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Edukasyon sa Pagpapakatao– Ikawalong Baitang  

Alternative Delivery Mode  

Modyul 7: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod  

Unang Edisyon, 2020  

  
 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon 

ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, 

kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda 

ng akda kung ito ay pagkakakitaan. 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 

modyulna 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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Kaakibat ng posisyon ang 

responsibilidad. Sa isang samahan, may 

kinikilala tayong lider at mayroon ding mga 

tagasunod. Kapwa may mga kaakibat itong 

responsibilidad at pananagutan. Sa iyong 

palagay, saan ka napabilang? Isang lider o 

isang tagasunod?   

Sa isang samahan, may itinuturing 

na lider na siyang nangunguna sa pangkat 

at tagasunod na katuwang ng lider sa 

pagganap ng mga gawain. Kapwa may mga 

kaakibat itong responsibilidad.  

Ang lider ang tinitingala ng mga tagasunod dahil nasa kanyang mga kamay 

ang kapangyarihan. Kapangyarihan na dapat gamitin sa tamang paraan.  

Bilang   isang   lider, nararapat na gumawa ng maayos at naaayon sa batas. 

Nararapat din na gampanan niya ang kanyang tungkulin nang bukal sa loob at 

hindi iniisip ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng 

nakararami dahil sa kanyang mga kamay nakasalalay ang tagumpay ng pangkat.  

  
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na 

kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:  

a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at 

tagasunod.  

b. Nasusuri ang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na 

nakasama, naobserbahan o napanood.

 

 
Alamin 
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Paunang Pagtataya (Pretest):  

A. Panuto: Tukuyin ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. 

Lagyan ng tsek (✓) ang patlang bago ang bilang kung ito ay katangian ng isang 

mapanagutang lider at tagasunod.  

 

_____1. Hindi siya gagawa ng ikasisira ng kanyang pangalan at ng kanyang pagkatao.  

_____2. Ang pagiging lider o namumuno ay isa sa pinakamadaling  gawain.  

_____3. Aktibong nakikilahok sa mga gawain upang makamit ang layunin ng pangkat 

        na kanyang kinabibilangan.  

_____4. Nagpapakita ng mabuting pag-uugali.  

_____5. Ang bawat lider ay naghahangad ng mabuti para sa kanyang    nasasakupan. 

_____6. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang tagumpay ng   pangkat.  

_____7. Inuuna ang sarili bago ang nasasakupan.  

_____8. Nakikipag-inuman sa mga barkada.  

_____9. Nakikilahok sa mga gawain sa komunidad. 

_____10. Nagsisikap na magiging matagumpay ang mga proyekto ng pangkat.  

  

B. Panuto: Suriin ang sitwasyon na nagpapakita ng katangian ng mapanagutang lider 

at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood. Isulat ang titik ng tamang 

sagot sa patlang.  

Si Riche ay naging pinuno ng pangkat dahil sa angking kakayahan na taglay 

nito. Siya ay kumikilos kasama ang kaniyang mga kasapi upang malaman ang 

kinakailangang pagbabago para sa tagumpay ng kanilang pangkat. Nagpapakita siya 

ng motibasyon at sigla sa pagtatrabaho na nagbibigay din ng inspirasyon sa mga 

kasapi na gampanan ang kanilang tungkulin. Kinikilala niya ang lakas at kahinaan 

ng mga tagasunod upangmaibigay ang mas akma na gawain para dito. Naging 

matagumpay ang kanyang pangkat sa kaniyang pamumuno.  

______11. Anong katangian ang ipinakita ni Riche?  

  A. Pagbibigay halaga sa kanyang pamumuno  
  B. Pagbibigay ng inspirasyon sa mga kasama ng pangkat  

  C. Pagpapanatili sa karangalan ng isang pangkat  
  D. Pag- aangat sa uri ng buhay sa kanyang nasasakupan  

________12. Anong katangian ng tagasunod ang ipinapakita sa sitwasyon?  

  A. Maaasahan at gumagawa ng aksiyong tugma sa ipinapagawa ng lider  

  B. Maaasahan at kinikilala ang galing bilang tagasunod.  
  C. Masunurin at nagpapakita ng interes sa sariling gawain  

  D. Masunurin at nagtataglay ng katangian para maging lider  
 

  

 
Subukin 
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_______13. Alin sa mga sumusunod ang katangian na taglay ni Riche na nagustuhan 

ng    kanyang mga kasapi?  

  

  A. Mabait, masipag at marunong pumili ng kasapi na dapat isali sa   pangkat  

  B. Pagiging matapat, maunawain at may kakayahang maging lider sa lahat 
ng         pagkakataon  

  C. Makatarungan, masigla at inaako ang mga gawain upang siguradong      

      maayos ang resulta  
  D. Maaasahan, matalino at marunong magpahalaga sa kanyang miyembro  

 ________14. Nagiging makabuluhan ang pagiging lider at tagasunod sa pamamagitan 
ng         mga sumusunod, maliban sa:  

 
  A. Pagkakaroon ng kritikal na pag- iisip  

  B. Pagtataguyod na makamit ang layunin ng pangkat  
  C. Pagiging magalang at makatarungan sa pakikipag- ugnayan sa iba  

  D. Pagiging matapat, maunawain at kayang magbigay ng inspirasyon sa iba  

  
_______15. Ano ang nililinang ng isang tagasunod kung paiiralin niya ang isang 

tamang       konsensiya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga gawain 
at   pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa?  

 
  A. Pakikipagkapwa    C. Kakayahan sa trabaho  

  B. Pagpapahalaga    D. Kakayahang mag- organisa  
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Aralin 

7  

Ang Mapanagutang  

Pamumuno at Pagiging 

Tagasunod  

  

 Sa araling ito ay makikilala mo ang mga tungkulin at katangian ng isang lider at 

tagasunod. Tutukuyin din sa araling ito ang kahalagahan ng pagiging  mapanagutang 

lider at tagasunod. Susuriin ang mga katangian ng mapanagutang lider at tagasunod 

na nakasama, naobserbahan o napanood.  

  

  

 

 
Balikan 

 

Ano ang ipinakikita ng mga larawang ito?  

  

  

 
  

Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng emosyon.  

  1. Anong emosyon ang ipinakikita sa unang larawan?  

  2. Ano naman ang ipinakikita sa pangalawang larawan?  

 

 

 

1   2   
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Tuklasin 

 

   Ang pagiging lider o namumuno ay isa sa 

pinakamahirap na tungkulin. Kaakibat nito ang 

napakalaking responsibilidad. Maraming mga 

pagsubok na kailangang lutasin at bigyang solusyon. 

Bilang isang lider, dapat ay bukas ang iyong isipan 

para sa mga pangangailangan ng iyong 

nasasakupan.  

  Ang bawat lider ay naghahangad ng 

mabuti at positibong pagbabago na kailangan 

niyang maisakatuparan para sa kanyang 

nasasakupan. Kumikilos siya sa tamang paraan at 

higit sa lahat, isinaalang-alang niya ang iba sa halip 

na ang kanyang  pansariling kagustuhan.  

Isang malaking hamon ang pagiging lider. Kailangan niyang maging isang 

mapanagutang pinuno at mabuting tagasunod. Bilang isang lider, hindi siya gagawa 

ng ikasisira ng kanyang pangalan at ng kanyang pagkatao.  

  

Bilang tagasunod, may mga katangian din itong dapat taglayin:  

1. Ulirang tagasunod. Aktibong nakikilahok sa mga gawain upang makamit ang 

layunin ng pangkat na kanyang kinabibilangan.  

2. Matalino sa pagpili ng lider. Isang lider na nakagagawa ng mga gawain na 

nakabubuti sa pangkat.  

3. Tapat na naglilingkod. Gumagawa ng gawain na ipinatutupad ng lider upang 

makamit ang layunin ng pangkat.  

4. Maaasahan. Nagpapamalas ng kakayahan sa paggawa ng mga gawain na 

nakatutulong sa pangkat upang makamit ang layunin   nito.  

5. Nagpapakita ng mabuting pag-uugali. Nag-iimpluwensya sa ibang miyembro na 

makiisa at sumunod sa lider. Nagtutulak ito sa pangkat na maging produktibo 

at makabuluhan sa lipunan na kanyang kinabibilangan.  

  

  

Mga tanong:  

  
1. Ikaw ba ay may mga katangian ng isang mapanagutang lider? Ipaliwanag. 

2. Paano mo maituturing ang iyong sarili bilang isang mapanagutang lider at 

mabuting tagasunod?  
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Gawain 1  

Panuto: Gamit ang “cloud callout diagram”, magtala ng salita o grupo ng mga salita 

na naiuugnay mo sa salitang LIDER at TAGASUNOD.  

  
  

  
Ako ay magbibigay sa inyo ng isang sagot na magsisilbing halimbawa at Tayo ay 

sabay- sabay na sasagot sa mga naiwang “cloud callout”.  

  

 

Mga Tanong:  

1. Mula sa mga sagot mo sa gawain, ano-ano ang pagkakaiba sa mga tungkulin ng 

lider  at tagasunod?  

2. Bakit magkakaiba ang mga tungkulin ng isang lider at ng mga   tagasunod?  

  

  

  

Rubriks para sa pagpapaliwanag:  

  

Kraytirya/  

Batayan  

Napakagaling  

(5 puntos)  

Magaling 

(3 puntos)  
Di- gaanong magaling  

(2 puntos)  

Nilalaman  May limang 

impormasyon ang 

inilahad  

May tatlo o apat 

naimpormasyon ang 

inilahad ngunit hindi 

sapat  

May isa o  

dalawangimpormasyon  

ang inilahad  

Organisasyon  Maayos at malinaw 

ang pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  

Hindi gaanong maayos 

at malinaw ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  

May kalabuan ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  
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Suriin ang sitwasyon:  

          Si Anton ay naging pangulo ng isang paaralan. Naniniwala siya batay sa 

kanyang karanasan na dapat kilala ng pinuno ang kanyang nasasakupan, may 

pangitain siya o vision at mahigpit na kalaban ang katiwalian (corruption). 

Pinaglalaanan niya ng panahon araw-araw na magtungo sa mga silid-aralan, 

palikuran, tinitingnan niya nang maayos ang mga pasilidad at buong bakuran ng 

paaralan, nakikipanayam siya sa mga mag-aaral, professor, kawani at mga 

manggagawa. Dahil dito nakilala niya ang lahat na uri ng tao na kanyang 

pinaglilingkuran. Nakita niya ang tunay  na kalagayan  ng paaralan, kung anu-ano 

ang mga dapat isasaayos, kung  sino  sa mga kawani,  guro  at  pati na mga karaniwang 

mangagawa ang tunay na nagtratrabaho, nagkukunwari at higit sa lahat ang mga 

tamad. Napag-alaman din niya kung ano pang mga bagay ang dapat gawin bilang 

lider. Lahat ng ito ay nakatulong nang malaki sa pagbibigay ng mga desisyon. Sa 

pamamagitan ngpakikihalubilo at pakikisama sa lahat ng mga mag- aaral    at kawani 

ng paaralan na naging ugnayan niya na  ngayon ay napalagyan ang paaralan  ng 

libreng INTERNET ACCESS, modernong pasilidad tulad ng air-conditioned  

classrooms, library, cafeteria, hi-tech equipment at iba pa.  

Panuto: Pumili ng dalawang katangian na ipinakita ni Anton sa sitwasyon at magbigay 

ng paliwanag:  

a. Kahandaan  na makipagsapalaran  

b. Pagkakaroon ng positibong pananaw  

c. Kahusayan sa pagpaplano at pagpapasya  

d. Pagkakaroon ng tiwala sa kakayahan ng iba  

e. Pagbibigay ng inspirasyon sa kasama ng pangkat  

f. Kakayahang maglingkod at tugunan ang pangangailangan ng kapwa  

g. Kakayahang tukuyin ang suliranin at magsagawa ng isang gawaing lulutas   dito  

h. Patuloy na paglilinang ng kaalaman at kasanayan ng mga kasama sa pangkat 

upang patuloy na umunlad  

 

Rubriks para sa pagpapaliwanag:  

Kraytirya/ 

Batayan 

Napakagaling 

(5 puntos) 

Magaling (3 

puntos) 

Di- gaanong magaling 

(2 puntos) 

Nilalaman  May limang 

impormasyon 

ang inilahad  

May tatlo o apat na 

impormasyon ang 

inilahad ngunit hindi 

sapat  

May isa o dalawang 

impormasyon ang 

inilahad  

Organisasyon  Maayos at 

malinaw ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng 

mga ideya  

Hindi gaanong maayos at 

malinaw ang pagkakabuo 

at pagkakalahad ng mga 

ideya  

May kalabuan ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  

 

 
Suriin 
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Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng 

mga karaniwang pangyayari sa isang pangkat habang ginagampanan ang nakaatang 

na gawain sa kanila. Sa bawat sitwasyon ay kailangan ninyong punan ang kahon 

batay sa hinihingi nito. Sa letrang A. Uri ng Pamumuno (inspirasyunal, 

transpormasyonal at adaptibo) B. Katangian ng Lider at C. Katagian ng  Tagasunod.  

  

A. Uri ng Pamumuno  B. Katangian ng Lider  C. Katangian ng  

Tagasunod  

      

  

        Para mayroon kayong gabay kung ano ang dapat gawin, AKO muna ang gagawa 

para maunawaan ninyo ang gawain.  

Basahin ang sitwasyon:  

        Si Jaselle ay aktibo sa talakayan sa unang araw ng pasukan. Ito ang 

dahilan upang makilala siya at mahirang na pinuno ng klase. Nagbibigay siya ng 

inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang pananalita, hindi lamang sa pormal na 

mga pagtitipon, kundi pati na sa pang-araw-araw na mga usapan. Sinisiguro niya 

ang kabutihan ng lahat ng kanyang mga kasapi. Nagpapakita siya ng 

magagandang halimbawa sa pagtatrabaho upang maging batayan ng mga kasapi 

sa kanilang kilos at   pagpapasya.  

 

A. Uri ng Pamumuno  B. Katangian ng Lider  C. Katangian ng Tagasunod  

Inspirasyunal  • Mabait at matalino  

• Nagbibigay ng inspirasyon  

• Huwaran sa paggawa ng 

mabuti  

• May tiwala sa  lider  

• Kinikilala ang lider  

• Ginagawa  ang  iniutos 

 ng lider  

 

 Naunawaan ba ninyo? Kailangan lang ninyo na suriin ang mga sitwasyon at ibigay ang uri ng 

pamumuno, katangian ng lider at tagasunod.  

  
 Sa pagkakataong ito, TAYO ay magtulungan sa pagsusuri sa sitwasyon. AKO ang magbibigay ng 

sagot sa bahaging letrang A. Uri ng Pamumuno at kayo naman sa bahaging letrang B. Katangian ng 

Lider at letrang C. Katangian ng Tagasunod. Handa na kayo?  

  
 1. Itinalagang maging lider ng grupo si Dennis ng kanyang guro dahil nakitaan ito   ng kakayahan. 

Siya ay may mataas na antas ng pagkilala sa sarili at kakayahang pamahalaan ang sarili. Hindi 

siya kaagad nagagalit sa mga di kanais- nais na nakikita sa pangkat at alam niya kung paano ito 

pamahalaan nang walang masasaktan ng loob. Kahit marami sa kanyang mga kaklase ang ayaw 

 

 

Pagyamanin 
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sa kanya ay nakuha pa rin niya ang loob nito. Sa katunayan nangunguna ang kanilang klase sa 

mga paligsahan.  

A. Uri ng Pamumuno  B. Katangian ng Lider   C. Katangian ng  

Tagasunod  

Ako muna:  

  
Adaptibo  

1. 2.  

3.  

1. 2.  

3.  

 

  

 1. Masunurin at maaasahan si Adelpha sa lahat ng pagkakataon. Ito ang naging 

dahilan upang mahirang siyang lider ng pangkat. Madali siyang makaisip at 

makatuklas ng mga paraan upang makakakuha sila ng malaking puntos. Kaya 

niyang mapamahalaan ang mga di pagkakaunawaan na nagaganap sa kanyang 

pangkat. Tumutulong, nagtuturo at gumagabay siya sa kanyang  mga  kasama  sa  

pangkat. Hindi naging balakid sa kanya ang mga kasama na  may  kahinaan  sa  

isang  bagay dahil alam niya kung ano ang pinakaangkop na trabaho para dito. 

Lahat ng kanyang mga kasama ay binibigyan ng pagpapahalaga. Dahil dito kapwa 

sila nagkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang maabot nila ang 

pinakamataas na potensiyal mayroon sila.  

  

A. Uri ng Pamumuno  B. Katangian ng Lider   C. Katangian ng  

Tagasunod  

Ako muna:  

  
Transpormasyonal  

1. 

2.  

3.  

1. 

2.  

3.  

 

  

Ngayon, alamin natin kung ano ang inyong natutunan sa gawain. Sagutin ang mga 

katanungan: 

1. Ano- ano ang mga katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na dapat sundin?  

2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mapanagutang pamumuno at pagsunod sa 

isang pangkat?  

 

Rubriks para sa pagpapaliwanag:  

Kraytirya/  

Batayan  

Napakagaling  

(5 puntos)  

Magaling     

(3 puntos)  

Di- gaanong 

magaling 

(2 puntos) 

Nilalaman  May lima o higit pang 

impormasyon ang 

inilahad  

May tatlo o apat na 

impormasyon ang 

inilahad ngunit hindi 

sapat  

May isa o dalawang 

impormasyon ang 

inilahad  

Organisasyon  Maayos at malinaw 

ang pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  

Hindi gaanong maayos 

at malinaw ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng mga 

ideya  

May kalabuan ang 

pagkakabuo at 

pagkakalahad ng 

mga ideya  
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  Isaisip  

 
  Ang mapanagutang lider ay may tibay at lakas ng loob lalo na sa paggawa ng 

pagpapasya para sa ikabubuti ng kanyang pangkat. Pantay siya sa pakikitungo ng 

kanyang mga kasapi at may kakayahang lutasin ang anumang problema sa pangkat. 

Iniingatan ang tiwala na ipinagkaloob ng pangkat sa pamamagitan ng pagganap sa 

tungkulin ng may katapatan. Ayon kay Dr. Eduardo Morato (2007), mayroong tatlong 

uri ng pamumuno ang inspirasyunal, transpormasyonal at adaptibo. Ang pamumunong 

inspirasyunal ay nagbibigay ng inspirasyon at direksiyon sa kanyang pangkat. Nakikinig 

at nagtatalaga ng mga gawaing magbibigay ng pagkakataong makapaglingkod sa kapwa. 

Ang transpormasyonal na pamumuno naman ay nakatuon sa pagbabago. Madali siyang 

makatuklas ng magaganda at mabuting pagkakataon upang mas maging matagumpay 

ang kanyang pangkat. May kakayahan siyang gawing kalakasan ang kahinaan at 

nagagamit ang karanasan sa nakalipas, kasalukuyan at hinaharap upang makamit ang 

mithiin ng pangkat. At ang pamumunong adaptibo naman ay may kakayahang 

pamahalaan ang sarili at may mataas na antas sa pagkilala sa sarili na nakatutulong 

upang madaling makakuha ng paggalang at tagasunod.  

  Ang pagiging tagasunod ay may malaking papel dahil hindi nagtatagumpay 

ang isang lider o pangkat kung wala ang mabuting tagasunod. Tungkulin ng tagasunod 

ang magsulong at gumawa ng aksiyong tugma sa ipinapatupad ng lider upang makamit 

ang kanilang iisang mithiin. Tumutulong din siya sa paggawa ng pagpapasya at 

kinikilala niya ang awtoridad ng lider. Alam niya ang limitasyon sa kaniyang mga kilos, 

pagpapahalaga, mga opinyon at pananagutan bilang isang tagasunod.  

 

Tanong:  

1. Sino ang mas mahalaga sa isang pangkat? Ang lider o ang tagasunod? Patunayan.  

 

2. Bakit kinakailangan na marunong ang isang lider na makipaghalubilo sa kanyang 

tagasunod?  
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Sa puntong ito IKAW naman 

ang magpapakita ng galing. Gamitin 

mo ang iyong natutunan batay sa mga naunang gawain.  

 

Panuto: Basahin at unawain ang pahayag, pagkatapos isulat ang katangian ng 

mapanagutang lider at tagasunod.  

  

Sitwasyon  

Katangian  

Lider  Tagasunod  

1. Magkakaroon ng paligsahan tungkol sa Ibong 

Adarna. Naisipan kaagad ni Faith na bilang lider 

kung ano ang pinakamainam na estratehiya upang 

mananalo sila sa  paligsahan.  

    

2. Malapit na ang araw ng paligsahan subalit hindi 

pa rin ganoon ka handa ang grupo ni Andrei. Ito ay 

dahil sa pagkasabay- sabay ng mga gawain. Subalit 

naniniwala pa rin si Andrei na makakaya pa rin 

nilang manalo.  

    

3. Aktibong nagpapasya si William upang 

makatulong sa pagsasakatuparan ng gawain ng 

pangkat.  

    

4. Si Charisse ay tahimik na mag- aaral. Subalit sa 

tuwing nagpupulong o paggawa ng gawain ay 

nagpapakita ito ng katalinuhan at kakayahang 

gumawa kasama ang iba pang kasapi.  

    

  
Mahalagang Aral:  

  

      Sa isang pangkat, nasusubok ang kakayahan mong makipagkapwa,maaaring  

bilang isang lider o bilang isa sa mga kasapi nito. May mga sitwasyon na kaya mong 

mapagtagumpayan at may mga sitwasyong nangangailangan ng makatwirang 

pagpapasiya. Lider ka man o tagasunod, nararapat lamang na gampanan mo ang iyong 

tungkulin dahil nakasalalay sa iyong mga kamay ang tagumpay ng isang samahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isagawa 
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Panapos na Pagtataya (Post Test)  

A. Panuto: Tukuyin ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. 

Lagyan ng tsek (✓) kung ito ay katangian ng isang mapanagutang lider at 

tagasunod.  

______1. Ang bawat lider ay naghahangad ng mabuti para sa kanyang    nasasakupan.  

______2. Nagpapakita ng mabuting pag-uugali.  

______3. Aktibong nakikilahok sa mga gawain upang makamit ang layunin ng  

          pangkat,na kanyang kinabibilangan.  

______4. Ang pagiging lider o namumuno ay isa sa pinakamadaling gawain.  
______5. Hindi siya gagawa ng ikasisira ng kanyang pangalan at ng kanyang pagkatao.  

______6. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang tagumpay ng   pangkat.  

______7. Inuuna ang sarili bago ang nasasakupan.  
______8. Nakikipag-inuman sa mga barkada.  

______9. Nakikilahok sa mga gawain sa komunidad.  

______10. Nagsisikap na magiging matagumpay ang mga proyekto ng pangkat.  

  
B. Panuto: Suriin ang sitwasyon na nagpapakita ng katangian ng mapanagutang lider 

at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood. Isulat ang titik ng tamang 

sagot sa patlang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _______11. Anong katangian ng tagasunod ang ipinapakita sa sitwasyon?  

A. Maaasahan at gumagawa ng aksiyong tugma sa ipinapagawa ng lider  

B. Maaasahan at kinikilala ang galing bilang tagasunod 
C. Masunurin at nagpapakita ng interes sa sariling gawain  

D. Masunurin at nagtataglay ng katangian para maging lider  
 

_______12. Anong katangian ang ipinakita ni Riche?  

A. Pagbibigay halaga sa kanyang pamumuno  

B. Pagbibigay ng inspirasyon sa kasama ng pangkat  
C. Pagpapanatili sa karangalan ng isang pangkat 

D. Pag- aangat sa uri ng buhay sa kanyang nasasakupan  
 

________13. Ano ang nililinang ng isang tagasunod kung paiiralin niya ang isang 

tamang konsensiya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga 

gawain at pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa?  

A. Pakikipagkapwa   C. Kakayahan sa trabaho  

B. Pagpapahalaga   D. Kakayahang mag- organisa  

 

 
Tayahin 

  Si Riche ay naging pinuno ng pangkat dahil sa angking kakayahan na taglay nito. Siya 

ay kumikilos kasama ang kaniyang mga kasapi upang malaman ang kinakailangang 

pagbabago para sa tagumpay ng kanilang pangkat. Nagpapakita siya ng motibasyon at sigla 

sa pagtatrabaho na nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kasapi na gampanan ang kanilang 

tungkulin. Kinikilala niya ang lakas at kahinaan ng mga tagasunod upang maibigay ang mas 

akma na gawain para dito. Naging matagumpay ang kanyang pangkat sa kaniyang 

pamumuno. 
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_______14. Alin sa mga sumusunod ang katangian na taglay ni Riche na nagustuhan 

      ng kanyang mga kasapi?  

A. Mabait, masipag at marunong pumili ng kasapi na dapat isali sa   

pangkat  

B. Pagiging matapat, maunawain at may kakayahang maging lider sa 
lahat ng        pagkakataon  

C. Makatarungan, masigla at inaako ang mga gawain upang siguradong 
maayos ang resulta  

D. Maaasahan, matalino at marunong magpahalaga sa kanyang 
miyembro  

  

_______15. Nagiging makabuluhan ang pagiging lider at tagasunod sa pamamagitan   

ng mga sumusunod, maliban sa:  

A. Pagkakaroon ng kritikal na pag- iisip  

B. Pagtataguyod na makamit ang layunin ng pangkat  

C. Pagiging magalang at makatarungan sa pakikipag- ugnayan sa   iba  
D. Pagiging matapat, maunawain at kayang magbigay ng inspirasyon sa 

  iba  

  

 

Panuto: Gumawa ng “comic strip” tungkol sa isang samahan na nagpapakita ng mga 

katangian ng mapanagutang lider at mabuting tagasunod.  

 

   Rubriks para sa “comic strip”  

Pamantayan  5  4  3  2  

Kaisipan ng 

Komiks  

Buo ang 

kaisipan o diwa 

ng komiks. Ito 

ay nakakaaliw.  

Medyo kulang 

ang kaisipan o 

diwa ng 

komiks.  

Nakalilito ang 

kaisipan o diwa 

ng komiks.  

Hindi buo 

ang 

kaisipan o 

diwa ng 

komiks.  

Gamit ng Wika  Natutukoy ang 

lahat ng 

tamang gamit 

ng wika sa 

usapan ng 

komiks.  

May isa o 

dalawang mali 

sa pagtukoy sa 

gamit ng wika 

sa usapan ng 

komiks.  

May marami- 

raming sa 

pagtukoy sa 

gamit ng wika 

sa usapan ng 

komiks.  

Halos mali 

lahat ang 

ginawang 

pagtukoysa 

gamit ng 

wika sa 

usapan ng 

komiks.  

  

 

  

 

 
  Karagdagang Gawain 
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ESP8Modyul ng Mag-aaral  

 

 
Susi sa Pagwawasto 

Sanggunian 
  

  
  



 

 

  

  

PAHATID-LIHAM  

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng 

Edukasyon, Rehiyong 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  

   




