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Edukasyon sa Pagpapakatao - Baitang 9 Self-Learning Module (SLM) 
Ikalawang Markahan – Modyul 8: Pakikilahok at Bolunterismo 
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. 
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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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Alamin 

Bilang isang panlipunang nilalang, kailangan nating makilahok sa lipunan, 

maglingkod at magpakita ng pagmamahal sa kapuwa. Kung kaya mahalaga na 
makibahagi ang tao sa mga gawaing panlipunan upang makatulong ito sa pagbuo ng 

kaniyang pagkatao. Ito ang tunay na diwa ng pakikilahok at bolunterismo. Ano-ano 

kaya ang dapat mong gawin para matugunan ang pangangailangan ng iyong 
pamayanan? Paano mo gagamitin ang talento sa iyong pagsasagawa ng pakikilahok at 

bolunterismo?  
 

Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong kasanayang pampagkatuto:  
 

a. Napatutunayan na ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan 
sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan/pambansa, batay sa kaniyang 

talento, kakayahan at papel sa lipunan, ay makatutulong sa pagkamit ng 

kabutihang panlahat at bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang 
pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung 

saan mayroon siyang personal na pananagutan (EsP9TT-llg-8.3); at  

b. Nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa baranggay o mga sektor na may 

partikular na pangangailangan (EsP9TT-llg-8.4).  

 

 

Subukin 

 

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

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

1. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng 

pakikilahok at bolunterismo?  
a. Pagkakaisa         c. Pag-unlad  

b.  Kabutihang Panlahat     d. Naitataguyod ang Pananagutan 

 
 

2. Alin ang hindi halimbawa ng bolunterismo?  

a. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Liza ang mga batang hindi    

nakakapag-aral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat. 
b. Si Derek ay pumupunta sa ospital upang magbigay ng pagkain para sa mga 

frontliners na masigasig na tumutulong sa mga taong apektado ng COVID-
19.  

c. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Albert na bumoto at piliing mabuti ang 
karapat-dapat na mamuno.  

d. Sumali si Shienna sa paglilinis ng paligid sa kanilang baranggay dahil nais 

niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng 
kaniyang mga kapit-bahay.  
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3. Ano-ano ang mga dapat makita sa isang taong nagsasagawa ng pakikilahok at 
bolunterismo?  

a. Pagmamahal, Malasakit at Talento  
b. Panahon, Talento at Kayamanan  

c. Talento, Panahon at Pagkakaisa  
d. Kayamanan, Talento at Bayanihan  

 
4. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong 

iba na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay:  

a. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong.  
b. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaring 

makaapekto sa iyo.  
c. Tama, sapagkat maari kang managot sa iyong konsensiya sapagkat hindi ka 

tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling yaon.  
d. Mali, sapagkat hindi maaring pilitin ang tao sa kanyang gagawin. Ito dapat 

ay manggaling sa puso.  

 
5. Mahalaga ba ang pakikilahok at bolunterismo ng isang kabataan? 

a. Oo, dahil lahat tayo ay may kakayahang tumulong. 
b. Oo, dahil sa pakikibahagi nito makamit natin ang layunin na makatulong 

para sa ikabubuti at ika-uunlad ng nakararami. 
c. Hindi, dahil pagsasayang lang ito ng panahon.         

d. Hindi, dahil mas marami pang makabuluhang bagay na dapat pagtuunan 
ng pansin. 

 

6. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na 
mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay 

mahalaga sapagkat:  
a. Maisasakatuparan ang isang gawain na makatutulong upang matugunan 

ang pangangailangan ng lipunan.  
b. Magagampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong 

pagtutulungan. 
c. Maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng 

kabutihang panlahat. 

d. Lahat ng nabanggit.  
 

7. Ang pakikilahok ay hindi minsanan lamang. Ito ay dapat isang patuloy na 
proseso hangga’t kaya mo at mayroon kang kayang gawin para sa ikabubuti ng 

iyong lipunan. 
a. Tama, dahil mula dito nabibigyan ng saysay ang iyong pagiging tao na 

nilikha ayon sa wangis ng Diyos. 

b. Tama, dahil nakikibahagi siya sa lipunan bilang aktibong kasapi nito at 
ginagawa niya ito bilang pampalipas oras.  

c. Mali, dahil ang mga tao kapag nakuha ang kanilang nais o pakay ay 
humihinto na sa kanilang ginagawa. 

d. Mali, dahil ang tao na naglilingkod o tumutulong dahil mayroon silang 
hinihintay na kapalit. 

 
8. Alin sa tatlong T’s na kapag ito ay ginamit makatutulong hindi lamang sa iba 

kundi pati na rin sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sariliI 

a. Panahon      c. Talento 
b. Kayamanan     d. Pagmamahal 
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9. Sino ang nagsabi na, “Ang kabataan ang durungawan kung saan ang 
hinaharap ay nagdaraan”? 

a. Dr. Manuel Dy, Jr.  
b. Pope Francis 

c. Bishop Emeritus Teodoro Bacani 
d. Dr. Jose Rizal  

 
10.  Wika ni Bishop Emeritus Teodoro Bacani sa isang panayam sa Radio Veritas 

para sa kabataan, na huwag lamang makuntento sa mga araw-araw na 

karaniwang gawain, iyong hindi nababahala at pinababayaan lamang tumakbo 
ang mundo, bagkus kinakailangan na ang kabataan ay “manggulo”. Ano ang 

ibig sabihin nito? 
a. Nasa kabataan makikita ang kinabukasan. 

b. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. 
c. Gawin mo ang iyong makakaya, dahil ang itinanim mo ngayon, aanihin mo 

sa pagdating ng panahon. 

d. Magsikap na humanap ng pamamaraan at maging kasangkapan para sa 
ikauunlad ng buhay at lipunan. 

 

 

Aralin  

2 Pakikilahok at Bolunterismo 

 
Magandang araw kaibigan! Sa nakalipas na aralin ay naunawaan mo ang 

kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo. Ang pakikilahok ang nagbibigay sa tao 
ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay 

dapat tumupad sa kaniyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Samantalang 
ang bolunterismo, naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa 

kaniyang lipunan na nagiging daan tungo sa kabutihan ng lahat. 

 

Balikan 

 

 

Kumusta ka? Nasiyahan ka ba sa nakaraang aralin? Maari mo bang ibahagi ang iyong 

naging karanasan? Balikan mo ang mga pangyayaring naganap sa iyong buhay noong 

ikaw ay nagsagawa ng pakikilahok at bolunterismo. 

Gawain 1: Samahan Ko! Ibida Mo! 

Panuto: May mga samahan na nakikilahok at nagbo-boluntaryo upang 

makapaglingkod at makatulong sa kapwa at sa lipunan. Maglista ng iba pang 

halimbawa ng mga samahan at punan mo ang kaukulang kolum ng mga sagot na 

hinihingi. Gamitin ang pormat sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
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Samahan Gawain Kabutihang dulot 

   

 

 
Philippine National 

Red Cross 
 

 

● Pagtugon sa 
panahon ng 

kalamidad. 
● Relief at rescue 

operations 
● Misyong medikal 
 

 

● Pagliligtas ng buhay 
● Pagtulong sa mga 

nangangailangan 

1.  

 
 

 
 

  

2. 

 

 
 

 

  

3.  
 

 
 

 

  

 

4.  
 

 
 

  

5.  

 
 

 

 

  

 

Pamprosesong tanong: 

1. Ano ang magandang halimbawang ipinakikita ng mga samahang ito? Patunayan. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Paano nila isinasabuhay ang diwa ng pakikilahok at bolunterismo? Magbigay ng 
kongkretong halimbawa. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. Paano sila nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Patunayan. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Tuklasin 

Bilang pagpapatuloy sa ating aralin, alamin naman natin ang mga talento at 

kakayahan at paano ito gagamitin upang makatulong sa pagkamit ng kabutihang 

panlahat. 

Gawain 2: Talento Ko, Gagamitin Ko! 

Panuto: Tingnan ang kahon sa ibaba. Isulat sa unang kolum ang iyong mga      

talento/kakayahan. Sa ikalawang kolum, isulat ang iyong mga maaring gawin o 

maitulong gamit iyong mga talento/kakayahan.  

 

Talento/Kakayahan  Paano ko gagamitin?  

1. Pagluluto  

   

1. Ako ang magluluto o maghahanda ng 

pagkain ng mga kasama kong volunteer.  

 

2. 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

5. 
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Suriin 

Sa puntong ito, linangin natin ang ating kaalaman at kasanayan tungkol sa 

pagkakaiba ng pakikilahok at bolunterismo. Handa ka na ba? 

Panuto: Basahin at unawain mo ang mga sanaysay. Pagkatapos ay sagutan mo ang 

pamprosesong tanong sa ibaba at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

 

Pagkakaiba ng Pakikilahok at Bolunterismo (Alagbate et al.,2017) 

 

May pagkakaiba ba ang pakikilahok sa bolunterismo? Sa Pakikilahok, nagiging 
konsiderasyon ang personal na interes o tungkulin. Kailangan mong gawin dahil kung 

hindi, mayroong mawawala sa iyo. Halimbawa: ang paglahok sa halalan, paglahok sa 
pangkatang gawain na pinapagawa ng guro, o paglahok sa pulong ng mga kabataan 

sa baranggay.   
 

Sa bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong 

iba na hindi mo tinulungan. Kung ikaw man ay managot; ikaw ay mananagot sa iyong 
konsensiya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapuwa. Hindi 

lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng bolunterismo pero lahat ng bolunterismo ay 
may aspekto ng pakikilahok. Matatawag bang bolunterismo ang ginawa ni Peachy 

Breteña sa ginawa niyang pagpo-post sa facebook tungkol sa protesta sa pork barrel 
noong Agosto 26, 2013? Bakit? Pangatwiranan.  

  

  Ang tunay na diwa ng Pakikilahok at Bolunterismo ang kailangang makita sa 
ating lipunan lalo na sa kasalukuyan. At bilang kabataan ito ay maaari mong 

simulan. Wika nga ni Bishop Emeritus Teodoro Bacani sa isa sa kanyang panayam sa 
Radio Veritas para sa kabataan, na huwag lamang makuntento sa mga araw-araw na 

karaniwang gawain, iyong hindi nababahala at pinababayaan lamang tumakbo ang 
mundo, bagkus kinakailangan na ang kabataan ay “manggulo”- ibig sabihin ay 

magsikap na humanap ng pamamaraan at maging kasangkapan para sa ikauunlad ng 
buhay at lipunan. Ayon naman kay Pope Francis sa kaniyang mensahe sa kabataan 

noong nakaraang World Youth Day sa Rio de Janeiro Brazil noong June 24, 2013, 

“Ang kabataan ang durungawan kung saan ang hinaharap ay nagdaraan” na ibig 
sabihin nasa kabataan makikita ang kinabukasan. Katulad ng sinabi rin ng ating 

bayani na si Dr. Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan.   
  

Ito ay isang malaking hamon para sa iyo - ang iyong maaring magawa tungo sa 
pagbabago at pag-unlad ng ating lipunan.  Sa Pakikilahok at Bolunterismo dapat 

makita ang tatlong Ts:  

  
1. Panahon (Time). Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito lumipas hindi na 

ito maibabalik. Sabi nga sa isang awit:           
“Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya ano man ang  

mabuting maaring gawin ko ngayon, O anumang kabutihan ang  
maari kong ipadama itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga  

bagay na to.  Nawa’y h’wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang  
bahala sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas”.   
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Tunay ngang mahalaga ang panahon kung kaya’t hanggang maaga ay gamitin     
mo ito ng buong husay sa iyong pakikilahok at pagbobolunterismo para sa          iyong 

lipunan.  
 

2. Talento (Talent). Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento at ito ay iyong 
magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng bawat isa. Tinalakay           

ninyo ito sa inyong aralin noong ikaw ay nasa ika-pitong baitang pa lamang. Ang 
paggamit ng iyong talento ay makatutulong hindi lamang sa iba kundi ito ay 

makatutulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili.   

 
3. Kayamanan (Treasure). Maaring ang unang sasabihin ng iba ay wala akong pera,        

mahirap lang kami, wala akong maitutulong, ngunit sa pagbibigay hindi tinitingnan 
ang laki nito sapagkat gaano man ito kaliit ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ito 

ng buong puso para sa nangangailangan.   
  

Mula sa 3 T’s na ito makikita natin na ang Pakikilahok at Bolunterismo ay 

dapat ginagawa na buong husay kasama ang puso at nang may pananagutan para 
makamit ang kabutihang panlahat. Mula rito nagkakaroon ang tao ng pagkakataon 

na ibahagi ang kanyang sarili sa kapuwa at nagagampanan din niya ang habilin sa 
atin ng Diyos na mahalin ang kapuwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sinabi ng Diyos 

na anumang bagay ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay sa kaniya mo na 
rin ginagawa.  

    
Naalala ko tuloy ang isang kwento ng aking kakilala. Labinlimang taong gulang 

siya noon ng maging mulat siya sa pagtulong at pagbabahagi ng kaniyang sarili sa iba 

na hindi niya kakilala o kaanu-ano. Siya ay nagsimula sa pagiging aktibong kasapi ng 
kanilang Simbahan at dito niya nakita na siya ay may malaking pananagutan sa 

kanyang kapwa. Sa kanyang kabataan siya ay nagbobolunter sa isang bahay 
ampunan upang mag-alaga ng mga batang ulila. Siya ay naatasan sa pagpapaligo, 

pagpapakain at pagbibihis sa mga maliliit na bata doon.  
 

Naranasan niya rin ang matulog sa malamig na semento katabi ang mga bata 
doon, pati ang paglilinis ng sugat nila at gayundin ang paghehele sa mga sanggol na 

umiiyak. Hindi ito naging madali para sa kaniya sapagkat hindi siya sana’y sa 

ganitong klaseng gawain. Ngunit ilang taon din niya itong ginawa at lubos ang 
kaniyang kasiyahang naramdaman sa kaniyang paglilingkod sa iba. Nagbigay din siya 

ng oras upang magturo ng Religion sa mga mag-aaral sa public school sa kanilang 
lugar sa kabila ng pagiging abala niya sa kanyang trabaho at pamilya. Hindi rin siya 

tumitigil na maglingkod bilang Tagapagpahayag ng Salita ng Diyos o Lector sa 
kanilang Simbahan. Isang araw nga may nagtanong sa kanya, “Hindi ka ba 

nagsasawang maglingkod?” Ang sagot niya: “Kulang pa nga iyang ibinibigay ko sa 

napakaraming pagpapala na natatanggap ko mula sa Panginoon”.  
 

Hindi lamang siya, sa tuwing ako ay nadaraan sa aming kalsada sa aming 
baranggay pag araw ng Linggo ay nakapukaw sa aking paningin ang mga naglilinis 

dito. Minsan kong kinausap ang isa sa kanila at nalaman ko na sila pala ay samahan 
ng mga solo parent. Ang iba sa kanila ay namatay na ang asawa, ang iba naman ay 

iniwan ng asawa. Tinanong ko siya bakit ninyo ito ginagawa? Ang sagot niya ay, “nais 

kasi naming makatulong sa barangay upang mapanatiling malinis ang paligid at 
maiiiwas sa sakit ang mga mamamayan lalo na ang mga bata.”Ako ay natuwa sa 

kaniyang sagot sapagkat ang mga taong ito na solo parent na bagamat 
nangangailangan din ng tulong ay nakapagbibigay pa rin ng kusang loob para sa 

kapakanan ng kanilang kapuwa. Sa ngayon ay mayroon na silang tatlumpung kasapi.  
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Sana sa pamamagitan ng babasahing ito ay maramdaman mo na ikaw ay may 
magagawa, na may personal na pananagutan ka para sa iyong kapuwa at lipunan. 

Kung sisimulan mo sa iyong sarili at nagawa mo ito nang buong puso, matitiyak ko sa 
iyo na ikaw ay magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay, isang buhay na ganap at 

masaya.  
 

Paano ka tutugon sa hamon ng bolunterismo? 
 

 

Pamprosesong tanong: 

1. Ano ang pinagkaiba ng pakikilahok sa bolunterismo? Ipaliwanag gamit ang 

halimbawa sa bawat isa. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Paano mo gagamitin ang talento sa iyong pagsasagawa ng pakikilahok 

bolunterismo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pagyamanin 

Upang matulungan kang mas mapalawak ang iyong kaalaman at kakayahan, ihanda 

ang iyong sarili para mabigyang-diin ang mga konseptong napag-aralan. 
 

Gawain 3: Picture Analysis! 

Panuto: Suriin ang mga larawan. Pagkatapos ay sagutan mo ang pamprosesong 

tanong sa ibaba at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                Ang mga larawan ay kuha mula sa Modyul ng Edukasyon sa Pagpapakatao 9. 
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Pamprosesong tanong 
 

1. Ano ang napansin mo sa mga larawan?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Ano ang iyong naramdaman habang pinagmamasdan mo ang mga ito? Bakit? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Alam mo ba kung ano ang tawag sa ganitong gawain? Patunayan.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Sa iyong palagay bakit mahalaga ang pagsasagawa nito? Nakakatulong ba ito sa 

kabutihang panlahat? Patunayan. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Isaisip 

Upang mabigyan mo ng halaga ang mga mahahalagang konsepto sa araling ito, 

sagutan ang isang gawain sa ibaba. 

Gawain 4: Buuin Mo Ako! 

Panuto:  Bumuo ng Batayang Konsepto gamit ang graphic organizer sa ibaba. Piliin 

    ang sagot sa loob ng kahon. 

 

A.  
 

Ang (1)_____________at 
 
(2)_____________________   ng (3)_____________sa mga gawaing (4)______________ 
 

batay sa kaniyang (5)__________________________ay makatutulong sa pagkamit  

 
     ng        (6)_______________. 

 

mamamayan    talento, kakayahan at papel sa lipunan 

pakikilahok    kabutihang panlahat 

dignidad    pampamayanan, panlipunan/pambansa 

paggawa    bolunterismo 
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W 

A 

N 

T 

E 

D   

B. Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang batayang konsepto.  

 Piliin ang sagot sa loob ng kahon. 

 

Bilang obligasyong (1)____________________ sa (2)_______________________ ng tao, 

ang (3)________________ ay nakakamit sa (4)____________________ o 

(5)____________________ sa mga aspekto kung saan mayroon siyang 

(6)____________________ na (7)_______________________.  

 

obligasyon     pagtulong    paggawa   aspekto 

  

pananagutan                   bolunterismo   kapuwa    pakikilahok 

 

  pagmamahal        likas   dignidad personal 

 

 

 
Isagawa 

 
Ang tunay na diwa ng pakikilahok at bolunterismo ay hindi minsan lamang. Ito ay 

patuloy na proseso na dapat isagawa. Balikan natin ang iyong mga naging karanasan 

sa iyong pamayanan at kung paano ka nakilahok. Ngayon naman ay maghahanap ka 

ng volunteer na gustong makiisa para matugunan ang problema ng pamayanan. 

 

 

Gawain 5: 

Panuto: Gumawa ng poster na nag-aanyaya ng mga volunteers para makatulong sa 

problema ng pamayanan/lipunan. Ilagay ito sa isang malinis na papel. May 

nakahandang Rubrik sa ibaba upang maging gabay sa paggawa ng gawain. 

 

Halimbawa:  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                      Ang larawan ay kuha mula sa Modyul ng Edukasyon sa Pagpapakatao 9 
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RUBRIK SA PAGGAWA NG GAWAIN  

 

PUNTOS 

 

NAKUHANG 

PUNTOS 
 Pamantayan  

 

Nilalaman 20  

Kaangkupan ng konsepto  
 

10  

Pagkamapanlikha (Originality) 

 

10  

Kabuuang Presentasyon 
 

5  

Pagkamalikhain (Creativity) 

 

5  

Kabuuang Puntos  

 

50  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tayahin 

Binabati kita! Napagtagumpayan mong isagawa ang mga gawain. Gamit ang iyong 

mga natutuhan, ihanda ang iyong sarili sa pagsagot sa mga katanungang susukat sa 
iyong kaalaman at kasanayan. 

 
Pangwakas na Pagtataya 

 

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

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

 
1. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong 

iba na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay:  

a. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong.  
b. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaring 

makaapekto sa iyo.  
c. Tama, sapagkat maari kang managot sa iyong konsensiya sapagkat hindi ka 

tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling yaon.  
d. Mali, sapagkat hindi maaring pilitin ang tao sa kanyang gagawin. Ito dapat 

ay manggaling sa puso.  
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2. Alin ang hindi halimbawa ng bolunterismo?  
a. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Liza ang mga batang hindi    

nakakapag-aral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat. 
b. Si Derek ay pumupunta sa ospital upang magbigay ng pagkain para sa mga 

frontliners na masigasig na tumutulong sa mga taong apektado ng COVID-
19.  

c. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Albert na bumoto at piliing mabuti ang 

karapat-dapat na mamuno.  
d. Sumali si Shienna sa paglilinis ng paligid sa kanilang baranggay dahil nais 

niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng 
kaniyang mga kapit-bahay.  

 
3. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng 

pakikilahok at bolunterismo?  

a. Pagkakaisa         c. Pag-unlad  
b.  Kabutihang Panlahat     d. Naitataguyod ang Pananagutan 

 
4. Ano-ano ang dapat makita sa isang taong nagsasagawa ng pakikilahok at 

bolunterismo?  
a. Pagmamahal, Malasakit at Talento  

b. Panahon, Talento at Kayamanan  
c. Talento, Panahon at Pagkakaisa  

d. Kayamanan, Talento at Bayanihan  

 
5. Mahalaga ba ang pakikilahok at bolunterismo ng isang kabataan? 

a. Oo, dahil lahat tayo ay may kakayahang tumulong. 

b. Oo, dahil sa pakikibahagi nito makamit natin ang layunin na makatulong 
para sa ikabubuti at ika-uunlad ng nakararami. 

c. Hindi, dahil pagsasayang lang ito ng panahon.         

d. Hindi, dahil mas marami pang makabuluhang bagay na dapat pagtuunan 
ng pansin. 

 
6. Sino ang nagsabi na “Ang kabataan ang durungawan kung saan ang hinaharap 

ay nagdaraan”? 
a. Dr. Manuel Dy, Jr.  

b. Pope Francis 
c. Bishop Emeritus Teodoro Bacani 

d. Dr. Jose Rizal  

 
7. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na 

mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay 
mahalaga sapagkat:  

a. Maisasakatuparan ang isang gawain na makatutulong upang matugunan 
ang pangangailangan ng lipunan.  

b. Magagampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong 
pagtutulungan. 

c. Maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng 

kabutihang panlahat. 
d. Lahat ng nabanggit.  

 
8. Alin sa tatlong T’s na kapag ito ay ginamit makatutulong hindi lamang sa iba 

kundi pati na rin sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. 
a. Panahon      c. Talento 

b. Kayamanan     d. Pagmamahal 
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9. Wika ni Bishop Emeritus Teodoro Bacani sa isang panayam sa Radio Veritas 

para sa kabataan, na huwag lamang makuntento sa mga araw-araw na 
karaniwang gawain, iyong hindi nababahala at pinababayaan lamang tumakbo 

ang mundo, bagkus kinakailangan na ang kabataan ay “manggulo”. Ano ang 
ibig sabihin nito? 

a. Nasa kabataan makikita ang kinabukasan. 
b. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. 

c. Gawin mo ang iyong makakaya, dahil ang itinanim mo ngayon, aanihin mo 

sa pagdating ng panahon. 
d. Magsikap na humanap ng pamamaraan at maging kasangkapan para sa 

ikauunlad ng buhay at lipunan. 
 

10. Ang pakikilahok ay hindi minsanan lamang. Ito ay dapat isang patuloy na 
proseso hangga’t kaya mo at mayroon kang kayang gawin para sa ikabubuti ng 

iyong lipunan. 

a. Tama, dahil mula dito nabibigyan ng saysay ang iyong pagiging tao na 
nilikha ayon sa wangis ng Diyos. 

b. Tama, dahil nakikibahagi siya sa lipunan bilang aktibong kasapi nito at 
ginagawa niya ito bilang pampalipas oras.  

c. Mali, dahil ang mga tao kapag nakuha ang kanilang nais o pakay ay 
humihinto na sa kanilang ginagawa. 

d. Mali, dahil ang tao na naglilingkod o tumutulong dahil mayroon silang 
hinihintay na kapalit. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Natapos mo na ang mga gawain sa araling ito, para mas mapalawak pa ang iyong 

kaalaman, nais kong gawin mo ito bilang karagdagang gawain. 

 

Panuto: Sumulat ng isang talaarawan o journal ng iyong pangako upang makatulong 

sa kapuwa tao, sa lipunan at sa bansa. Ilahad ang iyong mga planong gagawin upang 

maisabuhay ang diwa ng pakikilahok at bolunterismo. 
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                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

 

 

 

RUBRIK SA PAGGAWA NG GAWAIN  

 

PUNTOS 

 

NAKUHANG 

PUNTOS 
 Pamantayan  

 

Sapat at akma ang nilalaman ng mga 

kasagutan.  

 

10 

 

 

Maayos ang organisasyon ng mga ideya.  
 

7  

Wasto ang pagbaybay at gramatika  

 

3  

Kabuuang Puntos  
 

20  
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Susi sa Pagwawasto 
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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.  
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