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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikaanim   SSLM No. 6    MELC(s): Nahihinuha na: a. 

Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay 

nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa. b. Ang pag-unawa at 

pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at virtual na uri ng komunikasyon ay 

nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa. c. Ang pag-unawa sa limang antas ng 

komunikasyon ay makatutulong sa angkop at maayos na pakikipag-ugnayan sa 

kapwa. (Esp8PB-If-3.3) 

➢ Layunin: Nahihinuha na: Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga 

magulang at mga anak ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya 

sa kapwa, ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at 

virtual na uri ng komunikasyon ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa at 

ang pag-unawa sa limang antas ng komunikasyon ay makatutulong sa 

angkop at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. 

➢ 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 

 
 

 

 

 
Ayon pa ni Martin Buber,” ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao 

ay tinawag na “diyalogo.”  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 diyalogo ay nararapat na sa pamilya nagsisimula at 
natututuhan.  

Isa sa pinakamalaking suliranin sa pamilya ngayon ang kawalan ng tunay na 
komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa, mga magulang at mga anak. Madalas na 
sa pakikipag-usap sa mga anak, mas mahalaga sa magulang ang maipaunawa ang 
nais nila para sa kanilang anak, hindi ang pakikinig sa nais ng mga anak. Ang mga 
anak naman ay tinitingnan ang mga magulang bilang mga taong walang kakayahang 
makinig at umunawa kaya’t mas minamabuti pa ang manahimik at itago ang tunay 

Tuklasin Natin 
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na nararamdaman. Minsan mas madali ang magpanggap kaysa magpakatotoo sa 
loob ng pamilya.  

Kung ang bawat pamilya ay handang dumulog sa isang diyalogo ay mas 
madali ang maging bukas at magtiwala, mas magiging madali ang makinig at 
umunawa hindi lamang sa sinasabi kundi sa mga hindi masabi ng kapamilya. Dahil 
sa diyalogo, ang mga anak ay pinakikinggan at inuunawa, binibigyan ng kalayaang 
lumahok sa paggawa ng pasiya at tumulong sa paglutas ng mga problema. Sa 
diyalogo walang maliit o malaki, mataas o mababa. Lahat ay magkakatulad na tao, 
may dignidad at sariling isip at kalooban.  

Ang diyalogo ay kailangan din ng mag-asawa upang hindi nila malimot na 
bagama’t ipinagkaloob na nila ang sarili sa isa’t isa sa pag-ibig at matrimonya ng 
kasal, sila rin ay indibidwal na may sariling isip at kalooban. Ang pagmamahal ang 
pinakamabisang paraan ng komunikasyon, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay 
ang pagkakaisa ng isip at puso ng dalawang tao. Samakatuwid, hindi ito 
nangangailangan pa ng salita. Napakatahimik at payapa marahil ng mundo kung ang 
lahat ay nagmamahalan. 

May mga paraan upang mapabuti ang komunikasyon, ito ay ang mga 
sumusunod: 

1. Pagiging mapanlikha o malikhain (creativity). Ang paggamit ng tao ng 
kaniyang talino at malikhaing isipan sa pagtuklas ng mabuting paraan ng 
pagpapahayag ng kaniyang sasabihin.   

2. Pag-aalala at malasakit (care and concern). Ito ay ang pagmalasakit at 
paggalang sa kausap sinuman o anuman ang kaniyang katayuan o 
nalalaman.  

3. Pagiging hayag o bukas (cooperativeness/openness). Ito ay ang 
pagiging bukas lagi at manatiling tapat lalo na sa mag-asawa. Huwag 
sukatin ang kausap sa kaniyang kapintasan at kamangmangan.   

4. Atin-atin (personal). Ito ay ang ang pagkakaroon ng sama-samang 
usapan at pagpapalitan ng kuro o magkaroon ng masayang balitaan at 
pagbabahaginan ng karanasan na maaaring pag-usapan ng pamilya at 
kaibigan.   

5. Lugod o ligaya.. Ang masayang tao ay nakagaganyak sa kapwa na 
makipagpalagayang-loob, magtiwala, at maging bukas sa pakikitungo.   

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Tukuyin Mo! 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti. Piliin ang titik at bilugan ang tamang sagot.  

1. Si Ella ay laging magiliw at masayahin sa pakikipag-usap lalo na sa kanyang  
    kapamilya. Lagi siyang bukas sa mga mungkahi at suhestiyon. Anong paraan     
    upang mapabuti ang komunikasyon ang taglay ni Ella? 
    a. pagiging hayag o bukas(cooperativeness/opennness)  b. atin-atin(personal) 
    c. pagiging mapanlikha o malikhain(creativeness)  d. lugod o ligaya 
 

Subukin Natin 
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2. Ayon kay Buber, ano ang tawag sa tunay na komunikasyon sa pagitan ng tao?  
    HindI ito pakikipagkasundo o pakikipagpalitan ng impormasyon upang  
    makumbinsi ang kapwa na magkaroon ng katulad na pananaw. 
    a. monologo  b. diyalogo  c. i-thou  d. i-it 
3. Ang pakikipagdiyalogo ay pagkumpirma sa pagkatao ng taong kadiyalogo. Ang  
    ibig sabihin ng pangungusap ay: 
    a. Ang tunay na diyalogo ay hindi lamang pag-uusap o pakikipagtalastasan. 
    b. Umaalis ang magkadiyalogo na kapwa may pagbabago kung hindi man  
        napabuti kaysa dati.  
    c. Ang dalawang tao ay dumudulog sa diyalogo nang may lubos na pagbubukas  
        ng sarli at tiwala sa isa’t isa. 
   d. Sa pakikipagdiyalogo tinitingnan mo ang kapwa mo nang may paggalang sa  
       kaniyang dignidad kaya’t  inilalagay mo ang iyong sarli at buong atensiyon sa  
       pakikipagdiyalogo sa kanya. 
4. Ang __________ ay anumang senyales o simbulo na ginagamit ng tao upang  
    ipahayag ang kanyang iniisip at pinahahalagahan. 
    a. diyalogo  b. komunikasyon  c. monologo  d. pakikipagtalastasan 
5. Ang _____________ang pinakamabisang paraan ng komunikasyon, sapagkat ito  
    ay tunay pagkakaisa ng isip at puso ng dalawang tao. 
    a. respeto  b. pagmamahal  c. tiwala  d. kapayapaan  

 

 

 

 

 

Gawain 2: Komunikasyon-tsart! 

Panuto: Pumili ng dalawa (2) sa limang paraan upang mapabuti ang komunikasyon. 

Punan ng sagot ang tsart sa ibaba.  

 

 

Mga paraan 

upang 

mapabuti ang 

komunikasyon 

Mga sitwasyon kung saan 

ito ay nagamit 

Petsa 

 

Mga naging 

epekto o 

resulta nito 

Mga 

natuklasan 

sa Sarili 

Halimbawa: 

1.Pagiging 

Mapanlikha o 

Creativity 

  

 

 

 

 

2. Pag-aalala 

at Malasakit 

 

 

 

   

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Sumulat Ka! 

Panuto: Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong karanasan sa iyong pakikipag 

dayalogo sa iyong kaibigan, kapatid o mga magulang. Ilarawan kung ano ang iyong 

mga pamamaraan sa pakikipag-usap o pagpapahayag ng iyong saloobin. Isulat ang 

iyong gagawing talata sa loob ng kahon sa ibaba. 

 

 

 

 

 

 

 

             Rubrik para sa “Sumulat Ka” 

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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