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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 telebisyon, 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 samodyul 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 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 
E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

 

mailto:region12@deped.gov.ph


3  

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 makraranas 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 

 

 

Sa paksang ito ay marami kang matututunan tulad na lamang ng konsepto ng 

kapwa,sino sino ang mga itinuturing mong kapwa at mga taong nakatulong sa iyo 

upang mapaunlad ang sarili sa aspektong intelektwal,panlipunan, pangkabuhayan at 

pampolitikal. Tatalakayin din dito ang kahalagahan ng mga taong nakapaligid sa iyo 

sa paghubog ng iyong pagkatao. Bakit mahalagang matutunan ang mga ito? 

 
Sinasabing ang kapwa ay taong labas sa iyong sarili, maaaring iyong magulang, 

kamag-anak, kaibigan, kaklase at pati na rin kaaway (Agapay, 1991). Ang pagtukoy at 

pagkilala sa mga tao na itinuturing mong kapwa ang simula ng paglinang sa 

intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na aspekto ng iyong pagkatao. 

 
Tunay ngang napakahalaga ng pakikipagkapwa-tao, sapagkat hindi naman tayo 

nabubuhay sa mundo ng tayo lamang. Hindi lahat ng bagay ay kaya nating gawin ng 

nag-iisa dahil laging kailangan natin ng tulong mula sa mga taong nakapaligid sa  

atin. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay puro kasiyahan ang dulot ng pakikipagkapwa- 

tao dahil kung minsan, nakararanas din tayo ng pagkabigo at sakit ng kalooban. 

Ngunit hindi ibig sabihin ay titigil na tayo sa pakikipagkapwa-tao dahil ito ang paraan 

upang mas makilala pa natin ang ating sarili at upang tayo ay matuto sa buhay. 

 
Paano natin pahahalagahan ang mga taong ito? Pahahalagahan natin sila 

hindi lamang sa mga bagay/tulong na maibibigay nila sa atin sa oras ng 

pangangailangan kundi dahil sa kanila ay mas lubos nating nakikilala ang ating mga 

sarili at nagiging matatag at handa sa mga hamon at pagsubok na dumarating sa 

buhay. 

 
Paano ninyo mapananatili ang mabuting pakikipagkapwa sa harap ng mga 

hamon ngayon sa ating buhay? 

 
 

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang sumusunod na 
kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 

1. Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kapwa. 

2. Nasusuri ang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa kanya sa aspektong 
intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal. 
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Subukin 
 

 

Paunang Pagtataya (Pre-Test) 

 

 
A. Panuto: Tukuyin ang mga taong itinuturing mong kapwa. Hanapin ang mga 

taong ito sa inihandang puzzle. Maaaring ang mga titik ng salita ay pahalang, 

patayo, pabalik, o padayagonal. Gagawin ko ang unang bilang upang 

magabayan kayo sa inyong gagawin. 
 

 

D K A K L A S E R G D H 

O E D B H T I H K U L I 

R S N A D K P T G R K O 

I U E T P D O K T O R A 

A V B S I L U P O U D K 

Y A U U N S H N M D N A 

I R M L G H T Y R P O I 

D O B B M N O A L M L B 

R K E H I D Y R K O K I 

A N R E S B U O T I B G 

W G O H E K I A P T E A 

G N F R Y D W N S R A N 
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B. Panuto: Suriin ang mga impluwensya ng inyong kapwa sa aspektong 

intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal. Lagyan ng tsek ang 

hanay ayon sa aspektong tinutukoy ng pahayag. 
 
 

PAHAYAG INTELEK- 

TWAL 

PANLIPU- 

NAN 

PANG 

KABUHAYAN 

PULITIKAL 

11. Pag-unlad ng kakayahan sa 

asignaturang Science 

    

12. Pagtitinda ng load bilang 

sideline habang nag-aaral 

    

13. Pagbibigay ng tulong sa 

kaklaseng namatayan 

    

14. Boluntaryong pagsali sa clean- 

up drive ng barangay 

    

15. Kakayahang pumili ng mga 

opisyales sa SSG ng paaralang 

kinabibilangan 
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Ang unang larawan ay tungkol 
sa isang tinedyer na namimigay ng 

mga luma subalit maayos na mga 

gamit sa mga taong nangangailangan 

nito. Ito ay malinaw na nagpapakita ng 
pagsasabuhay sa papel panlipunan ng 

isang tao, simple subalit 

makabuluhan. 

 
Sa ikalawang larawan, 

sumusulat ang isang bata sa mga 
politiko upang matulungan ang mga 
kababayang nasalanta ng pagbaha. 
Isang gawi na tunay na nagpapakita ng 
pagsasabuhay sa pampolitikal na 
papel ng isang tao. 

 

Ikaw, bilang bahagi ng lipunang ginagalawan, paano mo mapatuloy na 
isasabuhay ang mga papel na ito sa kabila ng kaliwa’t kanang hamon sa 
buhay? 

Aralin 
1 

Ang Pakikipagkapwa 

 

Sa araling ito ay matututunan mo ang mga taong itinuturing mong kapwa at 
ang impluwensya nito sa ating buhay sa aspektong intelektwal, panlipunan, 
pangkabuhayan at pulitikal. 

 
 

Balikan 
 

 
Susuriin natin ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa mga ito? 
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Tuklasin 
 

 

 

Sa puntong ito ay nais kong suriin mo ang larawan. Ano- ano ang masasabi mo 

tungkol sa mga ito? Anong mga katangian ang naipamamalas dito? Paano mo 

natutunan ang mga katangiang ito? 
 

Ang mga larawan ay tumutukoy sa mga 

gawi o katangian na taglay ng isang tao na 

natutunan niya mula sa mga taong 

nakakasalamuha niya sa araw-araw na buhay. 

Ito ay mga simpleng gawi na mayroong epekto 

sa kanya, sa kanyang kapwa at sa buong 

komunidad pagdating ng panahon. Nahuhubog 

ang mga katangiang ito dahil sa mga taong 

itinuturing na kapwa kaya’t lubhang mahalaga 

na maturuan ang mga paslit o musmos ng 

mabuting pakikipagkapwa upang maisabuhay 

niya ito hanggang sa paglaki at maging 

responsable at mabuting mamamayang Pilipino. 
 
 

Kung gayon ay alam mo na kung tungkol saan ang ating pag- aaralan. 

Inaasahan na bawat isa sa atin ay may kakayahang tukuyin at suriin ang mga taong 

itinuturing nating kapwa at ang impluwensya nito sa ating buhay sa aspektong 

intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal. 

 
Bilang paunang gawain, nais kong tukuyin ninyo ang mga taong itinuturing 

ninyong kapwa. Ngayon, sabay TAYO na tukuyin ang mga taong itinuturing nating 

kapwa at iguhit ang mga mukha ng mga taong ito sa bagon ng ferris wheel. Maaari 

ding gumuhit ng karagdagang bagon sa ferris wheel kung kukulangin/kinakailangan. 
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Ngayon ay nagawa ko na ang unang halimbawa. Handa ka na bang tapusin ang 

ating gawain? Kung gayon, simulan mo na itong gawin! 

 
 

Gawain 1 

Panuto: Tukuyin ang mga taong itinuturing mong kapwa at iguhit ang mga mukha ng 

mga taong ito sa bagon ng ferris wheel. Maaari ding gumuhit ng karagdagang bagon 

sa ferris wheel kung kukulangin. 
 

 
Pagkatapos guhitan ang mga bagon ng ferris wheel ay sagutan ang inihandang 

worksheet. Punan ng mga impormasyong hinihingi batay sa mga taong inilagay sa 
ferris wheel. AKO muna ang gagawa sa unang bilang upang maging gabay ninyo sa 
gawain. 
Worksheet 

 

Pangalan Siya ay aking: Natulungan ko siya 
sa: 

Tinulungan niya ako sa: 

Nanay Cita Nanay Gawaing-bahay Pagiging mapagmahal sa 
kapwa 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Sino-sino ang itinuturing mong kapwa? Gaano sila kahalaga sa iyo at ano ang 

bahaging ginagampanan nila sa iyong buhay? 
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Rubriks 
 

Indikador/ 
Batayan 

Natatangi 
(5) 

Mahusay 
(3) 

Kailangan pang 
paunlarin (2) 

Iskor 

Nilalaman Lahat ng sampung 
(10)impormasyong sinulat 
ay tama at makabuluhan. 

Anim (6) na 
impormasyong 

sinulat ay tama at 
makabuluhan. 

Apat (4) na 
impormasyong 
sinulat ay tama 
at makabuluhan 

 

Pagpapali- 
wanag o 

Paglalahad ng 
Kaisipan 

Makabuluhan ang bawat 
pangungusap dahil sa 

husay na pagpapaliwanag at 
pagtalakay 

May kakulangan sa 
detalye tungkol sa 

mga taong 
itinuturing na 

kapwa 

Hindi nalinang 
ang mga 

pangunahing 
ideya 

 

Organisasyon 
ng mga Ideya 

Lohikal at mahusay ang 
pagkakasunud-sunod ng 

mga ideya, gumamit din ng 
mga transisyunal na 
pantulong tungo sa 

kalinawan ng mga ideya. 

Lohikal ang 
pagkakaayos ng 

mga pangungusap 
subalit ang mga 
ideya ay hindi 

ganap na nalinang. 

Hindi organisado 
ang     

pagkakalahad ng 
sanaysay. 

 

 

 

 

Suriin 

 
Gawain 1. 

Panuto: Basahin at suriin ang talata. Salungguhitan ang mga salitang tumutukoy sa 
mga taong itinuturing na kapwa. 

Maagang gumising sa Mira sa umagang iyon. Halatang “excited” siya dahil iyon 

ang unang araw ng pasukan.Nagligpit siya ng higaan at lumabas na ng kwarto. Nakita 

niya ang Nanay sa kusina na naghahanda ng almusal. Binati niya ito at inutusan siya 

nitong gisingin ang nakababatang kapatid na si Junior. Naligo na ang magkapatid at 

dumako sa hapag-kainan upang mag-almusal. Nakita nila doon ang Tatay na 

nagbabasa ng dyaryo. Sabay na kumain ang mag-anak. Nagmano na ang dalawa at 

umalis ng bahay. Dinaanan nila ang kapitbahay na si Myrna na matiyagang 

naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Nakita nila si Mang Tasyo na isang “traffic 

enforcer” at tinulungan sila nitong tumawid sa kalsada. Pagdating sa paaralan ay 

binati nila ang gwardiyang si Mang Ponso na matiyagang nagbabantay sa gate ng 

paaralan. Pumasok na ang tatlo at hinanap ang kanilang silid-aralan. Nagagalak si 

Mira na makita ang kanyang mga matalik na kaibigang si Mike at Jasmin. 

Nagyakapan ang tatlo at nagkwentuhan hanggang sa dumating na ang kanilang 

gurong tagapayo, na si G. Santos. Naupo na ang mga mag-aaral at nagagalak nilang 

binati ito. 
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Gawain 2. 

Panuto: Isulat ang mga salitang sinalungguhitan sa inihandang graphic organizer. 

Sagutin din ang mga inihandang tanong.Naibigay ko na ang unang salita, ngayon, 

ikaw naman! 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mga tanong: 

1. Sino- sino ang mga taong itinuturing na kapwa ni Mira? 

2. Ano ang bahaging ginagampanan ng mga ito sa buhay ni Mira? 

3. Paano mapapalago ni Mira ang mabuting pakikipagkapwa sa mga taong 

nakapaligid sa kanya? 

 
Indikador/ 

Batayan 

Natatangi 

(5) 

Mahusay 

(3) 

Kailangan pang 

paunlarin (2) 
Iskor 

Nilalaman Lahat ng walong 
(8) 

impormasyon ay 
naibigay 

Naibigay ang mga 
impormasyon subalit 
kulang ng dalawa (2). 

Naibigay ang mga 
impormasyon 

subalit kulang ng 
apat (4). 

 

Pagpapali- 
wanag o Paglalahad 

ng Kaisipan 

Makabuluhan 
ang bawat 

pangungusap 
dahil sa husay 

na       
pagpapaliwanag 
at pagtalakay 

May kakulangan sa 
detalye tungkol sa mga 

taong itinuturing na 
kapwa 

Hindi nalinang ang 
mga pangunahing 

ideya 

 

Organisasyon 
ng mga Ideya 

Lohikal at 
mahusay ang 

pagkakasunud- 
sunod ng mga 

ideya 

Lohikal ang 
pagkakaayos ng mga 
pangungusap subalit 

ang mga ideya ay hindi 
ganap na nalinang. 

Hindi organisado 
ang pagkakalahad 

ng sanaysay. 
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Pagyamanin 

Ang kakayahan ng tao na mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang 

likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Siguro ay karaniwang bagay 

lamang para sa isang tao ang pakikipagkapwa. Kaya nga minsan hindi na ito pinag- 

iisipan pa ng maraming tao sa mundong ibabaw. Ang hindi alam ng karamihan na 

ang halaga ng pag-iral sa mundong ibabaw ay nakasalalay sa kanilang 

pakikipagkapwa. 

 

Mahalagang matukoy at masuri natin ang mga taong may impluwensya sa atin 

sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal nang sa gayon ay 

mapahalagahan natin at patuloy na maisabuhay ang mabuting pakikipagkapwa. 

 
Ngayon ay napagtanto mo na ang kahalagahan ng makabuluhang 

pakikipagkapwa. Kung lahat ng tao ay may mabuting pakikipagkapwa, magiging 

maayos at mapapanatili ang kapayapaanng ating komunidad. 

 
Gawain 

Panuto: Suriin ang inyong sarili kung ano ang nagagawa ng pakikipag-ugnayan ninyo 

sa kapwa sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. Isa- 

isahin ang mga pagbabagong naranasan sa bawat aspekto. Tukuyin ang mga taong 

nakatulong sa iyo sa paghubog at pagpapalago ng mga aspektong ito. Gawin ito sa 

isang malinis na papel at palagdaan sa isa sa mga taong tumulong sa iyo sa bawat 

aspekto. 
 

 

 
ASPEKTONG INTELEKTWAL 
 
(Karagdagang  kaalaman, kakayahan, pagpapaunlad ng 
kakayahang mag-isip nang  mapanuri at malikhain,  at 

 

Nakaranas ako ng pagbabago sa: Tinulungan ako ni: 

Halimbawa: Sa asignaturang EsP, 

nadagdagan ang aking kaalaman at 
kakayahan sa pagpapasiyang moral. 

Gng. Del Valle 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Lagda:  Petsa:   
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Aspektong Pangkabuhayan 

(Kaalaman at kakayahang matugunan ang mga 

pangangailangan ng sarili at ng kapwa) 

Nakaranas ako ng pagbabago sa: Tinulungan ako ni: 

Halimbawa: Kakayahan kong magtipid Nanay Mr. Peter (Teller sa 

bangko) Benjie (kaibigan ko) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Lagda:  Petsa:   
 

 

Aspektong Politikal 
Kaalaman at kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng 
makatao at makatarungang lipunan) 

Nakaranas ako ng pagbabago sa: Tinulungan ako ni: 

Halimbawa: Kakayahan kong pumili ng 
lider na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga mamamayan at 
sumunod sa batas at ordinansa ng 
lungsod, hal., pagsunod sa curfew 

Mrs. Santos (gurong tagapayo) 

Opisyal ng barangay 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
 

Lagda:  Petsa:   
 
 

 Aspektong Panlipunan 
(Kaalaman at kakayahang matugunan ang mga 
pangangailangan ng kapwa) 

 

 

Nakaranas ako ng pagbabago sa: Tinulungan ako ni: 

Halimbawa: Kakayahan kong 

makisimpatya sa mga kababayang 
nasalanta ng kalamidad. 

Nanay at Tatay, Kapatid 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
 

Lagda:  Petsa:   
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Mga Tanong: 
 

 Makakaya mo bang mapaunlad ang mga nabanggit na aspekto kung walang 

tutulong sa iyo? Pangatwiranan. 

 
 Gaano kahalaga ang pagtulong ng kapwa mo sa paghubog at pag-unlad ng 

iyong pagkatao? 

 
 Ano ang maaari mong gawin upang makatulong o makapaglingkod ka sa mga 

taong tumulong sa iyo? Ilarawan ang mga gawi o hakbang na gagawin mo. 

 

 Ilarawan ang maaaring mangyari sa iyo kung hindi mo matututuhang 

makipag-ugnayan nang maayos sa iyong kapwa. 

 
Rubriks 

Pamantayan Puntos 

Nilalaman 
Tama at kumpleto ang mga hinihinging 
impormasyon ukol sa pakikipagkapwa 5 

 
Organisasyon 

Mahusay ang pagkakasunod-sunod ng 
mga ideya at kaalaman ukol sa 
pakikipagkapwa 

 
3 

Presentasyon 
Maayos at malinis ang pagkakasulat ng 
mga sagot ukol sa pakikipagkapwa 

2 

KABUUAN  10 
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Isaisip 
 

Bilang isang panlipunang nilalang, tayo ay inaasahang maging mabuti sa ating 

kapwa kahit na hindi sila naging mabuti sa iyo upang magkaroon tayo ng isang 

mapayapang lipunan. Hindi dapat natin tingnan ang mga negatibong bagay o 

pangyayari hatid ng ating pakikipagkapwa. Bagkus, tingnan natin ang kabutihang 

dala ng ating pakikipagkapwa-tao. 

Gawain 

Panuto: Basahin at suriing mabuti ang tula sa ibaba na nagpapakita ng 

kahalagahan ng makabuluhang pakikipagkapwa. Sagutin ang mga 

inihandang katanungansa pamamagitan ng paglalagay nito sa“word cloud”. 
 

 
 
 

Halaw mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul ng Mag-aaral pahina 116 
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Mapanagutan 

Bibigyan ko kayo ng halimbawa upang gabayan kayo sa gawain. 
Ngayon,sundan ninyo ang ginawa ko. 

 
Halimbawa: 

 

 

Ngayon ay IKAW naman. Pagbutihin mo! 
 

1. Ano-anong aspekto ng pagkatao ang malilinang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? 

(Pahiga ) 

2. Ano ang kabutihang naidudulot ng pagiging bahagi ng mga samahan? (Pababa) 

3. Paano mo pakikitunguhan ang taong ayaw makiisa at makibahagi sa mga gawain 

ng pangkat?(Pababa) 

4. Ano ang maaaring gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa?(Pahiga) 

 

Rubriks 
 
 

Pamantayan Puntos 

Nilalaman Tama at kumpleto ang mga hinihinging 

impormasyon ukol sa pakikipagkapwa 

5 

Organisasyon Mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga 

ideya at kaalaman  ukol sa pakikipagkapwa 

3 

Presentasyon Maayos at malinis ang pagkakasulat ng mga 

sagot ukol sa pakikipagkapwa 

2 

KABUUAN  10 
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Isagawa 

Panuto: IKAW, bilang mag-aaral, ibahagi ang iyong karanasan kung saan 

naisasabuhay mo ang kasabihang ito sa pamamagitan ng isang “spoken 

poetry”. 

 
 

 Sang-ayon ka ba sa pahayag na 

Walang sinuman  ang 

nabubuhay  para sa  sarili 

lamang? Bakit? 

 Kaya  mo bang mabuhay nang 

walang 

kapwa/kasama? 

 Ano ang iyong nararamdaman 

kapag tinutulungan ka ng 

iba sa iyong mga pangangailangan? 

 Ano naman  ang iyong 

nararamdaman kapag 

nakatutulong ka rin sa iba? 
 

 
 

 

Rubriks 

 
Pamantayan Puntos 

 

Nilalaman 
Mabisang naipahayag ang mensahe ng 

kasabihan sa pamamagitan spoken poetry 

 

5 

 
Organisasyon 

Mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga 

ideya at kaalaman ukol kasabihan sa 

pamamagitan spoken poetry 

 
3 

 
Pagkakabuo 

Angkop at wasto ang mga salitang ginamit sa 

pagbuo ng spoken poetry tungkol sa 
kasabihan. 

 
2 

KABUUAN  10 

No Man Is an 

Island! 
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Lagi nating pakatandaan nasa pamamagitan ng pakikipagkapwa - tao, 

nalilinang ang kakayahan nating mag-isip nang mapanuri, malikhain at mangatwiran 

(Intelektwal). Isa sa mga halimbawa ng aspektong ito ay ang kakayahan na gumawa 

ng moral na pasya. Ang pulitikal na aspekto naman ng tao ay napauunlad din sa 

pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao. Kagaya na lamang ng pagkatuto ng tao na 

makibahagi sa pagbuo at pagtatamo ng makatao at makatarungang lipunan. Bukod 

sa aspektong pulitikal at intelektwal, nalilinang din ang aspektong panlipunan ng 

isang tao. Bilang bahagi ng lipunan, ang tao ay natututong maging patas sa kanyang 

kapwa at itinuturing sila bilang hindi mababa o mataas sa kanyang sarili. Ang 

aspektong pangkabuhayan naman ay nalilinang kapag natututo ang tayo na 

matugunan hindi lamang ang sariling pangangailangan kundi pati pangangailangan 

ng kanyang kapwa. 
 

Isipin natin na sa pakikipagkapwa nakasalalay ang ating tagumpay at 

kaganapan ng ating pagkatao kaya huwag tayong mag-atubili na ibahagi ang ating 

sarili sa pamamagitan ng paggalang, pagmamalasakit, pagtulong at paglilingkod sa 

kapwa. Bago ako magpaalam, nais kong lagi ninyong isaisip ang mga katagang ito, 

“Gawing makabuluhan ang pakikipagkapwa, upang ang buhay ay malayo sa 

pagkasira”. 
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Tayahin 
 

Panapos na Pagtataya (Post Test) 

A. Panuto: Tukuyin ang mga taong itinuturing mong kapwa. Hanapin ang mga 

taong ito sa inihandang puzzle. Maaaring ang mga titik ng salita ay pahalang, 

patayo, pabalik, o padayagonal. 
 

D K A K L A S E R G D H 

O E D B H T I H K U L I 

R S N A D K P T G R K O 

I U E T P D O K T O R A 

A V B S I L U P O U D K 

Y A U U N S H N M D N A 

I R M L G H T Y R P O I 

D O B B M N O A L M L B 

R K E H I D Y R K O K I 

A N R E S B U O T I B G 

W G O H E K I A P T E A 

G N F R Y D W N S R A N 

B. Panuto: Suriin ang mga impluwensya ng inyong kapwa sa aspektong 

intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal. Lagyan ng tsek ang 

hanay ayon sa aspektong tinutukoy ng pahayag. 
 
 

PAHAYAG INTELEK-TWAL PANLIPU-NAN PANG 
KABUHAYAN 

PULITIKAL 

11. Pag-unlad ng 

kakayahan sa 
asignaturang 

Science 

    

12. Pagtitinda ng 

load bilang sideline 
habang nag-aaral 

    

13. Pagbibigay ng     
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tulong sa kaklaseng 
namatayan 

    

14. Boluntaryong 

pagsali sa clean-up 
drive ng barangay 

    

15. Kakayahang 

pumili ng mga 

opisyales sa SSG ng 

paaralang 

kinabibilangan 

    

 

 

 

Karagdagang Gawain 
 

 

Panuto. Bilang panghuling gawain sa ating aralin, magsaliksik tungkol sa buhay ng 

isang tao sa inyong lugar na naimpluwensyahan ng malaki ng kanyang kapwa sa 

aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan at pulitikal. Isulat sa kwaderno 

ang sagot. 
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Susi sa Pagwawasto

Sanggunian: 
 
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul ng Mag-aaral p. 103-113  
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul ng Mag-aaral p. 116 
 



1

9  

 

 
  
  
 
 

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 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 No.: (083) 2288825/ (083) 

2281893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

mailto:region12@deped.gov.ph



