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Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikalawang Markahan – Modyul 6: Kalayaan 

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. 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
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: April Eve A. Salvacion 

Editor: April Eve A. Salvacion at Michelle Pardillo 

Tagasuri: Reynaldo Tagala, EPS - 1 

Tagaguhit: Dwight A. Sarmiento 
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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. 

 



 

 

 

Alamin 

 

Magandang buhay! Mabuting tao! Mahalagang maunawaan mo na ang 

bawat tao ay ipinanganak na Malaya. Ang nangyayari sa buhay ng tao ay 

hindi magic. Dulot ito ng mga pagpapasiya na ginagawa ng tao sa kaniyang 

buhay at ang kaniyang pagsisikap na makamit ito. 

 

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

ang mga sumusunod na kasanayan: 

 Masusuri at maipamamalas ang pang-anuwa na ang kalayaan ay 
may kaakibat na pananagutan. 

 Makauunawa sa dalawang uri ng kalayaan. 
 

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

ba ay malaya? Paano mo isinasabuhay ang taglay at kaloob na 

kalayaang ito? 

 

 

 

 

  



 

 

 

Subukin 

Panuto: Punan ang kahon ng mga akmang gawi sa bahay. 

 

 

 

 

 

 

ORAS SA 
ISANG ARAW 

MGA KARANIWANG GINAGAWA KO SA BAHAY 

6 A.M Halimbawa:  Oras ng paggising at pagligpit ng higaan . 

7 A.M  

8 A.M  

9 A.M  

10 A.M  

11 A.M  

12 NOON  

1 P.M  

2 P.M  

3 P.M  

4 P.M  

5 P.M  

6 P.M  

7 P.M  

8 P.M  

9 P.M Halimbawa: Oras ng pagtulong at pamamahinga 
 

2. Ano-ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang mga gawaing 

nakasanayan sa inyong bahay?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Malaya ka ba? Paano 

ka naging malaya?        
(5 puntos) 



 

 

Quarter 2 
Week 6  

 

Kalayaan 

 

COMPETENCY CODES: 

 Nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o sa 

masama; ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan 

para sa kabutihan (ESP7PT-llf-7.3) 

 Naisasagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin 

ang kaniyang paggamit ng kalayaan (ESP7PT-llf-7.4) 

 

 

Balikan 

PANUTO: Ipaliwanag ang pahayag sa ibaba. Limang (5) puntos bawat sagot. 

 

  

1. Ano ang kaugnayan ng konsensiya 

sa Likas na Batas Moral? 

2. Ano ang dapat mong gawin kaugnay 

nito? 



 

 

 

Tuklasin 

PANUTO: Magsagawa ng isang pananaliksik sa pamilya, kaibigan at 

kapitbahay sa inyong barangay hinggil kanilang opinyon sa salitang 

“Kalayaan” gamit ang mga gabay na tanong sa ibaba. 

1. Ano ang kahulugan ng kalayaan para sa iyo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sino-sino ang mga nagturo sa iyo para sa responsabling 

pagsasabuhay ng kalayaan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 3. Papaano mo ba isinasabuhay ang kalayaang ipinamamalas 

sa iyo ng iyong mga magulang? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

4. Magbigay ng isang sitwasyon basi sa sarili mong karanasan 

na nagpapakita ng responsabling paggamit ng kalayaan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

5. Bakit kailangang gamitin ang kalayaan sa kabutihan? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Suriin 

PANUTO:  Iguhit ang inyong sariling bahay. 

 

  

 

 

 

 

Mga Tanong: 5 puntos bawas tanong. 

1. Anong klasing bahay ang pinapangarap mo o ng pamilya mo?  

2. Papaano mo maisasakatuparan ang pinapangarap mong 

bahay? 

3. Bakit mo gustong magkaroon ng ganyang klasing bahay? 

4. Gumawa ng isang maikling kwento hinggil sa tatlong larawan 

ng bahay na may kinalaman sa iyong sarili at pamilya. 

Rubrics:  Maikling Kwento 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Pagkakabuo Angkop at was ang mga salitang 
ginamit sa pagbubuo 

10 

Nilalaman Mabisang naipahayag ang 
mensahe ng kwento 

15 

Kabuuan:  25 

 

5. Pwede mo bang iguhit ang pinapangarap mong sariling 

bahay? 

Rubrics: Pagguhit 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Naipakita at naipaliwanag 
nang maayos ang ugnayan ng 

lahat ng konsepto sa pagguhit 

10 

Pagkamalikhain Original at maayos ang 
kabuuang presentasyon 

15 

Kabuuan:  25 

 



 

 

Kalayaan: 

 “Katangina ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang 
kilos tungo sa kanyang maaring hantungan at ang 

paraan upang makamit ito” ni Santo Tomas de Aquino.  

 “Ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na 
nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat 

upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang 
layunin ng kanyang pagkatao. Malaya ang taong linangin 

ang kanyang sarili at paunlarin ito” ni Esther Esteban 
(1990) 

 Ang kalayaan ng tao ay nakabatay sa pagsunod sa Likas 

na Batas Moral. 

 Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na 
pananagutan. 

 Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa pagsisimula ng 
kalayaan ng iba. 

 

Mga Uri ng Kalayaan: 

 

1. Panloob na Kalayaan.  

 

2. Panlabas na Kalayaan.  
 

Paano mo malalaman kung nagging mapanagutan ka sa 

paggamit ng kalayaan? 

 

1. Kung naisaalang-alang mo ang kabutihang pansarili 

(personal good) at ang kabutihang panlahat (common good). 

2. Kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng 

iyong pagapapasya. 

3. Kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalungat sa Likas na 

Batas Moral. 

 

BABALA/PAALALA: “Ang tunay na kalayaan ay mapanagutan 

kaya’t inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa nang naayon sa 

kabutihan. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti.  



 

 

 

Pagyamanin 

PANUTO: Punan ang patlang ng iyong sagot sa sumusunod na 

tanong: Gawin mo ito sa iyong kuwaderno. 

 

Isulat ang tatlong gusto mo maging paglaki mo? 

1. 

2. 

3. 

 

Isulat ang dahilan bakit ito ang iyong mga gusto? 

1. 

2. 

3. 

 

Paano mo ito maisasakatuparan? 

1. 

2. 

3. 

 

 

Panuto: Isulat ang tamang sagot sa mga katanungan sa ibaba. 
 

______ 1.  Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang ____? 
 
______ 2. Ano ang nagbibigay hugis o direksyon sa kalayaan? 

 
______ 3. Sino ang nagsabi ng pahayag na:“Kalayaa ay katangina ng kilos-

loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaring 
hantungan at ang paraan upang makamit ito”? 

 
______4. Ang Kalayaan ay may kakambal na ___? 
 

______5. Sino ang nagsabi na: “Ang kalayaan ay nangangahulugan na 
nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang 

pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao”? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Isaisip 
 

 

PANUTO:  Mula sa iyong sarili karanasan o ng inyong pamilya 

magtala ng tig tatlong gawain o pangyayari na nagpapakita ng 

kalayaan at nagpapakita ng kawalan ng kalayaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Isagawa 

PANUTO:  Punan ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba. Ano ba 

ang naiisip mo mga pahayag na ito? Sampung (10) puntos. 

 

 Gusto kung …       Kailangan kung … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagpapakita ng kalayaan 

 
1. 

2. 
3. 
 

Nagpapakita ng kawalan ng kalayaan 

 
1. 

2. 
3. 
 



 

 

PANUTO:  Sumulat ng isang sanaysay.  

 

 

 

 

 

Rubric para paggawa ng sanaysay 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Wasto ang lahat ng salita na nakapaloob sa 
sanaysay. Malinaw na nailahad ang saloobin ng 
mag-aaral. 

 
10 

Organisasyon Malinaw, organisado at simple ang pagkakalahad 
ng ideya. Magkakaugnay ang mga pangungsap at 
maayos ang transisyon sa mga susunod na talata. 

 
5 

Mekaniks Nasunod ang mga panuntunan sa pagsulat ng 
sanaysay tulad ng mga uri/ bahagi  at baybay ng 
salita, pagkakaayos ng pangungusap at dami o 
bilang salita 

 
5 

 Kabuuang Puntos 20 

 

 

 

Tayahin 

PANUTO:  Punan ng responsabling hakbang ang mga sumsunod sa 

sitwasyon. 

Mga Sitwasyon: Mga Responsabling 
Hakbang bilang Kabataan: 

1. Maagang pakikipag relasyon sa 

kabilang kasarian. 

 

2. Pakikipag-away ng magulang sa 
kapitbahay. 

 

3. Kahirapang dinaranas ng iyong 
pamilya. 

 

4. Abusong paggamit ng druga at 

alak. 

 

5. Paglaganap ng nakamamatay na 
sakit tulad ng Covid-19. 

 

 

 

 



 

 

 

Karagdagang Gawain 

PANUTO: Sumulat ng maikling panalangin hinggil sa kalayaang 

ipinagkaloob sa iyo ng mundo. 

Rubric para sa maikling panalangin 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Wasto ang lahat ng salita na nakapaloob sa 
panalangin. Malinaw na nailahad ang saloobin 
ng mag-aaral. 

 
10 

Organisasyon Malinaw, organisado at simple ang 
pagkakalahad ng ideya. Magkakaugnay ang 
mga pangungsap at maayos ang transisyon sa 
mga susunod na talata. 

 
5 

Mekaniks Nasunod ang mga panuntunan sa pagsulat ng 
panalangin tulad ng mga uri/ bahagi  at baybay 
ng salita, pagkakaayos ng pangungusap at dami 
o bilang salita 

 
5 

 Kabuuan 20 puntos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sanggunian 
 

 Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Learners Module (pahina 161-177) 

 MELC 
 

 

 

 

Ang kaugnayan ng konsensiya sa Likas na Batas Moral ay pareho 
silang may kakayahan na kumilala ng mabuti at masama. 

 

“Katangina ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos 
tungo sa kanyang maaring hantungan at ang paraan upang 

makamit ito” ni Santo Tomas de Aquino.  

“Ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na 

nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang 
makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng 
kanyang pagkatao. Malaya ang taong linangin ang kanyang 

sarili at paunlarin ito” ni Esther Esteban (1990) 

Ang kalayaan ng tao ay nakabatay sa pagsunod sa Likas na 
Batas Moral. 

Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na 
pananagutan. 

Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa pagsisimula ng 

kalayaan ng iba. 
 

1. Kilos-loob 

2. Batas-moral 
3. Sto. Tomas de Aquino 

4. Pananagutan / Responsibilidad 
5. Esther Esteban 

 

Nagpapakita ng kalayaan Kawalan ng kalayaan 

C- Bayanihan A- Pagsusugal 

E- Pag-aaral ng mabuti B- Pag-inum ng alak 

F- Pagiging magalang/ Pagmano D- Paggamit ng droga 

G- Pag-aalaga sa maysakit H-Abusong paggamit ng gadgets 

 



 

 

  

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.gov




