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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikapito   SSLM No. 7    MELC(s): Natutukoy ang mga 
gawain o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay 
o pamayanan (papel na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong 
panlipunan (papel na pampulitikal) (EsP8PB-Ig-4.1) 
 

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

nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) 

at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na 

pampulitikal). 

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

➢ Kabanata: 4             Pahina:   75-102              Paksa: Ang Papel na 

Panlipunan at  Pampolitikal ng Pamilya 

 

 

 

 

 

 

Kumusta ka na? Ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa “Ang Papel na 

Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya”. Ang nakaraan nating aralin ay tinatalakay 

ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak na 

nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa. Ikalawa ang pag-

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

ay nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa.  Pangatlo, pag-unawa sa limang antas ng 

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

kapwa. 

 Paano nga ba matutugunan ang Papel na Panlipunan at Pampolitikal ng 

Pamilya sa ating lipunan? Ang papel na panlipunan ng pamilya ay dapat ding 

maipahayag sa pamamagitan ng pakikialam sa politika. Nararapat na manguna ang 

pamilya sa pagtiyak na ang mga batas at ang mga institusyong panlipunan ay hindi 

taliwas, sa halip ay nagsusulong at nangangalaga sa mga karapatan at tungkulin ng 

Tuklasin Natin 
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pamilya. Kalakip nito ay dapat na alam din ng pamilya ang mga natural at legal na 

karapatan nito. Dapat din na pangunahan nito ang pagpapanibago sa lipunan at 

hindi magpabaya sa kaniyang mga tungkulin. “Ang isang pamilya sa isang munting 

lipunan”-Esteban (1989). 

 

Ang mga sumusunod ay mga karapatan ng pamilya:  

1. Ang karapatang umiral at magpatuloy bilang pamilya o ang karapatan ng lahat ng 

tao, mayaman man o mahirap, na magtatag ng pamilya at magkaroon ng sapat 

na panustos sa mga pangangailangan nito  

2. Ang karapatang isakatuparan ang kaniyang pananagutan sa pagpapalaganap ng 

buhay at pagtuturo sa mga anak  

3. Ang karapatan sa pagiging pribado ng buhay mag-asawa at buhay pamilya  

4. Ang karapatan sa pagkakaroon ng katatagan ng bigkis at ng institusyon ng kasal  

5. Ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at 

pagpapalaganap nito  

6. Ang karapatang palakihin ang mga anak ayon sa mga tradisyon, 

pananampalataya, at pagpapahalaga at kultura sa pamamagitan ng mga 

kailangang kagamitan, pamamaraan, at institusyon  

7. Ang karapatan, lalo na ng mga may sakit, na magtamo ng pisikal, panlipunan, 

pampolitikal, at pang-ekonomiyang seguridad  

8. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay pamilya  

9. Ang karapatan upang makapagpahayag at katawanin (ng mambabatas o 

asosasyon), sa harap ng mga namamahala o namumuno kaugnay ng mga 

usaping pang-ekonomiya, panlipunan, o kultural  

10. Ang karapatang magbuo ng asosasyon kasama ang ibang mga pamilya at 

samahan, upang magampanan ng pamilya ang mga tungkulin nito ng mas 

karapat-dapat at madali  

11. Ang karapatang mapangalagaan ang mga kabataan, sa pamamagitan ng mga 

institusyon at batas, laban sa mapanirang droga, pornograpiya, alkoholismo, 

atbp.  

12. Ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang, iyong nakatutulong sa 

pagpapatatag ng mga pagpapahalagang pampamilya  

13. Ang karapatan ng mga matatanda sa karapat-dapat na pamumuhay at 

kamatayan  

14. Ang karapatang mandayuhan sa ibang probinsya o bansa para sa mas mabuting 

pamumuhay  
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Gawain 1: Tukuyin Mo! 

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

1. Bakit mahalaga ang kaalaman ng pamilya sa mga karapatan at tungkulin nito? 

a. maraming banta sa integridad ng pamilya saa makabagong panahon 

b.hindi maisusulong at maproprotektahan ang mga karapatan at tungkulin ng 

 pamilya kung hindi nito alam kung ano-ano ang karapatan at tungkulin nito 

c.bahagi ang mga ito ng papel na pampolitikal ng pamilya 

d.maraming pamilya na karapatan lamang ang ipinaglalaban ngunit hindi 

 ginagampanan ang tungkulin 

2. Anong karapatan ng pamilya ang nagtataguyod ng magandang pamumuhay ng      

    mga tao sa lipunan? 

a.ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang, iyong nakakatulong sa 

 pagpapatatag ng mga pagpapahalagang pampamilya 

b.ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay pamilya 

c.ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at 

 pagpapalaganap nito 

d.ang karapatan, lalo na ng mga may sakit, na magtamo ng pisikal, 

 panlipunan, pampolotikal, at pang-ekonomiyang seguridad 

3. Ano ang implikasyon ng pangungusap? “Dapat pag-ibayuhin bg bawat pamilya     

    ang pangangalaga at pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin nito dahil    

    maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon”. 

a.ang pamilyang Pilipino sa ngayon ay hindi mapagbantay sa mga karapatan 

 at tungkulin nito. 

b.kung ang kabutihan ng pamilya ay napapangalagaan, naitataguyod at 

 nabibigyang proteksyon sa lipunan, ang bawat isa ay magkakaroon ng 

 pagkakataong lumaki at maging ganap na tao sa pinakamabuting kapaligiran. 

c.ang mga pagbabago sa daigdig ngayon ang unti-unting sumusira sa 

 pamilya; hindi kailangang sumabay sa mga pagbabagong ito ang pamilya. 

d.ang pamilya mismo ang nararapat na gumawa nito dahil napapabayaan na 

 ng pamahalaan ang pangangalaga sa mga karatpatan nito. 

4. Ano ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan sa pang-araw-araw? 

a.pakikibahagi at pagbibigay ng magagandang karanasan sa lipunan 

b.pumunta sa rally upang magpahayag ng saloobin 

c.manahimik nalang kung walang maitutulong 

d.mag-udyok sa mga tao upang sirain ang gobyerno 

5. Ang sumusunod ay ang mga pangangailangan ng pamilya MALIBAN sa______? 

a.maayos na tirahan              c. murang kuryente o elektrisidad 

b.malinis na tubig                   d. libreng sasakyan 
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Gawain 2:  Ilista mo! 

Panuto: Bilang mag-aaral, gaano kahalaga na malaman ng buong pamilya ang mga 

karapatan sa lipunan at pulitika? Sumulat ng dalawa (2) hanggang tatlo(3) na 

kahalagahan sa pag-aaral ng mga karapatan ng pamilya. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Gawain 3: Ang Aking Tugon sa Isyu! 

Panuto: Gumawa ng isang sanaysay na nagpapakita ng pagtulong ng iyong pamilya 

sa inyong kapitbahay o pamayanan.Hal: Mga karananasan ngayong may covid at 

lockdown. Gawing batayan ang rubrik na nasa ibaba. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Rubrik sa Pagmamarka ng Sanaysay 

Pamantayan Paglalarawan Puntos 

Nilalaman Mahusay at malinaw na naipapahayag ang 

mensahe ng pagtugon sa isyu 

15 

Pagkamalikhain Napakaganda at malikhain ang pagkakasulat ng 

mga titik sa sanaysay 

10 

Anyo at 

Disenyo 

Malinis at maayos ang pagkakasulat, naglagay ng 

malikhaing bagay o simbolo at angkop ang kulay 

5 

                                                           Kabuuan                                                  30 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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