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Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang   
Self-Learning Moduule   
Ikalawang Markahan – Modyul 1: Globalisasyon: Konsepto at Anyo  
Unang Edisyon, 2020   

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon 
ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, 
kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng 
akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o 
tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.   

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito 
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga 
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban 
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga 
ito.    

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran 
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Paunang Salita  

 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating  mag-

aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na  

gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga  

kasanayang itinakda ng kurikulum. 

 

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman  ng 

mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung  

sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang  

tahanan. 

 

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-  

aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan  

niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding  pagsusulit sa 

bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  May susi ng 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa  bawat gawain at 

pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat  isa sa  paggamit nito. 

 

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang  magamit 

pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang  anumang 

bahagi ng modyul.  

Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot  sa mga pagsasanay. 

 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung  

sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM  

na ito. 

 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy,  umaasa 

kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin   

   

Mahalagang maunawaan na hindi lamang ang kapaligiran  

ang patuloy na nagbabago kundi maging ang takbo ng lipunan na kinabibilangan 
ng bawat isa at isa sa mga pagbabagong   ito ay tinatawag na globalisasyon.    

 Sa araling ito mahalagang mauunawaan mo ang mga konsepto, 
perspektibong pananaw, mga anyo o dimensyon at epekto ng globalisasyon. 
Mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral ang mga hamon sa isyung tatalakayin 
tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay at makatutulong ang pagunawang 
ito sa pagpapanatili ng dignidad ng buhay ng isang individual at hamong 
kinakaharap ng ating lipunan.  Bilang isang mag-aaral at kabahagi ng lipunang 
iyong ginagalawan inaasahang masasagot mo ang tanong na: Paano binago ng 
globalisasyon ang pamumuhay ng mga Pilipino at ito ba ay nakatutulong o 
nakasasama sa pamumuhay ng mga Pilipino?  

Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong aralin, ito ay ang mga:  

• Aralin 1- Globalisasyon: Konsepto at Perspektibong Pananaw  

• Aralin 2- Anyo ng Globalisasyon  

• Aralin 3- Epekto ng Globalisasyon  

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:  

1. Naipaliliwanag ang konsepto at perspektibong pananaw ng globalisasyon 
bilang isang isyung pang-ekonomiya.  

2. Nasusuri ang implikasyon at epekto ng iba’t-ibang anyo o dimensiyon ng 
globalisasyon sa lipunan.  

3. Napapahalagahan ang epekto na dulot ng globalisasyon.  
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Subukin   

   
Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagsusulit upang  

matukoy ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin.  
Bigyang-pansin ang mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at alamin ang sagot 
nito sa iba’t ibang aralin sa modyul na ito.   

1. Ano ang kahulugan ng globalisasyon?  

a. Proseso ng pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, 
impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksyon na 
nananarasan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig  

b. Malawakang pagbabago sa sistema ng pamamahala sa buong 
mundo  

c. Pagbabago sa ekonomiya at politika na may malaking epekto 
sa sistema ng pamumuhay ng mga mamamayan sa buong 
mundo  

d. Mabilis na paggalaw ng mga tao tungo sa pagbabagong 
political at ekonomikal ng mga bansa sa mundo.  

  

2. Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao         sa 
kasalukuyan?  

a. Paggawa  c. Migrasyon  

b. Ekonomiya  d. Globalisasyon  

  

3. Maaring suriin ang globalisasyon sa iba’t ibang anyo nito maliban sa               isa. 
Ano ito?  

a. Ekonomikal  c. Sosyo-kultural  

b. Teknolohical  d. Sikolohikal  

  

4. Ang pagsulpot ng iba’t ibang outsourcing companies na pagmamay-ari            ng 
mga lokal at dayuhang namumuhunan ay isang manipestasyon ng            
globalisasyon. Ilan sa mga epekto nito ay ang sumusunod.  

  

I. Nagkaroon ng karagdagang trabaho ang mga Pilipino.  

II. Nabago ang dinamiko  (oras,  sistema,  istruktura)  ng paggawa 
sa maraming kompanya.  

III. Naapektuhan ang kalusugan ng maraming                       
manggagawang namamasukan partikular ang mga call center                         
agents.  

IV. Binago ng globalisasyon ang lifestyle ng maraming Pilipino.  
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    Mula sa mga kaisipang nabanggit, ano ang mabubuong  konklusyon              
dito?  

  
a. Nakatulong ang globalisasyon sa pamumuhay ng tao.  

b. Tumugon ang globalisasyon sa pangangailangan ng marami.  

c. Mayroong mabuti at di-mabuting epekto ang globalisasyon sa 
pamumuhay ng tao.  

d. Suliranin lamang ang idinulot ng globalisasyon sa  pamumuhay ng 
tao.  

5. Suriin ang sumusunod na diyagram at piliin ang angkop na  
interpretasyon. Bilugan ang titik ng tamang sagot.  

 

                                  

a. Magkakaugnay ang ekonomiya, politika at sosyo-kultural sa pamumuhay 
ng tao.  

b. Saklaw ng globalisasyon ang aspektong   ekonomikal, politikal at kultural.  

c. Globalisasyon ang sentro ng pamumuhay ng tao.  

d. Globalisasyon ang susi sa suliranin ng lipunan.  

  

6. Ito ay mga maaaring positibong epekto ng globalisasyon sa buhay ng mga tao, 
maliban sa isa. Ano Ito?  

a. Nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga bansa.  

b. Nagkakaroon ng malayang kalakalan.  

c. Panghihimasok ng ibang bansa sa mga isyu at desisyon ng   

i. pamahalaan.  

d. Malayang nakapaghahanap ng trabaho ang mga tao.  

  

  



 

7. Bakit maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon?  

a. Tuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay at 
mga “perennial” na institusyon na matagal ng naitatag  

b. Patuloy na pagbabago sa kalakarang pamumuhay ng mga 
mamamayan  

c. Nagdudulot ng masamang epekto sa panlipunan, ekonomikal at 
pulitikal na aspekto.  

d. Naaapektuhan nito ang mga maliit na industriya at mas higit na 
pinaunlad ang mga malalaking industriya  

  

8. Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon?  

a. Makikita sa globalisasyon ang mabilis na ugnayan ng mga bansa  

b. Dahil sa globalisasyon mabilis na tumutugon ang mga   bansa sa mga 
banta na magdudulot ng kapinsalaan.  

c. Dahil sa globalisasyon nagkakaroon ng mabilis na palitan ng 
impormasyon at kolaborasyon ang mga bansa  

d. Makikita sa globalisasyon ang paghiwa-hiwalay ng mga bansa sa 
daigdig.  

9. Ano ang tumutukoy sa mga kompanya o negosyong nagtatag ng pasilidad sa 
ibang bansa na kung saan ang kanilang produkto o serbisyo na ipinagbibili ay 
batay sa pangangailangang local?  

  a.Multinational Corporations   c.Onshoring  

b.Outsourcing                         d.Transnational Coporations  

  

10. Ano ang tinatawag na domestic outsourcing na nangangahulugan ng   pagkuha 
ng serbisyo sa isang kompanyang mula sa loob ng bansa na nagbubunga ng 
higit na mababang gastusin sa operasyon?  

a.Nearshoring                         c.Onshoring  

b.Offshoring                            d.Inshoring  

  

12. Anong konsepto ang tumutukoy sa pagsasama ng mga bansang may        
nagkakaisang hangarin upang bumuo ng iisang pangkat ng mga bansa  na       
magsulong upang makamit ang mga hangarin o layunin nito?  

  

  a.Pagsasaribado                      c.Migrasyon  

b.Integrasyon                          d.Deregulasyon  

13. Ano ang terminong ginagamit sa mga taong gumagamit ng social networking         
site bilang midyum o entablado ng pagpapahayag?  

  

                       a.Prosumers                              c. Netizen  

                       b.Mamamayan                          d. E-komersyo  

  

14. Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang HINDI kumakatawan sa pahayag       
tungkol sa outsourcing?  

    

a. Ang outsourcing ay maaaring uriin batay sa ibinigay na serbisyo.  

b. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng 
serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad.  



 

c. Ang outsourcing ay pagbabawas ng mga gawaing local at pagusbong 
ng mga gawaing pandaigdigan bilang kapalit nito.  

d. Ang outsourcing ay maaaring uriin batay sa layo o distansiya na 
pagmumulan ng kompanyang siyang nagbibigay ng serbisyo o 
produkto.  

  
15. Ito ay ilan sa mga negatibong epekto ng globalisasyon sa buhay ng tao,        
maliban sa isa. Ano ito?  

  

a. Maiwasan ang monopoly sa kalakalan.  

b. Kahirapan dulot ng paglaki ng agwat ng mayayaman sa            

i. mahihirap.  

c. Pagkalimot sa nakasanayang tradisyon at kultura.  

d. Pagkakataon na makagawa ng intellectual dishonesty.  

  

         Natapos mo ang unang pagsubok sa araling ito. Huwag kang mag-alala kung 
tama man o mali ang iyong naging kasagutan. Sa pagpapatuloy mo sa pag aaral ng 
paksang ito mapagtitibay mo ang iyong tamang sagot at maiwawasto ang maling 
konseptong nabuo.  

  

   

Aralin   
  

1   

Globalisasyon: Konsepto at  

Perspektibo   

  

 Ang salitang ‘’globalisasyon’’ ay ginagamit sa iba’t-ibang konteksto at 
perspektibo. Nagkakaroon ng globalisasyon dahil kinikilala ng mga bansa na hindi 
sila mabubuhay nang walang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ayon sa World 
Bank at Intenational Monetary Fund, lubos na mahalaga ang pagtutulungan ng 
mga bansa upang umunlad na kung saan ito raw ang pangunahing layunin ng 
globalisasyon.  

        Ang globalisasyon ay maituring na isang isyung pang-aekonomiya na kung 
saan binago nito ang pamumuhay ng mga tao na may mabuti at hindi mabuting 
epekto na dulot nito na nangangailan ng malaking pag-uunawa upang matugunan 
ang dulot nito.  

  



 

Balikan   

   

1. Ano-ano ang mga uri ng kontemporaryong isyu?   

2. Ano ang iyong pagkaunawa sa tinatawag na isyung pang-
ekonomiya?  

3. Bilang mag-aaral, paano ka nakatutulong sa mga gastusin sa iyong pamilya?  

Gawain 1: Larawan-Suri - One Town One Product OTOP (Region XII)  

Tunghayan ang mga larawan sa ibaba. Subukin mong tukuyin ang mga 
produkto o serbisyo gamit ang mga larawan sa ibaba. Alamin kung saang siyudad 
o probinsya ng Rehiyon dose  mas kilala o matatagpuan ang mga produktong ito.   

  

  3.___________________________       4. __________________________  

   

                              5. __________________________  

Mga gabay na tanong:  

1. Ano ang nakikita mo sa larawan?  

2. Saang siyudad o probinsya ng Rehiyon dose matatagpuan ang mga produktong 
nakikita?  

3. Ano-ano ang mga katangian ng mga produktong ito?  

4. Paano ito nakaaapekto sa isyung pang-ekonomiya sa pamumuhay ng mga 
mamamayan sa rehiyon dose?  

  

  

  

  

  

     1 .___________________________     

  

  

  

  

  

      2 . ___________________________     



 

  

Pagsusuri sa Konsepto at Perspektibong Pananaw ng Globalisasyon  

Maaaring pag-aralan ang globalisasyon sa pamamagitan ng pagsusuri  ng 
konsepto, mga perspektibong pananaw tungkol sa dahilan at pinagmulan ng 
globalisasyon.  

Ano ang Globalisasyon?  

Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa 
kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula paggising, pagpasok sa paaralan, 
panonood ng telebisyon at maging sa hapag-kainan ay mababanaag ang 
manipestasyong ito. Ngunit, kailan at paano nga ba nagsimula ang pandaigdigang 
penomenong ito? Paano nito binago ang ating pamumuhay?  

  

Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, 
bagay, impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksiyon na nararanasan sa iba’t 
ibang panig ng daigdig (Ritzer, 2011). Sinasalamin nito ang makabagong 
mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa.  

  

Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan 
ng mga tao, kompanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na 
pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at 
impormasyon.    

  

5 Perspektibo o Pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng 

globalisasyon  

Una ay ang pananaw na nagsasaad na ang Globalisasyon ay  nakaugat sa 
bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda (2007), manipestasyon ito ng paghahangad ng 
tao sa maayos na pamumuhay na nagtulak sa kaniyang makipagkalakalan, 
magpakalat ng pananampalataya, mandigma’t manakop at maging adbenturero o 
manlalakbay.  

Ang pangalawang pananaw o perkspektibo ay nagsasabi na ang 
globalisasyon ay isang mahabang siklo (cycle) ng pagbabago. Ayon kay Scholte 
(2005), maraming ‘globalisasyon’ na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at 
ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na 
maaaring magtapos sa hinaharap. Mahirap tukuyin ang panahon kung kailan 
nagsimula ang globalisasyon kaya higit na mahalagang tingnan ang iba’t ibang 
siklong pinagdaanan nito.  

Ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na 
‘wave’ o epoch o panahon na siyang binigyang-diin ni Therborn (2005). Para sa 
kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon at ito’y makikita sa talahanayan na 
nasa  ibaba.  

Panahon  Katangian  

Ika 4 hanggang ika-5 siglo (4th-5th  

Century)  

Globalisasyon ng Relihiyon (Pagkalat 

ng Islam at Kristiyanismo)  



 

Huling bahagi ng ika-15 siglo (late 

15th century  

Pananakop ng mga Europeo  

Huling bahagi nga ika-18 siglo 

hanggang unang bahagi ng ika-19 na 

siglo (late 18th –early 19th century)  

Digmaan sa pagitan ng nga bansa sa  

Europa na nagbigay daan sa 

globalisasyon  

Gitnang bahagi ng ika-19 na siglo 

hanggang 1918  

Rurok ng Imperyalismong KAluranin  

Post-World War II  Pagkakahati ng daigdig sa dalawang 

puwersang ideolohikal particular ang 

komunismo at kapitalismo.  

Post-Cold War  Pananaig ng kapitalismo bilang 

sistemang pang-ekonomiya. 

Nagbibigay-daan sa mabilis na 

pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, 

ideya, teknolohiya at iba pa sa 

pangunguna ng United States.  

  

Mula sa talahanayan, itinampok ni Therborn na ang globalisasyon ay hindi 
isang bagong penomenon o pangyayari at hindi rin siklo.  

Hawig ng ikaapat na pananaw ang ikatlo. Ayon dito, ang simula ng 
globalisasyon ay mauugat sa ispesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. 
Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Ilan dito ang 
sumusunod:  

• Pananakop ng mga Romano bago man maipanganak si Kristo      

• (Gibbon 1998)  

• Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak 
ng Imperyong Roman  

• Paglaganap ng Islam noong ikapitong siglo  

• Paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, 
Greenland at Hilagang America  

• Kalakalan sa Mediterranean noong Gitnang Panahon  

• Pagsisimula ng pagbabangko sa mga siyudad-estado sa Italya  noong 
ika-12 siglo  

  

Maaaring nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo nang 
unang ginamit ang telepono noong 1956 o nang lumapag ang ‘transatlantic 
passenger jet’ mula New York hanggang London. Maaari rin namang nagsimula ito 
nang lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite ng taong 1966. 
Mayroon ding nagsasabi na ang globalisayon ay nagsimula noong taong 2001 nang 
pabagsakin ng mga terorista ang Twin Towers sa New York. Ang pangyayaring ito 
ay gumising sa marami na kinakailangan ang higit na pag-aaral sa isang ‘global’ 
na daigdig.  

Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay 
penomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo.  

Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may 
tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Ito ay ang:  



 

Pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang   

Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  

  

Ipinakita ng Estados Unidos sa daigdig ang kaniyang lakas-militar nang 
talunin ang Japan at Germany sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naungusan ang 
France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya at sakupin ang mga Asyanong 
bansang Korea (taong 1950) at Vietnam ( taong 1960-70).  

Paglitaw ng mga multinational at transnational corporations (MNcs and 

TNCs)  

Bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula 
noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany, Great Britain at United 
States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa ibang bansa 
partikular sa mga developing nations. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Ford at 
General Motors. Dati’y mamimili ng sariling bansa ang pokus ng mga kompanyang 
ito subalit sa kasalukuya’y malaking bahagdan o porsyento ng kanilang kita ay 
nanggagaling sa mga bansa sa Asya at Latin America. (Tatalakayin ang isyung ito 
sa mga susunod na bahagi.)  

Pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War  

Sinasabing ang pagbagsak ng ‘Iron Curtain’ at ng Soviet Union noong 1991 
ang naghudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Matapos ang pangyayaring ito’y 
mabilis na nabura ang markang naghahati at naghihiwalay sa mga bansang 
komunista at kapitalista. Pumasok ang mga multinational companies (MNCs) sa 
mga bansang dating sakop ng USSR tulad ng Ukraine, Estonia at Latvia. Nagbukas 
ang mga bansang ito sa migrasyon, media, turismo at ugnayang panlabas.  

Aralin   Anyo ng Globalisasyon  

  

2   

Gawain 3. Home Shopping  

Libutin ang inyong tahanan, maglista ng mga produktong inyong 
makikita o ginagamit at pumili ng lima sa mga produkto o serbisyong ito na 
sa iyong palagay ay makikita o ipinagbibili rin sa ibang bansa. Isulat ang mga 
ito sa talahanayan sa ibaba.  

  

  

    

    Suriin   
    

  
  

        



 

PRODUKTO/SERBISYO  KOMPANYA  BANSANG 

PINAGMULAN  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

Mga gabay na tanong:  

1. Ano-anong produkto at serbisyo ang iyong natuklasan na ipinagbibili hindi 
lamang       sa loob ng ating bansa kundi maging sa iba pang bansa?  

2. Sa anong mga bansa nagmula ang mga produkto o serbisyong nabanggit?  

3. Paano kumalat ang mga produktong ito sa iba’t ibang panig ng daigdig.  

4. Sa iyong palagay, nakatutulong ba ang mga produktong ito sa atin?       
Pangatuwiranan.  

  

ANYO NG GLOBALISASYON  

 Talakayin natin ang iba’t-ibang anyo o dimensyon ng globalisasyon na 
makatutulong sa pagsusuri ng penomenong ito bilang isang isyung pang-
ekonomiya. Ito ang ilan sa mga anyo ng globalisasyon.   

   1.  Globalisasyong Ekonomiko  

Sentro sa isyung globalisasyon ang ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng 
mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga 
produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. 
Kinakitaan ito ng pagusbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay 
nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa.  

Multinational at Transnational Companies  

Kilala ang mga ito bilang multinational companies (MNCs) at transnational 
companies (TNCs). Ayon sa United Nations Commission on Transnational 
Corporations and Investment, ang TNC ay tumutukoy sa mga kompanya o 
negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong 
ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Binibigyang kalayaan na 
magdesisyon, magsaliksik, at magbenta ang mga yunit na ito ayon na rin sa 
hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kompanyang petrolyo, 
I.T. consulting, pharmaceutical, at mga kauri nito. Halimbawa nito ang 
kompanyang Shell, Accenture, TELUS International Phils., at Glaxo-Smith Klein 
(halimbawang produkto ay sensodyne at panadol)  

Samantala, ang MNC ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa 
mga namumuhunang kompanya sa ibang bansa ngunit ang mga produkto o 
serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ng 
pamilihan. Ilang halimbawa nito ay ang Unilever, Proctor & Gamble, Mc Donald’s, 
Coca-Cola, Google, UBER, Starbucks, Seven-Eleven, Toyota Motor, Dutch Shell, at 
iba pa.  



 

Outsourcing  

Tumutukoy ang outsourcing sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo 
mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na 
mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin 
ang sa palagay nila ay higit na mahalaga.  

  

Isang halimbawa nito ay ang paniningil ng utang ng isang institusyong 
pinansyal sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, 
minabuti ng ilang kompanya na i-outsource mula sa ibang kompanya ang 
paniningil sa mga kliyente sa kanilang pagkakautang.  

Dahil dito mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mahahalagang bagay 
tulad ng agresibong pagbebenta (aggressive marketing) ng kanilang produkto at 
serbisyo na nagbibigay naman ng malaking kita.  

  

Uri ng Outsourcing batay sa binibigay na serbisyo  

1. Business Process Outsourcing (BPO)- Ito ay tumutugon sa prosesong 
pangnegosyo ng isang kompanya.  

2. Knowledge Process Outsourcing (KPO)- Ito ay nakatuon sa mga 
gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng 
pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal.   

Uri ng Outsourcing batay sa  layo o distansya na pagmumulan ng 

kompanyang siyang magbibigay ng serbisyo o produkto  

1. Offshoring- Pagkuha ng serbisyo ng isang kompanya mula sa ibang 
bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Saksi ang Pilipinas sa ganitong uri 
ng outsourcing. Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula United States, 
at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing 
serbisyo minarapat nilang kumuha ng serbisyo sa mga kompanya mula sa bansang 
Asyano tulad ng India at Pilipinas. Marami sa mga outsorcing companies sa bansa 
ay tinatawag na Business Process Outsourcing na nakatuon sa Voice Processing 
Services.  

2. Nearshoring- Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kompanya 
sa kalapit na bansa. Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng 
offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumulan ng serbisyo 
ay may pagkakahawig kung di man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang 
nakikinabang sa paglilingkod nito.  

3. Onshoring- Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan 
ng pagkuha ng serbisyo sa isang kompanyang mula din sa loob ng bansa na 
nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon.  

2. Globalisasyong Teknolohikal at Sosyo-Kultural  

Ito ay tumutukoy sa mabilisang pagpapalaganap ng impormasyon, kultura, 
kaugalian, at iba pa na may ugnayan sa interaksiyon ng tao.   

Mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries ang 
pagggamit ng cellular phones o mobile phone, computer, at internet na nagsimula 



 

sa mauunlad na bansa. Partikular dito ang mga bansang tulad ng Pilipinas, 
Bangladesh at India.  

Ang mga penomenong ito ay nakabubuo ng mga bagong ideyang kultural na 
mabilis namang naipalalaganap sa iba’t ibang panig ng mundo.  

3.Globalisasyong Politikal  

Ito ay tumutukoy sa mabilis na ugnayan sa pagitan ng maka-ibang bansa, 
samahang rehiyunal at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng 
kani-kanilang pamahalaan na kung saan nagkakaroon ng sistematikong ugnayan 
ang mga bansa.  

Tulad ng nabanggit sa unang bahagi ng aralin, ang mga kasunduang 
bilateral at multilateral sa pagitan ng mga bansa ay nagbigay daan sa epektibo at 
episyenteng ugnayan ng mga bansa na nagdulot naman ng mabilis na palitan ng 
mga produkto, ideya, kahusayang teknikal at maging ng migrasyon ng kani-
kanilang mamamayan.  

Kung tutuusin, hindi mapaghihiwalay ang manipestasyong ekonomikal, 
politikal at kultural sa usaping globalisasyon. Ang mga ito ay sabay-sabay na 
nagpapabago ng buhay ng maraming tao hindi lamang sa Pilipinas kundi maging 
sa buong mundo  

  

  

Pagyamanin   

   
   

Gawain 4: Word Hunt  

           Hanapin sa kahon sa ibaba ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat 
sa sariling papel ang sagot.  
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1. Ito ay tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kompanya.  

2. Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan ng pagkuha ng       
serbisyo sa isang kompanya mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit       

na mababang gastusin sa operasyon.  

3. Tinatalakay dito ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng       
iba’t-ibang bansa sa daigdig.  



 

4. Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kompaya sa kalapit na bansa. 5. 
Ito ay mabilis na ugnayan sa pagitan ng magka-ibang bansa at pagbuo ng      
pandaigdigang samahan na nagkakaroon ng sistematikong ugnayan ang mga        
bansa.  

6. Ito ay nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng       
kaalamang teknikal.  

7. Pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may      
kaukulang bayad.  

8. Isa sa dimensyon ng globalisasyon na tumutukoy sa mabilisang paglaganap 
ng         impormasyon, kultural, kaugalian, at iba pa na may kinalaman sa 
interaksiyon        ng mga tao.  

9. Pagkuha ng serbisyo ng isang kompanya mula sa ibang bansa na naniningil 
ng       mas mababang bayad.  

10. Tumutukoy sa mga namumuhunang kompanya sa ibang bansa ngunit ang 
mga          produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa 
pangangailangang           lokal ng pamilihan.  

  

   

Aralin   
  

3   

Mga Epekto ng  

Globalisasyon   

  

   

   

Isaisip   

   
   Hindi mapasubalian ang impluwensiya ng globalisasyon sa buhay ng tao. 
Nagdala ito ng pagbabagong nagpapabuti sa ilang aspeto ng ating buhay ngunit 
kalakip din nito ang mga suliraning kailangang harapin at bigyang katugunan. 
Nasa ibaba ang ilan sa mga mabubuti at masamang epekto ng globalisasyon sa 
buhay ng mga tao.  

1. Pagdami ng mga produkto at serbisyong mapagpipilian ng mga mamimili  

2. Nagtutulak naman sa pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan.  

3. Nagpapababa ng halaga ng mga nabanggit na produkto.  

4. Nakalilikha ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino.  

5. Ang outsourcing ay nakapagdagdag kita sa maraming Pilipino at    
Nakapagpapadala ng dolyar sa bansa na kung saan nagkakaroon ng 
surplus budget bilang savings o investment ng mga Pilipino.  

6. Nakatutulong ang teknolohiya tulad ng mobile phones, computer, at                
internet, ito sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Sa paggamit nito, 



 

mabilis na nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad 
ng kalamidad.   

7. Mabilis na transaksiyon sa pagitan ng mga tao. Halimbawa nito’y ang 
pakinabang   na nakukuha ng mga mangingisda ng Kerala sa India. Bago   
pa man pumalaot ang mga mangingisda ay tinatawagan na nila ang mga   
‘prospektibong’ mamimili kaya naman nabibigyang kasiguruhan na sila 
ay   kikita.   

8. Ito ay nakaagapay sa pagbibigay ng iba’t ibang uri ng serbisyo tulad ng 
email. Napabibilis din nito ang pag-aaplay sa mga kompanya, pag-alam 
sa resulta ng pagsusulit sa kolehiyo at pamantasan, pagkuha ng 
impormasyon at balita, pagbili ng produkto at serbisyo na mas kilala sa 
tawag na e-commerce.  

  

  

9.Kaugnay sa pagdami ng mobile phones at computer ay ang mabilis na   
pagdaloy ng mga ideya at konsepto patungo sa iba’t ibang panig ng mundo dahil 
ang mga ito ay nasa digitized form. Ang mga ideyang ito ay nakapaloob sa iba’t 
ibang anyo tulad ng musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa na 
makikita sa iba’t ibang social networking sites at service provider  

  

       10.Pag-usbong ng mga social networking sites tulad ng facebook, twitter, 
instagram at Myspace ay ang pagbibigay kakayahan sa mga ordinaryong 
mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin sa iba’t ibang paksa o usapin. 
Aktibo nang nakikibahagi ang mga netizen sa mga usaping lubos na 
nakakaapekto sa kanila. Netizen ang terminong ginagamit sa mga taong 
gumagamit ng social networking site bilang midyum o entablado ng 
pagpapahayag. Hindi na sila maituturing na pasibong consumer lamang na 
tumatangkilik ng iba’t ibang produkto at serbisyo.   

Kaakibat ng magandang epekto nito ay ang mga suliraning nakaaapekto sa 
maraming bilang ng mga Pilipino ay ang iilang mga negatibong  epekto nito.  

1. Pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa di-patas na kompetisyong        
dala ng mga multinational at transnational corporations na may napakalaking         
puhunan.   

2. Maraming namumuhunang lokal ang tuluyang nagsasara.  

3. Malaki rin ang kakayahan ng mga ito na impluwensyahan ang polisiya na      
ipinatutupad ng pamahalaan ng iba’t ibang bansa tulad ng pagpapababa ng     
buwis, pagbibigay ng tulong-pinansyal, at maging ang pagpapagana ng mga 
batas     patungkol sa paggawa at isyung pangkapaligiran.   

4. Nakukuha ang mga nasabing pabor sa pamamagitan ng pananakot na ilipat 
ang        kanilang pamumuhunan patungo sa ibang bansa. Nagbubunga ito sa 
kalaunan           ng higit na pagyaman at paglakas ng mga nasabing MNCs 
and TNCs nagdudulot        naman ng paglaki ng agwat sa pagitan ng 
mayaman at mahirap.  

5. Suliraning may kinalaman sa pagkalat ng iba’t ibang uri ng computer viruses 
at   spam na sumisira ng electronic files at minsan ay nagiging sanhi ng 
pagkalugi ng mga namumuhunan.   

6.Pagkakaroon din ng mga pagkakataon na makagawa ng intellectual dishonesty 
dahil sa madaling pag-copy and paste ng mga impormasyon mula sa internet.   

7. Nagdudulot din sa isyu ng pambansang seguridad. Ginagamit ng ilang mga 
terorista at masasamang loob ang internet bilang kasangkapan sa 
pagpapalaganap ng takot at karahasan sa mga target nito.  



 

8.Pagkakaroon ng environmental issues tulad ng Climat Change, Global Warming 
at iba pa.  

9. Pagtangkilik sa kultura ng ibang bansa.  

10. Paglimot sa mga nakasanayang tradisyon at pagkawala ng ugaling 
nasyonalismo  

          

Isagawa   

  Sa puntong ito’y, palalalimin mo ang mga nabuong pag-unawa tungkol sa 
globalisasyon. Inaasahan na iyong masusuri ang mga positibo at negatibong dulot 
ng globalisasyon. Makakatulong ang inihandang gawain upang iyong matimbang 
ang dulot ng globalisasyon sa buhay ng mga Pilipino.  

  

Gawain 5. Decision Diagram  

  

Suriin ang artikulo tungkol sa epekto ng globalisasyon sa pamumuhay ng mga 
Pilipino at punan ang Decision Diagram.  

Halaw ang artikulo sa akda ni Lisa Smith. Isinalin ang ilang bahagi ng may-akda 
ang nasabing artikulo.  

  

  

 

  

  

    

Globalization: Progress or Profiteering  

  
(Liza Smith) Gawi ng globalisasyon ang pagdadala ng 

puhunan at negosyo mula sa pamilihang  lokal patungo sa ibang bansa na siyang nag-uugnay sa iba’t ibang 
pamilihan ng daigdig. Ayon sa mga sumusoporta sa ideya ng globalisasyon, nakatutulong ito sa mga 
papaunlad na bansa na makahabol sa pag -angat ng ekonomiya dahil sa pagdami ng bilang ng trabahong 
naibibigay nito bukod pa sa teknolohiyang dala nito. Patunay dito ang mga Asyanong bansa tulad ng India, 
Pilipinas at Thailand. Para sa mga malalaking negosyante at miyembro ng economic elite, mabuti ang 
globalisasyon sapagkat nakakukuha sila ng mangga

 
gawang handang tumanggap ng mas mababang 

Summary sahod na chart nagbibigay naman sa kanila ng higit na kita.  
   
Hindi lamang ang mga negosyanteng nabanggit ang naaapektuhan nito kundi maging ang mga manggagawa 
sa iba’t ibang bansa na handang makipagkompetensya upang makuha ang mga trabaho kapalit ang mas 
mababang sahod. Sa katunayan, ilang trabaho (hal.  autoworks) mula sa US na dinala ngNorth American 
Free Trade Agreement (NAFTA) sa bansang Mexico dahil sa mas murang pasahod dito ay inilipat sa ilang 
bansa sa Silangang Asya dahil sa higit na murang pasahod. Ganun pa man ang mga produktong ito ay  
ipagbibili sa mga konsumer sa US sa tulad ding halaga. Samantala, ang mababang pasahod na nakukuha 
ng mga manggagawa sa maliliit na bansa ay ginagamit sa pagbili ng mga tinging produktong nagmula rin 
naman sa mga kanluraning bansa.    
  
Hindi maipagkakaila ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan sa papaunlad na mga  

 bansa dala ng industriyalisasyon (teknolohiya) na bitbit ng mga korporasyon at kompanya mula sa 
mayayamang bansa.  

    



 

  
  

  

  

  

Bumuo ng iyong paglalahat kung nakabuti o nakasama ba  

globalisasyon sa pamumuhay  

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 
________________________________________________________________________

___ 
________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________

___ 
________________________________________________________________________

___ 
________________________________________________________________________

___ 

Ngunit kabaliktaran naman nito ang nagyayari sa mga mauunlad na bansa sapagkat batay sa mga pagaaral, 
patuloy ang paglaki ng agwat ng mayayaman at mahihirap sa mga bansang ito. Ilang politiko rin ang 
nagsasabing patuloy na kumakaunti ang 

 
middle class dala ng penomenong ito.  

Kasama rin sa duot ng globalisasyon ang ‘homonisasyon’ ng kultura sa iba’t   ibang bahagi ng daigdig. 
Ang pag-usbong ng coffee shops at big-box retailers sa mga syudad ng maraming bansa ay ‘lumilikha’ ng 
iisang mukha ng pagkakakilanlang kultural.  

  
Ilang kritiko ng globalisasyon din ang nagsasabing pinahihina nito ang pambansang soberanya ng mga 
maliliit na bansa dahil sa malakas na impluwensyang dulot ng mayayamang bansa kung saan nagmumula  
ang mga nasabing puhunan at trabaho.  

Hangga’t hindi nakalilikha ng mga solusyon sa mga hamon na kaakibat ng globalisasyon, mananatili ang  
edukasyon, flexibility at adaptability sa mga kasanayang makatutulong upang makasabay dito.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

________________________________________________________________________

___.  

Gabay na tanong:  

  

1. Ano ang mga patunay na mayroong mabuti at di-mabuting dulot ang 
globalisasyon?  

  

2. Paano binago ng globalisasyon ang pamumuhay ng mga Pilipino? Magbigay ng 
halimbawa.  

  

3. Sa pangkalahatan, nakatutulong ba o nakasasama ang globalisasyon sa 
pamumuhay ng mga Pilipino? Patunayan ang iyong sagot.  

  

 

  

Tayahin   

   

           

Base sa iyong natutunan, paano binago ng globalisasyon ang pamumuhay 
ng mga Pilipino? Magbigay ng mga halimbawa.  

  

 
_______________________________________________________________________________
___ 

_______________________________________________________________________________
___ 

______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 

_______________________________________________________________________________
___  

   

  

 Karagdagang Gawain   



 

   
 Para sa karagdagang kaalaman ng mga mag-aaral:  

  

1. Magsaliksik ng iba pang halimbawa ng multinational at transnational 
companies sa Pilipinas gamit ang mga aklat at imternet.  

  

2. Tukuyin alin sa mga ito ang may operasyon sa ating bansa at kung ito ay may 
kakompetensyang local na namumuhunan.  

  

3. Magbigay pa ng ilang mabuti at di-mabuting epekto ng globalisasyon.  

  

4. Paano kaya tayo maging aktibong makibahagi sa mga kalakaran sa 
globalisasyon? Ano ang ibig sabihin ng “Think globally but act locally?”   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

Susi sa Pagwawasto  
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PAHATID-LIHAM  

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng 
Edukasyon, Rehiyon Dose, na may pangunahing layunin na ihanda at 
tugunan ang pangangailangan  sa bagong normal. Ang nilalaman ng modyul 
na ito ay batay sa Most Essential Learning Competencies (MELC) ng 
Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng 
bawat mag-aaral ng SOCCSKSARGEN Region simula sa taong panuruan 
2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa paglimbag ng modyul 
sa ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming hinihimok ang pagbibigay ng 
puna, komento at rekomendasyon.  

  

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:  

Department of Education – SOCCSKSARGEN  

Learning Resource Management System (LRMS)  

  

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  

Telefax No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 Email 

Address: region12@deped.gov.ph  

   

  




