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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikalawa    SSLM No. 2    MELC(s): Napatutunayan 

kung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan 

na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa 

(EsP8PBIb-1.3) 

➢ Layunin: Napatutunayan kung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng 

pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili 

tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa. 

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

➢ Kabanata: 1             Pahina:   11-22               Paksa: Ang Pamilya Bilang 

Natural na Institusyon ng Lipunan 

 
 

 

 

 

 

Ang pamilya ay mayroong misyon na bantayan, ipakita, at ipadama ang 

pagmamahal. Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at 

pagmamahal. Ang bawat partikular na gawain ng pamilya ay pagpapahayag at 

pagsasabuhay ng pangunahing misyon na ito. Kung walang pagmamahal, ang 

pamilya ay hindi matatawag na pamayanan ng mga tao. Hindi rin ito ganap na iiral, 

lalago, at hindi makakamit ng mga miyembro nito ang kaganapan. 

Nilikha ng Diyos ang tao bunga ng kaniyang pagmamahal at kasabay nito 

siya rin ay tinawag upang magmahal; kaya’t likas ang pagmamahal sa tao. Ang 

isang lalaki at babae na nagpasiyang magpakasal at magsama habang buhay ay 

tumutugon sa tawag ng Diyos na magmahal. Ang pagpapakasal ng dalawang taong 

nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya – dito ipinakikita ang 

pagsasama ng buhay at pagmamahal, ang pagbibitiw ng mga pangako na 

nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa tao bilang tao at hindi isinasaalang-alang ang 

anumang mayroon ng isa. 

Tuklasin Natin 
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Ang bawat isang sanggol na ipinanganganak sa mundo sa bawat segundo ay 

nagmumula sa isang pamilya. Dito unang sumisibol ang bawat mamamayan na 

magiging mahalagang bahagi ng lipunan, ang mga magiging kasapi ng iba’t ibang 

sektor ng lipunan. Ito ay dahil layunin ng pamilya ang pag-aanak at edukasyon ng 

mga anak. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ang itinuturing na una at 

pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Kaya mahalagang ito ay maayos na kilalanin 

at bigyan ng sapat na suporta ng lipunan. Sabi nga, walang lipunan kung walang 

pamilya. Kung hindi maayos ang pamilya, tiyak na hindi rin magiging maayos ang 

lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak na magiging matiwasay ang 

lipunan. 

Sa pamilya, binibigyang-halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi 

dahil sa kaniyang kontribusyon o magagawa sa pamilya. Ang ugnayang dugo ang 

likas na dahilan kung bakit itinuturing ang kapamilya bilang parang sarili (another 

self), may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa 

kung anong mayroon siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o talento.) Hindi 

ito kumikilos batay sa prinsipyo ng paggamit lamang (principle of utility). 

Ang pamilya ang pinakaepektibong paraan upang gawing makatao at 

mapagmahal ang lipunan. May orihinal na kontribusyon ito sa pagtatayo ng mundo, 

sa pamamagitan ng pangangalaga at pagtuturo ng mga pagpapahalaga. Dito 

umuusbong ang mga panlipunang pagpapahalaga na nakatutulong sa pag-unlad ng 

lipunan. Una rito ang ugnayan (communion) at pakikibahagi na dapat umiiral sa 

araw-araw na buhay-pamilya. Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay (law 

of free giving) ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito. Hindi nilikha ang 

pamilya para sa kapakanan ng mga miyembro lamang. Mayroon itong tungkulin sa 

lipunan kung saan ito ay isang mahalagang bahagi. Una rito ang iba’t ibang paraan 

ng pagbubukas ng tahanan sa kapwa (hospitality) tulad ng pagpapakain sa 

nagugutom o pagbibigay ng baso ng tubig sa nauuhaw. Maaari din namang 

magbigay ng panahon upang alamin ang pangangailangan ng kapwa o kaya’y 

pagtulong sa pagtatayo ng bahay sa mga nasunugan o sa paglilipat sa mga binaha.  

Ang pamilya, dumaan man sa maraming mga pagbabago bunga ng 

modernisayon, ay mananatiling natural na institusyon ng lipunan. Mahalagang hindi 

mabago kasabay ng panahon ang pag-iral ng isang pamilya. Kung ito ay 

magpapaanod sa pagbabago, saan pa likas na dadaloy ang pagmamahal at 

pagtutulungan? Saan pa matututo ang taong magmahal at maglingkod? Kabataan, 

kailangan mo nang kumilos para sa pagtataguyod ng pagtutulungan at pagmamahal 

sa iyong sariling pamilya. May gampanin ka, may bahagi ka, nakahanda ka na ba? 

 

‘ 
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Gawain 1. Tama o Mali! 

Panuto: Isulat sa salitang TAMA kung tama ang isinasaad na pahayag at MALI 

naman kung hindi wasto ang pahayag ayon sa nabasa ninyo. 

____1. Ang pamilya ay isang kongkretong pagpapahayag ng positibong aspekto ng           

 pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa at iba pa. 

____2. Ang pamilya ang huling pinkamahalagang yunit at pundasyon ng lipunan. 

____3. Ang ama kung mawalan ng trabaho ay hindi na miyembro o kasapi ng     

            pamilya. 

____4.  Ang pagbubukas ng tahanan sa kapwa (hospitality) tulad ng pagpapakain sa  

nagugutom o pagbibigay ng baso tubig sa nauuhaw ay panlipunang  

gampanin ng pamilya. 

____5. Kung hindi maayos na pamilya, tiyak na hindi rin maayos ang lipunan. 

 

 

 

 

Gawain 2. Itala Mo! 

Panuto: Ang gawaing ito ay isang pagtatala ng mga mahahalagang gampanin ng 

mga kasapi ng iyong pamilya. Magtala ng limang (5) gawain na indibidwal na 

ginagawa at limang (5) gawain na ginagawa na kasama ang ibang kasapi ng 

pamilya. 

Mga gawaing bahay na mag-isang 
ginagawa 

Mga gawaing bahay na ginagawa  
kasama ang ibang miyembro ng 

pamilya 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 
 

5. 

 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Ang  Aking Repleksiyon! 

Panuto: Gumawa ng repleksyon tungkol sa mahahalagang konseptong iyong 

natutuhan mula sa aralin. Isulat ito sa kahon.  

Ang aking natutuhan  sa araling ito, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rubrik para sa Repleksiyon ko! 

Mga 

Pamantayan 

20                         

Puntos   

15                         

Puntos 

10                         

Puntos 

5                        

Puntos 

Organisasyon 

/ Nilalaman  

 

Mahusay ang 

paglalahad ng 

ideya sa 

kabuuan ng 

talata at mabisa 

ang panimula at 

kongklusyon 

Maayos ang 

pagkakalahad 

ng ideya sa 

talata, na may 

angkop na 

simula at 

kongklusyon 

May lohikal na 

organisasyon 

ngunit hindi 

masyadong 

mabisa ang 

panimula at  

kongklusyon 

Hindi maayos 

ang 

organisasyon 

at walang 

panimula at 

kongklusyon 

Paggamit ng 

Wika at 

Mekaniks 

 

Mahusay ang 

paggamit ng 

wika, gramar, 

baybay at gamit 

ng bantas, may 

mayamang 

bokabularyo 

Mahusay dahil 

kakaunti lamang 

ang mali sa 

gramar, baybay 

at gamit ng 

bantas 

Maraming mali 

sa gramar, 

baybay at 

gamit ng 

bantas 

Kailangang 

baguhin ang 

karamihan sa 

mga 

pangungusap. 

Presentasyon 

 

Malinis at 

maayos ang 

pagkakasulat ng 

talata 

Malinis ngunit 

hindi  maayos 

ang 

pagkakasulat ng 

talata 

May 

kahirapang 

unawain ang 

pagkakasulat 

ng mga 

pangungusap 

Mahirap 

basahin, hindi 

maayos ang 

pagkakasulat 

ng talata 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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