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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikatlo   SSLM No. 3    MELC(s): Nakikilala ang mga 

gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, 

paggabay sa pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya.  (EsP8PB-Ic-2) 

➢ Layunin: Natutukoy ang mga karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita 

ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasiya, at paghubog ng 

pananampalataya. 

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

➢ Kabanata: 2             Pahina:   29-52              Paksa: Ang Misyon ng Pamilya 

sa Pagbibigay ng Edukasyon, Paggabay sa Pagpapasiya, at Paghubog ng 

pananampalataya. 

 
 

 

 

 

Ang pangunahing layunin ng mga magulang ay ang mabigyan ng magandang 

kinabukasan ang kanilang mga anak.  Subalit kaakibat sa misyong ito ay ang 

mabigat na pasanin sapagkat halos lahat ng mga magulang ngayon ay parehong 

naghahanapbuhay. Isa marahil ito sa mga rason kung bakit napapalayo ang loob ng 

mga anak sa magulang. Ngunit kung ating susuriin ang ugat ng pagsusumikap ng 

bawat magulang ay iyong matatantu na ikaw na ang pinakamaswerting miyembro ng 

pamilyang ito.   

Pagbibigay ng Edukasyon 

 Isa sa binibigyan ng importansiya ng ating mga magulang ay ang pag-aaral 

ng mga anak. Ito ang pinaka mahusay na diskarte upang mas mapaunlad ang 

kasalukuyang kalagayan ng pamilya. Ang pangunahing hangad nito ay ang 

mainsayo ang akademikong katangian na magagamit sa pagtuklas ng mga bagay, 

pag kalkula ng matimatiko, pagsasalita ng may pulidong gramatiko, at pagsagot sa 

mga problema pang lehislatibo. Dahil sa matibay na pundasyong hinubog mula sa 

paaralan ay mapagtitibay ang mga katangiang ito nang may husay at pagpupunyagi. 

Tuklasin Natin 
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Paggabay sa Pagpapasiya 

 Ang pagpapasiya ay ang pagbibigay ng hatol, konklusiyon at resolusiyon na  

magdudulot ng maganda o masama sa taong magpapahayag nito. Ang pagsangguni 

sa pamilya ukol sa mga gagawing hakbang ay nararapat lamang na gawin sapagkat 

bawat opinyon na manggagaling sa mga magulang ay pwedeng pagkunan ng 

impormasiyon na maaaring magpapalawig ng iyong kaisipan at mas lalong 

magpatibay ang bawat pagpapasiya. 

Paghubog ng Pananampalataya  

 Ang doktrina na pinaniniwalaan ng bawat relihiyon ay isa sa pinaka mabisang 

paraan upang mapaganda ang samahan sa loob ng tahanan. Ang sama samang 

pag aaral ng birtud or virtue na itinuturo ng simbahan ay mahusay at deriktang  

naipapahayag sa bawat kasapi ng pamilya.   

 

 

 

 

 

Gawain 1: Tukuyin Mo! 

Panuto: Basahin ng mabuti ang mga pahayag. Tukuyin ang mga pahayag kung ito 

ay kabilang sa Pagbibigay ng Edukasyon, Paggabay sa Pagpapasiya, o Paghubog 

ng Pananampalataya. Isulat ang PNE kung ito ay Pagbibigay ng Edukasyon, PSP 

kung ito ay Paggabay sa Pagpapasiya, at PNP kung ito ay Paghubog ng 

Pananampalataya 

__________1. Ang paaralan ay isang institusiyon na nagtuturo ng pang  

                        akademikong katangian sa ating mga anak. 

__________2. Lubos mong mararamdaman ang pagdamay at pagmamahal ng  

  iyong pamilya kapag ikaw ay sumasangguni ng iyong mga suliranin at              

 ginagabayan ka sa pag papasya. 

__________3. Ang sama samang pag aaral ng birtud ay isang mahusay na hakbang  

                        upang maipaabot ang kasanayang ito sa bawat pamilya. 

__________4. Nararamdaman muna ang mataas na respito na nanggagaling sa  

             iyong komunidad sapagkat kabilang kana sa listahan    

             magsisipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Secondary  

             Education major in English. 

__________5. Mahusay kang gumawa ng mga pagpapasiya para sa sarili dahil  

                        ginawa mong basihan ang mga opinion ng iyong mga magulang at  

                        kapatid.  

 

Subukin Natin 
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Gawain 2. Ang Pamilya ko! 

Panuto: Bilang anak, kunin mo ang pahayag o opinyon ng iyong magulang ukol sa 

mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot.  

1. Gaano kahalaga ang Edukasyon para sa pamilya? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Bakit kailangang malaman ng magulang ang bawat desisyon ng anak? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      3.  Isulat ang inyong opinyon tungkol sa pahayag na ito “God’s reunited Families”  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gawain 3. Guhit ng Palad! 

Panuto: Gumuhit ng isang disenyong nagsisimbolo sa iyong pamilya. Magsulat ng 

maikling tula na nasa dalawang saknong lamang o di kaya’y gumamit ng ibang papel 

kung gustong sumulat ng malayang tula. 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Rubrik para sa “Guhit ng Palad” 

 

 

 

 

 

 

Bognot et.al., (2013). Edukasyon sa Pagpapakatao 8, Modyul para sa Mag-aaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubric sa Pagmamarka ng Gawain 

Pamantayan Paglalarawan Puntos 

Anyo at 

Disenyo 
Malinis at nasa tamang anggulo ang pagkakaguhit ng 

larawang denisenyo 

8 

Nilalaman Mahusay at malinaw na naipapahayag ang mensahe 

ukol sa sariling pamilya 

12 

Pagkamalikhain Napakaganda at malikhain ang pagkakasulat ng mga titik 

ng maikli o malayang tula  

5 
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