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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikaapat   SSLM No. 4     MELC(s): Naipaliliwanag na:   

a.) Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos 

na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa 

pananampalataya. b.Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng 

edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. 

(EsP8PB-Id-2.3) 

➢ Layunin: Naipaliliwanag na: 
a. Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng   

maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya 
at hubugin sa pananampalataya.  

b. Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon  
     ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang 

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

➢ Kabanata: 2             Pahina:   37-49              Paksa: Ang Misyon ng Pamilya 

sa Pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasiya at paghubog ng 

pananampalataya. 

 

 

 

 

 

Bahagi ng buhay ng isang lalaki at babae na nagpasiyang magpakasal ang 

magkaroon ng mga anak—ito ay bunga ng kanilang pagtugon sa tawag ng Diyos na 

magmahal. Mula sa pagiging mag-asawa, sila ay makabubuo ng isang pamilya—

isang pamilya na tungkulin nilang alagaan at arugain. Ito ay isang tungkulin na hindi 

maaring talikuran o ipasa sa iba. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang 

anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong 

moral.Mahalaga ring isapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos sa 

kanilang konsensiya, at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang 

paglingkuran at alagaan. 

Tuklasin Natin 
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Pagbibigay ng Edukasyon 

 Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal at pangunahing 

karapatan. Hindi magagampanan ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa 

edukasyon ng kanilang mga anak kung hindi sila bibigyan ng karapatan para rito. 

Katuwang nila ang mga institusyon sa lipunan sa pagkamit nito. Kasama ng 

pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga 

magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ang 

itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Obligasyon ng mga 

magulang na ihanda ang mga anak at turuan ng mga pagpapahalaga na magiging 

sandata at kalasag sa pagharap sa ibat-ibang hamon ng buhay. Ang pornograpiya, 

peer pressure, droga at iba pa, ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga 

sitwasyong kahaharapin ng isang anak sa lipunan.  

Pangunahing dapat ituro ng magulang sa kanilang mga anak ay ang wastong 

paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay. Kailangang maturuan ang mga 

bata na mamuhay nang simple. Sa ganitong pagmumulat, maisasapuso ng mga 

anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroom 

siya. Maaaring  simpleng turo ito ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang 

pagpapahalaga tulad ng pagtanggap, pagmamahal at katarungan. 

Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya 

 Isa sa mga pangunahing  makakatulong upang ang isang tao ay maging 

matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa 

kaunlaran ng lipunan ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasiya at 

pagkatapos ay bigyan siya ng laya na magpasiya para sa aniyang sarili. Ang 

pagpapasiyang isasagawa ng bata hanggang sa kaniyang pagtanda ang siyang 

magdidikta kung anong uri ng tao siya sa hinaharap at sa kung anong landas ang 

kaniyang pipiliing tatahakin. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay bibigyan na 

ng laya ang isang bata na magpasiya para sa kaniyang sarili tulad ng damit na 

isusuot, musikang pakikinggan at iba pa. Mahalagang magabayan ang isang 

kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasiya upang hindi siya masanay na 

gumawa ng mga maling pasiya at hindi matuto sa mga ito. 

Paghubog ng Pananampalataya 

 Ayon kay Stephen Covey sa kaniyang aklat na 7 Habits Effective Families, 

may mga pag-aaral na  nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga 

gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at 

pandamdaming kalusugan lalo na kung ito ay ginagawa ng tao nang may pagkukusa 

o bukas-puso. Ito rin ay nakapagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya. Aniya, 

kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa 

pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos, ito ay 

makakatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging 

makabuluhan sa pag-iisip mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas 
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magiging maayos ang mga binubuong pananaw, magkaroon ng sapat na kakayahan 

na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon, mas 

magiging maalapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo, 

at higit sa lahat mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Isip-Suri! 

Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. 

1. Ano-ano ang mga pananagutan ng magulang sa kanyang mga anak? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Sa iyong palagay, bakit mahalagang mabigyan ng mabuting edukasyon ang 

mga anak? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Sa paanong paraan maaaring matuturuan ng pamilya ang mga anak sa 

paggawa ng mabuting pagpapasiya? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

  

4. Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi  

    nito? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2: Edukasyon Ko, Pahalagahan Mo! 

Panuto: Ilarawan ang mga gampaning ginawa ng iyong mga magulang sa pagbigay 

ng edukasyon na siyang bukod – tanging karapatan at pinakamahalagang gampanin  

sa pamamagitan ng isang “Venn Diagram”. 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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  Pamprosesong tanong: 

1. Bakit itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak ang mga magulang? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sa iyong palagay, may mga magulang kaya na hindi nagagampanan ng 

maayos ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak? Bakit kaya ito 

nangyayari? Ipaliwanag. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: Thank You Card! 

Panuto: Gumawa ng isang “thank You card” na nagpapakita ng kahalagahan ng 

pagtataguyod ng sumusunod na gampanin ng pamilya: pagbibigay ng edukasyon, 

paggabay sa paggawa ng mabuting pasiya, paghubog ng pananampalataya. Gawing 

batayan ang rubrik sa ibaba. Gumamit ng isang malinis na papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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                                                Rubrik para sa Thank You Card 

Pamantayan Napakahusay 

4 na puntos 

Mahusay 

3 puntos 

Katamtaman 

2 puntos 

Kailangan pang 

paunlarin 

1 puntos 

Organisado     

Nakatutugon 
sa tema 

    

May sapat na 
impormasyon 
o detalye sa 
kabuuan 
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