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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikalima   SSLM No. 5    MELC(s): Natutukoy ang mga 

gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o 

napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon 

(EsP8PBIe-3.1) 

➢ Layunin: Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o 

pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng 

pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon 

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

➢ Kabanata: 3            Pahina:   53-74             Paksa: Ang Kahalagahan ng 

Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya 

 

 

 

 

 
Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na 

kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. 
Ang komunikasyon ay galing sa salitang (Latin na commūnicāre, na ang ibig sabihin 
ay "ibahagi") ay aktibidad ng pagpapahiwatig ng kahulugan batay sa sistema ng mga 
senyales at batas semiyotiko. Ang komunikasyon sa biyolohiya ay kadalasang 
nangyayari sa pamamagitan ng biswal, awditoryo, o sa biyokimikal na paraan. Ang 
komunikasyon ay anumang senyas o simbolo na ginagamit ng tao upang ipahayag 
ang kaniyang iniisip at pinahahalagahan, kabilang dito ang wika, kilos, tono ng 
boses, katayuan, uri ng pamumuhay, at mga gawa. 
 

Paano ginagawa ang komunikasyon sa tahanan o sa pamilya? Ang 
komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paano nagpapalitan ng pasalita at di-
pasalitang impormasyon sa pagitan ng mga kasapi nito. Isang mahalagang 
kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbigay ng tuon sa iniisip at sa 
nadarama ng kapwa. Tulad nga ng nasabi na, hindi lamang pagsasalita ang 

Tuklasin Natin 
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mahalagang bahagi ng komunikasyon, mahalaga rin ang pakikinig sa sinasabi ng 
kausap at ang pag-unawa sa kaniyang mga hindi sinasabi. 

Sa pamamagitan ng komunikasyon, naipahahayag ng mga kasapi ng pamilya 
ang kanilang mga pangangailangan, ninanais, at pagmamalasakit sa isa’t isa. Ang 
bukas at tapat na komunikasyon ay daan upang maipahayag ng bawat kasapi ang 
pagkakaiba ng pananaw o di-pagsang-ayon gayon din ang kanilang pagmamahal at 
pagmamalasakit sa isa’t isa. Sa pamamagitan ng komunikasyon, nagagawa ng mga 
kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliraning dumarating. 

Paano mapatatatag ang komunikasyon sa pamilya? Ang tunay na 

komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay tinawag ni Martin Buber na “diyalogo.” Ang 

tunay na diyalogo ay hindi lamang pag-uusap o pakikipagtalastasan. Hindi ito tulad 

ng teknikal na pakahulugan dito. Hindi ito pakikipagkasundo o pakikipagpalitan ng 

impormasyon upang makumbinsi ang kapwa na magkaroon ng katulad na pananaw. 

Ang diyalogo ay nagsisimula sa sining ng pakikinig. Ang dalawang tao ay dumudulog 

sa diyalogo nang may lubos na pagbubukas ng sarili at tiwala sa isa’t isa. 

 Ang komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paano nagpapalitan ng 

pasalita at di-pasalitang impormasyon sa pagitan ng mga kasapi nito. Isang 

mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbigay ng tuon sa 

iniisip at sa nadarama ng kapwa. Tulad nga ng nasabi na, hindi lamang pagsasalita 

ang mahalagang bahagi ng komunikasyon, mahalaga rin ang pakikinig sa sinasabi 

ng kausap at ang pag-unawa sa kaniyang mga hindi sinasabi. Sa pamamagitan ng 

komunikasyon, nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliraning 

dumarating.  

 

 

 

 

 

 

Gawain 1 “Basa-Suri!” 

Panuto: Basahin at suriin ang sitwasyon sa kuwento. Sagutin ang tanong at isulat 

ang iyong sagot sa patlang. 

Si Nena ay nag-iisang anak sa pamilya. Maagang namatay ang kanyang ina 

kaya naman nag pasiya ang kanyang ama na mangibang bansa upang matustusan 

ang pangangailan ni Nena sa pag-aaral nito. Naiwan si Nena sa pangangalaga ng 

kanyang lola. Mahirap man sa kalooban ng mag-ama, tinanggap ni Nena ang pasya 

ng ama na may pangako na tatawag ito palagi at magpapadala ng pera para sa 

panganga-ilangan nito. Tuwing katapusan ng buwan, tumatawag sa telepono at 

nagpapadala ng pera ang ama ni Nena. Patuloy itong nagpapadala ng pera tuwing 

katapusan ng buwan, subalit hindi na ito tumatawag kay Nena.  

Subukin Natin 
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1. Sa iyong palagay, may komunikasyon ba ang ama ni Nena sa kaniya? 

Ipaliwanag. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Tukuyin ang maaaring dahilan ng kawalan ng komunikasyon ng ama ni Nena  

sa kanya at ano ang maaaring maging epekto nito kay Nena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2 “Pamilya Ko, Ike-kwento Ko!” 

Panuto: Punan ng mga nararapat na salita upang mabuo ang pahayag. Isulat ang 

sagot sa mga patlang. 

 

 

 

Isagawa Natin 

 

Ang komunikasyon ay mahalaga sa aming ________________.  Labis 

akong nagpapasalamat sa ____________   sa kapayapaan at pag-uunawan na 

bumubuklod sa aming pamilya. Binibigyan kami ng pagkakataon na maibahagi ang 

aming ___________.   

Nagkakaroon kami ng pagpapakita ng paggalang, __________at 

_________ lalo na sa panahon na may suliranin ang pamilya.  Ang 

______________   sa mga ideya o opinyon ng kasapi ng pamilya ay mahalaga at 

malaking tulong sa paglutas ng __________.  

Nakaugalian na ng aming pamilya ang paglalaan ng konting 

_________________ bawat araw para sama-samang ____________.  Dahil dito 

isang kawili-wili na gawain ng pamilya ang pagkakaroon ng bukas na 

_______________.   
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Gawain 3 “Sulat-Talata!” 

Panuto: Gumawa ng isang talata na naglalahad ng kahalagahan ng pagkakaroon ng 

bukas na komunikasyon sa pamilya.  Isulat ang sagot sa loob ng kahon. 

 

Bakit mahalaga ang bukas na komunikasyon sa isang pamilya? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik para sa Gawain 3: “Sulat-Talata” 

 

Pamantayan 20 15 10 

Kaalaman Malinaw at Mahusay  

ang sagot sa tanong 

Mahusay ang 

sagot sa tanong 

Di-gaanong mahusay 

ang pagsagot sa 

tanong 

Paraan ng 

paglalahad 

Maayos at mahusay  

ang paglalahad ng 

sagot 

Mahusay ang 

paglalahad ng 

sagot  

Di-gaanong mahusay 

ang paglalahad ng 

sagot  

 

 

 

 

Rubrik 

Ilapat Natin 
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