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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 at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso. 

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na: 

1. Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at ang mga pinagmulan 

nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaring makatutulong na 

matukoy ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na 

pamumuhay. 
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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. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang mga tao na may 

kaugnayan sa pagkasilang, kasal o pag-ampon at 

namumuhay na magkakasama sa iisang tahanan. 

 

________________ 2. Ito ay isang uri ng pang-aabuso na nakapagdudulot ng 

sakit o kapinsalaan sa tao, gaya ng panununtok, 

pananampal o paninipa. 

 

________________ 3. Ito ay isang uri rin nag pang-aabuso na may kinalaman 

sa di kanais-nais na komentong sekswal, hanggang sa 

pagtatalik. 

 

_________________ 4. Ito ay may kinalaman sa pananakit ng damdamin o 

pamamahiya. 

 

_________________ 5. Ang paggamit nito ay nakakaimpluwensya sa 

pagkakaroon ng pagtatalik. 

 

_________________ 6. Ito ay hindi lamang sa pisikal na pananakit. Ito rin ay 

may kaugnayan sa damdamin o emosyon. 

 

_________________ 7. Ito ay ang pakiramdam ng isang tao na nagreresulta ng 

mga pagbabago sa pisikal at emosyonal na aspeto ng 

tao. 

 

_________________ 8. Ito ang kakayahan ng isang tao upang makapagmuni o 

self reflection. 

 

_________________ 9. Mga taong kabahagi sa malalim na pangako, 

pinagkakatiwalaan, sinasandalan, pinagsiswalatan at 

itinatangi. 

 

________________ 10. Ang lagging pagpapasalamat sa kaibigan o partner sa 

pakikinig o pagbibigay ng anuman sa inyo 
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Aralin 

1 
Personal na Pakikipag-ugnayan 

Paanong ang personal na atraksyon, pagmamahal at pangako ay 

nakakatulong na maging responsable sa isang relasyon., 

Sa modyul na ito, tatalakayin ang pag-unawa sa relasyong pang-tinedyer, 

kasama na rin and katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na pagpapahayag 

ng atraksyon; 

Ang mga mag-aaral ay inaasahang makasulat ng sanaysay tungkol sa 

personal na pakikipag-ugnayan, kung bakit ito napakahalaga at paano ito 

mapapanatiling matatag at makagawa ng poster tungkol sa mga Pangunahing 

Karapatan sa Pakikipag-ugnayan. (EsP-PD11/12PR-IIa-9.1, EsP-PD11/12PR-IIa-

9.2, EsP-PD11/12PR-IIb-9.3) 
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BALIKAN 

Emosyon at Talinong Pang-emosyonal 

Ang emosyon ay ang pakiramdam ng isang tao na nagreresulta ng mga 

pagbabago sa pisikal at emosyonal na aspeto ng tao na maaring makaapekto sa ugali 

at kilos nito.  

Ayon kay Daniel Goleman, isang Amerikanong awtor, ang talinong pang-

emosyonal ay ang kakayahan ng isang indibidwal na udyukan ang kanyang sarili na 

harapin ang pagkabigo, antalain ang kaligayahan at kontrolin ang kalooban upang 

makapag-isip ng tama, makiramay nang maayos at umasa.  

Mula kay Peter Salovey, isang sikolohista, may limang domains ang talinong 

pang-emosyonal.  

Limang Domain ng Talinong Pang-emosyonal 

1. Kamalayan sa Sarili - Ito ang kakayahan ng isang tao upang makapagmuni-

muni o self-reflection. 

2. Pamamahala ng Emosyon - Ang pagkontrol sa emosyon ay isa sa mga 

kasanayan ng isang tao upang malaman niya kung gaano tatagal ang 

emosyong kanyang nararamdaman.  

3. Pag-uudyok sa Sarili - Ito ang kasanayan ng isang tao upang makakita ng pag-

asa sa bawat gawain. 

4. Pagkilala ng Damdamin ng Iba - Ang kapabilidad na makakilala ng emosyon 

na iba ay empatiya. 

5. Paghawak ng Relasyon - Ang talinong pang-emosyonal ay makikita rin sa 

paraan kung paano natin pamahalaan ang relasyon natin sa ibang tao. 
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TUKLASIN 

Ang Personal na Pakikipag-ugnayan ay isang katotohanan ng buhay.  Maaari 

itong matukoy sa gawain bilang isang panlabas na pakikipag-ugnayan na 

kinakailangan sa panlipunang pakikihalubilo ng mga manggagawa sa kapwa.  

Kasama ng personal na ugnayan sa paggawa ang pakikipag-kaibigan, malapit na 

pakikipag-ugnayan at negatibong pakikipag-ugnayan. 

Ang konsepto ng pakikipag-ugnayan ay napakalawak at masalimuot.  Ito ay 

tumutukoy sa pagkamalapit na koneksyon ng tao na binubuo ng pagkabuklod ng 

emosyon at pakikihalubilo.  Ang ganitong pagkakabuklod ay kadalasang nabubuo 

mula sa pinagtibay na pagbabahagi ng mga karanasan. 

 

5 Uri ng Personal na Pakikipag-ugnayan: 

1. Pamilya – isang napakahalagang  

sangkap sa pakikipag-ugnayan.   

Ayon sa Bureau of Census ang  

pamilya ay binubuo ng dalawa  

o higit pang mga tao na may  

kaugnayan sa pagkasilang, kasal o pag-ampon  

at namumuhay na magkakasama sa iisang tahanan. 

2. Mga Kaibigan – ang pakikipagkaibigan ay maituturing na mahigpit na bigkis 

sa pagitan ng tao at kadalasang nabubuo sa pagbabahagi ng mga karanasan, 

interes, pagiging malapit at pagkabuklod ng emosyon. 

3. Kinakasama o Partner – ang romantikong samahan kasama na ang kasal ay 

isang saradong ugnayan na nabubuo sa pagitan ng mga taong nagkaron ng 

pagtingin, tiwala, pagbabahagi at romantikong pag-ibig.  

4. Kakilala – mga taong kilala natin sa pangalan at nakakausap kung may 

pagkakataon ngunit may limitasyon ang pakikihalubilo. 

5. Malapit na Kaibigan – mga taong kabahagi sa malalim na pangako, 

pinagkakatiwalaan, sinansandalan, pinagsisiwalatan at itinatangi. 
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Bakit Mahalaga ang Personal na Pakikipag-Ugnayan? 

1. Pagkakaroon ng Mahabang Buhay – ayon sa mga naging pag-aaral, ang mga 

taong may matibay na panlipunang pakikipag-ugnayan ay 50% na di agad 

maagang namamatay.  Ang pagkakaroon ng panghabang-buhay na kasama o 

partner aynakadaragdag din ng 3 taon sa haba ng buhay gayundin mas nagiging 

mahaba ang buhay ng mga kasal na kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. 

2. Pagharap sa Stress – ang suportang naibibigay ng kaibigan ay isang 

magandang depensa laban sa mga epekto ng stress.  Ang mga taong nasa 

“stressfull” na relasyon ay mas higit na nakararanas ng stress at pagtaas ng 

presyon ng dugo. 

3. Mas Malusog – ayon sa pananaliksik, kalahati ng mga mag-aaral sa kolehiyo 

na may matibay na pakikipag-ugnayan ay mas hindi nagkakasipon kung 

nalalantad sa nasabing virus.  Natuklasan din na ang mga taong may mga 

pamilya at kaibigan na masasandalan ay kadalasang mas kuntento sa 

kanilang personal na kalusugan kaysa sa mga taong mapag-isa.  At ang laging 

pagsama sa mga malulusog na tao ay nakadaragdag ng kawangis na kalusugan.  Ang 

mga taong hindi matataba ay mas mayroong mga kaibigang hindi rin matataba dahil 

sa paglaganap ng healthy habits sa pamamagitan ng social netwoks. 

4. Pagka-mayaman – ang pagkakaroon ng dobleng grupo o pagdami ng mga 

kaibigan ay katulad din ng epekto ng karagdagang 50% kita sa pagganda ng 

sariling kaayusang pangkatauhan.  

Sa kabilang banda, ang pagkakaron ng mababang panlipunang pagtaguyod o social 

support ay mayroon ding masamang epekto sa kalusugan: 

1. Depresyon – ang kalungkutan ay naiuugnay sa pagkakaroon ng depresyon na 

maaaring magbunga sa pagkakaroon ng kanser sa dibdib, sakit at pagkahapo. 

2. Pagbaba ng Immune Function – ang di pakikihalubilo sa lipunan ay mas 

nakadaragdag sa tsansa ng pagkakasakit. 

3. Pagtaas ng Presyon ng Dugo – mas nagiging mataas ang tsansa ng pagkakaroon 

ng pagtaas ng presyon ng dugo sa mga taong malulungkot o mapag-isa. 

25 Karaniwang Suliranin sa Pakikipag-Ugnayan 

1. Pagtataksil – kasama na dito ang pagtataksil sa damdamin, one night stand, 

pakikipagrelasyon sa internet (kasama na ang “sexting”), maikli o mahabang 

pakikipagrelasyon gayundin ang pagtataksil sa pananalapi. 

2. Mga Isyung Sexual – kasama na dito ang gana sa sex at isyung kasarian sa 

sarili at sa kasama o partner 

3. Malalaking Kaibahan sa mga Pagpapahalaga at Paniniwala 

4. Life Stages – nagkasawaan na o nagbago na sa isa’t-isa sa kung anumang dahilan 
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5. Mga Pangyayaring Masasakit o Nakakapagpabago sa Buhay 

6. Pagtugon sa pangmatagalang stress gaya ng may kinalaman sa trabaho, 

matagalang sakit, mga isyu sa kalusugang pangka-isipan, suliranin sa 

pananalapi, sa mga anak, pagkabaog at marami pang iba. 

7. Pagkayamot sa relasyon 

8. Pagkakaroon ng Selosong kasama o partner 

9. Pagkakaroon ng isyung pangpamilya 

10. Pananakit sa Loob ng Tahanan kasama na ang pananakit na pisikal at 

pananalita na isang seryosong suliranin sa pakikipag-ugnayan 

11. Ang malaman sa una pa man na hindi ka dapat mag-asawa 

12. Kawalang responsibilidad hinggil sa pananalapi, mga anak, kalusugan at 

marami pang isyu 

13. Di-makatotohanang ekspektasyon – kaisipan na ang partner ay isang 

prinsesa o knight in shining armor 

14.  Adiksyon 

15. Labis na pagdepende sa social media higit pa sa pakikipag-ugnayan 

16. Kakulangan sa pagtataguyod mula sa mga taong mahalaga sa iyo sa panahon 

ng kahirapan 

17. Manipulasyon o labis na pagkasangkot sa pamilya o mga kaibigan 

18. Kawalang komunikasyon sa mga mahahalagang bagay 

19. Mahinang pagkakabahagi/o one-sided o kakulangan ng responsibilidad sa mga 

gawaing bahay, na hindi lamang mga kababaihan ang nagrereklamo sa usaping ito 

20. Nakikitang kawalang malasakit, konsiderasyon o pagtingin – pakiramdam na 

one-sided lamang ang pakikipag-ugnayan 

21. Malalaking kabiguan o pasakit na nagpabago sa pakikipag-ugnayan 

22. Depresyon sa mahabang panahon o iba pang isyung pangkaisipang 

kalusugan ng isa sa kasama o parehong partner 

23. Malaking kaibahan ng opinion na may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata 

o pagdidisiplina sa kanila 

24. Stress sa mahabang panahon – lalo na ang kakulangan sa responsibilidad sa 

pagtukoy sa pinagmulan o paano ito hahawakan 

25. Kawalang suporta sa kinakasama o partner sa panahon ng pagbubuntis at 

malalaking suliranin pagkasilang ng sanggol 
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Hindi na nakagugulat kung inyo nang nararanasan ang ilan sa mga ito.  Kahit 

gaano pa kahirap ang sitwasyon, ang lahat ng ito ay lilipas din.  Atin itong huhugutin 

mula sa inyo at alam natin na kayo ay magiging masayang muli.  Hindi na kailangang 

maghintay ng matagal para gumanda ang panahon, ngunit pareho nating 

makakayang gawin ito ngayon. 

Ang taong minahal o dating minahal ninyo ang siya pang madalas manakit sa 

inyo.  Ito ang masakit na katotohanan na ginagawa natin sa isa’t-isa.  Ngunit maaari 

nating lutasin ang mga ganitong suliranin sa pagiging responsable sa ating mga 

sarili. 

Paglilinang ng Inyong Pakikipag-ugnayan: 

1. Makipag-ugnayan sa Pamilya –Ang mga pinakamasayahing tao ay iisa ang 

pagkakatulad – ang pagiging una sa kanila ay pamilya.  Ang suporta ng 

pamilya ay nakapagbibigay ng kaginhawaan at mas magandang kalusugan. 

2. Pagtanaw ng Utang na Loob –Ang laging pagpapasalamat sa kaibigan o 

partner sa pakikinig o pagbibigay ng anuman sa inyo ay nakapagpapataas ng 

tiwala, pagkakalapit at pagtingin. 

3. Matutong Magpatawad –Maraming benepisyong nakakamit sa pagpapatawad 

sa parehong pisikal at damdamin.   

4. Maging Maawain –Sa pagiging maawain sa kapwa, ito ay nagbubukas ng mas 

mainam na komunikasyon at mas malakas na bigkis. 

5. Pagtanggap sa Kapwa –Magkaroon ng makatotohanang pagtanggap sa mga 

kalakasan at kahinaan ng kapwa at tandaan na ang pagbabago ay nangyayari 

sa tamang panahon. 

6. Gumawa ng Ritwal na Magkasama – gumawa ng mga bagay na parehong 

ikinalulugod upang lalong malinang ang pagiging malapit at suporta ng 

pagkaka-ibigan halimbawa na ang pag-uusap sa telepono tuwing Biyernes o 

panonood ng sine tuwing Linggo. 

10 Utos Upang Makahanap ng Pagmamahal at Magkaroon ng Tunay ang 

Pangmatagalang Pakikipag-ugnayan 

1. Unahing mahalin ang sarili 

2. Pagpili ng pakikipag-ugnayan na makalilinang sa relasyon upang ito ay 

lumakas 

3. Ang pagmamahal o pag-ibig ay isang proseso 

4. Ang pakikipag-ugnayan ay nakapagbibigay ng oportunidad upang umunlad 

5. Mahalaga ang komunikasyon 

6. Kailangan ang pakikipag-negosasyon 
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7. Nasusubok ang pakikipag-ugnayan sa mga pagbabago 

8. Dapat linangin ang pakikipag-ugnayan upang ito ay lumakas 

9. Ang pagkakaroon ng “renewal” ang susi sa mahabang relasyon 

10.  Makakalimutan ang lahat ng ito sa pagkakataong mahulog sa pag-ibig 

Ang Pag-ibig ay Hindi Mapanakit 

Ang pakikipagtipan ay isang magandang pangyayari.  Habang ang 

magkatipan ay parehong kumakalinga sa isa’t-isa, mahalagang pag-ingatan din ang 

sarili.  10% ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ay napaulat ng dumanas ng 

karahasan mula sa kanilang mga katipan (ka-“date’).  Kasama na rito ang pang-

aabusong pisikal na nakapagdudulot ng sakit o kapinsalaan sa tao, kalakip nito ang 

panununtok, pananampal o paninipa. 

Ang pang-aabusong sekswal ay isa ring uri ng karahasan na kinabibilangan 

ng anumang uri ng mga di-kagustuhang sekswal na aktibidad.  Ito ay kinabibilangan 

ng di kanais-nais na komentong sekswal, paghalik hanggang sa pagtatalik. 

Ang pang-aabuso ay hindi lamang sa pisikal na pananakit.  Ito rin ay may 

kaugnayan sa damdamin o emosyon na pananakit sa dignidad o pagkatao o sanhi 

ng pagkapahiya.  Ito ay kinabibilangan ng mga salitang masasakit sa damdamin na 

nakapagbibigay ng kawalang-saysay sa sarili o nakapagdudulot ng pagkontrol sa 

pagkatao.  

Kung ikaw ay nakakaranas o nakaranas na ng pagmamaltrato sa pakikipag-

ugnayan at sa iyong palagay ay kasalanan mo, hindi mo dapat sisihin ang iyong 

sarili.  Sinumang tao – lalaki, babae, bakla/tomboy, matanda o bata ay nakararanas 

ng pang-aabuso o maaaring maging mapang-abuso. 

Pagbasag sa Katahimikan:  Itigil ang Karahasan 

Nakagugulat na malaman na sa ayon sa www.voanews.com, bawat labing-

isang kabataan, isa ang napauulat na dumanas ng pananakit mula sa kanilang mga 

kasintahan.  Paano natin mababago ito?  Sa “Pagbasag sa Katahimikan:  Itigil ang 

Karahasan,” ang mga magulang ay dapat makipag-usap sa kanilang mga anak 

tungkol sa matamang at magalang na pakikipag-ugnayan bago ang pakikipagtipan. 

Paraan ng Pakikipag-usap 

Ang bukas na pakikipag-usap ay kasiya-siyang lalo na kung pag-uusapan ang 

pangangailangan ng bawat isa sa pangkatawan (pisikal), damdamin (emosyon), 

pangkaisipan at kalusugan sekswal.  Hindi ninyo parehong alam ang 

pangangailangan ng bawat isa maliban na lamang kung ito’y sasabihin sa isa’t-isa.  

Isipin din ang mga limitasyon sa usaping sekswal. 
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Mga Usaping Sekswal: 

● STI’s (Sexually Transmitted Infections) 

● Posibleng Pagbubuntis 

● Tamang Panahon sa Pagtatalik 

● Mga Limitasyon 

 

Pagdedesisyon Hinggil sa Pakikipagtalik 

Ang pakikipagtalik sa unang pagkakataon ay isang malaking kaganapang 

emosyonal.  Maraming mga katanungan at damdamin na nais ninyong ayusin bago 

kayo pumunta sa “mainit na kaganapan”.  Tanungin muna ang sarili: 

● Ako ba ay handa na sa pakikipagtalik? 

● Ano ang aking mararamdaman pagkatapos ng pakikipagtalik? 

● Ginagawa ko ba ito sa tamang dahilan? 

● Paano ko poprotektahan and aking sarili at ang aking partner sa 

pagkakaroon ng STI o pagbubuntis? 

● Ano ang aking mararamdaman sa aking partner pagkatapos? 

Ang pinakamabuting paghahanda para sa pagdedesisyon upang maging 

komportable ay ang pakikipag-usap tungkol sa inyong pangangailangan.  Kung hindi 

ninyo nararamdamang tama ang gagawin ay dapat sabihin agad.  Anuman ang 

inyong pagpili ay nararapat lamang na respetuhin.  Maraming paraan upang 

maipakita ang pagmamahal sa inyong kasintahan. 

Pakikipag-usap sa mga Magulang o Ibang Nakakatanda/Pinagkakatiwalaan 

Karamihan sa mga kabataan ay hindi bukas sa pakikipag-usap sa kanilang 

mga magulang hinggil sa sex dahil sa takot o hiya.  Ngunit mayroon din namang 

mga kabataan na nakikinabang sa pakikipag-usap sa mga magulang.  May mga 

magulang na ayaw makipag-usap tungkol dito sa kadahilanang di alam ang ibang 

kasagutan o ayaw itong mapag-usapan. 

Maaari ring kumonsulta sa ibang pinagkakatiwalaang nakatatanda, maaaring 

ang inyong mga tiyuhin/tiyahin, guro, guidance counselor, coach o iba pang 

pinagkakatiwalaan.  Sila ang maaaring makapagbigay ng tamang kasagutan.  Ngunit 

ang mga kaibigan o kamag-aral ay maaaring kapareho ninyo ring hindi alam ang 

kasagutan kahit ano pa ang sabihin nila tungkol sa kanilang mga sekswal na 

karanasan, ganoon din ang internet o iba pang social media. 
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Paano Maiiwasan ang “Peer Pressure”? 

● Sumama sa mga kaibigang naniniwala na OK lang na hindi pa handa sa 

pakakaroon ng sex 

● Lumabas na kasama ng mga kagrupong kaibigan imbes na kasintahan lang 

● Ipakilala ang mga kaibigan sa mga magulang 

● Anyayahan ang mga kaibigan sa tahanan 

● Damayan ang sinumang kaibigang pinipilit makipagtalik 

● Isipin nang maaga ang maaaring sabihin sakaling may pumilit makipagtalik 

● Laging magdala ng telepono o perang pantawag o pambayad sa taxi sakaling 

hindi maging komportable 

● Tawagan agad ang mga magulang o kaibigan kung kinakailangang lisanin ang 

pakikipagtipan 

● Huwag maobligang makipagtalik bilang kapalit sa regalo o pakikipagtipan 

● Magsabi ng “Hindi” kung talagang ayaw 

Ang Droga at Alak 

Ayon sa pag-aaral sa mga kabataang idad 15 – 24, 9 sa bawat 10 ay may mga 

pagkakataong gumagamit ng alak o iligal na droga bago ang pakikipagtalik.  Pito sa 

bawat 10 ang naiulat na hindi gumagamit ng condom kapag nakainom ng alak o 

nakadroga.  Habang 29% naman ang nagsabi na ilang ulit na nakikipagtalik habang 

nasa impluwensya ng alak o droga. 

Ang paggamit ng alak o droga ay may malaking impluwensya sa 

pakikipagtalik, mas madaling magdesisyon habang nasa impluwensya nito na sa 

kalaunan ay pagsisihan din gaya ng pagkakaroon ng STI o di kagustuhang 

pagbubuntis.  At ang pinakamasama ay ang pagpuwersa o pagpilit sa pakikipagtalik 

habang nasa impluwensya ng mga ito. 
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SURIIN 

Sagutan ang mga katanungan sa isang buong papel. 

 

1. Ano ang personal na pakikipag-ugnayan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ano-ano ang limang uri ng pakikipag-ugnayan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ano-ano ang iba’t ibang uri ng pang-aabuso?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ano-ano ang mga dapat pag-usapan sa pakikipag-ugnayan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PAGYAMANIN 

Ano-ano ang mga nakapagpapalinang sa pakikipag-ugnayan? Paano ito 

nakakaapekto? Isulat ang mga sagot sa talahayanan. 

Mga Salik sa Kalinangan  

sa Pakikipag-ugnayan 
Mga Epekto 

 

 

1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 
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ISAISIP 

1. Ang personal na pakikipag-ugnayan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng 

malapit na koneksyon ng tao na binubuo ng pagkabuklod ng emosyon at 

pakikihalubilo. 

2. May limang (5) uri ng personal na pakikipag-ugnayan:  pamilya, kaibigan, 

kasama or partner, kakilala at malapit na kaibigan. 

3. Ang pagmamahal o pag-ibig ay hindi mapanakit, kaya dapat iwasan ang 

karahasan, pang-aabusong sekswal, pisikal at emosyonal. 

4. Dapat matutong makipag-usap sa mga magulang, nakatatanda o sinumang 

pinagkakatiwalaang tao tungkol sa pakikipag-ugnayan lalo na sa aspetong 

seksuwalidad. 

5. Malaki ang impluwensya ng alak at droga sa isyung seksuwalidad at pang-

aabuso. 
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ISAGAWA 

Sumulat ng sanaysay tungkol sa personal na pakikipag-ugnayan, kung bakit 

ito napakahalaga at paano ito mapapanatiling matatag. 

 

  _______________________________________________________________ 

Pamagat ng Sanaysay 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TAYAHIN 

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

Bigyan ng sariling kahulugan ang mga ito.   

1.___________________ - _________________________________________________ 

2. __________________ - _________________________________________________ 

3. __________________ - _________________________________________________ 

4. __________________ - _________________________________________________ 

5. __________________ - _________________________________________________ 

 

 

 

 

KARAGDAGANG GAWAIN 

 Gumawa ng poster tungkol sa mga Pangunahing Karapatan sa Pakikipag-

ugnayan. 
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SUSI SA PAGWAWASTO 

 

  

Subukin 

1.Pamilya 
2.Pang-aabusong Pisikal 
3.Pang-aabusong Sekswal 
4.Pang-aabusong 

Emosyonal 

5.Pag-inom ng alak 
6.Pang-aabuso 
7.Emosyon 
8.Kamalayan sa sarili 
9.Malapit na kaibigan 
10.Pagtanaw na Utang na 

loob 

Tayahin 

1.Personal na  
Pakikipag-ugnayan 

2.Karahasan 
3.Pang-aabusong Pisikal 
4.STI 

5.Pang-aabusong Sekswal 

 

Pagyamanin 

1.Pamilya 
2.Kaibigan 
3.Kasama/Partner 
4.Kakilala 
5.Malapit na Kaibigan 
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