
Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
Ikalawang Markahan – Modyul 

5: Ang Paggawa Bilang 

Paglilingkod at Pagtaguyod ng 

Dignidad ng Tao 

 

 

  

  

 

 

  

         

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



Edukasyon sa Pagpapakatao – Baitang 9 Self Learning Module (SLM) 

Ikalawang Markahan – Modyul 5: Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtaguyod ng 

Dignidad ng Tao  

Ikalawang Edisyon, 2021 
 
 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 Kagawaran ng Edukasyon- Rehiyon ng SOCCSKSARGEN 
Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon XII 

Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal, South 
Cotabato 

Telefax:  (083) 2288825/ (083) 2281893 

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

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat:   Star Jewel M. Doctolero 

Editor:         Rolly Noveros 

Tagasuri:   Evelyn C. Frusa, PhD., Rolex H. Lotilla, Arvin Tejada 

Tagaguhit:  Star Jewel M. Doctolero 

Tagalapat:   Sharon D. Lamorena 

Tagapamahala:   Carlito D. Rocafort, Ph.D, CESO V Director III – Regional Director  
Rebonfamil R. Baguio, Ph.D CESO V – Assistant Regional Director  
Crispin A. Soliven Jr.,CESE -Schools Division Superintendent  
Levi B. Butihen- Assistant Schools Division Superintendent  
Gilbert B. Barrera – Chief, CLMD  
Arturo D. Tingson Jr. – REPS, LRMS  
Peter Van C. Ang-ug – REPS, ADM  
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 – DEPS, EsP  

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Anak, maghugas ka na ng pinggan! Yung kuwarto mo, nalinis mo na ba? 

Mamaya may ipapabili ako sa tindahan ha, huwag kang aalis. Ito ay mga linyang 

marahil ay memoryado mo na dahil palagi mong naririnig mula sa iyong mga 

magulang o kapamilya. At tiyak ko, may mga pagkakataong napapagod ka na sa 

sunod-sunod na utos at ipinagagawa sa iyo. “Ganito ba talaga kapag tumatanda 

na?” “Buti pa nung bata ako wala akong ginagawa kundi maglaro” ito ang 

madalas mong katanungan sa iyong sarili.  

 

Totoo, nag-iiba na ang sitwasyon kapag nadaragdagan ang edad, kasama rito 

ay ang pagdaragdag ng mga responsibilidad na kailangang harapin. May malalim 

na dahilan kung bakit kinakailangang iatang na sa iyo ng iyong mga magulang 

ang ilang mga responsibilidad sa tahanan at sa pamilya. Sa pamamagitan ng 

modyul na ito ay bibigyang-linaw ang mga dahilan sa likod ng unti-unting pag-

aatang sa iyo ng mga gawaing dati naman ay hindi sa iyo ibinibigay. Sa 

pamamagitan ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahang matutuhan mong 

mabigyang pagpapahalaga ang mga tungkuling iniaatang sa iyo at ang mga 

gawaing ipinagkakatiwala sa iyo.  

Bakit nga ba mahalaga ang paggawa sa tao? Ano ang mabuting maidudulot 

nito sa ating pagkatao? 

 Ang mga tanong na ito ay unti-unting masasagot sa pamamagitan ng mga 

gawain at babasahin na iyong makikita sa modyul na ito.  

Gusto mo na bang ganahan sa paggawa? Halika at tuklasin na natin kung 

paano…  

 

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na 

kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 

1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng 

dignidad ng tao 

2. Nakapagsusuri kung ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o 

baranggay/pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao 

3. Napatutunayan ang nilalaman ng batayang konsepto 

4. Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit 

ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong 

nangangailangan (marginalized) na nasa iba’t ibang karera o trabahong 

teknikal-bokasyonal  
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Subukin 

 

Ngayon, Subukin mo ang paunang pagtataya upang mahusgahan ang iyong 

kaalaman ukol sa paksang tatalakayin 

 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin 

ang pinakaangkop na sagot at bilugan ang titik nito sa sagutang papel. 

 

1. Ano ang layunin ng paggawa? 

a. Kalipunan ng mga gawain, resources, instrument at teknolohiya na 

ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto 

b. Mga taong gagamit ng mga produktong nilikha 

c. Tunay na layunin ng tao sa kaniyang paglikha ng mga produkto 

d. Kakayahang kakailanganin ng tao upang makalikha ng isang produkto 

2. Ano ang nagiging epekto sa pagiging produktibo ng tao gawa ng pag-unlad ng 

agham at teknolohiya? 

a. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magamit ang kaniyang 

pagkamalikhain. 

b. Mas nababawasan ang halaga ng isang produkto dahil hindi ito 

nahawakan ng tao. 

c. Nagkakaroon ng katuwang ang tao sa mabilis na paglikha ng maraming 

produkto. 

d. Nababago na ang kahulugan ng tunay na paggawa. 

3. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ito ay 

nangangahulugang: 

a. Hindi kasangkapan ang tao na kinakailangan para mapagyaman ang 

paggawa bagkus kailangan ang paggawa upang makamit ang kaniyang 

kaganapan. 

b. Hindi kailangan ang tao para mapagyaman ang paggawa bagkus kailangan 

siya upang mapagyaman ang mga kasangkapan na kinakailangan sa 

pagpapayaman ng paggawa. 

c. Ang tao ang gagamit ng lahat ng mga nilikha na bunga ng paggawa ngunit 

hindi dapat na iasa lamang niya ang kaniyang pag-iral sa mga produktong 

nilikha para sa kaniya ng kaniyang kapwa. 

d. Kapwa tao rin niya ang gagamit ng lahat ng mga nilikha bunga ng paggawa 

kung kaya ibinubuhos niya ang lahat ng kaniyang pagod at 

pagkamalikhain upang makagawa ng isang makabuluhang produkto. 

4. Saan nakikita ang tunay na halaga ng paggawa? 

a. Sa proseso na pinagdaanan bago malikha ang isang produkto 

b. Sa kalidad ng produkto na nilikha ng tao 

c. Sa haba ng panahon na ginugol upang malikha ang isang produkto 

d. Sa katotohanan na ang gumawa ng produkto ay tao 
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5. Ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kanyang kailangan upang 

matugunan ang kaniyang pangangailangan. Alin sa mga pahayag ang tama? 

a. Likas sa tao na unahing tugunan ang kaniyang pangunahing 

pangangailangan. 

b. Hindi mabibili ng tao ang kaniyang pangangailangan kung wala siyang 

pera. 

c. Hindi nararapat na pera ang maging layunin ng paggawa. 

d. Mas mahalagang isipin na matugunan ang pangangailangan ng kapwa 

bago ang sarili. 

 

 

 

 

Balikan 

 
Sa mga natapos mong aralin sa Modyul 4, natutuhan mo ang iyong mga 

karapatan at tungkulin sa iyong buhay. Ngayon, subukan mo namang tuklasin ang 
iyong pagtingin sa paggawa. 

 
Gawain 1 
 
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. 

Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. 

 
1. Suriing mabuti ang mga sumusunod na larawan sa ibaba. 

a. Isang langgam na naghahakot ng pagkain 
b. Isang ibong gumagawa ng pugad 
c. Isang kalabaw na ginagamit sa pag-aararo 
d. Mga taong nagtatrabaho 

 

a.  
         

b.    
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c.     
  

d.     
 
  
2. Matapos ang pagsusuri ay sagutin ang tanong: Ano ang pagkakaiba ng 

langgam , ibon, kalabaw at tao sa kanilang layunin sa ginagawa? 
Ipaliwanang. 
 
 

  
  
 
 
3. Pagkatapos na isagawa ang mga ito ay sagutin ang sumusunod na tanong: 

a. Bakit nagkakaiba-iba ng layunin sa kanilang ginagawa ang mga may 
buhay na nilkha ng Diyos? 

  
    
  
 

  
 

b. Sa lahat ng mga nasa larawan, sino ang may pinakamalalim na dahilan 
ng paggawa? 

  
 

 

 

c. Sa iyong palagay, sapat na ba ang mga layunin ng tao sa paggawa na 
iyong naitala? Bakit o bakit hindi? 
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d. Bakit nga ba mahalaga ang paggawa sa tao? 
 

 

 

 

e. May kabuluhan ba ang paggawa sa lipunan? Pangatwiran? 
 

 

 

 

Gawain 2 

Panuto: Pakipanayamin ang lahat ng kasapi ng pamilya sa tahanan na nagtatrabaho 

mapa pribado man o nasa gobyerno. Alamin kung ano ang motibasyon nila sa 

pagtatrabaho. Ito ba ay para kumita, para mapagyaman ang talento, para maabot 

ang pangarap at iba pa.  

Matapos ito ay sagutan ang tanong: 

1. Ano ang iyong nabuong opinion ukol sa lumabas na pangunahing dahilan na 
ibinigay ng mga kapamilya mo sa paghahanapbuhay? 

 

 

 

 

Tuklasin 

 

Gawain 1 

Panuto:  

1. Maghanap ng isang kuwentong alam mo ng isang tao na ibinahagi ang 

kanyang oras at dedikasyon para tulungan ang mga mahihirap. 

 

 

2. Matapos makahanap ng kuwento, sagutin ang mga sumusunod na tanong: 

a. Ano ang nagtulak sa kanya upang simulan ang kanyang adhikain? 

 

 

b. Paano niya sinimulan ang kanyang adhikaing makatulong sa mga 

mahihirap. 
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c. Ano ang nagpatatag sa kanya upang ipagpatuloy ang kaniyang gawain? 

 
 

d. Ano ang maituturing mong pinakamagandang impluwensiya sa iyo ng 

nalaman mong kuwento? 

 

3. At sa huli, gumawa ng pahina ng magasin upang isulat ang mga sagot sa 

gabay na tanong. Kailangang iayos ito na katulad ng pormat ng artikulo ng 

magasin. 

 

 

Gawain 2 

Panuto: Alamin ang papel na ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya mo sa 

inyong tahanan. Pagkatapos malaman, sagutin ang mga tanong sa ibaba. 

1. Sino ang pangunahing naghahanapbuhay sa pamilya? Anong tulong ang 
nagagawa niya para sa pamilya. 

 

2. Anong suporta ang natatanggap ng pangunahing naghahanapbuhay mula 
sa ibang kasapi ng pamilya? 
 

 

3. Gaano ka importante ang paggawa sa isang pamilya? 
 

4. Bilang isang kabataan, ano ang iyong kaisipan ukol sa paggawa? 
 

 

 

 

Suriin 

 
 

Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtataguyod ng Dignidad ng Tao 

 

  Bilang isang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang 

pananaw sa paggawa bilang reyalidad ng buhay: isang bagay na hindi na 

matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Sa pagdaan ng panahon, 

matututuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang 



 

9 

malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao, ito ay itinuturing na isang 

tungkuling kailangang isagawa nang may pananagutan (Esteban, S.J. 2009)  

Sa simula pa lamang ng paglikha sa tao, inilaan na siya upang gumawa 

ng mga katangi-tanging gawain. Nang nilikha ng Diyos ang tao ayon sa 

kaniyang wangis, ipinagkatiwala Niya ang pangangalaga at pamamahala sa 

lahat ng Kaniyang mga nilikha. Inilaan siya upang gumawa ng mga katangi-

tanging gawain. Sa lahat ng mga nilikhang may buhay, tanging ang tao 

lamang ang inatasan ng mga gawaing ginagamitan ng kaniyang talino. Hindi 

katulad ng mga hayop na gumagawa lamang kapag ginagabayan o inaatasan 

ng tao o maaaring gumagawa lamang sila sa dikta ng kanilang instinct upang 

matugunan ang kanilang pangangailangan. Taliwas sa mga hayop, may 

malalim na layunin ang paggawa ng tao. Patunay ito na ang kakayahan sa 

paggawa ang isa sa nagiging dahilan upang tawaging katangi-tangi ang tao. 

Hindi maaaring ihalintulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi 

matatawag na paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang 

kanilang mga pangangailangan. Samakatwid, tao lamang ang may kakayahan 

sa paggawa; sa kaniyang pag-iral, siya ay gumagawa. At sa pamamagitan ng 

paggawa, napatutunayan ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao… ang 

pagiging bahagi ng isang komunindad, ang gumawa hindi lamang para sa 

kaniyang sarili kundi para sa kaniyang kapwa at sa paglago nito. 

 

 Mga Mahahalagang Layunin ng Paggawa  

 

1. Ang tao ay gumagawa upang kitain niya ang salapi na kaniyang kailangan 

upang matugunan ang kaniyang mga pangunahing pangangailangan. 

Hindi mabubuhay nang maginhawa ang tao kung hindi siya 

magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang pera dahil sa 

papel nito sa pagbili ng mga produkto at sersbiyong kailangan ng tao. 

Kailangan ng taong gumawa para mabuhay. Hindi maaaring maging 

katulad siya ng isang parasite na laging iniaasa sa iba ang kaniyang 

ikabubuhay. Napatunayan na ng tao na sa pamamagitan ng paggawa, 

napagyayaman ang kaniyang dangal. Ito ang dahilan kung bakit ninanais 

ng mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak: 

upang makakuha ng disenteng trabaho ang kanilang anak at hindi 

makaranas ng kaparehong kahirapan.  

 

2.  Makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at 

teknolohiya. Pinagkalooban ng Diyos ang tao ng talento upang gamitin ito 

sa pag-unlad niya at ng komunidad. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao 

ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kaniyang kakayahan para sa 

ikauunlad ng lipunan. Dahil sa natatanging talino ng tao na ibinahagi ng 

Diyos, napagyayaman ang agham at teknolohiya. Nakalilikha ang tao ng 

mga teknolohiya, bunga ng kaniyang patuloy na pag-aaral sa 

pangangailangan ng tao, na nakapagpapadali at nakapagpabibilis sa 

kaniyang produksyon. Nakikita ang tulong na naibibigay ng agham at 

teknolohiya upang mapadali ang pamumuhay ng tao at mapaunlad ang 

ekonomiya. Isa itong “milestone o phenomenon” na hindi na maiiwasan at 
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hindi na maaaring talikuran. Kailangan lamang masiguro na hindi 

gagamitin ito upang mawalan na ng silbi ang tao. Ginawa ito bilang 

katuwang at hindi kapalit ng tao.  

 

3.  Maiangat ang kultura at moralidad ng lipunanang kinabibilangan. 

Hinaharap natin sa kasalukuyan ang realidad na maraming tao ang 

natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. 

Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsisikap sa paggawa para sa 

pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay 

mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang 

pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang 

ating kinabibilangan. Nakalulungkot na dumarami ang bilang ng tao na 

ititunuturing na hanapbuhay ang magbenta ng ipinagbabawal na gamot 

sa mga batang walang kamalay-malay, ang magnakaw ng sasakyan at 

magbenta nito sa iba, o ang ibenta ang sarili sa prostitusyon. Hindi 

malinaw kung pikit-mata na lamang nila itong ginagawa dahil sinasabi 

nilang wala na silang mapagpipilian o kung talagang mayroong mali sa 

kanilang sistema ng pagpapahalaga. Hindi ito ang tunay na layunin at 

esensya ng paggawa. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting hinahatak 

pababa ang antas ng moralidad ng lipunan, higit sa lahat winawasak nito 

ang pagkatao ng tao. Mahalaga ring maunawaan na ang paggawa ay 

nararapat na patuloy na nagpapayaman sa kultura ng lipunan na 

kinabibilangan. Hindi nito dapat na pinapatay ang ating pagkakakilanlan 

para lamang makasunod sa agos ng modernisasyon.  

 

4.  May kakayahin rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga 

nangangailangan. Ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng 

isang tao. Kailangan ng taong gumawa upang tumugon sa ninanais ng 

Diyos at sa pangangailangan na panatilihin at pagyamanin o paunlarin 

ang sangkatauhan. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa 

kapwa, sa kaniyang pamilya, sa lipunan na kaniyang kinabibilangan, at 

sa bansa. Ang lahat ng ito ang malinaw na nagpapaliwanag sa ating moral 

na obligasyon na tumulong sa ating kapwa na nangangailangan. Kasama 

sa tungkulin ng tao bilang isang bahagi ng lipunan na magbahagi ng 

anuman ang mayroon siya para sa kapwa na nangangailangan. Makikita 

sa lipunan na hindi pantay ang pagkakahati-hati (distribution) ng yaman. 

Hindi ito nangangahulugang tamad ang mga mahihirap at masipag ang 

mga mayayaman. Maaaring maging mahirap ang isang taong hindi 

nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, at samakatwid ay hindi 

makapili ng trabahong may mataas na sahod. Ang taong binigyan nang 

labis ay mayroong mas malaking pananagutan na magbahagi ng yaman 

para sa kapwa na nangangailangan.  

 

5.  Ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Ang buhay na 

walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang 

nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa nakakamit 

niya ang mga sumusunod:  
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• nakakayanan niyang suportahan ang kaniyang mga pangangailangan;  

• napagyayaman ang kaniyang pagkamalikhain; 

• napatataas ang tiwala sa kaniyang sarili; 

• nabibigyang-dangal ang kaniyang pagkatao; 

• nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang 

kaniyang   kapwa at ang mapaglingkuran ang mga ito; 

• nagkakaroon siya ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay; 

• nabibigyan siya ng pagkakataon bilang indibidwal at kasapi ng lipunan 

na maipagpatuloy ang kaniyang bokasyon at bigyang katuparan ito; 

• nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sarili at ng 

kapwa; 

• nagagampanan niya ang kaniyang tungkulin sa Diyos. Kailangang ibigay 

ng tao ang lahat ng kaniyang makakaya sa paggawa upang kaniyang 

matamasa ang bunga ng kaniyang pinagpaguran. Nakalulungkot na may 

mga taong tinitingnan ang paggawa bilang tunguhin (goal) at hindi daan 

(means) sa pagkamit ng tunguhin. Inaakala nang marami na ito na ang 

kaganapan ng kanilang pagkatao. Ngunit sa maraming mga pagkakataon, 

nahihinuha ng tao na kahit gaano kalayo na ang kaniyang narating, kahit 

gaanong yaman na ang kaniyang naipon, o kahit gaano na kataas ang 

paggalang ng ibang tao sa kaniya dahil sa kaniyang nakamit, ay hindi pa 

rin makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling 

tunguhin ng tao. Kailangang maging malinaw na ang pagbibigay ng iyong 

lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-

aalay nito para sa kapurihan ng Diyos. 

 

 

 

 

Pagyamanin 

 
 

Gawain 1 

Panuto: Isulat ang TAMA kung ito ay nagpapakita ng layunin ng paggawa at MALI 

naman kung hindi. 

________1. Inaasa ang lahat ng gawain sa nanay at tatay. 

________2. Gumagawa ng paraan na makatulong sa pamilya. 

________3. Hindi nakalilimot na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. 

________4. Palagi na lang na humihingi sa magulang 

________5. Marunong makisama at maghanapbuhay 
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 Gawain 2 

Panuto: Suriin ang mga larawan. Isulat ang Sang-ayon kung ito ay nagpapakita ng 

tamang layunin sa paggawa at Di-sang-ayon naman kung hindi. 

1. ____________   2. ____________  

3.____________  

 

 

Isaisip 

Panuto: magbigay ng mga pangunahing dahilan kung ano ang papel na 
ginagampanan ng mga sumusunod sa paggawa. 
 

Gobyerno Negosyante Manggagawa 

 
1. 
 
 
 

 
2. 

 
3. 

 

 Sagutin Mo! 

1. Matapos masulat ang mga dahilan, ano ang mahihinuha mo ukol sa mga 
gampanin sa paggawa ng bawat isa. 

 

 

 

 
Isagawa 

 
 

 
Panuto: Paghambingin ang dalawang larawan gamit ang “Venn Diagram”. Ano ang 
mahihinuha mo sa larawang nasa ibaba batay sa paggawa. Isulat mo ang iyong sagot 
sa unang litrato sa kaliwang bahagi ng bilog, sa kanang bahagi naman ang para sa 
ikalawang litrato at gitna naman ang pagkakatulad ng una at ikalawang litrato. 
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1.      2.    
 
 

Venn Diagram 

 

 
 
 
Rubriks: 
 

Batayan Natatangi 
 
5 

Magaling 
 
3 

Kailangan pang 
paunlarin 

1 

iskor 

Pagpapaliwanag Nakapagbigay 
ng lima o higit 
pang 
impormasyon 

ukol sa 
larawan na 
maayos na 
nailahad 

Nakapagbigay 
ng tatlo 
hanggang 
apat na 

impormasyon 
ukol sa 
larawan at 
maayos na 
nailahad 

Nakapagbigay ng 
dalawa o mababa 
pang impormasyon 
ukol sa larawan 

 

Organisasyon 
ng mga ideya 

Maayos na 
nailahad ang 
pagkasunod-
sunod ng mga 
ideya na 
naaayon sa 
paksa 

Maayos na 
nailahad ang 
mga ideya 
subalit may 
kakulangan 

Hindi organisado 
ang pagkakalahad 
ng mga ideya. 
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Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang mga tanong. 

Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. 

 

1. Ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kaniyang kailangan upang 

matugunan ang kaniyang pangunahing pangangailangan. Alin sa mga 

pahayag ang tama? 

a. Likas sa tao na unahing tugunan ang kaniyang pangunahing 

pangangailangan. 

b. Hindi mabibili ng tao ang kaniyang pangangailangan kung wala siyang 

pera. 

c. Hindi nararapat nap era ang maging layunin sa paggawa. 

d. Mas mahalagang isipin na matugunan ang pangangailangan ng kapuwa 

bago ang sarili 

 

2. ang sumusunod ay paglalarawan tungkol sa paggawa maliban sa isa. 

a. Anumang gawaing makatao ay nararapat sa tao bilang anak ng Diyos. 

b. Isang gawain ng tao na palagiang isinasagawa nang may 

pakikipagtulungan sa kaniyang kapuwa. 

c. Resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa 

pangangailangan ng isang kapuwa. 

d. Isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa, at 

pagkamalikhain. 

 

3. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na 

gumagawa maliban sa isa. 

a. Si Mang Joel ay matagal ng karpintero, nakilala na siya sa kanilang 

komunidad dahil sa kaniyang pulidong trabaho. Hindi lamang siya 

umaasa sa disenyo ng arkitekto o inhinyero kung nagbibigay din siya ng 

mungkahi sa mga ito kung paano mas mapapatibay at mapagaganda ang 

pagkakagawa ng isang bahay. 

b. Si Henry ay isang kilalang pintor. Ang kaniyang panahon ay kaniyang 

inilalaan sa loob ng isang silid para sa buong maghapong pagtatapos ng 

isang obra. 

c. Si Renato ay isang batang nagpupunta sa mga bahay upang kumolekta ng 

mga basura. Umaasa lamang siya sa kaunting barya na ibibigay ng 

kaniyang mga kapitbahay upang maipambaon sa paaralan dahil gusto 

niyang makatapos. 

d. Mula pagkabata, si Anthony ay napilitang tumira sa isang malaking 

pabrika bilang trabahador. Iniwan na siya ng kaniyang mga magulang sa 

lugar na ito dahil mayroon siyang naiwang utang at hindi nabayaran. 

Bilang kapalit, si Anthony ay magtatrabaho rito ng ilang taon. 

 

Tayahin 
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4. Sino sa sumusunod ang hindi nakatutulong sa pag-angat ng antas kultural 

ng bansa sa pamamagitan ng kanilang paggawa? 

a. Si Antonio na gumagawa ng mga muwebles na yari sa rattan at buli at 

nilalapitan ng modernong disenyo. 

b. Si Renee na gumagawa ng mga damit na yari sa material na tanging sa 

bansa lamang nakikikta at inilalapat sa yari ng mga damit ng mga 

banyaga. 

c. Si Romeo na nag-eexport ng mga produktong gawa sa mga kalapit na 

bansa. 

d. Si Shiela na gumagawa ng mga pelikulang tungkol sa mga isyung 

panlipunan ng bansa na inilalahok sa timpalak sa buong mundo 

 

5. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapuwa, sa kaniyang 

pamilya, sa lipunan na kaniyang kinabibilangan at sa bansa. Ito ay 

nangangahulugang:  

a. Hindi nararapat na isipin ng tao ang kaniyang sarili sa kaniyang paggawa 

b. Kailangang kasama sa layunin ng tao sa paggawa ang makatulong sa 

kaniyang paggawa. 

c. Kailangan ng tao na maghanap ng hanapbuhay na layunin ay makatulong 

at magsilbi sa kapuwa. 

d. Lahat ng nabanggit 

6. Ang paggawa ay nakatutulong upang malinang ng tao ang kanyang 

a. Kaalaman    c.  Kayamanan 

b. Kagandahan    d. Pakikisama 

7. Ang pangunahing layunin ng paggawa ay upang: 

a. maipadama ang pagmamahal sa kapwa 

b. mabigyang kahulugan ang buhay 

c. malinang ang kaalaman at kasanayan ng isang tao 

d. matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan sa pagkain, pananamit 

at iba pa. 

8. Ang pagtatrabaho ng mga magulang upang mabigyan ng magandang 

kinabukasan ang kanilang mga anak ay nagpapakita na ang paggawa ay 

paraan ng: 

a. pagbibigay kahulugan sa buhay 

b. paglinang ng kaalaman at kasanayan 

c. pagpapadama ng pagmamahal 

d. pagtugon sa mga pangangailangan 

9. Ano ang nagiging epekto sa pagiging produktibo ng tao gawa ng pag-unlad ng 

agham at teknolohiya? 

a. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magamit ang kaniyang 

pagkamalikhain. 

b. Mas nababawasan ang halaga ng isang produkto dahil hindi ito 

nahawakan ng tao. 

c. Nagkakaroon ng katuwang ang tao sa mabilis na paglikha ng maraming 

produkto. 
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d. Nababago na ang kahulugan ng tunay na paggawa. 

 

10. Ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ito ay 

nangangahulugang: 

a. Hindi kasangkapan ang tao na kinakailangan para mapagyaman ang 

paggawa bagkus kailangan ang paggawa upang makamit ang kaniyang 

kaganapan. 

b. Hindi kailangan ang tao para mapagyaman ang paggawa bagkus kailangan 

siya upang mapagyaman ang mga kasangkapan na kinakailangan sa 

pagpapayaman ng paggawa. 

c. Ang tao ang gagamit ng lahat ng mga nilikha na bunga ng paggawa ngunit 

hindi dapat na iasa lamang niya ang kaniyang pag-iral sa mga produktong 

nilikha para sa kaniya ng kaniyang kapwa. 

d. Kapwa tao rin niya ang gagamit ng lahat ng mga nilikha bunga ng paggawa 

kung kaya ibinubuhos niya ang lahat ng kaniyang pagod at 

pagkamalikhain upang makagawa ng isang makabuluhang produkto. 

 
 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

 Panuto: Isulat sa journal ang iyong pagninilay sa mga natutuhan sa natapos 

na aralin o paksa. Maaari kang gumuhit ng kahit anong hugis sa isang long bond 

paper at isulat dito ang iyong pagkatuto.Isulat sa bawat hugis ang sagot sa 

sumusunod:  

a. Pangalan at petsa 

b. Mga mahahalagang konsepto na aking natutuhan 

c. Mga natuklasan tungkol sa sarili ukol sa paggawa 

d. Paano ko maisasabuhay ang aking mga natutuhan mula sa aralin  

e. Ang aking komitment para sa paggawa 

f. Ang mga mahalagang tanong na nananatili sa aking isipan 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sanggunian 
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Modyul para sa Mag-aaral 
Kaganapan sa Paggawa III 

Project EASE: Edukasyon sa Pagpapahalaga III 
 
https://www.pngegg.com/en/png-zsbma 

https://www.istockphoto.com/illustrations/bird-

nest?mediatype=illustration&phrase=bird%20nest&sort=mostpopular 

https://cliparto.com/search/farm/4/ 

https://www.kindpng.com/imgv/iRTmmbb_teamwork-png-transparent-images-

transparent-group-work-clipart/ 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/stickman-cartoon-of-two-man-

during-armed-robbery-vector-17686198 

https://www.dreamstime.com/little-girl-boy-help-grandfather-bring-shopping-

bags-cartoon-vector-illustration-children-help-grandfather-bring-packages-

image161416289

Tayahin 

1.A 
2.B 
3.D 
4.C 
5.B 
6.A 
7.D 

8.C 
9.C 
10.A 

 

 

 

Subukin 

1.A 
2.C 
3.A 
4.D 
5.A 

 

 

 

 
 

 
 

Pagyamanin 

Gawain 1 

1. MALI 

2. TAMA 

3. TAMA 

4.MALI 

5. TAMA 

Gawain 2 

1. ‘di sang-ayon 

2. sang-ayon 

3. ‘di sang-ayon 

 

https://www.pngegg.com/en/png-zsbma
https://cliparto.com/search/farm/4/
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/stickman-cartoon-of-two-man-during-armed-robbery-vector-17686198
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/stickman-cartoon-of-two-man-during-armed-robbery-vector-17686198
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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 

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: (083) 2288825/ (083) 2281893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

 




