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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 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 nakaraang aralin ay tinalakay ang halaga ng pakikipagkapwa. Tiyak na 
naunawaan mo na likas sa isang tao ang maghanap ng kapwa na kanyang 
makakugnayan dahil siya ay likas na panlipunang nilalang. Ngunit ang ating ugnayan 
sa ating kapwa ay nagkakaiba ng lalim at lawak. Ang simpleng magkakakilala ay 
maaaring maging malalim na magkaibigan sa hinaharap dahil sa pagsisimula ng mas 
malalim na ugnayan. 

Kaibigan, ito na yata ang hanap ng bawat isa sa atin. Isang taong katuwang sa 
lahat ng bagay lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan. Taong mahalaga at bahagi ng 
buhay natin. Hindi magiging masaya at makabuluhan ang isang tao kung wala siyang 
kaibigan sapagkat kung minsan sa isang tunay na kaibigan siya humuhugot ng lakas 
sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. 

Kumusta ang friends list mo sa facebook kaibigan? Marami na ba sila? Ilan 
kaya sa mga ito ang maituturing mong tunay na kaibigan? Sino kaya sa kanila ang 
nagbibigay kulay ng mundo mo? 

     Ano nga ba ang halaga ng isang kaibigan sa iyo? Bakit mahalagang bumuo ng 
malalim na ugnayan sa isang kaibigan? Paano magkakaroon ng malalim na ugnayan 
sa isang kaibigan? Ito at marami pang ibang tanong ang sasagutin sa aralin na ito. 
Magkakaroon ng malawak at malalim na talakayan ang mararanasan ninyo tungkol 
sa pakikipagkaibigan. 

 
          Matapos ang iyong paglalakbay sa modyul na ito, inaasahang masasagot ang 
mga mahalagang tanong na: Ano ang kabutihang naidudulot ng 
pakikipagkaibigan? Ano-ano ang mga uri ng pakikipagkaibigan ayon kay 
Aristotle? 

 

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang sumusunod na kaalaman, 

kakayahan, at pag-unawa: 
 

1. Natutukoy ang mga taong itinuturing na kaibigan at ang mga natutuhan 
mula sa mga ito. 

 
2. Nasusuri ang pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan 

ayon kay Aristotle. 
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Subukin 
Paunang Pagtataya (Pre- Test) 

 

 

 

A. Panuto:Tukuyin ang mga sumusunod na katangian ng isang kaibigan. Isulat 

ang DEAL kung ito ay nagsasaad ng katangian ng isang tunay na 

kaibigan at NO DEAL naman kung hindi. 

 

  1. Naging maganda ang pananaw ni Linette sa kanyang buhay nang dahil 

sa mga payo ng kanyang kaibigan na si Ruben. 

  2. Matalik na magkaibigan sina Roselle at Carlo ngunit nang mag-away sila 

ay ibinulgar ni Roselle ang lahat ng lihim nito. 

  3. Ang tunay na magkaibigan ay palaging magkatuwang lalong-lalo na sa 

panahon ng kagipitan. 

  4. Naging kaibigan ni Rosela si Nick dahil mayroon siyang 

mapakikinabangan dito. 

  5. Ang katapatan, pagmamahalan at pagiging bukas sa isa’t 

isa ay mahalagang elemento ng pagkakaibigan. 

 

 
B. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng mga uri 

ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Iguhit ang  kung ito ay 

naglalarawan ng pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan,    kung ito 

ay naglalarawan sa pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan at  

kung ito naman ay naglalarawan ng pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. 

 

  6. Pinangaralan ni Lita si Andy dahil sa pangongopya nito ng takdang 

aralin ng kanyang kaklase. 

  7. Mayaman ang pamilya ni Thelma kaya siya kinaibigan ni Roel. 
  8. Masayang-masaya sina Raul at Luisa sa tuwing naglalaro sila ng table 

tennis. 

  9. Hinatid ni Neil si Maria sa kanilang bahay dahil gabi na itong nakauwi 

mula sa kanyang trabaho. 

  10. Sinuhulan ni Mark si Sheryl dahil nagpagawa ito ng proyekto sa 

kanyang aralin. 

  11. Naging kaibigan ni Jerry si Luisa dahil mahilig itong manlibre sa 

kanya ng pagkain tuwing recess. 

  12. Libreng pinaaral ni Mang Juanisto si Lucia sa kanyang pag-aaral 

dahil sa hikahos ang pamilya nito na naging hamon upang lalong 

pagbutihin ang kanyang pag-aaral. 

  13. Magkasundo sa paglalaro ng basketball sina Alex at Ruben. 

  14. Nagbagong buhay si Ronie nang dahil sa suporta at payo ni Marites. 

  15. Kahit working students sina Jessie at Annie ay nakapagtapos sila ng 
kanilang pag-aaral dahil sa pakikipagtulungan nilang dalawa. 
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Mga Tala para saGuro 

 

Aralin 
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   Ang Pakikipagkaibigan 

 

 

 

Sa araling ito ay makikilala mo ang kahulugan at katangian ng isang tunay na 

kaibigan.Mauunawaan mo rin ang kahalagahn ng pagkakaroon ng isang kaibigan. 

Tatalakayin din sa araling ito ang mga uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. 

 

 

 

Balikan 
 

 

 
Handa  ka na ba? Tingnan nga natin kung ano ang iyong natutunan sa huling 
paksang tinalakay. 

 

 
1. Sino-sino ang itinuturing mong kapwa? Gaano sila kahalaga sa iyo at ano ang 
bahaging ginagampanan nila sa iyong buhay? 

2. Kaya mo ba ang mabuhay nang walang kapwa o kaibigan? 
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Taong maaasahan, 

masasandalan o takbuhan. 

(Sagot ng guro) 

KAIBIGAN 

B. Larawan-suri 

 

Tuklasin 
 

 

A. Panuto: Gamit ang “Graphic Organizer” nais kong magbigay ka ng 
sariling pagpapakahulugan sa salitang KAIBIGAN, Uumpisahan KO. 

 

Panuto: Basahin at unawain ang maikling kwento hinggil sa larawan na nasa 

ibaba at sagutin ang mga katanungan. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sagutin: 
 

1. Batay sa kwento paano mo mailalarawan si Samantha bilang  
isang kaibigan?

 

                                  2. Kung ikaw si Samantha, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? 

              3. Sa tingin mo, anong uri na kaibigan si Samantha? 

          Matalik  na magkaibigan sina Samantha at Luis. Isang araw 

napagkaisahan nila na maligo sa dagat bilang selebrasyon sa kaarawan 

ni Samantha. Ngunit sa  hindi inaasahang pangyayari ay nalunod si 
Luis habang naliligo ito. Dali-daling tumawag si Samantha ng tulong at 

inaksiyonan naman agad ito. Sa awa ng Diyos ligtas na naisalba ang 
buhay ni Luis mula sa pagkalunod. 
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Pamantayan sa Pagbibigay Puntos 
RUBRIKS 

 

 

 
KAALAMAN 

Angkop na mga 
impormasyon ang ginamit 
na may kaugnayan sa 
katangian ng kaibigan. 

 
6 puntos 

 
PARAAN NG PAGLALAHAD 

Malikhaing nailahad ang 
konsepto hinggil sa 
katangian ng isang 
kaibigan. 

 
4 puntos 

KABUUAN  10 puntos 

 
 

 
 

 

 

Suriin 
 

 

Gawain 1: Tree of Friends 

Panuto: Gamit ang isang long bond paper, gumuhit ng isang puno na nais ninyo at 
idikit dito ang mga larawan ng inyong mga kaibigan . Ang Tree of Friends 

ay nararapat na naglalaman ng sumusunod na impormasyon: 

 
a. Pangalan ng inyong kaibigan 

b. Mga taglay na katangian 

c. Mga bagay na inyong natutuhan mula sa kanya 

Pamantayan sa Pagbibigay Puntos 

 

 
PAMANTAYAN 

 
Deskripsyon Puntos 

Nilalaman 
May kaugnayan ang nilalaman at kaalamang 
inilahad sa ginawang gawain. 

 

6 

Organisasyon at 

Pagkamalikhain 

Malinaw, malikhain at maayos ang 

pagkasunod- sunod ng mga ideyang 

inilahad. 

4 

Kabuuan: 10 
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Pagkatapos mapakinabangan ni Beth si 
Loraine ay nagawa niya itong siraan sa 
kabila ng kabaitan at tulong nanaibiga 
ynito. Ipinagkalat nito ang lahat ng 
sekretoni Loraine na sa kanya lamang 
niya ipinagkatiwla. 

Isang araw nagkaroon ng matinding problema 
si Roman dahil naulila ito sa ina. Agad 
naman siyang pinayuhan ng kanyang 
mgakaibigan na sina Sette at Alex nahuwag 
sumuko sa mga hamon sa buhay. 
Palagi silang magkasundo kahit na 
magkaiba ang kanilang paniniwala at 
pamumuhay. 

Ipinapakita ng unang larawan ang isang di tunay na kaibigan dahil kahit anong galit o tampo ang 
mararamdaman ng isang tunay na kaibigan hindi niya maaaring gawin ang siraan sa ibang tao ang 
kanyang kaibigan. Samantala ang ikalawang larawan ay ipinapakita nito ang pagmamalasakit ng 
isang tunay na kaibigan. 

Gawain 2: Kaibigan: Tunay nga ba? 

 
Panuto: Sa bahaging ito, hayaan ninyong AKO ang babasa sa maikling kwento na 

nasa larawan. Pagkatapos aysasagutin ang mga katanungan. Sisimulan KO 

sa pagsagot ang unang tanong. 

 

(1) (2) 

 

 
Sagutin mo nga! 

1. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? 

 

 
2. Bakit kaya umiiral ang hindi magandang samahan sa magkakaibigan katulad 

ng nasa unang larawan. 
 

3. Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng katangian ng isang tunay na 
kaibigan? Bakit? 
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RUBRIKS 
 

 

 

 

PAMANTAYAN 

 

 
Deskripsyon 

 

Puntos 

 

Repleksyon 

Ang nilalaman at kaalaman ng sagot ay may 
kaugnayan sa tunay na karanasan at sa 
kwentong binasa 

 

6 

 

Paglalahad ng Kaisipan 

Malinaw at maayos na inilahad ang mga 

pagpapaliwanag. 

 

4 

Kabuuan: 
10 
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Pagyamanin 
 
 

Panuto: Sa bahaging ito, TAYO na basahin at suriin ang nilalaman ng 
tekstong hinggil sa pakikipagkaibigan. 

 

Ang Pakikipagkaibigan 

BFF, Friendship, P’re….Paano man ninyo tawagin ang isang tao na itinuturing 

ninyong kaibigan, alam ko ginagawa o sinasabi ninyo ito kasi may halaga siya para sa 

inyo na naka aangat sa iba pa ninyong kakilala o kasama. 

Kaibigan….ito ang turing ninyo sa kanila.  Maaasahan,  masasandalan  o  matatakbuhan 

lalo na sa oras ng kagipitan, maraming pwedeng paglalarawan, maraming mapag-uusapan 

at maraming mga hindi malilimutang karanasan mula sa inyong pagsasama. Ito yata ang 

hanap ng lahat ng tao, isang tunay na kaibigan. Kasama ba kayo rito? 

Ang kaibigan ay hindi basta-basta mahahanap, hindi maaaring pagkakita ninyo sa 

isang tao ay mararamdaman na ninyo agad na magiging malapit kayo sa isa’t isa. 

Dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso. 

          Alam ba ninyo na mayroong tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon sa isang 
Griyegong pilosopo na si Aristotle? Halika…ating hukayin kung ano-ano ang mga ito. 

Una, Pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Ito ay pagkakaibigan 

ginilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Halimbawa, kinaibigan 

ang isang tao dahil sa ito ay mapera at mapapakinabangan niya ito. Ikanga … ”kaibigan 

kita dahil kailangan kita”. 

          Pangalawa, Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri 

ng pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan ninyo at ng isa o mahigit pang tao na Masaya 

kayong magkasama. Nabubuo ang pagkakaibigan sa bahaging ito dahil mayroong taglay 

ang isang tao na gusto ninyo at nakapagpapasaya siya sa inyong unit hindi ito 

pangmatagalan dahil iilang bahagi lamang ng tao ang ginugusto at hindi ang kabuuan ng 

kanyang pagkatao. Maaari itong maglaho sa oras na mayroong makikitang hindi 

magugustuhan o di kaya naman kapag nawala na ang kasiyahan naibinibigay nito sa 

inyo. 

        Pangatlo, Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ito ay nabubuo batay sa 

pagkagusto at paggalang sa isa’t isa. Hindi ito madaling mabuo, nangangailangan ito ng 

mas mahabang panahon. Ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan. Sa ganitong 

pagkakataon, dahil ang magkaibigan ay kapwa mabuti, ang kanilang pagkakaibigan ay 

kapwa nakatutulong sa paglago ng bawat isa. Bihira lamang ang ganitong uri nga 

pagkakaibigan. ( Halaw mula sa ESP 8 Modyul) 
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Panuto: Ngayon, samahan mo AKO na suriin at sagutin NATIN ang mga    

             sumusunodna tanong: 

 

1. Ano ang tunay na kahulugan ng pakikipagkaibigan? 

2. Bakit mahalaga ang pakikipagkaibigan? 

3. Ano-ano ang uri ng pagkakaibigan at katangian ng mga ito? Ipaliwanag. 

 

 
 

 
Pamantayan sa Pagbibigay Puntos 

RUBRIKS 

 

 
PAMANTAYAN PUNTOS 

NILALAMAN Nailalahad ang tamang ugnayan ng 
kaalaman at karanasan. 

5 

ORGANISASYON/ 
PRESENTASYON 

Mahusay ang pagkakasunod-sunod at 
paglalahad ng mga ideya at kaalaman. 

3 

PAGKAMALIKHAIN Malikhain at malinaw ang pagkakasulat ng 
mga sagot. 

2 

KABUUAN: 10 
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Isaisip 
 

 
 

 
“No man is an island”, iyan ang kasabihan ng karamihan. Hindi maaaring 

mabubuhay ang isang tao kung wala siyang kaibigan. 

Ang pagkakaibigan ay bunga ng pagbibigay at pagtanggap. Hindi makabubuo 

nang malalim na ugnayan kung hindi matuto ang tao na maglaan ng panahon, 

pagmamahal, sakripisyo at isa buhay ang pagpapahalaga nito. Dahil dito, natututo 

siyang magbigay para sa kaniyang kapwa. Ito ang simula ng pakikipagkapwa, ang 

tanggapin na may ibang tao maliban sa iyong sarili at ang magingbukas ang mata na 

mayroong ibang tao na maaari mong unahin kaysa sa iyong sarili para sa kabutihan. 

(Halawmulasa ESP 8 modyul) 

            Ang tunay nakaibigan ay isang tao ng mamahalin ka nang walang pag-

aalinlangan. anuman ang katayuan mo sa buhay, nandiyan siya palagi at handing 

umalalay. Ang tunay nakaibigan ay hindi nagkukunsinti ng kamalian. Kaya 

kahitmasakit kung minsan ang maparangalan, ang mahalaga ay tinuruan ka kung 

alin ang tama o mali at dapat manaig ang katotohanan. Siya ay inspirasyon sa 

paggawa ng tama at kabutihan. 

           Ngunit bakit kaya may mga taong kilala ka lang kapag may kailangan? 

Lumalapit at kinakaibigan ka para sa sariling kasiyahan at kapakanan. Taong 

kaibigan ka lang para sa pansariling interes lamang. Ito nga ba ang tunay na 

kaibigan? 

Kaya dapat na maging mapanuri sa pagpili ng kaibigan. Iyong tipong taong 

mapagkakatiwalaan ng lahat ng sikreto at hindi ka sisiraan sa oras 

nanagkakatampuhan. Kaibigang alalayan ka sa lungkot at saya at higit sa lahat, 

pumili ka ng kaibigang hindi ka iiwan at lagging iisipin ang iyong kapakanan. 

 

 

 

 

 

Sagutin mo nga! 

1. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng kaibigan? 

2. Ano ang pinakamahalagang layunin sa pakikipagkaibigan? 

3. Paano mapauunlad ng pagkakaibigan ang pagkatao ng isang indibidwal? 
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A. 

B. 
Ang pagkakaibigan ay 

 

 

Isagawa 
 

 

A. Ikaw bilang mag-aaral at isang kaibigan, paano ka makabubuo ng isang tunay 
at malalim na pagkakaibigan? Magbigay ng tatlong hakbang. 

1.  2.  3.   

 

B. Gamit ang Concept Map. Isulat ang mahalagang konsepto ng 
pagkakaibigan. 

 

 

C. Punan ang bilog ng mga salitang naglalarawan sa tatlong uri ng 
pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pamantayan sa Pagbibigay Puntos 

 

 
PAMANTAYAN PUNTOS 

NILALAMAN Nailalahad ang tamang ugnayan ng 
kaalaman at karanasan. 

5 

ORGANISASYON Mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga 
ideya at kaalaman. 

3 

PRESENTASYON Maayos at malinaw ang pagkakasulat ng 
mga sagot. 

2 

KABUUAN: 10 

Pagkakaibigang 

nakabatay sa 

pangangailangan 
_________________ 

_________________ 

Pagkakaibigang 

nakabatay sa 
pansariling interes 

__________________ 
__________________

___ 

Pagkakaibigan 
na nakabatay sa 

kabutihan 
________________

________________ 
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Tayahin 
 

 

Panapos na Pagtataya 
 
 

A. Panuto: Tukuyin ang mga sumusunod na katangian ng isang kaibigan. 

Isulat ang DEAL kung ito ay nagsasaad ng katangian ng isang tunay na 

kaibigan at NO DEAL naman kung hindi. 

 

  1. Naging maganda ang pananaw ni Linette sa kanyang buhay nang dahil 

sa mga payo ng kanyang kaibigan na si Ruben. 

 

  2. Matalik na magkaibigan sina Roselle at Carlo ngunit nang mag-away sila 
ay ibinulgar ni Roselle ang lahat ng lihim nito. 

 

  3. Ang tunay na magkaibigan ay palaging magkatuwang lalong-lalo na sa 

panahon ng kagipitan. 

 

  4. Naging kaibigan ni Rosela si Nick dahil mayroon siyang 

mapakikinabangan dito. 
 

  5. Ang katapatan, pagmamahalan at pagiging bukas sa isa’t 

isa ay mahalagang elemento ng pagkakaibigan. 

 

 

B. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng mga uri 

ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Iguhit ang kung ito ay 

naglalarawan ng pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan, kung ito 

ay naglalarawan sa pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan at 

kung ito naman ay naglalarawan ng pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. 

 

 

  6. Pinangaralan ni Lita si Andy dahil sa pangongopya nito ng takdang 

aralin ng kanyang kaklase. 

 

  7. Mayaman ang pamilya ni Thelma kaya siya kinaibigan ni Roel. 

 

  8. Masayang-masaya sina Raul at Luisa sa tuwing naglalaro sila ng table 

tennis. 

  9. Hinatid ni Neil si Maria sa kanilang bahay dahil gabi na itong nakauwi 

mula sa kanyang trabaho. 

 

  10. Sinuhulan ni Mark si Sheryl dahil nagpagawa ito ng proyekto sa 
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kanyang aralin. 

 

  11. Naging kaibigan ni Jerry si Luisa dahil mahilig itong manlibre sa 

kanya ng pagkain tuwing recess. 

 

  12. Libreng pinaaral ni Mang Juanisto si Lucia sa kanyang pag-aaral 

dahil sa hikahos ang pamilya nito na naging hamon upang lalong 

pagbutihin ang kanyang pag-aaral. 

 

  13. Magkasundo sa paglalaro ng basketball sina Alex at Ruben. 

 

  14. Nagbagong buhay si Ronie nang dahil sa suporta at payo ni Marites. 

 

  15. Kahit working students sina Jessie at Annie ay nakapagtapos sila ng 

kanilang pag-aaral dahil sa pakikipagtulungan nilang dalawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karagdagang Gawain 
 
 

 

Para sa huling gawain gumawa ng isang scrap book gamit ang larawan ng iyong 
mga kaibigan at ibahagi ang kahalagahan ng paghubog nila sa iyong pagkatao. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sanggunian 
 
 

 

 

ESP 8 Modyul para sa mga mag-aaral 

  

Unang Pagtataya 

(Pre-test) 

 
1.Deal 

2.No Deal 
3.Deal 

4.No Deal 
5.Deal 

 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

     10. 

     11. 

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  
 

 

 
 

Huling Pagtataya 

(Post Test) 

 
1.Deal 

2.No Deal 
3.Deal 

4.No Deal 
5.Deal 

 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

     10.  

     11. 

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  
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PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng 
Edukasyon, Rehiyon Dose, na may pangunahing layunin naihanda 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 ngpaglinang ay sinunod sa 
paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming hinihimok ang 
pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

 
Para samgakatanungan o puna, sumulat o tumawagsa: 

Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 

 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal Telefax 

No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

mailto:region12@deped.gov.ph



