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Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikalawang Markahan – Modyul 2: Isip at Kilos-loob 

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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Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 
 

 
Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – SOCCSKSARGEN Region  

Office Address:  Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  
Telefax:  (083) 2288825/ (083) 2281893  

E-mail Address:  region12@deped.gov.ph 

 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Danica Mae C. Barrientos 

Editor: April Eve A. Salvacion at Michelle Pardillo 

Tagasuri: Reynaldo Tagala, EPS - 1 

Tagaguhit: Jeffry C. Paglinawan 

Tagalapat: Maylene F. Grigana 

Tagapamahala: Carlito D. Rocafort, CESO V- Regional Director 

      Fiel Y. Almendra, CESO V- Assistant Regional Director 

      Gildo G. Mosqueda, CEO VI- Schools Division Superintendent 

    Nerissa A. Alfafara, CESE- Assistant Schools Division Superintendent 

   Gilbert B. Barerra- Chief, CLMD 

   Arturo D. Tingson, Jr.- REPS, LRMS 

   Peter Van C. Ang- ug- REPS, ADM 

   Cynthia Diaz- REPS, EsP 

   Donna S. Panes- Chief, CID 

   Judith B. Alba- EPS, ADM, LRMS 

   Aurelio C. Cagang- EPS, EsP 

 

mailto:region12@deped.gov.ph


 

iii 

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 

 

Magandang buhay! Mabuting tao! Mahalagang maunawaan natin na ang bawat 

pagpapasyang ginawa ng isang tao ay nakabatay sa isip at kilos – loob ng isang 

indibidwal kung kaya walang hihigit o baba sa iyong kapwa tao. Lahat tayo ay may 

kakayahang mag isip kung ano ang nararapat at hindi nararapat taglayin ng isang 

tao. 

 

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang natutuhan mo ang mga 

sumusunod na kasanayan: 

 Maipapakita na ang isip at kilos-loob ang nagpapabukod- tangi at 
nakakatulong sa pag-unawa ng tao. 

 Maipaliwanag na ang isip at kilos-loob ay nakakatulong sa pagbuo ng 
angkop na pagpapasiya tungo sa katotohanan at kabutihan ng isang tao. 

 

Sa araling ito, inaasahang masasagot mo ang Mahalagang Tanong na: Anong 

katangian ang nagpapabukod – tangi sa iyo ? At kung papaano mo 

pahahalagahan ang buhay na ipinagkaloob sa iyo?  
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Subukin 

Panuto: Magbigay ng mga pahayag na iyong na obserbahan sa mga 

natatanging nilalang na nilikha ng Diyos at ibigay ang kani - kanilang 

pagkakaiba at sino ang mas nakakahigit sa lahat. Ilagay ang mga sagot sa loob 

ng kahon. 

 

 
 

 

 

 

 

           A                    B 
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Quarter 2 
Week 2  

ISIP AT KILOS - LOOB 

 

COMPETENCY CODES: 

 Naipaliliwanag na ang isip at kilos – loob ang nagpapabuklod – tangi sa tao, 

kaya ang kanyang mga pagpapasiya ay dapat patungo sa katotohanan sa 

kabutihan. (EsP7PS-IIb-5.3)  

 

 Naisasagawa ang pagbuo ng angkop na pagpapasiya tungo sa katotohanan at 

kabutihan gamit ang isip at kilos – loob. (EsP7PS-IIb-5.4)    

 

 

Balikan 

PANUTO: Mag isip ng mga bagay na madalas mong nagagawa na hindi mo 

namamalayan na ito ay hindi kaaya - aya o hindi tama. 10 puntos. 
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Tuklasin 

PANUTO: Pagaralang mabuti ang mga sumusunod na mga gawain. Ito ba ay 

mga angkop sa isip at kilos – loob na dapat taglayin ng isang tao. Isulat ang Oo 

kung ikaw ay sumasang ayon at Hindi naman kung ikaw ay di sang ayon at 

ipaliwanag ang iyong mga sagot sa bawat puso. 5 puntos bawat tamang sagot. 

1. Si Ben ay isang haiskul student sa isang pampublikong paaralan, 

siya ay nalulong sa masamang bisyo at wala na siyang ibang 

maisip na paraan para makabili ng mga ipinag babawal na gamot 

,naisipan na lamang niyang magnakaw para may pang tustos sa 

bisyo. Ito ba ay tamang gawain?  

 

 

 

 

 

 

2. Pamumulot ng mga basurang nakakalat sa daan at pagtatapon sa 

tamang lalagyan ang tinututukan ngayon ni mang Berto, bilang 

isang Barangay Chairman ng kanilang lugar, ito ang kanyang  

naisipan upang maisa alang-alang ang kalinisan sa kanyang 

nasasakupan. Ito ba ay tamang gawain? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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3. Isang gabi habang naglalakad si Andres ay biglang may narinig 

siyang isang malakas na putok ng baril, agad siyang tumakbo sa 

pinangyarihan ng krimen at duon ay nakita niya ang pinsan niyang 

si Kristina na pinatay ang kanyang nobyong si Juan. Ito ba ay 

isang karapat dapat na gawain? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

4. Habang naglalakad si Ken ay may nakasalubong siyang grupo ng 

mga kalalakihan na inaabuso ang isang aso, pinagpapalo at 

pinagsisipa nila ito,dahil sa nangyari ay hindi niya ito pinalamapas 

at dali-daling niya itong inireport sa ikinauukulan.Ito ba ay tamang 

gawain? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nakita ni Bernard na ang kanyang kaklase na si Melvin ay 

nahihirapang makatayo dahil sa iniindang sugat sa kanyang tuhod 

dahilan ng kaniyang pagkakadapa habang sila ay naglalaro, agad 

naman niya itong tinulungan para makatayo at nilinisan ang sugat 

nito. Ito ba ay tamang gawain?  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________



 

9 

 

Suriin 

PANUTO:  Paghambingin ang dalawang nilalang na likha ng Diyos. Anu – ano 

kaya ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Isulat ang inyong sagot sa 

inyong kuwaderno. 15 puntos. 

 

  

{            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HAYOP 

ANG KANILANG PAGKAKATULAD 

 

TAO 

ANG KANILANG PAGKAKAIBA 

 

Reflection: Masasabi mo bang masuwerte ka dahil ikaw ay nilikha 

bilang tao ng Diyos? Ipaliwanag ang iyong sagot. 10 puntos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Natatangi kang tao na nabubuhay sa mundong ito. Wla kang katulad at hindi ka naulit sa 

kasaysayan. Tawagin mang ito ay isang talinhaga na kakayahan na siyang nagpapabukod – 

tangi sa iyo. 

Mga tatlong uri ng nilikhang may buhay sa mundo: 

1. Ang mga halaman 

2. Ang mga hayop 

3. Ang mga tao 

Ayon kay Dr. Manuel Dy Jr., ang tao ay may tatlong mahahalagang sangkap na nagpapabukod 

tangi sa kanya sa iba pang nilikha:  

1. Isip  

 Ang isip ay ang kakayahang mag – isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. 

 Ito ay may kapangyarihang manghusga, mangatwiran, magsuri, mag-alaala at 

umunawa ng kahulugan ng mga bagay. 

 Kaya’t ang isip ay tinatawag na katalinuhan (intellect), katwiran (reason), 

intelektuwal na kamalayan (intellectual consciousness), konsensya (conscience) 

at intelektuwal na memorya (intellectual memory) batay sa gamit nito sa bawat 

pagkakataon. 

2. Puso  

 Ito ay maliit na bahagi ng katawan na bumabalot sa buong pagkatao ng tao. 

 Nakararamdam ito ng lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay at dito 

nanggagaling ang pasya at emosyon. 

 Sa puso hinuhubog ang personalidad ng tao lahat ng kasamaan at kabutihan ng 

tao ay ditto natatago.  

 
3. Kamay o katawan 

 Ito ang karaniwang ginagamit sa pagsasakatuparan ng kilos o gawa. 

 Mahalagang bahagi ng pagkatao ang katawan, dahil ito ang ginagamit upang 

ipahayag ang nilalaman ng isip at puso sa kongkretong paraan. 

 Ito rin ang instrument sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. 

Kawangis ng Diyos ang tao dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya nang malaya. 

Tunghayan ang talahanayan sa ibaba. 

 Isip Kilos-loob 

Gamit Pag-unawa Kumilos / gumawa 

Tunguhin katotohanan kabutihan 

 

Isip – May kakayahan o kapangyarihang mangatwiran. 

 

 Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan; kaya’t 
patuloy siyang nagsasaliksik upang gumawa nang naaayon sa katotohanan 
natuklasan. Dahil ang isip ng tao ay may limitasyon at hindi ito kasing-perpekto 
ng Maylikha, siya ay nakadarama ng kakulangan. Kaya’t ang paghahanap ng 
isip sa katotohanan ay hindi nagtatapos; ang katotohanan ang tunguhin ng 
isip. 
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 Kilos-loob – May kakayahan o kapanyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang 

pinili. 

 

 Ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni Santo Tomas de Aquino ay isang 
makatwirang pagkagusto (rational appetency), sapagkat ito ay pakultad 
(faculty) na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. 

 Ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan; hindi nito kailanman 
magugustuhan ang mismong masama. Nagaganap lamang ang pagpili sa 
masama kung ito ay nababalot ng kabutihan at nagmumukhang mabuti at 
kaakit-akit. 

 Sa pamamagitan ng kilos-loob, maaring piliin ng tao na gawin ang mabuti. 
Ngunit hindi lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. Nakasalalay sa tao ang 
pagsasaliksik at pag-alam kung alin ang higit na mabuti upang ito ang kanyang 
piliing gawin. 
 

 

 

Pagyamanin 

PANUTO: Isulat ang mga katangian ng dalawang nilalang na nilikha ng Diyos. 

20 puntos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KATANGIAN NG TAO 

 

KATANGIAN NG HAYOP 
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Isaisip 

PANUTO:  Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan.             5 puntos 

bawat tamang sagot. 

1. Sa tingin mo, Bakit sinasabing ang tao ay kawangis ng Diyos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Bilang isang nilikha ng Diyos? Ano – ano ang dapat inaasahan magagawa mo 

bilang tao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Paano mo magagamit ang tunguhin ng isip at kilos – loob sa pang araw – 

araw na buhay? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Paano nagpapabukod – tangi sa tao bilang nilikha ang isip at kilos – loob? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Paano mo masasabi na ang tao ay naiiba sa ibang nilikha ng Diyos? 

 

____________________________________________________________________          

____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Isagawa 

PANUTO: Sumulat ng isang journal na naglalahad ng iyong mga karanasan na 

minsan ay nakakagawa o nakakapag desisyon ka na hindi tama at di naayon sa iyong 

kilos – loob at paano mo ito nalagpasan? 

Rubric para sa Journal 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Naipapakita ng malinis at maayos ang nilalaman 
ng bawat salita. 
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Pagkamalikhain Gumamit ng tamang kombinasyon ng mga salita 
upang maipahayag ang nilalaman, konsepto at 
mensahe 

 
10 

Kabuuang 
Presentasyon 

Mahusay at malinaw ang bawat nilalaman ng 
journal 

 
5 

 Kabuuan 15 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANUTO: Sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ang iyong sagot 

sa ibaba. 5 puntos bawat tamang sagot. 

1. Bilang isang tao paano natin sasanayin paunlarin at gawin ganap ang 

isip at kilos – loob? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Paano dapat gamitin ang isip at kilos – loob? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Simula 

Isip na 

3.____________ 

Ang tao 1.__________ na 

nilalang dahil siya ay may 

Ang gamit ng isip ay 

2.________________ 

Kilos - loob 

4.____________ 

Ang gamit ng kilos-loob ay 

5._______________ 

Ang tunguhin ng isip ay 

6. __________________ 

 Kaya, nararapat na 8.___________,9._____________, at 

10.____________ ang isip at kilos-loob upang mabigyan ng halaga ang 

kakayahang ito ng tao.  

Ang tunguhin ng kilos-loob 

ay 7.________________ 

 

Tayahin 

PANUTO: Punan ng mga tamang sagot ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba. 

Sagutin ito sa iyong kuwaderno gamit ang Flow Chart. 10 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wakas 
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Karagdagang Gawain 

PANUTO: Isulat sa patlang ang TAMA kung ang isinasaad ng mga 

pangungusap ay totoo at MALI kung hindi. 10 puntos. 

 

_________1. Ang isip ang nakaraaramdam ng mga emosyon at pagpapasya. 

_________2. Katawan ang siyang sumasagisag sa pandama, panghawak, 

paggalaw at paggawa. 

_________3. Tayong mga tao ay maituturing na isang kawangis ng Diyos dahil sa 

kakayahan natin makapagpasya ng Malaya. 

________4. Ang kilos – loob ay may kapangyarihan mangatwiran. 

________5. Ang puso ang humuhubog sa personalidad ng tao. 
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Susi sa Pagwawasto 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Sanggunian 

 Edukasyon sa Pagpapakatao 7 LearnersModule (pahina 117-135) 

 https://www.slideshare.net/lhoralight/k-to-12-grade-7-learning-material-in-edukasyon-sa-
pagpapakatao-q1q2 

https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia

6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-

cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA

6BAgAEB5QxbHcAliE-

9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc

&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7

HM 

PAGYAMANIN: 
   Katangian ng Tao                                      katangian ng hayop      
1. May kakayahang gumawa ng             1. Mabangis  
    malayang pagpili    2. Kumakain ng kapwa hayop 
2. May konsensiya    3. Maamo    
3. May pagkamalikhain   4. Walang kakayahang mag isip tulad tao 
4. May kakayahang mag - isip  5. Ang mga hayop ay mapagmahal         
5. Masayahin    6. May kakayahan gumawa ng tirahan 
6. Mapagmahal sa kanyang kapwa 7. Mabalahibo 
7. Matapang                                          8. Gumagapang 
8. Masipag     9. lumilipad 
9. Mapagbigay                                       10. Maykakayahang magparami 
10. May dignidad 
     
TAYAHIN: 
1.Natatangi 
2. Mag – isip 
3. Isang kayamanan dahil siya ay may isip na kakaiba 
4. Nagpapasya 
5. Gumagawa ka ng kilos kahit walang nagsasabe o 
    nag uutos sa iyo 
6.Alamin ang sagot 
7. Kabutihan sa isang tao 
8. sanayin 
9. paunlarin 
10. gawing ganap 
 
Karagdagang Gawain 
1.Puso/Mali 
2. Tama 
3. Tama 
4. Isip/Mali 
5. Tama 

https://www.slideshare.net/lhoralight/k-to-12-grade-7-learning-material-in-edukasyon-sa-pagpapakatao-q1q2
https://www.slideshare.net/lhoralight/k-to-12-grade-7-learning-material-in-edukasyon-sa-pagpapakatao-q1q2
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
https://www.google.com/search?q=rubric+para+sa+poster+making&tbm=isch&ved=2ahUKEwia6MKnm53qAhXQy4sBHTsOD-cQ2-cCegQIABAA&oq=rubric+para+sa+poster+making&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoCCAA6BAgAEB5QxbHcAliE-9wCYJ3_3AJoAnAAeACAAfYCiAHnHJIBCDAuMjMuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=mLn0Xpq8BNCXr7wPu5y8uA4&bih=667&biw=1366#imgrc=mFXx50os2YD7HM
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PAHATID-LIHAM  

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng Edukasyon, 

Rehiyong SOCCSKSARGEN 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 sa pampublikong paaralan 

ng Rehiyon XII simula sa taong panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay 

sinunod sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihikayat ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.   
  

For inquiries or feedback, please write or call:  

  

Department of Education – SOCCSKSARGEN  
Learning Resource Management System (LRMS)  

  

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  

  

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893  

  

Email Address: region12@deped.g




