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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

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

gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong 

impluwensya sa sarili. (EsP8PB-Ia-1.1) 

➢ Layunin: 1. Nauunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng pamilya at  

2. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na 

kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sarili. 

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 8  

➢ Kabanata: 1             Pahina:   1-21              Paksa: Ang Pamilya Bilang 

Natural na Institusyon ng Lipunan 

 

 

 

 

 

Ang Pamilya ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ay ang ang pangunahing 

institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at 

babae dahil sa kanilang walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal- 

kapwa nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, 

magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng edukasyon ng kanilang magiging 

mga anak. Ayon pa sa kaniya ang pamilya ay isang konkretong pagpapahayag ng 

positibong aspekto ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, 

kabutihang loob, at paggalang o pagsunod. 

 Ang pamilya ang una at pinakamahalagang yunit ng lipunan. Ito ang 

pundasyon ng lipunan at dito unang sumisibol ang bawat mamamayan na magiging 

mahalagang bahagi ng lipunan at magiging kasapi ng ibat-ibang sektor nito. Sabi 

nga, walang lipunan kung walang pamilya. Kung hindi maayos ang pamilya, tiyak na 

hindi rin magiging maayos ang lipunan. Kung maayos ang pamilya, magiging 

matiwasay ang lipunan. Sa pamilya binibigyang-halaga ang kasapi dahil sa pagiging 

tao niya, hindi dahil sa kanyang kontribusyon o magagawa sa pamilya. May 

pananagutan din ang mga magulang na gabayan ang anak upang lumaki at 

umunlad ito sa mga pagpapahalaga at maisabuhay ang misyon ng Diyos para sa 

Tuklasin Natin 
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kaniya. Bukod sa pagiging modelo ng mga pagpapahalaga, ang mga magulang 

dapat ang mamuno at manguna sa panalangin kasama ang anak at pagpapatatag 

ng pananampalataya. Upang makamit ang edukasyon sa pananampalataya, 

kailangang makipag-ugnayan ang pamilya sa ibang institusyon tulad ng paaralan at 

simbahan o sambahan. 

Ang pagtutulungan ay natural ding dumadaloy sa pamilya sapagkat 

kaligayahan ng bawat kasapi ang makitang mabuti ang kalagayan ng bawat isa. 

Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagkalinga sa mga anak at palaging nakahandang 

tumulong ang mga miyembro sa oras ng pangangailangan ng bawat isa. Ngunit 

mahalagang tandaan na ang pagtulong ay may hangganan. Kailangang matiyak na 

hindi ito nagdudulot ng labis na pagiging palaasa. Kailangan ding matulungan ang 

isang anak na tumayo sa kaniyang sariling paa. Hindi makatutulong kung laging 

nariyan ang magulang upang tugunan ang pangangailangan ng anak. Sa takdang 

panahon, kailangan na niyang mamuhay nang mag-isa at malayo sa kaniyang 

pamilya. Sa ganitong paraan mas matutulungan ang isang anak na hanapin at 

matagpuan ang kanyang pagkatao.  

Ang lahat ng pamilya ay dumadaan sa ibat-ibang proseso ng pagbabago. Iba-

ibang hamon din ang kinakaharap nito lalo na dahil sa modernisasyon ngunit 

mananatili itong isang likas na institusyon. Mahalagang tandaan na kailangang hindi 

tayo magpaanod sa negatibong hatid ng mga pagbabago bagkos ay pag-ibayuhin 

ang bigkis na nag-uugnay sa bawat miyembro nito. Ang mga mabuting halimbawa 

ng mga magulang ang magsisilbing gabay ng mga anak sa kanilang pamumuhay sa 

hinaharap. Ang ihanda ang mga anak sa buhay panlipunan ay isang regalong hindi 

kailanman matutumbasan ng anumang halaga, hindi ito mauubos at walang simunan 

ang makakukuha. 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Ang aking Pamilya! 

Panuto: Sa pamamagitan ng isang “Bubble Map Organizer”, ilarawan mo ang iyong 

Pamilya. Maaaring isulat sa loob ng bilog ang mga miyembro ng pamilya o ang mga 

katangian ng pamilyang kinabibilangan. Pagkatapos, sagutin ang pamprosesong 

tanong.  
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1. Ano ang kahulugan ng salitang pamilya para sa iyo? Gamit ang mga salitang 

isinulat sa loob ng Bubble Map Organizer, ilarawan ang iyong Pamilya. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gawain 2. Pagsusuri ng isang Sawikain! (Reflective Approach) 

Panuto: Suriin ang maikling sawikain ni dating kalihim Jesse Robredo tungkol sa 

kanyang mga aral na natutuhan sa kanyang pamilya. Magbahagi ng sariling 

karanasan na natutuhan mo mula sa iyong pamilya na patuloy na isinasabuhay mo 

sa kasalukuyan. Isulat ang sagot sa patlang sa bawat bilang.  

 

 

 

 

 

1. Ano ang nais ipahiwatig ng sawikain na binitawan ng dating kalihim Jesse 

Robredo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Anong karanasan o aral na natutunan mo sa iyong pamilya ang patuloy mong 

isinabubuhay sa kasalukuyan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Isagawa Natin 

 “Sa aking mga magulang ay natutuhan ko ang pagmamalasakit sa 

kapwa, ang pagiging matipid, at ang pamumuhay ng simple. Sa aking 

ama, natutuhan ko na ang pangangalaga sa integridad ng aking 

pagkatao at ang karangalan ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat.” 

-Dating Kalihim Jesse Robredo 
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Gawain 3. Data Retirieval Chart: Ako ay AKO dahil sa aking Pamilya! 

Panuto: Punan ng sagot ang loob ng tsart. Magsulat ng tatlong halimbawa tungkol 

sa mga karanasan sa pamilya na kapupulutan ng aral. Gawing gabay sa pagsagot 

ang Rubrik sa ibaba. 

Mga karanasan sa pamilya na iyong 
kapupulutan ng aral o nagkaroon ng positibong 

impluwensya sa iyong sarili. 

Mahahalagang reyalisasyon mo 
tungkol dito 

Halimbawa: Kami ay sabay-sabay na umuusal 

ng panalangin sa kapag kainan bago kumain. 

Natutunan kong magpasalamat sa 

Maykapal sa bawat biyayang 

ipinagkaloob niya sa aming pamilya. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik para sa Data Retrieval Chart: Ako ay AKO dahil sa aking Pamilya! 

 

PAMANTAYAN MAHUSAY NALILINANG NAGSISIMULA 

A.Organisasyon at nilalaman 

 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

B. Kahusayan at kalinawan sa 

pagsulat ng bawat pahayag at 

paglarawan ng karanasan. 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

C. Pagkamalikhain at kalinisan ng 

gawa. 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

Kabuuang Puntos 30 puntos   

Ilapat Natin 

Rubrik 
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