Property Rights   d. pandaraya 

 
10. Itinala ni Dash ang lahat ng mga awtor, petsa, pamagat ng aklat, saan at 

kailan nailimbag ang mga pinaghanguan niya ng mga impormasyon sa 
kaniyang pananaliksik. ano ang tawag sa kanyang ginawang talaan?  

a. abstrak     c. library card 

b. talaan ng nilalaman   d. bibliyograpiya 
 

II. Ipaliwanag ang gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain? (5 
puntos) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Balikan 

 

Anong alam mo? 

    Balikan muna natin ang mga paksa sa nakaraang modyul na ating pinag-aralan. 
Mahalagang maunawaan mo  kung ano ang nakaraang pinag-aralan. Kailangang 
maintindihan mo bago ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

A. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga uri ng akademikong sulatin na 

napag-aralan sa nakaraang modyul. Bilugan ang mga sagot, maaaring 

pahalang o patayo ang salita.  

 

 

B. Panuto: Pumili ng tatlong uri ng akademikong sulatin at ibigay ang 

kahulugan nito.  
 

1. _____________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. _____________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _____________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

      Isang pagpupugay sa iyong kagalingan. 

Modyul  

1 
ANG ETIKA AT RESPONSIBILIDAD  

SA PAGSULAT 

A A G A Y I T A L U M P A T I M A E A D 

L A K B A Y S A N A Y S A Y N N A T D D 

S F S E G A D D S A D A D D A C A H F B 

R E P L E K T I B O N G S A N A Y S A Y 

R K K E N A M A S I P A G S D C A C S O 

A K L D D P I C T O R I A L E S S A Y N 

K B H E A U B O E A A A A D O A A L K O 

B K A T I T I K A N N G P U L O N G A T 

N P L A G I A N A S B U O D E A N J A E 

M A A N A L I T I K A L P T K A C I A S 

O P O S I S Y O N G P A P E L L K O H N 
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Tuklasin 

Handa ka na ba sa bagong aralin? Hangad ko ang iyong pagkatuto matapos 

mong maisagawa ang mga gawin sa modyul na ito. Simulan na natin ang araling ito 

sa pagsusuri sa larawan at pagsagot sa ilang katanungan.  

 
Larawan mula sa: https://www.gmanetwork.com/news/news/ 

nation/327647/oh-snap-up-student-wins-photography- 
contest-with-plagiarized-photo/story/ 

Pamilyar ka ba sa larawang ito?  

The Mettle of Filipino Spirit 

 Ito ay nagkamit ng unang gantimpala sa 2nd Calidad Humana National 
Essay Photography Competition nang ilahok ni Mark Joseph Solis, isang mag-aaral 

ng Unibersidad ng Pilipinas noong Setyembre 2013. Ito umano ay kinuhaan ni 
Solis sa isang komunidad sa Zamboanga ngunit pinabulaanan ni Gregory John 

Smith na siya talaga ang kumuha ng litrato sa Brazil noong 2006 at inilagay sa 
internet, na siya namang inangkin ni Solis. Kalaunan ay humingi ng paumanhin si 

Solis kay Smith at isinauli ang premyong napanalunan.  

1. Sa tingin mo ba may pagkakamaling nagawa si Mark Joseph Solis? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

2. Ano sa palagay mo ang dapat na gawin ng mga mag-aaral upang maiwasan 
ang ganitong sitwasyon? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

3. Bilang mag-aaral, ano ang aral na natutunan mo rito? Bakit?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Nasagot mo ba ang lahat ng kasagutan? Binabati Kita! 

https://www.gmanetwork.com/news/news/
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Suriin 

Sa bahaging ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin 

nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. . 

Basahin ang mga sumusunod upang lubusan mong maunawaan ang mga ito. 

Kahit sa proseso ng pananaliksik at pagsulat ng iba’t ibang akademikong 

sulatin ay may tiyak na etika at resposibilidad. Sa iyong palagay, ano-ano kaya ang 

mga etika at responsibilidad na ito?” 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Ating Alamin: 

Etika at Responsibilidad ng Mananaliksik 

Sa kahit na anong gawain, may etikang sinusunod upang masanay at 
maisaayos ang mga gawain.  

Sa larong golf, bahagi ng etika ang hindi pagtawanan, kutyain o paringgan 

ang kasamang manlalaro kahit hindi mahusay ang pagtira nito sa bola. 21  

Sa mga miting, simposyun at iba pang usapang panggrupo, bahagi ng etika 

na patapusin muna ng sasabihin ang isang tao bago magsalita ang iba pang 
gustong magsalita.  

Sa pagmamaneho, bahagi ng etika ang pagkumpas ng kamay bilang 
pasasalamat o pagkilala sa isang behikulong huminto para magbigay-daan sa iyo.  

Sa hapag-kainan, hinihingi ng mabuting asal na hintaying matapos ang 
lahat bago magligpit ng kinainan o kaya’y humingi ng dispensa kung kailangang 

umalis ng maaga kaysa sa iba.  

Sa pananaliksik, mayroon ding mga ganito. Anu-ano ang mga etikang ito? 

1. Kilalanin mo ang ginamit mong ideya. Anumang hindi iyo ay ipaalam mong 

hindi iyo sa pamamagitan ng mga tala at bibiliograpiya. 

2. Huwag kang kumuha ng datos kung hindi ka pinapayagan o walang 

permiso. Sa mga bukas na salansan ng libro sa aklatan, dyaryo, magasin, 
programa sa radio, TV, pelikula at teatro,hindi kinakailangang hingin ang permiso 

ng mga sumulat/may-ari para banggitin, sipiin o magamit na materyal sa 
pananaliksik.Kailangan lang silang kilalanin sa bibliograpiya. Gayunpaman, may 

mga materyal na kailangang ihingi ng permiso ng may-ari.Halimbawa, may mga 

pribadong koleksyon ang mga indibidwal o kaya’y mga kumpidensyal na 
dokumento na hindi basta ipinahihiram ng may-ari.Hingin din ang permiso sa pag-

teyp ng mga interbyu.Kung ayaw ng iniinterbyu na mai-video siya o kaya’y mai-
teyp ay huwag pilitin.Pero huwag namang gawin ito nang patago. Ang hindi 

pagsunod sa hinihingi ng etika ay maaring humantong sa di ninyo pagkakasundo 
ng taong kinukuhanan ng materyal.Mas malala, maaaring humantong ito sa 

korte.Iwasan mong mangyari ito para hindi makaabala sa iyong pag-aaral.  
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3. Iwasan mong gumawa ng mga personal na obserbasyon, lalo na kung 

negatibo ang mga ito o makakasirang-puri sa taong iniinterbyu. Maging 
obhetibo at maingat sa pagbibigay ng obserbasyon, kung kinakailangang gawin 

ito.Pero kung maiiwasan, manatili sa paksa ng interbyu.  

4. Huwag kang mag-shortcut. Anumang pag-shortcut ay masasabing bunga ng 

katamaran.Ayaw nang magpagod pa.Tinatamad na.Gusto na agad matapos.Pero 
anumang pag-shortcut ay magbubunga rin ng di-kasapatan ng datos na 

magreresulta sa di rin sapat na pagsusuri.Bitin, ika nga.Paano nga ba ginagawa 
ang pag-shortcut? Narito ang ilang halimbawa:  

 Kulang/hindi tapos ang paghahanap ng materyales. 

 Hindi na sinusuri nang malalim ang materyales.  

 Mabilisang nagbibigay ng konklusyon/rekomendasyon para matapos lang.  

5. Huwag kang mandaya. Isang “krimen” ang pandaraya sa pananaliksik. Sa mga 

grabeng sitwasyon, maaring maging dahilan ito ng pagpapatalsik sa iyo bilang 
estudyante.Sa susunod na seksyon, mas detalyado mong makikita ang mga uri ng 

pandaraya sa pananaliksik.Tandaan mo na hindi ito ipinapakita sa iyo para 
gayahin kundi para hindi gawin nang makaiwas ka rin sa anumang problemang 

idudulot nito.  

Plagiarism at ang Responsibilidad ng Mananaliksik  

Ang pangongopya ay pandaraya at di-katanggap-tanggap sa pananaliksik. 
Maaari din itong humantong sa mga problemang lega. Iwasan ito para huwag 

mapasok sa gulo at gusot. 

Plagiarism ang teknikal na salitang ginagamit sa wikang Ingles kaugnay ng 
pangongopya ng gawa ng ibang nang walang pagkilala.  

Iba-iba ang anyo/uri/tindi ng pangongopya na puwedeng ituring na 
plagiarism. Iba-iba rin ang dahilan kung bakit nagaggawa ito. Puwedeng dahil lang 

ito sa kapabayaan, tipogrpikal na kamalian, sinadyang pangongopya, o tahasang 
pag-aangkin. Mahalangang malaman mo hanggat maaga ang dapat mong iwasan.  

Narito ang ibang anyo o uri ng plagiarism:  

1. Tahasang pag-angkin sa gawa ng iba. Siguro, sasabihin mong hindi ito kapani-

paniwala. Pero totoong nangyayari ang ganito. Sa UP mismo ay marami nang kaso 

ang napapabalita. Halimbawa, isang estudyanteng freshman ang nagsabmit sa 
propesor ng kanyang papel na gawa ng iba at pinalitan lang niya ang pangalan nito 

ng kanyang pangalan. Grabeng trabaho ito. Tunay itong pandaraya. Ito ang 
dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa Unibersidad. At kahit may permiso pa ang 

sumulat ay matatawag pa rin itong plagiarism lalo na kung mapapatunayang hindi 
talaga kanya ito. May estudyante ding pinalitan lang ang ilang salita ng ibang 

katumbas na salita sa artikulong kinopya sa magasin, tapos ay isinabmit sa 
propesor bilang kanyang artikulo. Pag-aangkin ito ng gawa ng iba. Mabigat din ang 

kaparusahan dito. Minsan naman (at talagang nangyari rin ito), isang estudyante 

ang nanghiram ng iskrip sa isang istasyong pantelebisyon. Ang paalam niya ay 
gagamitin ito sa klase. Ang kaso, gumawa siya ng sariling kopya at pinalitan niya 

ng pangalan niya ang awtor ng iskrip (ang awtor 24 ay ang mismong istasyon). 
Isinabmit niya ito sa guro. Nahalata ito ng guro at pinatalsik ang estudyante sa 

Unibersidad.  
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2. Pagkopya sa ilang bahagi ng akda nang may kaunting pagbabago sa ayos ng 

pangungusap at hindi kinilala ang awtor. Kung minsan, posibleng nakakaligtaan 
mo ang pagkilala sa awtor. Maaaring hindi mo ito sinasadya. Pero sa 

panananaliksik, kailangan ang pag-iingat. May mga paraan ang la ng tala. Puwede 
itong gawing buod o presi, halaw, atbp. Pero kahit binago ang ayos ng 

pangungusap, halimbawa, o kaya’y binuod, hindi pa rin ito sa iyo kaya dapat lang 
na kilalanin mo ang pinagkunan mo.  

3. Pag-aangkin at/o paggaya sa pamagat ng iba. Ang pamagat ng anumang akda 
ay isang patent o copyright na maaaring angkinin ng nakaisip nito.Kung sakaling 

gustung-gusto mo ang isang pamagat, pero alam mong mayroon nang gayong 

pamagat, pigilin mo na ang sarili mo.Marami ka pa namang mapipili.Halimbawa, 
kunggustong-gusto mo, at sa palagay mo ay bagay na bagay ang pamagat na 

“Dekolonisasyon ng Pag-iisip” sa sinulat mong artikulo, maghanap ka na ng iba pa 
dahil gasgas na itong masyado.Sa totoo lang, tatlong artikulo/pag-aaral na ang 

gumamit/naunang gumamit sa gayong pamagat.Ewan lang kung alam ng mga 
sumulat nito na may gamamit/naunang gumamit sa kanilang pamagat. 

Responsibilidad ng mananaliksik na alamin kung may gayon nang pamagat na 

nagamit. Mga pangkalahatang anyo lang ito ng plagiarism. 

 

Gamit ng Pananaliksik sa Akademikong Gawain 

Kadalasan, akala ng marami ay sa akademya lang ginagawa ang 

pananaliksik. Siguro, kaya ganito ang akala ay dito ito pinag-aaralan gaya ng 

ginagawa mo ngayon. Tinatawag na sulating pananaliksik or panahunang papel 
ang bunga ng gawaing ito na ginagawa ng paris mong estudyante. Sa mga 

nagtatapos naman, tinatawag itong tesis o kaya’s disertasyon. May iba’t ibang 
pormat at metodolohiya ang pananaliksik, depende sa larangan. Mapag-aaralan mo 

ang mga ito kapag nasa larangan ka na. Para sa layunin ng kursong ito, ang mga 
pangkalahatang kaalaman lang ukol sa pananaliksik ang pag-aaralan mo. Malaki 

ang nagagawa ng pananaliksik sa kolehiyo para magkaroon ng disiplina sa pag-

aaral, motibasyon sa mas malalim pang pag-aaral, at kahandaan sa iba pang mga 
gawaing pang-akademiko. Tumutulong din ito para magkaroon ka ng sapat na 

kaalaman ukol sa kinabibilangan mong larangan. 
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Pagyamanin 

Gawain 1 

Panuto: Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon. Anong etika at responsibilidad 
sa pagsulat ang dapat isaalang-alang sa mga sumusunod?  

1) Isa kang journalist, ilalabas mo ba sa publiko ang isang balitang may 
kaugnayan sa “pagkasira” ng imahe ng Pangulo ng Pilipinas?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

2) Isa kang manunulat ng inyong campus paper. Paano mo ipaaabot nang may 

paggalang sa administrasyon ang mga sirang pasilidad sa inyong paaralan? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2. Magsagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan at 

katangian ng napiling tatlong uri ng akademikong sulatin sa tulong ng 

organizer. Isaisip ang mga etika at responsibilidad sa pananaliksik sa gawaing 

ito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uri ng Akademikong Sulatin 

Kahulugan:  

Katangian:  

Sanggunian:  

Uri ng Akademikong Sulatin 
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Kahulugan:  

Katangian:  

Sanggunian:  

Uri ng Akademikong Sulatin 

Kahulugan:  

Katangian:  

Sanggunian:  
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Isaisip 

Malapit na tayong matapos ngunit bago pa man tayo umabot sa dulo ay nais 

ko munang malaman kung ang paksa ba natin ay iyong natutunan o may mga 

tanong ka na sa mga paksang hindi malinaw sa iyo. Isagawa ang susunod na 

gawain sa ibaba. 

Ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

 

Panuto: Bilang paglalagom sa aralin ay ay gamitin ang estratehiyang Text Message. 
Bumuo ng ng isang text message na hindi lalagpas sa 160 characters na 

naglalaman sa mahahalagang puntos na natutuhan mo para sa araling ito 

lalo na ang patungkol sa etika at responsibilidad ng pananaliksik at 
pagsulat ng akademikong sulatin.  
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Isagawa 

Kumusta ka? Nahirapan ka ba sa pagsasagawa sa mga gawain? 
Huwag kang mag-alala dahil ang mga iyon ay ginawa upang maunawaan mong 
mabuti ang kahulugan at katuturan ng akademikong sulatin. Ngayon ay 
dumako naman tayo sa praktikal na aplikasyon ng iyong natutuhan. Ito ay may 
kasamang rubrik para sa sariling pagtataya 

Simulan mo na ang susunod na gawain. Kaya mo iyan! 

 

I. Panuto: Susubukin ng susunod na gagawin ang inyong pagka- malikhain sa 

pagbuo ng isang komprehensibong polisya hinggil sa plagiarism. 
 

Polisiya sa Plagiarism ng Klase sa Pagsulat ng Akademikong 

 Sulatin at Pananaliksik 

 

Bumuo ka ng depinisyon ng plagiarism. Pagkatapos, itala ang iba’t ibang uri 

at bigat ng paglabag sa plagiarism. Sa bawat uri ng paglabag, maglagay ng polisiya 

kung paanong masasawata o kaya ay parurusahan ang lumabag batay sa tipo ng 

ginawang plagiarism. 

Pamantayan 

Batayan sa Grado Kaukulang 

Puntos 

Grado 

Mahusay na natutukoy ang kahulugan 
at iba’tibang anyo ng plagiarism 

 

10  

Angkop ang parusang naibigay sa bawat 
anyo nito 

 

10  

Malinaw ang presentasyon ng polisiya 

 

10  

Kabuuan 30  
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Tayahin 

Magaling dahil narito ka na sa bahaging ito ng modyul! Batid kong 

naisagawa mo na ang ilan sa mga pagsasanay. Binabati kita dahil natapos mo ang 

lahat ng mga iyon. Ngayon naman, nais kong matiyak kung naintindihan mo ba 

nang lubusan ang ating aralin. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ito ay gawain na 

naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang 

kompetensi. 

Simulan mo na! 

I. Panuto: Tukuyin ang tamang etika sa pagsulat mula sa mga pahayag. .Isulat ang 

salitang TAMA kung ang pahayag ay nagpapakita ng tamang etika sa pagsulat at 

salitang MALI naman kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang na nakalaan sa 

bawat bilang.  

________1. Hindi kinukuha sa mabilisang gawa at padalos-dalos na paraan ang 

pananaliksik.  

________2. Anumang hindi iyo ay ipaalam mong hindi iyo sa pamamagitan ng mga 

tala at bibliyograpiya.  

________3. Ang pangongopya ay pandaraya at di-katanggap-tanggap sa 

pananaliksik.  

________4. Maging obhetibo at maingat sa pagbibigay ng obserbasyon, iwasang 

magbigay ng mga personal na obserbasyon. 

________5. Sa mga bukas na salansan ng libro sa aklatan, dyaryo, magasin, 

programa sa radio, Tv at iba pa, hindi kinakailangang hingin ang permiso 

ng sumulat/may-ari dahil bayad na sila sa kanilang ginawa at pwede ng 

gamitin ng karamihan.  

II. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon tungkol sa etika at 

responsibilidad sa pagsulat. Bilugan ang titik ng tamang sagot.  

6. Hindi kinilala ni G. Santos ang isinalin na akda ni G. Mauyag, ano ang tawag 

sa kanyang ginawa?  
a. Code of ethics     c. Plagiarism 

b. Intellectual Property Rights   d. pandaraya 
 

7. Itinala ni Dash ang lahat ng mga awtor, petsa, pamagat ng aklat, saan at 
kailan nailimbag ang mga pinaghanguan niya ng mga impormasyon sa 

kaniyang pananaliksik. ano ang tawag sa kanyang ginawang talaan?  
c. abstrak     c. library card 

d. talaan ng nilalaman   d. bibliyograpiya 
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8. Si Dan ay anak mayaman, lahat ng kanyang proyekto ay pinapagawa niya sa 

iba at binabayaran na lamang niya. May pagkakataon na bumibili na lamang 
siya ng mga yaring tesis o term paper. Ano ang nilabag ni Dan na 

responsibilidad ng isang mananaliksik? 
a.tahasang pag-angkin sa gawa ng iba  c. pagkopya ng ilang bahagi 

b. Intellectual Property Rights   d. paggaya ng pamagat 
 

9. Hindi inakala ni Bb.Santiago na walang maghahabol sa ginawa niyang 
sulating pananaliksik nang walang paalam na dokumentasyon sa kinuhang 

artikulo. Anong tungkulin o responsibilidad ang nalimutan ni Bb. Santiago? 

a. kilalanin ang ginamit na ideya c. Humingi ng permiso sa may-akda 
b. pagsuri ng malalim sa mga materyales d. pagkilala sa sumulat 

 
10. Pinag-aralan ni Joel ang nasyonalismo sa mga piling kanta ng Eraserheads. 

Natanggap ito para sa publikasyon sa isang journal ng mga pananaliksik sa 
kulturang popular. Hindi na niya ipinaalam ang mga kanta nito sa kaniyang 

pananaliksik. Ang katuwiran niya ay matagal na itong isinapubliko at watak-

watak na ang banda. Ano ang nilabag ni Dash? 
a. Code of ethics     c. Plagiarism 

b. Intellectual Property Rights   d. pandaraya 
 

 

III. Ipaliwanag ang gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain? (5 

puntos) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

Ilang puntos ang nakuha mo? May susunod pang mga gawain.  
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Karagdagang Gawain 

 Nasusuri ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang uri ng 

sulatin batay sa nasaliksik. 

Magsagawa ka ng pagsusuri sa kahulugan at kalikasan ng iba’t ibang uri 

ng sulating iyong nasaliksik para sa araling ito. Ang gagawin mong pagsusuri ay 

isang paghahanda para sa mga sulating iyong bubuoin na nakabatay sa 

pananaliksik para sa kabuuang pangangailangan ng asignaturang ito.  

Isulat sa sunod na pahina ang mga pagsusuring gagawain kasama ang 

mga impormasyong nasaliksik sa Gawain 2 sa Pagyamanin Natin.  

Sundan ang balangkas at pamantayan para sa gagawing pananaliksik 

PAGSUSURI SA IBA’T IBANG SULATIN 

a. Mga kahulugan ng Pagsulat 

b. Mga Uri ng Sulatin 

c. Kahulugan ng Bawat Uri ng Sulatin 

d. Kalikasan ng Bawat Uri ng Sulatin 

e. Sanggunian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagot para sa Karagdagang Gawain 

 

5 

(Napakahusay) 

4 

(Mahusay) 

3 

(Katamtaman) 

2 

(Di-gaanong Mahusay) 
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Susi ng Pagwawasto 
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Sanggunian 

 

Santos,C. L at Concepcion G.P.Filipino sa Piling Larang Akademik. (Batayang  
     Aklat;Kagawaran ng Edukasyon- Bureau of Learning Resources).Pasig City.  

     2016.  
 

Santos,C. L at Concepcion G.P.Filipino sa Piling Larang Akademik. (Gabay ng Guro  

;Kagawaran ng Edukasyon- Bureau of Learning Resources).Pasig City.  
     2016.  

 
https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/327647/oh-snap-up-student-

wins-photography-contest-with-plagiarized-photo/story/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

For inquiries or feedback, please write or call: 
 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 

PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 


