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 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
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Paunang Salita 

 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-

aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na 

gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 

kasanayang itinakda ng kurikulum. 

 

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng 

mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung 

sinumang gagabay at tutulong sap ag-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 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 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 

kani na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

Ang Modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang 

tulungan kang maging bihasa sa Lipunang Sibil, Media at Simbahan (4.4. a. 

Natataya ang adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga 

ito sa katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad (economic viability), 

pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, 

pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan (gender equality) at ispiritwalidad 

(mga pagpapahalagang kailangan sa isang lipunang sustainable) b. 

Nakapagsasagawa ng mga pananaliksik sa pamayanan upang matukoy kung may 

lipunang sibil na kumikilos dito, matukoy ang adbokasiya ng lipunang sibil sa 

pamayanan, at matasa ang antas ng pagganap nito sa pamayanan. 

Sa modyul na ito ay inaasahang maipapamalas mo ang sumusunod na 

kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: (ESP9PL-ih 4.4) 

1. Natutukoy ang mga lipunang sibil batay sa mga kontribusyon ng   

adbokasiya nito; 

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na    

adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibil; at 

3. Nabibigyang-halaga ang lipunang sibil na kumikilos sa pamayanan 

para sa pagkamit ng kabutihang panlahat. 

Panimula 

Kung makakakita ka ng mga taong nasa matinding pagsubok o krisis, ano 

ang iyong naiisip o mararamdaman? “Kawawa naman sila.”  Bakit kaya hindi sila 

tulungan ng pamahalaan.” Sana may magawa ako.” Marahil ang mga salitang ito’y 

iyong masambit. Pagkatapos mong maawa, ano na ang gagawin mo? Maisusuot o 

makakain ba ang iyong awa? Maliban sa pakiramdam na ito, may magagawa ka pa 

ba na makababawas sa bigat ng kanilang nararamdaman?  

Ang araling ito ay magbibigay sa iyo ng sapat na kaalaman tungkol sa iba’t 

ibang adbokasiya ng lipunang sibil, media, at simbahan pagpapaabot ng kani-

kanilang tulong sa tao o sa lipunan kahit sa ano mang uri ng paglilingkod bilang 

mga katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo publiko para sa 

kabutihang panlahat. 
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Subukin 

PANUTO: Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang pinakatamang sagot sa 

iyong sagutang papel.  

1. Alin sa mga nabanggit na lipunang sibil ang nagsusulong ng tamang 

pangangalaga sa kalikasan? 

a. HARIBON Foundation 

b. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

c. Compassion International 

d. Gabriela 

2. Ano ang pinakamahahalagang adbokasiya ng simbahan bilang 

panrelihiyong institusyong anyo ng isang lipunang sibil? 

a. Isinusulong nito ang kabutihang panlahat. 

b. Isinusulong nito ang pagkakapatiran na walang pag-uuri-uri. 

c. Napauunlad ang kalidad ng buhay ng tao hindi lamang sa 

materyal na bagay maging sa ispiritwal na aspekto.  

d. Lahat ng nabanggit 

3. Alin ang HINDI nabanggit na adbokasiya (isinusulong na usapin) ng 

iba’t ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga ito? 

a. katarungang panlipunan           

b. Panlipunang Reporma 

c. pagkakapantay-pantay ng kasarian    

d. pangangalaga sa kapaligiran 

4. Kung bibigyan ka ng pagkakataong umanib sa isang lipunang sibil, 

paano mo maibibigay ang tulong sa tao? 

a. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan kapag marami sa 

mga kakilala ko ang sasama. 

b. Makikilahok ako sa pagbibigay ng tulong kapag may makuha 

akong benepisyo mula dito. 

c. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan para makatulong 

sa mga nangangailangan. 

d. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan kapag may bayad 

o suhol na matatanggap. 

5. Bakit mahalagang maging malinaw ang adbokasiya ng isang lipunang 

sibil na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao?  

a. agarang makatugon sa mga totoong nangangailangan ng tulong 

b. maging organisado ang pagsasagawa ng kabuuan ng gawain 

c. maging makatotohanan ang paghahatid ng serbisyo sa mga tao 

d. maiwasang maaksaya ang oras ng taong kasama o kasangkot sa 

gawain 



 

3 

6. Alin sa mga nabanggit ang institusyong nagsusulong at nagpapalutang 

ng mga impormasyon hindi lamang sa panahon ng halalan kundi 

maging sa iba’t ibang sakuna at trahedya, paghahatid ng tulong, 

pagsasaayos ng mga daan at pagtatayo ng mga sentrong 

pampamayanan? 

a. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

b. Gabriela 

c. Compassion International 

d. HARIBON Foundation 

 

7. Ano ang pokus na adbokasiya ng Compassion International bilang 

halimbawa ng organisasyong binuo ng simbahan? 

a. pang-ekonomiya at pag-unlad 

b. pakikilahok ng mamamayan 

c. pagkakapantay ng mga kasarian at ispiritwalidad 

d. lahat ng nabanggit 

 

8. Alin sa mga nabanggit ang adbokasiya ng HARIBON Foundation bilang 

halimbawa ng lipunang sibil? 

a. panlipunang reporma 

b. katarungang panlipunan 

c. pangangalaga sa kapaligiran 

d. pagkakapantay-pantay ng kasarian 

 

9. Aling pagpapahalaga ang maaaring maging motibasyon ng tao upang 

tumulong o makisangkot sa mga institusyon sa lipunan? 

a. Ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ay nararapat na 

ibahagi sa iba. 

b. Personal na hangarin ng tao para sa mga planong pampulitika sa     

hinaharap. 

c. Paghahangad ng kapalit na tulong sa panahon ng 

pangangailangan. 

d. Pagtatanaw ng utang na loob sa mga taong nag-abot ng tulong. 

 

10. Alin sa nabanggit ang halimbawa ng lipunang sibil? 

a. HARIBON Fondation 

b. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

c. Compassion International 

d. Lahat ng nabanggit  
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Aralin 

1 
Sama-samang Pagkilos, 

Sama-samang Pag-unlad 

 

Ang mga Gawain sa bahaging ito ay makatutulong sa iyo upang matuklasan mo ang 

adbokasiya ng iba’t ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga ito kung 

paano ito makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Upang higit na 

maging masaya at makabuluhan ang bahaging ito ay simulan mong sagutin ang mga 

sumusunod na gawain. 

 

 

Balikan 

Gawain 1: Complete It! 

PANUTO: Isulat ang tamang letra sa patlang upang mabuo ang salita. Pagkatapos, 

tukuyin ang kahulugan nito mula sa pagpipilian na nasa ibaba. Titik lamang ng 

wastong sagot ang isulat sa patlang na nakalaan bago ang bilang. Gumamit ng 

hiwalay na papel sa pagsagot sa gawain. 

______ 1.  ____I M____A H____N  

______ 2.  L ____ P____ N____ N____         S____ B_____L 

______ 3.  M___ S S         M_____ _____I_____ 

PAGPIPILIAN: 

A. Tagapaghatid ng tama at totoong impormasyon sa mga mamamayan na may 

layuning isulong ang kabutihang panlahat. 

B. Grupo o koleksyon ng mga indibidwal na nakakategorya sa labas ng pamilya, 

estado, at merkado, at aktibong nakikipag-ugnayan sa mga tao upang makamit 

ang iisang adhikain.  

C. May responsibilidad sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat indibidwal 

at paghulma ng ugali. 

 

 

Sa susunod na bahagi ay sasagutin mo ang isang gawain upang inisyal 

na masukat ang iyong nalalaman tungkol sa adbokasiya ng iba’t ibang 

lipunang sibil batay sa kontribusyon nito. mga ito 
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Tuklasin 

Gawain 2: Pik-Tuklas!  

PANUTO: Suriin ang mga larawan sa ibaba. I-tsek lamang kung ito ay lipunang sibil, 

media o simbahan at piliin sa loob ng kahon sa ibaba ang angkop na kontribusyon 

nito sa lipunan.  

MGA KONTRIBUSYON 

A. Pagbibigay ispirituwal na lakas ng loob, pangkalusugan, edukasyon, at 

pinansyal. 

B. Ipararating sa nakararami ang nakalap na mahahalagang impormasyon. 

C. Ipagtanggol ang inang kalikasan laban sa mapanirang gawa ng mga tao o 

kumpanya. 

 

 
 

 

Iginuhit ni Jinly J. Enopia 

1. 

Lipunang Sibil Media Simbahan Kontribusyon 

   A B C 

      

 

 

 

Iginuhit ni Jinly J. Enopia 

1. 

Lipunang Sibil Media Simbahan Kontribusyon 

   A B C 

      

 

 

 

Iginuhit ni Jinly J. Enopia 

1. 

Lipunang Sibil Media Simbahan Kontribusyon 

   A B C 

      



 

6 

Gawain 3: Gawain 2, Take 2 

PANUTO: Muling balikan ang Gawain 2 para sagutin ang mga tanong sa ibaba. 

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 

1. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

 

2. Mahalaga ba para sa iyo ang mga mensaheng nais na maiparating nito sa tao o  

    komunidad? 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

 

3. Magbigay ka ng tatlong halimbawa ng lipunang sibil at mga adbokasiya nito na  

    aktibo sa inyong komunidad? 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

 

 

Suriin 

Ang Adbokasiya ng Iba’t ibang Lipunang Sibil Batay sa Kontribusyon 

Ang mga adbokasiya (isinusulong na usapin) ng iba’t ibang lipunang sibil ay 

maiuuri batay sa kontribusyon ng mga ito sa katarungang panlipunan, pang-

ekonomiyang pag-unlad, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, 

kapayapaan, pagkakapantay ng mga kasarian, at ispirituwalidad (mga 

pagpapahalagang kailangan sa isang sustainable society). 

Halimbawa ng lipunang sibil ay ang HARIBON Foundation, ito’y isang lokal 

na organisasyon dito sa Pilipinas na isinusulong ang adbokasiya na ipagtanggol ang 

kalikasan laban sa mapanirang gawa ng mga tao, kumpanya o sinumang indibidwal 

na walang patumanggi sa pagsira sa kalikasan. Layunin ng HARIBON ang 
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mapangalagaan ang kalikasan lalo na ang mga “endemic species” na sa ating bansa 

lamang matatagpuan.  

Ang “Bayan Mo I-Patrol Mo” (BMPM), ay nilikha na programa ng ABS-CBN na 

isang uri ng lipunang sibil. Ipinapakita nito sa sambayanan kung paano ipararating 

sa nakararami ang nakalap na mahahalagaang impormasyon o balita gamit ang 

kani-kanilang cellphone. Sa ganitong paraan ay maaaaring palutangin ng media, 

habang nangyayari, ang mga pandaraya at katiwalian sa halalan at ang anomalya 

ay mapipigilan kapag ito ay naisisiwalat. Bahagi sa adbokasiya ng programang ito 

ang pagpapalutang ng mga impormasyon hindi lamang sa panahon ng halalan kundi 

maging sa iba’t ibang sakuna at trahedya, paghahatid ng tulong, pagsasaayos ng 

mga daan at pagtatayo ng mga sentrong pampamayanan (community centers). 

Sheryl T. Gayola et.al. Edukasyon sa Pagpapakatao-Ikasiyam na Baitang.Modyul 

para sa mag-aaral Unang Edisyon 2015 

Ang Compassion International ay dedikado naman sa pangmatagalang 

pagpapaunlad sa buhay ng mga kabataang nakatira sa mga bansang mahihirap; 

maaaring may kinalaman sa pinansyal, material, ispiritual, emosyonal, at iba pa. 

https://en.m.wikipedia.org./https://en.m.wiki.pediaorg›wiki›CompassionInternation

al.  

Napakahalaga ng kontribusyon ng mga institusyon sa lipunan dahil sa mga 

isinusulong na adbokasiyang napapanahon at direktang tumutugon sa mga 

pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay ng maayos sa lipunan. At 

higit sa lahat nakakatulong ito na maabot ng tao ang mataas na antas ng pagsulong 

at pag-unlad at sustainable society hindi lamang ng sarili kundi maging sa buong 

bansa sa kabuuan.  

Karagdagang impormasyon tungkol sa Compassion International 

Child-advocacy ministry, ipinapares ang mga mahabaging tao sa mga 

batang mahihirap upang palayain ang mga bata mula sa espirituwal, pang-

ekonomiya, sosyal, at pisikal na kahirapan. 

Magkaroon ng pribilehiyo na magtrabaho sa buong mundo na may higit sa 

65 ebanghelikal na simbahan at mga samahan ng misyon, kasama ang pakikipag-

ugnay ng ibat-ibang katutubong simbahan na may higit 4,800 church-based child 

development centers. Ang paraan ay natatangi dahil kami ay: 

 CHRIST CENTERED.   Tinitiyak na naririnig ng bawat bata ang ebanghelyo at 

may  pagkakataon upang magtiwala kay Jesus. 

 CHILD FOCUSED. Diretso ang ministeryo sa bawat bata bilang isang 

kumpletong  tao. 

 CHURCH BASED.  Ang bawat naka-sponsor na bata ay nauugnay sa isang 

simbahan na nakasentro kay Cristo sa kanyang pamayanan, at lahat ng mga 

https://en.m.wikipedia/
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aktibidad sa pagbuo ng bata ay nagaganap sa pamamagitan ng mga proyekto ng 

simbahan. 

 COMMITTED TO INTEGRITY. Nangangako sa kahusayan at integridad upang 

tiyak na makikinabang ang mga bata na ating pinaglilingkuran. Nagsusumikap 

na matulungan ang mga bata, pamilya at simbahan na makalikha ng mga 

natatanging mga aktibidad sa pag-unlad ng isang bata.  

https://www.compassion.com 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 

Gawain 4.1: Match Me Twice! 

PANUTO: Hanapin ang sagot ng HANAY A sa HANAY B, ang sagot naman ng 

HANAY B ay sa HANAY C. Titik lamang ng wastong sagot ang isulat sa sagutang 

papel. 

  

HANAY A HANAY B HANAY C 

____1. Katarungang 

Panlipunan   

____2. Pang-

Ekonomiyang 

Pag-Unlad 

____3. Pangangalaga 

Ng Kapaligiran 

 

____a. Pagpapalutang ng mga 

impormasyong hindi lamang 

sa panahon ng halalan kundi 

maging sa iba’t ibang sakuna 

at trahedya, paghahatid ng 

tulong, pagsasaayos ng mga 

daan at pagtatayo ng mga 

sentrong pampamayanan 

(community centers).  

____b. Ipagtatanggol ang kalikasan 

laban sa mapanirang gawain 

ng mga tao, kumpanya o 

sinumang indibidwal. 

____c. Pagpapalaya ng mga 

kabataan sa pang-

ekonomiko, sosyal at pisikal 

na kahirapan. 

A. HARRIBON 

Foundation- 

Lipunang Sibil  

B. Bayan Mo, 

IPatrol Mo- 

Media    

C. Philippine 

Compassion- 

Simbahan  

 

 

Matapos mong mapalalim ang iyong kaalaman sa paksa. Maaari ka nang 

tumungo sa susunod na bahagi ng aralin. Ihanda mo ang iyong sarili para sa 

mas malalim pang pag-unawa sa pamamagitan ng pagsagot sa iba pang 

gawain. 
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Gawain 4.2: Tulong Paglilingkod 

PANUTO: Kompletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Isulat ang 

iyong sagot sa sagutang papel. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 4.3: Isulat Mo, Mag-Isip Ka… 

PANUTO: Unawain at sagutin ang tanong. Gumamit ng hiwalay na sagutang papel. 

Bakit mahalagang maging malinaw ang mga adbokasiya ng isang lipunang sibil na 

tutugon sa mga pangangailangan ng tao sa lipunan? 

 

 

 

 

 

Mga 

Institusyong 

Bumubuo sa 

Lipunang 

Sibil  

HARIBON 

Foundation 

Bayan Mo I-

Patrol Mo 

Compassion 

International 

Mga Halimbawa Adbokasiya 
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Gawain 4.4: Pyramid of Knowlegde!   

PANUTO: Ipagpatuloy ang gawaing ito bilang pagtaya sa mga kaalamang naidagdag 

mula sa mga impormasyon na tinalakay sa bahaging ito ng aralin. Gumamit ng 

hiwalay na papel para sa iyong mga sagot sa gawain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEYA 

PAGKAUNAWA 

KATOTOHANAN 

PANGKALAHATAN 

Nagawa mong mapagtagumpayang masagot ang mga nakahandang 

gawain para sa iyo. Maaari ka nang tumungo sa susunod na bahagi ng aralin. 

At ihanda mo ang iyong sarili para sa pagsasabuhay ng iyong mga natutuhan. 
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Gawain 5: Dugtungan Mo!   

PANUTO: Punan ang kulang sa pahayag upang mabuo ang konsepto. 

 

1. Nakikita ko na ang adbokasiya ng LIPUNANG SIBIL ay _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Naisip ko na ang adbokasiya ng MIDYA ay_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

3. Nadama ko na ang adbokasiya ng SIMBAHAN ay ______________________________ 

_________________________________________________________________________________.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Gawain 6: Magsiyasat at Magsaliksik! 

PANUTO: Gamitin ang parehong pormat na nasa ibaba. Magsagawa ng pagsisiyasat 

at pananaliksik ng mga datos tungkol sa mga lipunang sibil na kumikilos sa inyong 

pamayanan. Pagkatapos, kunin ang mga sumusunod na datos: 

Pangalan  

Pamunuan  

Adbokasya ng lipunang sibil  

 

Isaisip 

 

Isagawa 
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Layunin ng adbokasya 

 

 

 

 

 

 

Petsa kung kailan nagsimulang makisangkot ang lipunang sibil sa pamayanan 

 

Sariling Pagtataya (Antas ng tagumpay ng adbokasiya) 
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Rubrik sa Pagsisiyasat at Pagsasaliksik 

PAMANTAYAN DESKRIPSYON PUNTOS Nakuhang 

Puntos 

Nilalaman Wasto ang lahat ng 

impormasyon.  

10  

Paglalahad ng 

Pananaw 

Nakabatay sa moralidad, 

ebidensiya, at sariling 

pagsusuri ang paglalahad ng 

pananaw.  

10  

Mensahe Malinaw na naipabatid ang 

mensahe ng pgsasaliksik. 

10  

                                   Kabuuan Puntos 30  

 

 

Mungkahi Mo ayon sa kinalabasan ng pangangalap ng impormasyon 
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Tayahin 

PANUTO: Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang pinakatamang sagot sa 

iyong sagutang papel.  

1. Alin ang HINDI nabanggit na adbokasiya (isinusulong na usapin) ng 

iba’t ibang lipunang sibil? 

a. panlipunang reporma        

b. pagkakapantay-pantay ng kasarian  

c. pangangalaga sa kapaligiran     

d. katarungang Panlipunan   

 

2. Alin sa mga nabanggit na lipunang sibil ang nagsusulong ng tamang 

pangangalaga sa kalikasan? 

a. Gabriela 

b. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

c. HARIBON Foundation 

d. Compassion International 

 

3. Mahalagang maging malinaw ang adbokasiya ng isang lipunang sibil 

na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao upang _____________. 

a. maging organisado ang pagsasagawa ng kabuuan ng Gawain. 

b. agarang makatugon sa mga tutuong nangangailangan ng tulong. 

c. maging makatotohanan ang paghahatid ng serbisyo sa mga tao. 

d. maiwasang maaksaya ang oras ng taong kasama o kasangkot sa 

Gawain 

 

4. Kung mabigyan ka ng pagkakataong umanib sa isang lipunang sibil, 

paano mo maibibigay ang tulong sa tao? 

a. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan kapag marami sa 

mga kakilala kong sasama sa Gawain.   

b. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan para makatulong 

sa mga nangangailangan. 

c. Makikilahok ako sa pagbibigay ng tulong kapag may makuha 

akong benepisyo. 

d. Makikilahok ako sa mga gawaing panlipunan kapag may bayad 

o suhol na matatanggap. 
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5. Alin sa mga nabanggit ang adbokasiya ng HARIBON Foundation bilang 

halimbawa ng lipunang sibil? 

a. panlipunang reporma 

b. katarungang panlipunan 

c. Pangangalaga sa kapaligiran 

d. pagkakapantay-pantay ng kasarian 

 

6. Alin sa mga nabanggit ang institusyong nagsusulong at 

nagpagpapalutang ng mga impormasyon hindi lamang sa panahon ng 

halalan kundi maging sa iba’t ibang sakuna at trahedya, paghahatid 

ng tulong, pagsasaayos ng mga daan at pagtatayo ng mga sentrong 

pampamayanan? 

a. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

b. Gabriela 

c. Compassion International 

d. HARIBON Foundation 

 

7. Alin sa nabanggit ang halimbawa ng lipunang sibil? 

a. HARIBON Fondation 

b. Bayan Mo, Ipatrol Mo 

c. Compassion International 

d. Lahat ng nabanggit  

 

8. Ano ang pokus na adbokasiya ng Compassion International bilang 

halimbawa ng organisasyong binuo ng simbahan? 

a. pang-ekonomiya at pag-unlad 

b. pakikilahok ng mamamayan 

c. pagkakapantay ng mga kasarian at ispiritwalidad 

d. lahat ng nabanggit 

 

9. Aling pagpapahalaga ang maaaring maging motibasyon ng tao upang 

tumulong o makisangkot sa mga institusyon sa lipunan? 

a. Ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ay nararapat na 

ibahagi sa iba. 

b. Personal na hangarin ng tao para sa mga planong pampulitika sa     

hinaharap 

c. Paghahangad ng kapalit na tulong sa panahon ng 

pangangailangan 

d. Pagtatanaw ng utang na loob sa mga taong nag-abot ng tulong. 
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10.   Ano ang pinakamahahalagang adbokasiya ng simbahan bilang 

panrelihiyong institusyong anyo ng isang lipunang sibil? 

a. Isinusulong nito ang kabutihang panlahat. 

b. Isinusulong nito ang pagkakapatiran na walang pag-uuri-uri. 

c. Mapaunlad ang kalidad ng buhay ng tao hindi lamang sa 

materyal na bagay maging sa ispiritwal na aspekto. 

d. Lahat ng nabanggit 
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Karagdagang Gawain 

Gawain 7: Ikampanya Mo Na! 

PANUTO: Bilang isang Pilipino, papaano ka makatutulong sa iyong kapwa o sa 

lipunan sa panahon ng krisis gaya ng pandemya na COVID-19 sa bansa ngayon? 

Ilahad ang iyong kasagutan gamit ang isang campaign slogan. Gamiting gabay ang 

rubrik sa ibaba sa pagsasagawa ng gawain. 

RUBRIK SA PAGMAMARKA NG CAMPAIGN ISLOGAN 

PAMANTAYAN DESKRIPSIYON PUNTOS Nakuhang 

Puntos 

Nilalaman  Ang ginawang campaign slogan ay 

mabisang nakapanghihikayat sa 

mga makababasa nito.  

10  

Pagkamalikhain  Ang paggamit ng mga angkop at 

malalalim na salita (matalinghaga) 

ay akma sa mga disenyo at biswal 

na presentasyon upang maging 

mas maganda ang islogan.  

10  

Kaangkupan sa 

Tema  

Angkop sa tema ang ginawang 

islogan.  

10  

Kalinisan  Malinis ang pagkakagawa ng 

islogan 

5  

Kabuuang puntos 35  

 

 

 

  

Mahusay! Napagtagumpayan mo nang maisagawa ang mga inatang na gawain. 
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Tuklasin 

 

1.Lipunang Sibil, C 
2. Simbahan, A 
3.Mass Media, B 

Balikan 

 

C 1. SIMBAHAN 

B 2. LIPUNANG SIBIL 

A 3. MASS MEDIA 

Gawain 5 

Gawain 6 

Maaaring ang guro ang 
magbigay ng puntos sa 
sagot ng mag-aaral 

 

Tayahin 

1.A 

2.C 

3.A 

4.B 

5.C 

6.A 

7.D 

8.D 

9.A 

10.D 

 
 

Pagyamanin 

Gawain 4.1 

Hanay A 

1.a 
2.c 
3.b 

 

Hanay B. 

a.B 
b.A 
c.C 

Gawain 4.2 

Gawain 4.3 

Gawain 4.4 

Maaaring ang guro ang 
magbigay ng puntos sa 
sagot ng mag-aaral 

 

Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

Subukin 

1.A 

2.D 

3.B 

4.C 

5.B 

6.A 

7.D 

8.C 

9.A 

10.D 

 
 

Suriin 

Maaaring ang guro ang 
magbigay ng puntos sa 

sagot ng mag-aaral 
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