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Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikalawang Markahan – Modyul 8: Ang Dignidad ng Tao 

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. 

 



 

 

 

Alamin 

 

Magandang buhay! Mabuting tao! Mahalagang maunawaan mo na ang 

bawat tao ay may Dignidad. Ang ating mga paniniwala ay nagtuturo sa atin 

na ang bawat nilalang ay mahalaga o importante, maging sino at ano paman 

ang kanyang pagkatao. 

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

ang mga sumusunod na kasanayan: 

 Maisasabuhay ang paggalang sa dignidad ng tao at ng kaniyang 
kapwa. 

 Masuri ang pagsasabuhay ng pagkapantay-pantay sa Dignidad ng 
Tao. 

 

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

ba ang may Dignidad? Paano ko mapananatili ang pagpapahalaga at 

paggalang sa Dignidad ng Tao? 

 

 

 

 

  



 

 

 

Subukin 

Panuto: Kasama ang ilang miyembro ng inyong pamilya, subukan 

ninyong awitin ang “Sino Ako” ni Jamie Rivera. 

 
Hiram sa Diyos ang aking buhay 

Ikaw at ako'y tanging handog lamang 
Di ko ninais na ako'y isilang 

Ngunit salamat dahil may buhay 

Ligaya ko 

Na ako'y isilang 
Pagkat tao ay mayroong dangal 

Sino'ng may pag ibig? 

Sino'ng nagmamahal? 
Kung di ang tao Diyos ang pinagmulan 

Kung di ako umibig 
Kung di ko man bigyang halaga 

Ang buhay na handog 
Ang buhay ko'ng hiram sa Diyos 

Kung di ako nagmamahal 

Sino ako? 

Sino'ng may pag ibig? 

Sino'ng nagmamahal? 
Kung di ang tao Diyos ang pinagmulan 

Kung di ako umibig 
Kung di ko man bigyang halaga 

Ang buhay na… 

 
 

 
2. Aling bahagi ng awit ang nakapagpaantig ng iyong damdamin?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Anong mensahe ang napulot mo mula sa awiting “Sino Ako”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Quarter 2 
Week 8 

 

Ang Dignidad ng Tao 

 

COMPETENCY CODES: 

 Napatutunayan na ang:  (ESP7PT-llh-8.3) 

a. paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsisilbing daan upang 

mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili at 

b. ang paggalang sa dignidad ng tao ay nagmumula sa pagiging 

pantay at magkapareho nilang tao. 

 Naisasagawa ang mga konkretong paraan upang ipakita ang 

paggalang at pagmamalasakit sa mga taong kapus-palad o higit na 

nangangailangan kaysa sa kanila (ESP7PT-llh-8.4) 

 

 

Balikan 

PANUTO: Ipaliwanag ang katanungan sa ibaba. 10 puntos. 

 

  

1. Ano ang kahulugan ng Dignidad? 

2. Ano ang mensahe ng gintong aral 

(Golden Rule)? 



 

 

 

Tuklasin 

PANUTO: Bilang isang kabataan, suriin ang mga sitwasyon at 

pagnilayan kung ano sa palagay mo ang pwede mong magawa sa mga 

sitwasyong ito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pumili ng isa mula sa tatlong sitwasyon sa itaas. Gumawa 

ng sariling tula tungkol sa iyong napiling sitwasyon gamit ang 

rubrika sa ibaba. 

 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Pagkakabuo Angkop at wasto ang mga salitang 
ginamit sa pagbubuo 

10 

Nilalaman Mabisang naipahayag ang 
mensahe ng tula 

15 

Pagkamalikhain Orihinal ang ideya ng paggawa ng 

tula 

5 

Kabuoan  30 

 

 

1. Mga grupo ng kabataan na kumakain sa isang tambakan 

ng basura na tanging pambaba lamang ang suot na damit. 

3. Magkapatid na pulubi, ang nakakatandang kapatid na 

lalaki ay karga-karga ang kanayang  sanggol na kapatid 

habang natutulog sa hagdanan ng isang kalye. 

2. Magkakaibigan na tumatambay sa kalye habang  

gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng rugby. 

KAYA MO BA ITO! 



 

 

 

Suriin 

PANUTO:  Tingnan mo ang mga larawan. Iguhit at kulayan ang mga 

larawan na nagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang sa dignidad 

ng tao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamantayan sa Pagguhit: 

 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Kalinisan Malinis ang pagkakaguhit at walang 
mga binura 

10 

Simbolong Naiguhit Angkop ang bagay na iginuhit 5 

Kaangkupan ng 
Konsepto 

Angkop ang paglalahad ng nilalaman 
sa konsepto na iginuhit 

15 

Kabuuan  30 

 

1 

9 8 7 

6 5 4 

2 3 

10 



 

 

Dignidad: 

 Ito ay nagmula sa Diyos; kaya’t ito ay likas sa tao. Hindi 
ito nilikha ng lipunana at ito ay pangkalahatan, ibig 

sabihin, taglay ng lahat ng tao. 

 Sa kapanganakan ng tao, hindi ibinigay sa kanya ang 
lahat ng kaniyang pangangailangan para sa pag unlad ng 

kaniyang material o pangkatawan at pang espiritwal na 
buhay. Ipinahihiwatig nito na kailangan natin ang ating 

kapwa. kasama ito sa plano ng Diyos, na tunay na 
nagnanais na matanggap ng bawat indibidwal ang 
kaniyang mga pangangailangan mula sa kaniyang 

kapwa. 
 

Ayon kay Propesor Patrick Lee,ang dignidad pinagbabatayan 

kung bakit  obligasyon ng bawat tao ang sumusunod: 

 

1. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa.  

Hal. Sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi gagawin ng isang 

tao ang magbenta ng sariling laman o magnakaw na 

nagpapababa ng sariling pagkatao. 

2. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

Hal. Karaniwang naririnig mula sa matatanda na bago mo 

sabihin o gawin ang isang bagay ay makasampu mo muna itong 

isipin. 

3. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang 

pakikitungo sa iyo.  

Hal. Anomang gawin mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa 

iyong sarili. 

 

Paano maipakikita ang pagkilala at pagpapahalaga sa 

dignidad ng isang tao?: 

 

1. Pahalagahan mo ang tao bilang tao- ibig sabihin hindi siya 

isang bagay o bekihulo upang isakatuparan ang isang bagay na 

ibig mangyari, lalong hindi dahil siya ay nagtataglay ng mga 

katangiang mapakikinabangan. May ilang mga taong nagiging 

makasarili na ang tingin sa tunay na saysay o halaga ng 

kaniyang kapwa. 

2. Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay 

ibinigay hanggat siya ay nabubuhay. Dapat ay patuloy mong 

isinasaalang-alang at hinahangad ang lahat ng makakabuti 

para sa iyong kapwa. Hal. Pagmamahal sa anak sa magulang ay 

dapat walang pasubali o hinihintay na kapalit.. 

 

 



 

 

GOLDEN RULE: Magkatulad ang inyong Pagkatao bilang tao. 

Ito ang kanyang mensahe. Kinikilala nito ang karapatan ng 

bawat indibidwal sa paggalang ng kanyang kapwa. Sinasabing 

“Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa 

iyong sarili”. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa dignidad na 

taglay ng lahat ng tao. Nilikha DIyos ang lahat ng tao ayon sa 

kaniyang wangis, ibig sabihin, ayon sa kaniyang anyo, 

katangian at kakayahan 

 

 

Pagyamanin 

PANUTO: Tingnan mo ang mga sitwasyon at pagnilayan kung ikaw ay 

bibigyan ng pagkakataon na makausap ang mga tao sa sitwasyon, 

Ano ang iyong sasabihin sa kanya o sa kanila? 

 

      

 

 

 

1.

• Isang matandang lalaking nagtutulak ng kareton at nangungulikta 
ng mga bote at plastic na mga gamit.

2

• Dalawang magkaibigan na naghahanap ng pagkaing tira-tira sa 
basurahan.

3

• Isang akyat bahay na lalaki na pinipilit na sirain ang kandado ng 
pintuan ng isang bahay.

4

• Matandang magkabiyak na sinusubuan ang kanyang asawang may 
malubhang sakit na nakatira sa padyakan. 

5

• Isang ina nasa loob ng kulungan dahil sa paggamit ng 
ipinagbabawal na druga



 

 

 

Isaisip 
 

 

PANUTO:  Pangalanan ang mga sitwasyon ng mga larawan sa ibaba. 

Isulat ang tamang salita na ipinapakita ng mga larawan? 

1.       4.  

 

 

 

 

2.       5.  

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

PAGPAPALIWANAG: 

1. Bakit may pagkakaiba ang tao? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2. Bakit may taong mayaman? bakit may mahirap? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 



 

 

 

Isagawa 

PANUTO: Punan ng mga angkop na paraan o gawain na nagpapakita 

ng paggalang at nagpapahalaga sa dignidad ng tao. 

Mga pagtutuonan: Mga Paraan o gawain: 

1.Sa iyong sarili. Hal. Sa bawat araw na ako ay 

gigising, pagsisikapan ko na 
pangalagaan ang aking sarili 

para ako ay maging malusog, 
ligtas at masaya. 

2.Sa iyong mga kapatid  

3.Sa iyong mga magulang  

4.Sa iyong kapwa mag-aaral  

5.Sa iyong pamayanan na kinabibilangan  

6.Sa iyong pananampalataya sa Diyos  

7.Sa kalikasan  

   

Kaya mo ba itong gawin sa iyong kapwa? Kung bibigyan ka ng 

pagkakataon na makapagpahayag ng iyong damdamin, ideya o 

reaksyon hinggil sa talamak na pangyayaring ito sa ating 

sosyodad, Ano kaya ang pwedeng nilalaman ng iyong liham para sa 

kinauukulan? 

 

 

 

 

 

 

 

Pamantayan sa Pagbuo ng Liham: 

 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Lubusang naipakita ang kaangkupan 
at pagpapahalaga para buhay ng bawat 

tao 

10 

Paggamit ng mga 
bantas ng mga salita 

Mahusay ang paggamit ng ng mga 
bantas ng mga salita 

15 

Kalinisan at kaayusan Wastong-wasto at napakalinis ng 

pagkakasulat. 

5 

Kabuuan  20 

 

Isang lalaking biktima ng Riding 

in Tandem ang pinaulanan ng 

bala  habang tumatambay sa 

isang tindahan. 



 

 

 

Tayahin 

PANUTO:  Kopyahin at salunguhitan ang mga sumusunod na mga 

salita sa loob ng kahon. 

P A G G A L A N G L K J H G P 

A S D F G H J K L Z X C V F A 

G P J P K G F N B Q M N B D G 

T O P A G P A K U M B A B A M 

U I H G L H D M V W M N U S A 

L U G I Z J S Z C E Q B I A M 

O P A G B I B I G A Y A N P A 

N Y F I X K A X Z R W V E O H 

G T D N C L M C P T E C U I A 

S P A G P A P A T A W A D U L 

A R S T V M N V O Y I U X Y S 

K E P A G P A P A H A L A G A 

A W A P B N B O I U R Y Z T T 

P A N A N A M P A L A T A Y A 

W Q Z T X C V B N M Q W E R O 

A P A G M A M A L A S A K I T 

            Pagmamahal sa Tao     Paggalang          

 Pananampalataya  Pagpakumbaba      Pagpapahalaga  
   Pagbibigayan    Pagpapatawad 

 Pagmamalasakit   Pagtulong sa Kapwa    Pagiging Tapat 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Karagdagang Gawain 

PANUTO: Sumulat ng maikling panalangin hinggil Buhay na 

ipinakaloob sa iyo ng Diyos. 

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.  

 
5 

Mekaniks Nasunod ang mga panuntunan sa pagsulat ng 
panalangin. 

 
5 

 Kabuuan 20 puntos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggunian 
 

 Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Learners Module (pahina 191--201) 

 MELC 
 

Dignidad – ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa 

pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapwa. 
Mensahe ng Golden Rule- “Magkatulad ang iyong Pagkatao bilang tao”. 

Kinikilala nito ang karapatan ng bawat indibidwal sa paggalang ng 
kanyang kapwa. 
Talaan ng Sagot sa Larawan: 3,6,7,8,9,10 

Mga Pwedeng sabihin: Ang sagot ay naka depende sa mag-aaral. 
Mga ipinapakita ng mga larawan: 

1. Paglilinis ng silid-aralan 
2. Paglilinis ng kapaligiran o bakuran 

3. Paggalang sa mga matatanda 
4. Pagsasabi ng Sorry sa pagkakamali 
5. Pagtulogn sa  matanda sa pagtawid 

 

May pagkakaiba ang tao dahil siya ay special at unique. 

May mayaman o mahirap- nakadepende sa mag-aaral ang sagot. 

 
 

P A G G A L A N G      P 

A              A 

G   P           G 

T  P A G P A K U M B A B A M 

U   G           A 

L   I           M 

O P A G B I B I G A Y A N  A 

N   I           H 

G   N           A 

S P A G P A P A T A W A D  L 

A   T           S 

K  P A G P A P A H A L A G A 

A   P           T 

P A N A N A M P A L A T A Y A 

W   T           O 

A P A G M A M A L A S A K I T 

 
 



 

 

  

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




