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Paunang Salita  

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

mga 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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ALAMIN 

Dinisenyo at nilikha ang modyul na ito upang maging dalubhasa ang mga 

mag-aaral sa kursong Pansariling Kaunlaran. Saklaw rin ng modyul na ito na 

linangin at hubugin ang mga mag-aaral na maging katuwang sa pag-unlad ng bansa. 

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng 

kaalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang 

ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin 

ay nakaayos batay sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso. 

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral: 

 

1. Natutukoy ang sariling kahinaan at kalakasan. 

2. Nasusuri ang iba’t ibang kapaligiran pangkarera/pangtrabaho o panggawain. 
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SUBUKIN 

Basahin nang mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salita  

sa patlang na binibigyang kahulugan sa bawat pangungusap. 

________________ 1. Ang mga trabahong may ganitong katangian  

na nakapokus sa mga siyentipikong gawain ay naayon sa 

ganitong gawaing kaligiran. 

________________ 2. Ang mga gawaing nabibilang sa pagtuturo  

o tagapagsanay sa drama, wika, sining, musika/ 

musikero o manunugtog, modelo, manunulat, editor, 

aktor/aktres at arkitekto ay nabibilang sa ganitong 

kaligirang gawain. 

________________ 3. Ang mga taong nabibilang sa ganitong uri ng 

personalidad ay maaaring mas nasisiyahang magtrabaho 

sa labas. 

________________ 4. Sila ang pinakamaimpluwensyang salik sa pagpili  

ng kurso dahil sa pinansyal na kadahilanan. 

________________ 5. Isa sa panlabas na salik sa pagpili ng karera ay dahil  

sa uri ng kasarian na kailangan dito at ng mga 

kumpanya. 
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Aralin 

1 
Pagtahak sa Karera 

Paano naiimpluwensiyahan ng mga panlabas na salik ang pagpili ng karera? 

Sa modyul na ito, tinatalakay ang iba’t-ibang mga panlabas na salik, mga 

interes at personalidad ng mga tao na lubhang nakakaapekto o impluwensya sa 

pagpili ng kurso o karerang nais nilang tahakin.  Gayundin ang mga kapaligirang 

kalagayan ng bawat trabahong nais gawin. 

Ang mga mag-aaral ay inaasahang makagawa ng kanilang mga plano ayon sa 

kanilang mga personal na layunin at talakayin ang mga panlabas na salik na 

nakaka-impluwensya sa pagpili ng karera.  Gayundin ang pagsagawa ng isang 

pananaliksik o pag-tsek sa likod ng karerang nais tahakin sa pamamagitan ng isang 

panayam sa isa/mga taong nagtatrabaho sa gayung gawain. 

Narito ang The Career Pathway Model ayon sa www.career-pathways.org 

upang mas maintindihan natin ang pagtahak sa karera. 

 
 
  

http://www.career-pathways.org/
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BALIKAN 

Ayon sa pagsusuri, may apat na uri ng pakikipag-ugnayan na nakai-

impluwensya sa mga nagbibinata at nagdadalaga:  pamilya, kapwa, komunidad at lipunan. 

Pamilya 

Ang pinakamalakas na impluwensya sa kabataan sa pagkakaroon ng 

panlipunang pakikipag-ugnayan.  Iba-iba ang mga paraan ng pagpapalaki ng mga 

magulang o “parenting styles”.  Sila ang mas may kontrol sa mga kabataan sa mas 

mabuting mga kadahilanan.  Ang mga kabataan ay mas may kakayahang pag-uugali 

at mas may tiwala sa sarili. 

Ang Komunidad, Kultura at Lipunan 

May tiyak na mga katangian ang pag-unlad sa panahon ng pabibinata at 

pagdadalaga na mas nag-uugat sa kultura kaysa sa biyolohiyang pantao o pang-

kaisipang istraktura.  Ang kultura ay napag-aaralan, naibabahagi at nakaka-apekto 

sa lahat ng aspeto ng buhay.  Ang mga panlipunang pananagutan, mga ekspresyong 

sekswal at paglago ng sistemang paniniwala halimbawa, ay nagkakaiba-iba ayon sa 

kultura.  Ang iba-ibang mga katangian ng bawat isa (halimbawa ay sa pananamit, 

trabaho, paglilibang at wika) ay produkto ng kultura. 

Mga Gawaing Panlipunan:  Makilahok 

Ang paglahok o pagboluntaryo sa mga gawaing panlipunan ay 

nakapagpapataas ng tiwala at pagpapahalaga sa sarili gayundin ng pagbuo ng 

bagong kakayahan.  Maaari ninyong umpisahan ng paghahanap ng mga gawaing 

magbibigay interes sa inyo. 

Mga Gawaing Panlipunan at Mga Sibikong Pananagutan 

Ang mga gawaing panlipunan ay bahagi ng sibikong pananagutan.  Ito ay 

paggawa sa ating mga komunidad dahil sa kagustuhan natin o dapat nating gawin 

hindi lamang dahil sa pagsunod sa batas. 

Mga Kabutihang Naidudulot sa Pakikilahok Sa Mga Panlipunang Gawain 

Hindi na mahalaga kung anuman ang inyong ginawa.  Anumang pakikilahok 

ay mabuti. Ang anumang pakikilahok sa mga gawaing panlipunan ay 

nakapagbibigay ng personal na gantimpala ang pansariling tagumpay. 

Tiwala sa Sarili, Kalusugang Pangkaisipan at Sariling Kagalingan 

Ang mga panlipunang gawain ay nakapagpapalakas at nakabubuti sa pagtitiwala 

sa sarili.  Matutunang humarap sa mga pagsubok, makipagtalastasan sa iba’t-ibang uri ng 

tao at lumikha ng mga kasanayan at abilidad sa buhay sa isang mapagtaguyod na lipunan.  
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TUKLASIN 

Ayon sa pananaliksik ni John Holland, isang sikologo, inuri niya ang mga 

kapaligirang pangkarera/pangtrabaho o panggawain sa anim:  makatotohanan 

(“Realistic”), mapagsiyasat (Investigative), makasining (Artistic), makalipunan 

(Social), maka-negosyo (“Enterprising”) at naaayon sa kaugalian (“Conventional”).  

Ngunit walang ganap na pag-uuri ayon kay Holland.  Ang pagtupad sa gawain ng isang 

tao ay maaaring kumbinasyon ng ESA (“enterprising, social & artistic”), o ISC 

(“investigative, social & conventional”) o kahit sa anumang dalawa o tatlong kumbinasyon. 

Inuri rin ni Holland ang mga personalidad o interes ng mga tao sa anim: 

makatotohanan (“Realistic”), mapagsiyasat (Investigative), makasining (Artistic), 

makalipunan (Social), maka-negosyo (“Enterprising”) at naaayon sa kaugalian 

(“Conventional”).  Muli, wala ring ganap na uri ng interes.  Ang isang tao ay maaari 

ring may kumbinasyon ng ESA (“enterprising, social & artistic”), o ISC (“investigative, 

social & conventional”) o kahit sa anumang posibleng dalawa o tatlong kumbinasyon. 

Kung ang ating padron ng interes ay may kumbinasyon ng ESA, tayo ay 

maaakit sa mga gawaing may gayun ding kumbinasyon.  Ang ganitong tema ay 

maaaring magkumbinasyon upang makabuo ng ilang daang personalidad sa trabaho 

(“job personality”), ang bawat isa ay may kahulugan sa pagitan ng isang tao at 

trabaho.  Halimbawa, ang isang taong makatotohanan ay maaari ring isang 

makasining o maka-negosyo ay maaaring makahanap ng trabaho sa pakikipag-

ugnayang pampubliko sa Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman (DENR).   

Ikonsidera ang inyong mga konsiderasyon sa mga nasabing uri ng interes o 

kaligirang gawain bilang unang hakbang sa karera at pagkaunawa: 

Makatotohanan (Realistic) 

Ang mga taong nabibilang dito ay nasisiyahan sa paglikha ng mga bagay sa 

pamamagitan ng kanilang mga kamay at gumamit ng mga “tools” o mga bagay sa 

trabaho kaysa may makasamang ibang tao at gumamit ng mga ideya.  Ang mga taong 

makatotohanan ay maaaring magaspang (o masungit) at praktikal at mas 

nasisiyahang magtrabaho sa labas ng opisina o “outdoors”. 

Halimbawa ng mga trabahong may kinalaman dito ay: dalubgubat (“forester”), 

guro sa “industrial arts” at agrikulturang bokasyonal, radio operator, inhinyero sa 

sasakyan, mekanikal, at pagmimina, mekaniko ng eroplano, “fish & game warden”, 

surbeyor, “dental technician, architectural draftsman, electrician, powerhouse repairman, 

tool & die maker, stone cutter, locksmith, nuclear reactor technician, tree surgeon, piano 

tuner, typesetter, airconditioning engineer, ship pilot, instrumental mechanic, motion picture 

projectionist, machine repairer”, kasama na rin ang mag-aalahas, karpintero at sastre. 
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Mapagsiyasat (Investigative) 

Ang mga trabahong may mapagsiyasat na katangian ay nakapokus sa mga 

siyentipikong gawain.  Ang mga taong nabibilang dito ay kadalasang mag-isang 

magtrabaho kaysa may kasama at kadalasang mapagtuon sa mga ideya at malikhain 

sa mga siyentipikong gawain gaya ng pananaliksik.  Sila ay mapag-

analisa,matatalino at mapagtuon sa gawain. 

Ang mga gawaing may kinalaman dito ay:  ekonomista, mga doctor at iba pang 

may kinalaman sa medisina at agham, “production planner, quality control technician, 

actuary, computer operator, tv repairer, statistician, x-ray technician, administrator, 

tool designer, chemical lab technician, engineers for aircraft, chemical, metallurgical & 

electrical”, gayundin ang mga guro sa agham at matematika. 

Makasining (Artistic) 

Ang mga taong may kinalaman dito ay mahilig sa sining, ma-imahinasyon, 

malikhain at hindi umaayon sa nakasanayan na (“unconventional”).  Nasisiyahan sila 

sa mga sitwasyong nagbibigay sa kanila ng kalayaang maging orihinal, mas gustong 

magtrabaho sa hindi maayos (“unstructured) na kapaligiran at hindi sila 

nasisiyahang sumunod sa maraming panuntunan at pamamaraan.  Nasisiyahan sila 

sa mga gawaing may kinalaman sa mga wika, sining, musika, drama at pagsusulat. 

Ilan sa mga makasining na trabaho ay:  guro o tagapagsanay sa drama, wika, 

sining, musika & panitikan, mamamahayag – tagapagbalita, tagasalin sa wika, 

musikero o manunugtog, modelo, manunulat, editor, aktor/aktres, arkitekto, 

kritiko, potograpo, “orchestra conductor, advertising manager, entertainer, public 

relation person, interior decorator, fashion illustrator, furniture designer, artist, 

photograph retoucher, photolithographer (printer), music arranger & composer”. 

Makalipunan (Social) 

Ang mga taong may kinalaman dito ay kadalasang palakaibigan, popular o 

kilala at responsible.  Mas gusto nilang makisalamuha at magkaroon ng presensya 

sa lipunan.  Interesado sila sa mga suliraning may kinalaman sa iba at mga gawaing 

makapagbibigay oportunidad sa kanilang magturo, magbahagi ng kaalaman 

magsanay, magpaunlad at tumulong sa kapwa. 

Ang mga trabahong may kinalaman dito ay:  edukasyon, pagtuturo, 

propesyong may kinalaman sa kalusugan, “social welfare and worker, human 

development, counselling, dorm director, interviewer, employment representative, 

funeral director, chamber of commerce executive, food service manager, health & 

welfare coordinator, training director, historian, environmental health engineer, 

business agent, building superintendent, therapist, political scientist, sociologist, 

foreign service officer & librarian.” 
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Maka-negosyo (“Enterprising”) 

Ang mga taong nagtatrabaho na may kinalaman sa pagka-negosyo 

(“enterprising”) ay kadalasang nasa posisyong pamumuno o pagkumbinsi sa iba na 

makamit ang mga pangkatan/organisasyunal na layunin o para sa 

kapakinabangang ekonomiya. 

Ito ay kinabibilangan ng mga trabahong may kinalaman sa pagiging : 

abogado, huwes, opisyal sa pamahalaan, “sales and marketing field, banker, 

insurance underwriter & manager, real estate appraiser, florist, industrial engineer, 

contractor, warehouse manager, salesperson-technical products, tv/radio announcer, 

branch manager, industrial relations director, managers, salary/wage administrator, 

labor arbitrator, systems analyst, director of compensation & benefits, securities 

salesperson & human resource recruiter.” 

Naaayon sa kaugalian/Kumbensyonal (“Conventional”).   

Ang mga taong may mataas na antas nito ay mas gustong magtrabaho na may 

kaayusan at alam kung ano ang inaasahan sa kanila.  Sila ay masasabing tapat, 

mabisang gumawa at kalmado.  Nasisiyahan sila sa mga gawaing tumpak, mga 

organisadong datos gaya ng pagtatago at pag-“file” ng mga talaan, pagsasa-ayos ng 

mga datos, pagkukuwenta at paglilimbag. 

Ang mga trabahong naaayon sa kategoryang ito ay:  “clerical, administrative, 

time study analyst, finance expert, accountant, bookkeeping, credit manager, 

timekeeper, auto writer, machine operator, estimator, clerks (foreign trade, office, mail 

& payroll), secretary, library assistant, data processing worker, proofreader”, 

gayundin ang pagiging guro sa negosyo o komersyo. 

Iba pang Panglabas na Salik na Nakakaimpluwensya sa Pagpili ng Karera: 

1. “Pressure” o Pamimilit ng Magulang – ang mga magulang ay may ideya o 

gustong kurso para sa kanilang mga anak.  Sa katunayan, sila ang 

pangunahing impluwensya na nakaka-apekto sa kabataan sa pagpili ng kurso 

o karera.  Ngunit, kung sakaling ito ay umaayon naman sa kagustuhan ng 

kabataan, walang pagtatalong magaganap.  Kung sakali namang hindi ito 

ayon sa kagustuhan nila, maaari silang tanungin kung bakit at maipaliwanag 

sa kabataan ang kanilang mga palagay at mga kadahilanan.  Makabubuting 

malaman din ng mga magulang ang gustong piliin ng mga anak.  Ito ay isang 

mahalagang konsiderasyon sa dahilang isinasaalang-alang din ng mga 

magulang ang pinansyal na katayuan ng pamilya kung kayang suportahan 

ang kurso o karerang nais ng kabataan.  Kung sakaling ito ang sitwasyon, 

makabubuting humanap ang kabataan ng “scholarship” na makatutulong na 

makamit ang pangarap. 
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2. Demand at Supply ng Merkado sa Trabaho – ang mga lokal na merkado sa 

trabaho ay nagtutulak sa pagkakaroon ng empleyo trabaho.  Ang Komisyon 

sa Mataas na Edukasyon (CHED) at ang Technical Education and Skills 

Development Authority (TESDA) ay parehong nagtala ng mga pangunahing 

kurso at mga industriya at mga naaayong trabaho na kinakailangan ng mga 

industriyang ito.  Kung sakaling ang napiling tatahaking karera o kurso ay 

nasa talaan ng mga nasabing ahensya, madaling makakahanap ng trabaho 

pagkatapos ng kolehiyo.  Ngunit kung hindi naman at ang napiling kurso o 

karera ay nasa ilalim o wala sa prayoridad, may tsansang hindi agad 

makahahanap ng trabaho.  Dahil sa masyadong mahigpit ang kumpetisyon 

sa trabaho, maari munang kumuha ng master’s degree upang madaling 

makahanap agad ng trabaho.  Karamihan din sa mga nagtapos ay hindi akma 

ang unang trabaho, ngunit ito ay isang magandang oportunidad para 

magkarooon ng karanasan at madaling makahanap ng trabaho sa hinaharap.   

3. Lokasyon ng Paaralan – ito rin ay isa sa mga dahilan ng pagpili ng kursong 

kukunin sa kolehiyo.  Halimbawa na ang pagpili sa Unibersidad ng Pilipinas 

(UP).  Kung malayo ang tinitirhan, maaaring manuluyan sa isang paupahang 

bahay malapit sa kampus.  Kung sakaling hindi kakayanin sa pinansyal na 

dahilan, maaaring umupa sa mas maliit na silid malapit sa kampus o manatili 

na lamang sa mas malapit na paaralan. 

4. Pamimilit ng Kapwa (“Peer Pressure”) – karamihan sa mga kabataan ay 

natatakot kung ano ang buhay kolehiyo.  Ang ginagawa ng iba ay ibinabahagi 

ang kanilang saloobin sa kaibigan o kaklase upang makahanap ng 

nakakaalam sa kolehiyong papasukan o makahanap ng makakasama nila.  

Ang mga kaibigan o ang natatanging taong (“special someone”) ito ay 

kadalasang namimilit magsama o mang-engganyo ng makakasama sa 

napiling kurso o kolehiyo.  Sabihin sa kanila ang inyong mga pagpipilian at 

mga dahilan dito.  Sa bandang huli, kayo rin ang magdedesisyon kung ano 

ang higit na tama para sa inyo. 

5. “Gender Bias” – may ibang karera na nananatiling nahihirapan pa rin dahil 

sa “gender bias”.  Ito ay nakakaapekto sa pagpili ng kurso o karerang nais 

tahakin.  Ngunit dahil sa pagbabago ng panahon, marami na ring mga kurso 

o karerang nagbubukas at tumatanggap sa mga kababaihan na dati ay para 

lamang sa mga kalalakihan.  Sa panahon ngayon ay mayroon ng 

pagkakapantay-pantay sa kasarian. 

6. Limitasyon sa Wika – ang wika ay napag-aaralan.  Kung ito man ay isang 

hamon sa inyo, hindi dapat panghinaan ng loob, dapat lamang na ituloy ang 

inyong pangarap.  Halimbawa na lang, kung nais ninyong maging isang 

European Diplomat, kinakailangang mag-aral ng isa sa mga wika ng Europa.  

Dapat humanap ng paraan upang matutunan ang wikang kailangang 

matutunan bago mag-enrol. 
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7. Akademikong Pagganap (“Academic Performance) – isa sa mga salik sa pagpili 

o paglinang ng karera ay ang akademikong pagganap.  Bago makatapos ng 

mataas na paaralan at makapunta sa kolehiyo, dapat lamang na maipasa 

lahat ng asignatura.  May mga paaralang pangkolehiyo na ang mga kurso ay 

may kinakailangang pangkalahatang grado/marka para sa ispesipikong 

kurso na nais kunin, halimbawa, pagka-inhinyero (engineering).  Kung nais 

ding magkaroon agad ng trabaho, kailangan din ang diploma sa mataas na 

paaralan bago kumuha ng teknikal-bokasyonal na kurso. 

Planuhin ang Inyong Karera 

May ilang hakbang sa pagpaplano ng isang karera.  Dapat na magkaroon ng 

kamalayan sa maraming aspeto gaya ng mahahalagang pag-uugali, mga hilig, mga 

layunin sa buhay, angking kalakasan, mga hamon, mga personal na katangian at 

mga panloob at panlabas na salik sa ating sitwasyon.  Lahat ng aspetong ito ay 

napagdaanan ng talakayin sa mga nakaraang leksyon.  Dapat umpisahan ang mga 

ehersisyong pagpaplanong ito sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mas 

importante o makabuluhan para sa atin.  

Ihanda ang sarili sa pagtahak sa landas kung saan mas nadarama natin ang 

ating kahalagahan. Anong direksyon ng buhay ang ating tatahakin at anong 

mahalagang desisyon ang dapat nating gawin habang pinoproseso ang mga 

seleksyon ng inyong karera? 
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SURIIN 

Sagutan sa isang malinis na papel ang mga katanungan na makikita sa ibaba. 

1. Ano-ano ang mga panlabas na salik sa pagpili ng kurso o karera?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ibigay ang anim na personalidad ng kaligirang paggawa at ng tao na 

nakaiimpluwensya sa pagpili ng karera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ano-ano pa ang pitong panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa pagpili ng 

kurso o karera?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Paano mo mapagbubuti ang pagpaplano ng iyong kurso o karera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PAGYAMANIN 

Ibigay ang anim na uri ng personalidad ng tao at mga nababagay na trabaho 

sa kanila. 

6 Na Uri ng Personalidad ng Tao Mga Bagay na Trabaho 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 
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ISAISIP 

1. May anim na uri ng kaligirang gawain na umaayon din sa kaparehong 

uri ng personalidad ng tao – makatotohanan, mapagsiyasat, 

makasining, makalipunan, maka-negosyo at kumbensyonal.   

May naaayon na mga trabaho sa bawat uri ng kaligirang gawain at 

personalidad ng tao. 

2. Sa pito pang panlabas na salik na nakakaimpluwensya sa pagpili ng kurso  

o karera, ang pamimilit/kagustuhan ng mga magulang ang kadalasang 

namamayani. 
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ISAGAWA 

Isulat ang mga plano sa pagpili ng kurso o karera ayon sa mga personal na 

layunin at talakayin ang mga panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa pagpili ng 

kurso/karera. 

 

 

  

_______________________________________________________________ 

Pamagat ng Sulatin 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TAYAHIN 

Magbigay ng limang susing salita na natutuhan mula sa modyul na ito. 

Bigyan ng sariling kahulugan ang mga ito.     

1.___________________ - _________________________________________________ 

2. __________________ - _________________________________________________ 

3. __________________ - _________________________________________________ 

4. __________________ - _________________________________________________ 

5. __________________ - _________________________________________________ 
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KARAGDAGANG GAWAIN 

Magsagawa ng simpleng sarbey tungkol sa mga ugnayan ng mga Pilipino 

(pamilya, paaralan at pamayanan). 

 

  

_______________________________________________________________ 

Pamagat ng Sarbey 

Paunang salita para sa mga kalahok ng sarbey: 

Mga layunin ng Sarbey: 

I. Detalye ng mga respondents: 

Pangalan (optional): 
Edad:  

Baitang: 

Strand: 
 

II. Mga katanungan:* 

*Ilakip dito ang likert scale na gagamitin para sa sarbey.  
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SUSI SA PAGWAWASTO 

  

Subukin 

1.Mapagsiyasat 
2.Makasining 
3.Makatotohanan 
4.Magulang 
5.“Gender Bias” 

 

Tayahin 

1.Makatotohanan 
2.Pamimilit ng Pamilya 
3.“Gender Bias” 
4.Makasining 
5.Kurso/karera 
 

Pagyamanin 

1.Makatotohanan 
2.Mapagsiyasat 
3.Makasining 
4.Makalipunan 
5.Mapag-negosyo 
6.Kumbensyonal 
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Aklat: 

Personal Development. 1st ed. Pasig City: Department of Education - Philippines, 

2016. 

Personal Development, 2nd ed. Manila:  Ricardo Rubio Santos, Rex Book Store – 

Philippines, 2019 

Internet: 

http://www.career-pathways.org/about-career-pathways/ 
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