
Edukasyon sa
Pagpapakatao

Ikalawang Markahan – Modyul 1
Karapatan at Tungkulin

9



Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Mamerto D. Ebrona Jr.
Editors: Jocelyn A. Gahum
Tagasuri: Evelyn C. Frusa PhD, Carlo C. Melendres PhD, Rolex H. Lotilla and Arvin Tejada
Tagaguhit:
Tagalapat: Kent Corpuz
Tagapamahala: Carlito D. Rocafort, CESO V- Regional Director

Rebonfamil R. Baguio, CESO V- Assistant Regional Director
Crispin A. Soliven Jr., CESE- Schools Division Superintendent
Levi B. Butihen- Asst. Schools Division Superintendent Gilbert B.
Barrera- Chief, CLMD
Arturo D. Tingson Jr. - REPS, LRMS
Peter Van C. Ang-ug-REPS, ADM
Leonardo B. Mission- REPS, Filipino
Prima A. Roullo- CID Chief
Evelyn C. Frusa PhD- Division EPS In Charge of LRMS
Bernardita M. Villano- Division ADM Coordinator
Carlo C. Melendres PhD – EPS, Subject Area Coordinator

Edukasyon sa Pagpapakatao– Ikasiyam na Baitang
Self Learning Module
Ikalawang Markahan – Modyul 1: Karapatan at Tungkulin
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.
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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 saKagawaran.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
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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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Modyul
1

Karapatan at Tungkulin

Alamin

“With great power comes great responsibility.” Anong kapangyarihan ang
tinutukoy sa pahayag na ito ni Stan Lee, ang manunulat ng komiks na Spiderman at
ni Francois-Marie Arouet, mas kilalang Voltaire, noong ika-19 na siglo? Anong
pananagutan ang tinutukoy sa pahayag? Saan nakaankla ang kapangyarihang ito?

Sa Modyul na ito, pag-iisipan mo ang Karapatan at kaakibat nitong tungkulin.
Mahalagang maunawaan mo ito upang makilala mo sa makabuuang paraan ang
tungkulin ng tao sa lipunan at ang epekto ng pagtupad o hindi pagtupad nito sa
pagbuo ng kaniyang pagkatao.

Gabay ng isang babasahin at mga gawain, inaasahang masasagot mo sa
modyul na ito ang mga Mahahalagang Tanong na: Ano ang dapat gawin ng tao upang
magkaroon ng tunay na kabuluhan ng Karapatan? Bakit moral na Gawain ang pagtupad ng
tungkulin? Ano-ano ang dalawang obligasyon na kaakibat ng Karapatan ng isangtao?

Nakahanda ka na bang lalong maunawaan kung paano makakamit ng lipunan
ang kabutihang panlahat? Nakahanda ka na bang malaman kung ano ang
bahaging iyong nararapat na gampanan? Halika, simulan na natin.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman,
kakayahan, at pag-unawa:

1.1 Natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao

1.2 Nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa
pamilya, paaralan, barangay/pamayanan, o lupinin/bansa
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Subukin

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang
pinakaangkop na sagot at isulat ang titik ng tamang sagot sa papel.

1. Alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kaniyang kapwa?
a. Karapatan c. Kalayaan
b. Kilos loob d. Dignidad

2.Aling karapatan ang kaakibat ng tungkulin na makapagpatuloy sa pag-aaral
upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay?
a. Karapatan sa buhay
b. Karapatan sa pribadong ari-arian
c. Karapatang maghanapbuhay
d. Karapatang pumunta sa ibang lugar

3. Ang batas ng lipunan ay nilikha upang .
a. Ingatan ang interes ng marami
b. Itaguyod ang karapatang-pantao
c. Pigilan ang masasamang tao
d. Protektahan ang may kapangyarihan

4.Ang karapatan ang maykaakibat na .
a. Tungkulin c. Dignidad
b. Konsensya d. Kilos-loob

5. Ang lahat ng tao isinilang na at pantay-pantay sa karangalan at
mga karapatan
a. Malaya c. Matapang
b. Matalino d. Matikas

6.Ang ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol
sa pagtrato ng kaniyang kapwa, at sa dignidad niya bilang tao.

a. Batas c. Karunungan
b. Karapatang pantao d. Konsensya

7. Ano ang totoo para sa karapatan, kasunduan, kabutihan at kawanggawa?
a. Ito ay mga bagay na pansarili lamang.
b. Ito ay mahalaga para sa lahat ng nilalang.
c. Ito ay mahalagang magkaroon ang bawat tao.
d. Ito ay magdudulot ng pagkakapantay-pantay.

8.Bakit my batas?
a. Upang maingatan ang Karapatan ng tao
b. Upang matakot ang lahat ng nagkasala
c. Upang tumino ang tao
d. Upang parusahan ang nagkasala
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9. Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi
mapapakinabangan ng tao ang ibang karapatan.

a. Karapatan sa pribadong ari-arian
b. Karapatan sa pananampalataya
c. Karapatan sa buhay
d. Karapatang maghanapbuhay

10.Sinabihan ka ng guro mo na magbasa ka palagi pagkatapos ng klase. Ano ang
gagawin mo?

a. Sasang-ayon sa mungkahi ng iyong guro.
b. Magtatanong at magdadahilan sa guro.
c. Tatahimik lang at hindi kikibuin ang guro.
d. Uunahin ang paglalaro kaysa pagbabasa.
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Pagsunodsa
batas

Aralin
1 Karapatan at Tungkulin ng tao

Sa araling ito bibigyang-diin natin ang mga karapatan at tungkulin ng isang

tao at paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan,

barangay/pamayanan, o lipunan/bansa. Kaya’t iyong pagyamanin ang paggamit ng

tamang Karapatan at tungkulin bilang isang modelo sa panahon ngayon.

Inaasahan basahin mo ang aralin na ito. Handa ka na ba!

Balikan

Sa mga natapos mong aralin sa naunang Modyul tungkol sa batas moral,

naging malinaw sa iyo na ang lipunan ay instrumento sa pagkamit ng kaganapan

ng isang tao. Kumuha ng isang malinis na papel. Isulat dito ang lahat ng mga

mahalagang konsepto na iyong natutuhan mula sa mga gawain at sa babasahin.

Gumawa ng isang concept web upang mapag-ugnay-ugnay ang mga

konseptong naisulat. Matapos gawin ito ay subuking sumulat ng isang malaking

konsepto mula sa mga maliliit na konsepto.

Maaring gamiting gabay ang halimbawa sa ibaba. Huwag limitahan ang mga

konseptong isusulat sa bilang ng bilog na nasa halimbawa. Maaaring sumulat ng

kahit gaano karaming konseptong na iyong maiisip.
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Tuklasin

Gawain 1: Ano ang mga itinuturing ninyong karapatan?

Panuto:

1. Isulat sa kuwaderno ang anim na aytem na itinuturing mong karapatan.

Isulat ang mga ito ayon sa lumalabas sa iyong isip. Pagkatapos, iranggo mo

ito-1 ang pinakamahalaga sa iyo at 6 ang pinakahuli.

2. Sumama sa iyong pamilya at magbahaginan ng mga sinulat mo anuman ang

ranggo.

Mga Karapatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pamprosesong Tanong:

1. Ano-ano ang itinuturing ng inyong pamilya na karapatan?

2. Ipaliwanag ang iyong batayan sa resulta ng pagraranggong ginawa ng iyong
pamilya. Ano ang sinasabi nito sa inyong pagkaunawa sa karapatan?



Gawain 2: Paano ninyo pinahahalagahan ang iyong mga karapatan?

Panuto:

1. Batay sa tinutukoy mong anim na karapatan, isulat sa bawat isang
karapatan kung paano mo pinahahalagahan ito.

2. Sumama ulit sa iyong pamilya, magbahaginan ng mga sinulat mo. I-
consolidate ang mga tinutukoy na paraan ng pagpapahalaga sa bawat
karapatan.

3. Pagkatapos, ilahad sa iyong pamilya ang output.

Mga Karapatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pamprosesong Tanong:

1. Ano ang maaaring epekto ng hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa
karapatan? Ano kaya ang epekto nito sa iyong pagkatao?

2. Bakit kailangang pahalagahan ang karapatan? Saan nakabatay ang
pagpapahalagang ito?

_

3. Ano ang angkop na tawag sa pagpapahalagang ito sa karapatan?

6
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4. Ano-anong hakbang o kilos ang iyong gagawin upang maisagawa ang mga ito?

Suriin

Ano ang Karapatan?

Ito ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at

angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kaniyang estado sa buhay.

Kaakibat sa Karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang ito.

Kapag nilabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi.

Karapatan bilang Kapangyarihang Moral

Moral ito dahil hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na

ibigay sa kaniya nang sapilitan o puwersahan ang mga bagay na kailangan niya sa

buhay. Bilang kapangyarihan moral, ang Karapatan ay pakikinabangan ng tao

lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Dahil sa karapatang ito,

may obligasyon ang tao na akuin ang kaniyang mga tungkulin.

Mga Uri ng Karapatang hindi Maaalis (inalienable)

1. Karapatan sa buhay

- Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito,

hindi mapakikinabangan ng tao ang ibang karapatan. Dapat itong

mangibabaw sa ibang Karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib.

2. Karapatan sa pribadong ari-arian

- Kailangan ng tao ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at

maging produktibong at nakikibahagi sa lipunan.
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3. Karapatang Magpakasal

- May karapatang ang tao na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal

4. Karapatang pumunta sa ibang lugar

- Kasama sa karapatang ito ang lumipat sa ibang lugar na may

oportunidad tulad ng trabaho o komportableng buhay o ligtas sa

anumang panganib.

5. Karapatan sa Pananampalataya

- Bawat tao ay malayang pumili ng relihiyon na makakatulong sa kanya

upang mapaunlad ang kanyang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa Diyos

at kapwa.

6. Karapatang maghanapbuhay

- Ang tao ay may karapatan sa disenteng hanapbuhay upang

mapakinabangan nila ang karapatang mabuhay. May karapatang

magtrabaho sa ibang bansa ang mga mamamayan kung walang

oportunidad sa kanilang bansa na mapaunlad ang kanilang estado sa

buhay sa kanilang pangangailangan.
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Pagyamanin

Gawain 3: Ang Karapatan!

Ano kaya ang maaaring mangyari kung HINDI gagampanan ng mga

sumusunod ang kanilang mga KARAPATAN? Isulat mo ang iyong sagot sa kuwaderno.

Pamilya Paaralan Barangay/Pamayanan Lipunan/Bansa

Halimbawa:

Kung magpapabaya
ang Pamilya sa
pagtuturo ng
tamang asal sa
kanilang mga anak,
maraming
kabataan ang
maliligaw ng landas
at masisira ang
buhay.

Ikaw Naman:

Pamprosesong Tanong:

1. Bakit mahalaga ang kamalayan sa mga Karapatang Pantao?

2. Ano ang tungkulin ng bawat tao kaugnay ng mga karapatang pantao?
Magbigay ng halimbawa.
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Isaisip

Batay sa iyong natutunan, ano pa ba ang iyong maidagdag sa mga naging

sagot mo sa Karapatang pantao sa panimulang aralin? Sagutin ang mga tanong na

nakapaloob sa talahanayan upang lubusang mapalawak ang iyong pagkakaunawa

sa aralin. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

Ano-ano ang konsepto at
kaalamang pumukaw sa akin?

Ano ang aking
pagkaunawa at
reyalisasyon sa bawat
konsepto?

Ano-anong hakbang
ang aking gagawin
upang isabuhay ito
bilang isang tao?

1. Tungkol sa karapatan

2. Tungkol sa Tungkulin

3. Tungkol sa paglabag sa
Karapatan
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Isagawa

Ngayon, magnilay-nilay tayo! Pagnilayan mo ang mga sitwasyon ng iyong

haharapin sa mga susunod na gawain. Nawa’y gagamitan mo ng karapatan pantao

at tungkulin bilang isang tao upang maging maayos ang sistema ng isang lipunan.

Gawain 4: Pagnilayan mo!

Panuto: Isulat sa patlang ang mga pansariling pananaw sa paggamit ng wastong

karapatan at tungkulin bilang isang tao sa pagharap sa sitwasyon na nasa ibaba.

Sitwasyon:

Ano ang nararamdaman mo kapag hindi ka nakatupad sa isang pangako-

halimbawa, hindi pagpasa ng project sa takdang panahon o nahuli ka sa pagpasa

nito dahil hindi ka nagplano ng paraan ng maayos at maagap na pagsasagawa nito?

Pamprosesong Tanong:May nilabag ka bang karapatan sa pagkakataong ito? Paano

mo maibabalik ang maayos na ugnayan sa mga pinangakuan mo? Sa iyong sarili?

_
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Tayahin

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang mga tanong. Isulat
sa malinis na papel ang titik ng napiling sagot.

1. Ang batas ng lipunan ay nilikha upang:
a. Protektahan ang may kapangyarihan
b. Ingatan ang interes ng marami
c. Itaguyod ang karapatang-pantao
d. Pigilan ang masasamang tao

2. Ano ang totoo para sa karapatan, kasunduan, kabutihan at kawanggawa?
a. Ito ay mga bagay na pansarili lamang
b. Ito ay mahalaga para sa lahat ng nilalang
c. Ito ay mahalagang magkaroon ang bawat tao
d. Ito ay magdudulot ng pagkakapantay-pantay

3. Alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kaniyang kapwa?
a. Karapatan c. Kalayaan
b. Kilos loob d. Dignidad

4. Sinabihan ka ng guro mo na magbasa ka palagi pagkatapos ng klase. Ano ang
gagawin mo?

a. Sasang-ayon sa mungkahi ng iyong guro
b. Magtatanong at magdadahilan sa guro
c. Tatahimik lang at hindi kikibuin ang guro
d. Uunahin ang paglalaro kaysa pagbabasa

5. Ang lahat ng tao isinilang na at pantay-pantay sa karangalan at
mga karapatan.
a. Malaya c. Matapang
b. Matalino d. Matikas

6. Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi
mapapakinabangan ng tao ang ibang karapatan.

a. Karapatan sa pribadong ari-arian
b. Karapatan sa pananampalataya
c. Karapatan sa buhay
d. Karapatang maghanapbuhay

7. Bakit my batas?
a. Upang maingatan ang Karapatan ng tao
b. Upang matakot ang lahat ng nagkasala
c. Upang tumino ang tao
d. Upang parusahan ang nagkasala
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8. Aling karapatan ang kaakibat ng tungkulin na makapagpatuloy sa pag-aaral
upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay?
a. Karapatan sa buhay
b. Karapatan sa pribadong ari-arian
c. Karapatang maghanapbuhay
d. Karapatang pumunta sa ibang lugar

9. Ang ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol
sa pagtrato ng kaniyang kapwa, at sa dignidad niya bilang tao.

a. Batas c. Karunungan
b. Karapatang pantao d. Konsensya

10. Ang karapatan ang maykaakibat na .
a. Tungkulin c. Dignidad
b. Konsensya d. Kilos-loob

Karagdagang Gawain

Para maihanda ang iyong sarili sa susunod na aralin, sagutan momuna ang

gawing ito.

Panuto: Isulat ang inyong mga karapatan sa pamamagitan ng pag gawa ng Poster.

Gamitin gabay ang pamantayang na nasa ibaba. Ipasa ito sa FB account o sa

messenger.

Pamantayan sa Pagmamarka ng Poster

Partikular Deskripsyon Puntos Nakuhang Puntos

Nilalaman Mabisang naipakita ang
Orihinal na mensahe

10

Pagkamalikhain Maganda at malinaw
ang pagkakabuo

10

Kalinisan Malinis ang pagguhit 10

Kabuuang Puntos 30
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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 2.0. 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




