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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 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 ay 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 sa 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at 

pagsusulit. Inaasahan naming 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 nakaranas ng suliranin sap ag-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 

            
Ano ba ang nararamdaman mo 

kapag ang lider o miyembro ng pangkat ay 

hindi gumagawa ng kanilang mga 

responsibilidad? Marahil ikaw ay 

nalulungkot dahil sa hindi magandang 

karanasan sa pagiging lider o tagasunod, 

ngunit hindi dapat ito maging dahilan 

upang isantabi ang responsibilidad na 

ipinagkatiwala sa inyong mga kamay. 

Kailangang matugunan natin ang 

pangangailangan ng isa’t-isa upang 

maisakatuparan ang layuning isinusulong ng samahan.  

Sa ating lipunan ngayon, mapapansin natin ang kakulangan sa pagganap ng 

mga mamamayan sa kanilang tungkulin. Marami ang sumusuway sa ipinag-uutos at 

ipinatutupad ng namumuno. Nakakalimutan na ng mamamayan na magbigay respeto, 

tiwala at suporta sa kanilang lider. Ito ang nagiging mitsa upang hindi magkaroon ng 

pag-unlad ang isang bansa dahil sa kakulangan ng pagkakaisa na dapat ay manguna 

sa namumuno at tagasunod. Tungkulin nating tagasunod na maging tapat sa 

paglilingkod, magpakita ng kabutihan at makipagtulungan sa mga gawain ng isang 

samahan. Higit sa lahat, ang pagkilala sa awtoridad ng lider na gumawa ng mga 

pagpapasya na naaayon sa kabutihang panlahat. Ito ang magiging inspirasyon niya 

upang maging madali ang paglutas sa mga suliranin o problemang kakaharapin ng 

samahan. 

Ang lider ang nagiging modelo ng kanyang tagasunod upang kumilos sa mga 

tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Ang kalakasan at kahinaan ng isang lider ay 

nakasalalay din sa kanyang kasapi o tagasunod, datapwat mahalagang maipamalas 

ang tiwala at suporta ng mga tagasunod sa namumuno.  

Mahalagang maunawaan na ang magandang pakikipag-ugnayan at 

pakikipagtulungan ng tagasunod sa kanilang namumuno ay isa sa mga paraan upang 

malinang mo ang iyong kakayahan na gampanan ang mga tungkuling iniatang sa iyong 

balikat. Mahirap man o madali ang sitwasyong kahaharapin ay handa mo itong lutasin 

na may paninindigan, respeto at pagmamahal sa kapwa. 

Inaasahang gagamitin mo ang iyong mga natutunan sa modyul na ito sa pagsagot 

mo sa mahalagang tanong na: Bakit mahalagang magampanan ang mga tungkulin ng 

isang mapanagutang lider at tagasunod? Handa ka na ba? Halina! Sabay tayong 

maglakbay patungo sa gampanin ng lider at tagasunod. 
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Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na 

kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 
 

a. Nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang lider at 

tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa 

mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa 

lipunan. 

b. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang 

maging isang mapanagutang lider at tagasunod. 

 

 

Subukin 

 

Paunang Pagtataya (Pre-Test) 

A. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Maghinuha sa mga 

ipinapakitang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang isang lider at 

tagasunod. Piliin ang titik ng tamang sagot. 

 

_____ 1. Ang inyong pangkat ang unang tagapag-ulat. Sa di inaasahang  

pagkakataon ay tinawag na kayo ng iyong guro upang magsimula ngunit hindi  

pa dumarating ang kaklaseng nagdala ng inyong iuulat. Lumapit ka sa inyong  

guro at humingi pa ng ilang minuto upang hintayin ang kasamahang nahuli sa  

klase subalit hindi ka pinagbigyan. Ano ang nararapat na ikilos mo bilang isang  

lider o tagasunod? 

 

a. Pagagalitan ang kaklaseng nagdala ng inyong iuulat. 

b. Kakausapin nang maayos ang kaklase na maging responsable sa mga 

tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. 

c. Iiwanan ang pagiging lider at pipiliing maging isang tagasunod. 

d. Hahayaang magalit ang lider at babawi na lang sa susunod na pag-uulat. 

 

_____ 2. Itinalaga ka ng iyong guro na maging isang lider sa isang pangkat dahil sa  

iyong angking  talino at kakayahan ngunit ikaw ay mamumuno sa mga  
kaklaseng matitigas ang ulo at umaasa sa gawain ng lider. Ano ang gagawin  

mo? 
  

a. Lilipat sa ibang pangkat na may matatalino at magagaling na kasamahan. 

b. Ibibigay ang mga gawain sa mga miyembro upang maging aktibo ito at 
gumawa sa mga tungkulin. 

c. Hindi tatanggapin ang inatas na responsibilidad ng guro. 
d. Titipunin ang mga kasamahan at pag-uusapan ang mga tungkuling 

gagampanan ng bawat miyembro. 
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_____ 3. Alin sa mga sumusunod ang paraan upang maging matagumpay ang  

 pangkat? 
 

a. Hindi pagtupad sa mga iniatang na tungkulin. 
b. Pagiging handa sa mga pagtitipon at pakikilahok nang aktibo sa mga gawain 

c. Pagsuway sa mga patakaran at mga napag-usapan ng pangkat. 
d. Pagsigaw sa pagpapahayag ng sariling opinyon. 

 
_____ 4. Paano malilinang ang kakayahan ng mapanagutang tagasunod? 

 

a. Pagiging handa sa mga gawain at maging aktibo sa mga pagtitipon. 
b. Pakikinig sa sariling opinyon. 

c. Pagkakaroon ng selos sa namumuno. 
d. Pagiging praktikal sa paggawa ng desisyon 

 
_____ 5.  Nagiging makabuluhan ang pagiging lider at tagasunod sa pamamagitan ng  

 sumusunod maliban sa: 

 
a. Pagiging tapat sa paglilingkod sa pangkat. 

b. Pagkakaroon ng konsensya sa paggawa ng hindi ikabubuti ng pangkat. 
c. Pagpapakita ng pagtutulungan sa pagsulong ng mga layunin ng samahan. 

d. Pagiging bulag at pipi sa maling gawain ng mga kasamahan. 
 

_____ 6. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuno? 
 

a. Natutugunan ang pangangailangan ng mga kasapi. 

b. Pagbibigay ng direksyon sa pangkat upang makamit ang mga layunin. 
c. Pagtanggap ng parangal o papuri dahil sa tagumpay ng gawain sa samahan. 

d. Pagkakaroon ng pagkakataon na maipamalas at maibahagi ang sariling 
kakayahan na makatutulong sa ikauunlad ng ibang kasapi. 

 
_____ 7. Paano mo mapapaunlad ang iyong sarili bilang isang tagasunod? 

 
a. Ipaubaya ang lahat ng gawain sa lider dahil ito ang kanyang tungkulin. 

b. Magpakita ng motibo na hindi ka umaayon sa mga tungkuling iniatang sa 

iyo upang hindi ka na bigyan ulit ng mga gawain. 
c. Tumulong sa abot ng iyong makakaya sa gawain ng pangkat upang 

makamit ang layuning minimithi. 
d. Lumiban sa tuwing may gagawing mga programa ang samahan. 

 
_____ 8. Nasaktan mo ang damdamin ng iyong kasapi dahil nakalimutan niyang  

dalahin ang props na gagamitin para sa inyong pagsasadula sa Edukasyon sa  

Pagpapakatao. Anong pamamaraan ang dapat mong sundin? 
 

a. Pag-unawa at paglutas ng suliranin kasama ang ibang kasapi. 
b. Pagsuporta sa mga gawain ng pangkat. 

c. Pagtulong sa ibang kasapi ng pangkat. 
d. Pagtupad sa iniatang na tungkulin. 

 

_____ 9. Bakit mahalagang magkaisa ang lider at tagasunod sa isang samahan? 
 

a. Para mas mapadali ang paglutas sa mga problemang kakaharapin ng 
pangkat at mapagtagumpayan ang mga layunin. 

b. Para maipakita ang pagtutulungan sa samahan. 
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c. Para magkaroon ng maganda at matibay na ugnayan. 

d. Para mas maunawaan ang pagkakaiba ng isa’t-isa. 
 

 
____ 10. Alin sa mga sumusunod ang  nakatutulong sa pag-unlad mo bilang isang  

 lider o tagasunod? 
 

a. Pumipili ka ng isang lider na may angking katalinuhan ngunit salat sa 
paggawa. 

b. Kinikilala at ginagalang mo ang ideya ng iyong mga kasamahan sa pangkat. 

c. Iniaasa mo ang mga gawain sa may kakayahang gumawa. 
d. Gumagawa ka ng sariling pagpapasiya. 

 
 

B. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang 
TAMA kung naisasagawa ng isang lider at tagasunod ang mga angkop na kilos 

na magpapaunlad sa kanilang kakayahan at MALI naman kung hindi.  

 

_______ 11. Pinagtawanan ng pangkat ang pagkakamali ni Linda sa pagbigkas ng  
salita habang nag-uulat.  

 
_______ 12. Todo suporta ang lider na si Roy sa kanyang mga miyembro nang  

mapili ito sa patimpalak na ”Tagisan ng Talino”. 

 
     _______ 13. Hindi aktibong nakikilahok ang mga miyembro ni Roel sa paggawa ng  

  kanilang pangkatang-gawain. 
 

     _______ 14. Tumutulong lamang si Selena sa gawain ng pangkat kapag nariyan ang 
  kanilang lider. 

 

     _______ 15. Tinatama ni Athea ang maling gawain ng kanyang miyembro. 
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Aralin 
1 

Ang Mapanagutang Pamumuno 
at Pagiging Tagasunod 

 

Sa araling ito ay mahihinuha mo na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin 

bilang lider at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa 

mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. 

Tatalakayin din sa araling ito ang mga angkop na kilos ng lider at tagasunod upang 

mapaunlad ang sariling kakayahan.  

 

Balikan 

Panuto: Hanapin sa Hanay B ang mga angkop na kahulugan ng mga salitang 

nasa Hanay A. Isulat ang tamang letra ng sagot sa patlang bago ang bilang. 

 

Hanay A      Hanay B 

______ 1. Lider      A. Nagbibigay ng inspirasyon at  

______ 2. Tagasunod         direksyon. 
______ 3. Pamumunong Inspirasyunal   B. Modelo ng isang samahan 

______ 4. Pamumunong Adaptibo    C. May mataas na antas ng  

______ 5. Pamumunong Transpormasyunal       pagkilala sa sarili 
        D. Kasapi ng pangkat 

        E. Umaalalay bilang isang  
                                                                                      mentor upang magkaroon ng   

                                                                                      sapat na kaalaman ang                
                                                                                      kanyang kasamahan 

 
 

 

 
Tanong: 

 

 Ano ang pagkakaiba ng lider at tagasunod? 

 

 Ano ang pagkakaiba ng Pamumunong Inspirasyunal, Pamumunong Adaptibo at 

Pamumunong Transpormasyunal? 
 

 Ano – ano ang mga katangian ng adaptibong lider? 

 

 Mahalaga bang magkaroon ng tibay at lakas ng loob ang isang lider? 
Pangatwiranan. 
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 Sa isang samahan, ang lider at tagasunod ay inaasahang magampanan 

ang kani-kanilang mga tungkulin. Ang pagpapakita ng respeto, suporta, at 

pagtutulungan ay ilan lamang sa mga katangian na dapat taglayin ng lider o tagasunod 

upang maipamalas ang inaasahang mga kilos. Mga kilos na magpapatunay na ikaw ay 

nagpakita ng kahusayan sa pamumuno o pagsunod sa mga tungkulin. Dapat nating 

isaalang-alang na ang ating pag-unlad bilang isang mapanagutang tagasunod ay 

maaaring magdulot ng malaking responsibilidad sa ating mga balikat – ito ang pagiging 

isang lider. 

Gawain 1 

Sino ba ang nakikita ninyo sa larawan? Kilala 
ba ninyo ang taong ito? Nagagampanan ba niya ang 

kanyang mga tungkulin sa lipunan?  
 

Marahil ang lahat sa atin ay nakakikilala na sa 

kanya. Siya ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas – 

Rodrigo “Roa” Duterte, upang mas lalo natin siyang 

makilala ay magkakaroon muna TAYO ng maikling gawain. 

 
 

     
 https://www.google.com/search?q=duterte&source=lnms&tbm= 

sch&sa=X&ved=2ahUKEwiYj_TG2YTyAhXLP3AKHbWZBesQ_AU 

oAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600# imgrc=I6qmoZmydY1oNM 

 

Panuto: Gamit ang graphic organizer sa ibaba, IKAW ay inaasahang magtala ng 

mga gampaning kanyang napagtagumpayan bilang isang lider at ibigay 
kung ano ang naging epekto nito sa pakikipag-ugnayan niya sa mga 

Pilipino. 
 

Pero bago kayo magsimula, AKO muna ang magbibigay ng halimbawa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tuklasin 

Mga Gampaning Napagtagumpayan ni 

Pangulong Duterte 

 

     Nakapagbigay ng libreng 

edukasyon sa 

pampublikong  paaralan 

       Nagkaroon ng malaking suporta at tiwala ang mamamayang 

Pilipino na kayang gampanan at isagawa ng ating Pangulo ang lahat ng 

platapormang kanyang ipinangako sa bansang Pilipinas. 

Naging ugnayan sa kapwa 

https://www.google.com/search?q=duterte&source=lnms&tbm=
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Ngayon, IKAW na naman ang gagawa. 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik para sa Pagsagot sa Gawain 

Kraytirya/ 

Batayan 

Napakagaling 

(5 puntos) 

Magaling 

(3 puntos) 

Di- gaanong 

magaling 

(2 puntos) 

Nilalaman Sapat at tamang 

mga impormasyon 

ang inilahad 

Tamang mga 

impormasyon ang 

inilahad ngunit hindi 

sapat 

May iilang maling 

impormasyon ang 

inilahad 

Organisasyon Maayos at malinaw 

ang pagkakabuo ng 

mga ideya 

Hindi gaanong 

maayos at malinaw 

ang pagkakabuo ng 

mga ideya 

May kalabuan ang 

pagkakabuo ng mga 

ideya 

 

 

 

 

 

Mga Gampaning Napagtagumpayan ni 

Pangulong Duterte 

 

Naging ugnayan sa kapwa 
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Panuto: Gamit ang mga larawan, pagmasdan at bigyang-puna ang ipinamamalas na 
kilos ng lider at mga tagasunod. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng dalawang 

larawan? Nararapat ba ang mga ipinapakitang mga kilos? Itala ang inyong 

sagot sa loob ng kahon. 
 

 
UNANG LARAWAN    IKALAWANG LARAWAN 

 

              
 
 

 

AKO muna ang magbibigay ng unang halimbawa 
 

UNANG LARAWAN PANGALAWANG LARAWAN 

        

       Ang ipinapakitang kilos ng lider at 
tagasunod ay nagpapatunay na may  

magandang ugnayan sa samahan na 
magbibigay-daan upang mas madaling 

masolusyunan ang mga suliranin. 

         

        Ang ipinapakitang kilos ng lider sa 
kanyang tagasunod ay nagpapatunay na 

ang samahan ay hindi maayos na 
napamumunuan sapagkat hindi 

magawang maging modelo ng lider. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Suriin 
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1. Ano ang maaaring maidudulot ng lider sa pangalawang larawan sa 
kanyang mga tagasunod? Magkakaroon ba ng pagkatuto ang mga 

miyembro sa pinapakitang kilos ng lider? Pangatwiranan. 
2. Batay sa unang larawan, nakatutulong ba ang ipinamamalas na kilos ng 

lider sa kanyang pag-unlad bilang namumuno ng pangkat? 

3.  Bilang isang lider, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng iyong 

miyembro? 

 

 

Pagyamanin 

 

 

 Sa bahaging ito, palawakin natin ang iyong kaalaman at pag- unawa tungkol sa 

pagiging isang mapanagutang lider at tagasunod. 
 

Gawain 1 
 

Panuto: Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang mga salita na dapat 
taglayin ng isang mapanagutang lider o tagasunod. Pagkatapos, sagutin ang 

mga tanong sa ibaba. 
 
 

1. lawati – 

2. balesponser – 
3. kotentmmi – 
4. sakal gn lobo – 

5. sportau – 
 

 
 

 
Tanong:  

 
1. Ano  ang kaugnayan ng mga salitang ito sa isang lider o tagasunod? 
2. Mahalaga bang magkaroon ng ganitong mga katangian ang isang lider o  

    tagasunod? Pangatwiranan. 
3.Paano mo tataglayin ang ganitong katangian? 

 
 

 
 

 
 

Panuto: Suriin natin ang mga gampanin ng isang mapanagutang lider at   
     tagasunod sa tulong ng mga katanungan sa ibaba. 
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Gawain 2 

 
 Ngayong alam mo na ang mga katangian na dapat taglayin ng mga lider at 

tagasunod, IKAW ay inaasahang magtala ng mga angkop na kilos ng isang 
mapanagutang lider at tagasunod sa samahan gamit ang Bubble Quote Graphic 

Organizer na nasa ibaba. Pero bago iyan, AKO muna ang magbibigay ng unang 
halimbawa 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

Ngayon, IKAW na naman ang magbibigay ng mga angkop na kilos na kailangang 

ipamalas ng isang lider at tagasunod. Magtutulong-tulong TAYO upang mapunan 

ng angkop na sagot ang Bubble Quote 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nangunguna sa 

gawain ng 

pangkat 

Marunong 

makipag- 

komunikasyon 

Nakikinig sa opinyon 

o ideya ng mga 

miyembro 

Nag-iisip sa 

ikauunlad 

ng pangkat 

 

Angkop na Kilos 

ng Lider 
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Rubrik sa Pagsagot sa Bubble Quote 

 

5 puntos 4 puntos 3 puntos 
NILALAMAN 
Malinaw at nakatala ng 4 

na inaasahang kilos ng 
lider at tagasunod. 

 
Malinaw ngunit nakatala 

lamang ng 3 inaasahang 
kilos ng lider at tagasunod. 

 
Hindi malinaw at nakatala 

lamang ng 1-2 inaasahang 
kilos ng lider at tagasunod. 

ORGANISASYON 
Maayos at malinis na 
itinala ang inaasahang mga 

kilos ng lider at tagasunod 

sa bubble quote. 

 

Hindi gaanong maayos at 

malinis na itinala ang 
inaasahang mga kilos ng 

lider at tagasunod sa 
bubble quote. 

 

Walang kaayusan at 

kalinisan sa pagtala ng 
inaasahang mga kilos ng 

lider at tagasunod sa 
bubble quote. 

ISTRUKTURA NG SALITA 

Wasto ang lahat ng gamit 
ng salita. 

 

May 1-3 maling gamit ng 
salita 

 

Maraming maling gamit ng 
salita. 

 

 

 

 

 

Angkop na Kilos 

ng Tagasunod 
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Isaisip 
 

Ang pagtutulungan ng isang lider at mga tagasunod ay magandang indikasyon 

ng pagtatagumpay ng pangkat. Ito rin ay maghahatid ng matatag na ugnayan at 

magandang relasyon sa isa’t-isa. Ang pagkakaroon ng di maayos na ugnayan sa pagitan 

ng lider at tagasunod ay maaaring makahadlang sa pagkamit ng layunin ng pangkat. 

Kaya’t mahalagang maipamalas ang pagiging tapat sa paglilingkod, pagkakaroon ng 

konsensya sa paggawa ng mga responsibilidad at pagpapakita ng kabutihan sa mga 

kasapi ng pangkat upang magtagumpay at umunlad ang kanya-kanyang kakayahan. 

Ang kaunlaran ng ating lipunan ay nakasalalay sa atin bilang mga mamamayan, 

marapat na tayo’y maging ulirang tagasunod upang makamit ng ating lipunan ang 

tugatog ng tagumpay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa 

  
IKAW, bilang isang lider o tagasunod marapat na alam mo ang mga angkop na 

kilos na dapat ipamalas sa isang samahan dahil ito ang makatutulong sa iyong pag-
unlad na lubos na mapakikinabangan ng ating lipunan. 

 

Panuto:  Basahin ang bawat sitwasyon na kinakaharap ng isang lider at tagasunod.    

Lagyan ng           ang bilang na sa palagay mo ay angkop na kilos ng lider o  
tagasunod. Kung sa tingin mo ay hindi, IKAW ay maglalagay ng ekis (x) at   

magbibigay ng payo sa nararapat na ikilos ng lider o tagasunod. 
 

 

Mahalagang Aral: 
 

          Bawat isa sa atin ay nakaranas ng maging isang lider at tagasunod ng 
isang pangkat. Sa pamamagitan nito ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na 

maipamalas ang ating sariling kakayahan sa pangunguna o pagsunod sa mga 

tungkuling inatas para sa atin. Naipaparamdam din natin ang ating 
pagmamahal sa kapwa dahil sa patuloy na paggabay at paglilingkod sa kanila. 

Ang patuloy na pagsunod sa mga gawain at pagtulong sa kapwa na maihatid sa 
tamang direksyon ay magandang senyales na ikaw ay namumuhay bilang isang 

mabuting nilalang. Mahalagang tandaan na ang pagganap sa gampanin ng 
mapanagutang lider at tagasunod ay isang magandang halimbawa ng pagiging 

responsableng mamamayan na nangangahulugang, ikaw ay magkaroon ng 
makabuluhang buhay sa lipunan. 
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Bago ka sasagot, AKO muna ang magbibigay ng unang halimbawa upang magiging 

madali para sa inyo ang ating gawain. 
 

     x         Lubos na ikinalungkot ni Diana ang pagkakahalal sa kanya bilang lider ng  

pangkat.Hindi niya nagustuhan ang pagtatalaga ng kanyang guro sa posisyong 
ito. Para sa kanya, ito ay isang malaking responsibilidad na hindi niya kayang 

gawin. Kaya nakipagpalitan na lamang siya ng posisyon sa kanyang miyembro.  

 
Sagot :   Ang pagtatalaga kay Diana bilang isang lider ng pangkat ay nagpapatunay  

          na siya ay nakitaan ng angking kakayahan ng kanyang guro na mamuno. Kaya,  
nararapat lamang na tanggapin niya ang inatas na responsibilidad at subukang  

gampanan ang tungkulin bilang isang lider. 
 

______ 1. Matapos ibigay ni Bb. Kim ang mga paksang iuulat ng klase, ang mga  

miyembro sa grupo ni Noel ay agarang lumapit sa kanya at nakipag-ugnayan  
sa  magiging tungkulin nila sa pangkat. 

 
______ 2. Hindi ikinatuwa ni Allan ang hindi pakikinig ng kanilang lider na si Ivana sa  

ibinigay niyang opinyon tungkol sa masamang epekto ng Mobile Legends, kung  
kaya’t hindi na nito naisipang tumulong sa gawain ng pangkat. 

 

______ 3. Pinangunahan ni Russel ang kanilang lider sa pagbibigay ng solusyon sa  
mga isyung kinakaharap ng kanilang pangkat. 

 
______ 4. Nakipagtulungan ang mga miyembro ng natalong kupunan sa  

pagsasakatuparan ng mga adbokasiyang inilatag ng panalong kupunan sa SSG  
eleksyon. 

 
 ______ 5. Bilang isang lider, hinahayaan lamang ni Ruby na kumilos ang kanyang  

mga kasapi  sa paghahanda sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.  

 

 

Tayahin 

Panapos na Pagtataya (Post Test) 

 
A. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Maghinuha sa mga 

ipinapakitang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang isang lider at 

tagasunod. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. 

 

______ 1. Sa panahon ng pandemyang Covid-19, ang Pangulo ng Pilipinas ay  

nagpatupad ng General Community Quarantine upang mapigilan ang pagkahawa 

ng mga tao. Ano ang nararapat na gawin ng mga Pilipino? 

 
a. Susunod sa ipinapatupad na ECQ at social distancing. 
b. Lumabas ng bahay at ipagpatuloy ang trabahong ginagawa sa araw-araw. 
c. Magsuot ng mask at magroad trip gamit ang iyong motor. 

d. Magpanic buying upang hindi na lumabas ng bahay. 
 

______ 2. Ikinagagalak ng mga mamamayan ng Barangay Maingat ang pahayag ng   
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kanilang Alkalde o Mayor sa isang panayam na sila ay nasa estado na ng  

Covid – Free. Ito ay nagpapatunay na ang mga mamamayan ay________? 
 

a. Maayos at maingat na sumunod sa mga tagubilin ng kanilang Alkalde o 
Mayor. 

b. Palagi silang nagsusuot ng face mask. 
c. Taos –pusong nagdasal na tulungan sila ng Maykapal na gawing ligtas ang 

kanilang lugar kasabay ng kanilang tamang disipilina sa pagsunod sa batas. 

d. Hindi lumabas ng bahay ang mga mamamayan sa loob ng dalawang buwan. 
 

______ 3. Si Josephine ay nahalal bilang Presidente ng kanilang organisasyon na  
naglalayong tulungan ang mga batang lansangan na makapag-aral. Bilang  

lider, naisipan niyang gumawa ng “fund raising” upang makakuha ng pondong  
susuporta sa kanyang programa. Nararapat ba ang ipinakitang kilos ni  

Josephine? 

 
a. Oo, dahil ang isang lider ay nangunguna sa paghahanap ng solusyon sa isang 

suliranin. 
b. Oo, dahil makatutulong ang perang kanyang malilikom sa mga kabataan at 

sa kanyang pamilyang naghihirap. 
c. Hindi, dahil may pondo ang gobyerno para sa mga batang walang edukasyon. 

d. Hindi, dahil walang kakayahan si Josephine na mamahala ng isang 
organisasyon. 

 

______ 4. Sa tuwing napagsasabihan ng guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao ang     
          pangkat ni Richard na tumahimik dahil sa ginagawang ingay ng mga miyembro,  

siya ay tumatayo at tinataasan ng boses ang mga ito. Nararapat ba ang 
ipinakitang kilos ni Richard? 

 
a. Oo, dahil ang kanyang sigaw ay makapagpapagising  sa tulog na isipan ng 

mga miyembro. 

b. Oo, dahil mas maririnig ng mga miyembro ang nais ipagawa ng kanilang lider. 
c. Hindi, dahil ang pagsigaw ay magdudulot lamang ng negatibong pagtingin ng 

mga miyembro sa kanilang lider. 
d. Hindi, dahil kailangan niya pa ng maraming estratehiya sa pagpapatahimik 

sa kanyang mga miyembro. 
 

______ 5. Ang bansang Amerika ay nananatiling may pinakamataas na naitalang kaso  
ng mga nahahawa at namamatay sa Covid-19  araw-araw. Ito ay nagpapahiwatig 

na ___________________. 

 
a. Hindi matigas ang ulo ng mga mamamayan sa bansang ito. 

b. May problema ang mga mamamayan sa pagsunod sa mga inilatag na 
solusyon ng pamahalaan. 

c. Walang ginagawa ang kanilang lider upang sugpuin ang sakit na Covid – 19. 
d. Hindi sapat ang kaalaman ng mga  mamamayan sa sakit na Covid-19. 

 

______ 6. Pinagsabihan ni Tristan ang kanyang mga miyembro na maging bukas sa  
pagpapahayag ng damdamin at ideya. Ang paraang ito ay makatutulong sa  

______________. 
a. Pagpapatibay ng ugnayan sa samahan. 

b. Pagkakaroon ng kritikal na kaisipan 
c. Pagtataguyod ng tiwala sa kakayahan 

d. Pagkakaroon ng komitment. 
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______ 7. Ang isang mapanagutang lider at tagasunod ay marapat na ________. 
 

a. Maging huli sa lahat ng pagpupulong. 
b. Maging handa sa mga pagtitipon. 

c. Umiwas sa suliranin ng pangkat. 
d. Magbingi-bingihan sa iniatang na tungkulin. 

______ 8. Paano mo mapapaunlad ang iyong sarili bilang isang tagasunod? 
 

a. Ipaubaya ang lahat ng gawain sa lider dahil ito ang kanyang tungkulin. 

b. Magpakita ng motibo na hindi ka umaayon sa mga tungkuling iniatang sa iyo 
upang hindi ka na bigyan ulit ng mga gawain. 

c. Tumulong sa abot ng iyong makakaya sa gawain ng pangkat upang makamit 
ang layuning minimithi. 

d. Lumiban sa tuwing may gagawing mga programa ang samahan. 
 

______ 9. Ang pagkilala sa potensyal ng bawat kasapi at pagkilala sa awtoridad ng  

lider sa paggawa ng desisyon ay nagpapakita ng pagiging _____________. 
 

a. Responsableng lider at tagasunod 
b. Masunuring lider at tagasunod 

c. Matulunging lider at tagasunod 
d. Mapanagutang lider at tagasunod 

 
______ 10. Nagiging makabuluhan ang pagiging lider at tagasunod sa pamamagitan ng  

 sumusunod maliban sa: 

 
a. Pagiging tapat sa paglilingkod sa pangkat. 

b. Pagkakaroon ng konsensya sa paggawa ng hindi ikabubuti ng pangkat. 
c. Pagpapakita ng pagtutulungan sa pagsulong ng mga layunin ng samahan. 

d. Pagiging bulag at pipi sa maling gawain ng mga kasamahan. 
 

 
B. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang 

TAMA kung naisasagawa ng isang lider at tagasunod ang mga angkop na kilos 

na magpapaunlad sa kanilang kakayahan at MALI naman kung hindi.  
 

_______ 11. Isinumbat ni Marina sa kanyang mga kasamahan ang pagkakaroon ng  
maliit na iskor sa ginawang pangkatang-gawain dahil sa kakulangan ng  

kooperasyon ng mga ito. 
 

_______ 12. Nililinang ni Greg ang kanyang kakayahan sa trabaho sa pamamagitan  

ng pagtupad sa kanyang mga gawain sa pangkat. 
 

     _______ 13. Binibigyan ng pagkakataon ni Roberto  ang kanyang mga kasapi na  
gumawa ng plano sa pangkat upang subukin ang kanilang kakayahan. 

 
     _______ 14. Aktibong nakilahok sina Arianne, Tayler, Katarina Simon, at  Christina  

sa programang “Kabataan Makipagtulungan tungo sa Magandang 
Kinabukasan” upang makakuha ng kaalaman na magagamit sa  

pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pangkat. 

 
     _______ 15. Tinanggap ni Jessa ang malaking hamon na maging Presidente ng  

kanilang seksyon matapos italaga ng kanyang mga kaklase. 
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Karagdagang Gawain 
 

 

Panuto: Magbigay ng sariling karanasan sa pagiging lider at tagasunod. Ilahad ang 

ginawang gampanin at naging ambag sa samahan. Isulat ang paglalahad sa isang 

buong papel. 

 

Rubrik para sa Paglalahad ng Sariling Karanasan sa Pagiging Lider at Tagasunod 

5 puntos 4 puntos 3 puntos 

NILALAMAN 
Malinaw ang inilahad na 

karanasan bilang lider at 
tagasunod 

 
Malinaw ngunit hindi 

inilahad ang karanasan 

bilang lider at tagasunod. 

 
Hindi inilahad na 

karanasan bilang lider at 
tagasunod. 

ORGANISASYON 
 

Maayos na inilahad ang 

mga ideya. 

 

Hindi gaanong maayos 
Maayos na inilahad ang 

mga ideya. 

 

Walang kaayusan 
sa paglalahad ang mga 

ideya. 

ISTRUKTURA NG SALITA 
Wasto ang lahat ng gamit 

ng salita. 

 
May 1-3 maling gamit ng 

salita 

 
Maraming maling gamit 

ng salita. 
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Susi sa Pagwawasto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggunian 

 

Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul ng Mag-aaral p. 195-226

Paunang Pagtataya 

A. 

1.b 
2.b 

3.b 
4.a 

5.d 
6.d 

7.c 

8.a 
9.a 

10.b 
 

B.  
11.MALI 

12.TAMA 

13.MALI 
14.MALI 

15.TAMA 
 

 
                      

                                                                   

Panapos na Pagtataya 

 

1.a 

2.c 
3.a 

4.c 
5.b 

6.a 
7.b 

8.c 

9.d 
10.d 

11.MALI 
12.TAMA 

13.TAMA 
14.TAMA 

15.TAMA 
 

 

 

 



 

 

 

 

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 (MELCs) ng Kagawaran ng Edukasyon. Iyo 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. Mahigpit naming hinihimok ang anumang puna, 

komento at rekomendasyon. 

 
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 

 
 

Department of Education – SOCCSKSARGEN Learning Resource 

Management System (LRMDS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 

 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

 




