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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. Gayunpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
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Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 
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Santos 
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Danilo C. Padilla, Annabelle M. Marmol, Lany M. Semilla, Mariam B. Rivamonte, 

Nestor T. Rualo 

 



 

 

7 

Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

Ikatlong Markahan – Modyul 8:  
Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko 

o Teknikal Bokasyonal o Negosyo 

 

 

 



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 

anomang 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 

Ang bawat isa sa atin ay natatangi sapagkat nilikha tayo ng Diyos na may 
iba’t ibang kakayahan at kalakasan. May mga potensiyal tayo na kaloob sa atin at 
kailangan lamang hasain at linangin upang maging ganap ang ating pagkatao at 
makatulong sa ating kapuwa at maging sa lipunan na ating ginagalawan. Maaaring 
sa simula ay mahirapan tayong tuklasin ang ating kakayahan at potensiyal ngunit 
sa patuloy na paghuhubog at paglalapat ng ating pagpapahalaga ay 
maisasakatuparan natin ito. Bakit natin ito gagawin? Sapagkat ang bawat nilalang 
ay may tungkulin na tuklasin kung ano ang bigay na kakayahan at potensiyal sa 
kanya kaya gamitin natin ang mga paraang makatutulong para matuklasan ang mga 

ito. 
 
Halina’t tuklasin at pagyamanin ang ating kaisipan. Ano nga ba ang mga 

panloob na salik na nakaiimpluwensiya sa paghubog ng ating mga pagpapahalaga? 
 
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na 

kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 
 

1. Nakapagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin upang magkaroon 
ng tamang direksiyon sa buhay at matupad ang mga pangarap, maging ang 
pagsasaalang-alang sa mga: 
a. Sariling kalakasan at kahinaan at pagbalangkas ng mga hakbang upang 

magamit ang mga kalakasan sa ikabubuti at malagpasan ang mga 
kahinaan. 

b. Pagtanggap ng kawalan o kakulangan sa mga personal na salik na 
kailangan sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-boksayonal, 
negosyo o hanapbuhay. 
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Subukin 

Panuto. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang 

mainam na sagot at isulat sa iyong sagutang papel. 

1. Alin sa sumusunod ang batayan na dapat sundin ng isang indibiduwal sa 

pagtupad ng kaniyang mithiin? 

I. Specific (Tiyak) 

II. Measurable (Nasusukat) 

III. Attainable (Naaabot) 

IV. Relevant (May kaugnayan sa nais/ makabuluhan) 

V. Time Bounded (Makakaya sa takdang panahon) 

VI. Action Oriented (May kaakibat na pagkilos) 

A. I,II,III 

B. I,II,III,IV 

C. I,II,III,IV,V 

D. I,II,III,IV,V,VI 

 

 

2. Sa mga batayan na dapat sundin sa pagtupad ng mithiin, alin sa mga ito ang 

tumutukoy sa pahayag na “Gusto kong maging guro.” 

A. Tiyak 

B. Naaabot 

C. Nasusukat 

D. May kaakibat na pagkilos 

 

3. Kilala si Joseph sa husay niya sa pag-awit. Noong nag-aaral pa lamang siya, 

lagi siyang iniimbita upang magbigay ng pampasiglang bilang sa kanilang 

paaralan. Sa kasalukuyan, ang talentong ito ang kaniyang pinagkakakitaan. 

Alin sa mga sumusunod ang akmang batayan sa sitwasyong inilahad. 

A. Attainable Relevant  

B. Specific at Measurable 

C. Measurable at Attainable 

D. Time Bounded at Action Oriented 

 

4. Hinahangaan ni Armaine ang kaniyang guro sa Araling Panlipunan noong siya 

ay elementarya pa lamang. Hilig niya ang history o kasaysayan. Sa ngayon isa 

na ring guro si Armaine sa high school. Alin sa sumusunod ang mga 

kriteryang sinunod ni Armaine? 

A. Specific, Measurable, at Attainable 

B. Specific, Measurable, Attainable at Relevant 

C. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, at Time Bounded 

D. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Bounded, Action 

Oriented 
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5. Nais ni Ding na maging pulis. Bukod sa gusto niya ito, sigurado siyang 

susuportahan siya ng kaniyang mga magulang sa pangarap niyang ito. 

Subalit napabarkada si Ding at napabayaan ang kaniyang pag-aaral. Hindi 

alintana ni Ding ang pagkasira ng kanyang pag-aaral. Para sa kaniya, bata 

pa naman siya at mahaba pa ang panahon upang maabot ang kaniyang 

pangarap. Alin sa mga sumusunod na batayan sa pag-abot ng mithiin ang 

naisasantabi ni Ding? 

A. Naaabot 

B. May kaugnayan sa nais 

C. May kaakibat na pagkilos 

D. Makakaya sa takdang panahon 

 

6. Ito ay tumutukoy sa isang pambihirang biyaya at likas na kakayahan ng isang 

indibiduwal na maaari niyang maging batayan sa pagpili ng kaniyang 

minimithing pangarap. 

A. Hilig 

B. Mithiin 

C. Talento 

D. Kasanayan 

 

7. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kasanayan? 

A. Talento 

B. Kakayahan 

C. Pampalipas oras 

D. Pagpapahalaga 

 

Para sa bilang 8-10 

 

Si Roy ay katatapos pa lang sa Grade 12. Sa Maynila niya nais mag-aral ng 

kolehiyo upang maging doktor. Bata pa lamang ay ito na ang kaniyang pangarap. 

Ngunit, nais ng mga magulang niya na sa probinsiya na lamang siya magpatuloy 

ng kolehiyo dahil sa panganib na dulot ng CoVID 19. Sa kanilang probinsiya ay 

walang paaralan para sa pagdodoktor. 

 

 

8. Alin sa mga sumusunod na salik sa pagpili ng karera ang mawawaglit kung 

susundin ni Roy ang gusto ng kaniyang mga magulang? 

A. Hilig 

B. Mithiin 

C. Kasanayan 

D. Pagpapahalaga 

 

9. Alin sa mga sumusunod na salik sa pagpili ng karera ang mawawaglit kung 

hindi naman susundin ni Roy ang gusto ng kaniyang mga magulang? 

A. Hilig 

B. Mithiin 

C. Kasanayan 

D. Pagpapahalaga 

 



 

4 CO_Q3_ESP 7_Modyul 8 

10. Kung ikaw si Roy, alin sa mga sumusunod ang pinakamabuting gawin sa 

sitwasyong iyong kinakaharap? 

A. Titigil na lamang muna sa pag-aaral, at hihintaying magkaroon ng 

bakuna sa COVID 19. 

B. Magpapatuloy sa pag-aral sa Maynila kahit kapalit nito ang hindi 

pagsuporta ng magulang. 

C. Hihinto nang tuluyan sa pag-aaral at maghihintay na lamang na 

mapasama sa bibigyan ng ayuda ng pamahalaan. 

D. Kakausapin nang masinsinan ang mga magulang upang magkasundo 

sa nararapat na gawin sa sitwasyong ito. 
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Aralin 

8 
Mga Pansariling Salik sa Pagpili  

ng Kursong Akademiko o Teknikal 
Bokasyonal o Negosyo 

 Ang pagkakamit ng sariling mithiin o goal ay hindi lamang maisasakamay 

kung mananatili itong isang pahayag na umuukilkil sa iyong isipan. May nabasa ka 

ba sa diyaryo, napakinggan sa radyo o napanood sa telebisyon na taong 

nagtagumpay dahil sa dinala ito sa kaniya nang personal ng kaniyang tadhana? 

Kung wala, ito ay dahil sinikap nilang panghawakan at isakatuparan gamit ang 

pagpapahalaga sa buhay upang kanilang makamit ang minimithi. Ito ang siyang 

naging batayan nila sa kilos at pagpapasiya sa buhay.  

 Marapat lamang na linangin mo hangga’t bata pa ang mga sariling salik 

kaugnay sa paggawa upang higit na mapaunlad ang sarili at maging isang 

produktibong indibiduwal ng lipunan at ng bansa.  

 

Balikan 

Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Pagsunod-

sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng mabuting pagpapasiya (1 para sa unang 

hakbang at 5 ang huling hakbang) 

____1. Tanungin ang sarili sa kung ano ang binabalak gawin at kung naaayon sa 
natural na batas moral          
____2. Sumangguni at humingi ng opinyon sa mga taong nakaaalam at may sapat 
na karanasan. 
____3. Manalangin upang mabigyang-lakas na maisakatuparan ang anomang dapat 
gawin ayon sa paghuhusga ng sariling konsensiya. 
____4. Kung may agam-agam sa nagawang pasiya, pag-aralan muli ang iyong pasiya 
na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri. 
____5. Isaalang-alang ang iyong damdamin o kalooban sa iyong gagawing pagpili at 
ang magiging kasiyahang bunga nito sa iyo. 

 

 

 

 

Tuklasin 

 

Panuto: Basahina ang pag-uusap ng mga mag-aaral sa larawan 

 

Mga Tala para sa Guro 

Sa nakalipas na aralin ay hinalaw at pinag-aralan ang kahalagahan ng 

makabuluhang pagpapasiya sa uri ng buhay. Muli mong pabalikan sa mga mag-

aaral ang mga ito. Iyong ipatukoy ang mga kinakailangang hakbang at paano 

nakatutulong ang mga ito sa pagkakaroon ng makabuluhang pagpapasiya. 
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Panuto: Sagutan ang mga katanungan. 

1. Ano-ano ang mga naging motibasiyon o dahilan sa pagpili ng mga mag-aaral 
ng kurso/karera o negosyo sa larawan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________. 
 

2. Nakaiimpluwensiya ba ang mga kakayahan, interes at taong nakapaligid sa 
pagkakamit ng mithiin? Alin sa mga ito ang may ganitong sitwasyon. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

3. Sa iyong palagay, makatutulong ba ang kakayahan, interes o hilig at maging 
pagpapahalaga sa pagkamit ng iyong mithiin? Ipaliwanag. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

 
4. Kung ikaw ay isa sa mga mag-aaral sa larawan, ano ang iyong mithiin sa 

buhay? Pangatuwiranan. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________. 
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S – pecific (Tiyak) 
M – easurable (Nasusukat) 
A – ttainable (Naabot) 
R – elevant (May kaugnayan sa nais/ makabuluhan) 
T – ime Bounded (makakaya sa takdang panahon) 
A – ction Oriented (May kaakibat na pagkilos) 

5. Ano ang naging batayan mo sa pagpili ng nasabing karera o mithiin sa buhay? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

 

 

Suriin 

 
Bawat indibiduwal ay may kani-kaniyang naisin o mithiin sa buhay. Mula 

pagkabata ay mayroon na siyang gustong maging sa hinaharap o pangarap na 

makamit sa pagtanda. Kaya naman sa murang edad kapag tinatanong ng matatanda 

o ng magulang kung ano ang gusto niya sa paglaki, sasagot siya nang, “Gusto ko 

maging piloto, doktor, guro at inhinyero”. Ngunit paano mo maaabot ang iyong 

minimithi?  

Mahalagang isaalang-alang ang ilang pamantayan sa pagbuo ng mahusay na 

mithiin. Ang SMARTA (Sta. Maria, 2006) ay mga batayan na maaaring gabay sa 

pagtatakda ng iyong mithiin.  

 

 

 

 

 
 
 

SPECIFIC (TIYAK) 
Ang mahusay na mithiin ay tumutukoy sa mga tiyak na hakbang o pagkilos 

na gagawin. “Gusto ko maging abogado”, iyan ang mithiin mo. Ngunit hindi sapat na 
hanggang salita lamang ito. Marapat ay kailangan mo ring ihayag sa iyong sarili na 
iyong tatapusin ang mga paunang kurso upang makatungtong sa pag-aaral ng 
abogasiya o ang tinatawag nating pre-law o Bachelor of Laws sa isang unibersidad 
na nagtuturo ng mga kursong ito. 

 
MEASURABLE (NASUSUKAT) 

Masusukat natin ang ating mithiin kung nasusubaybayan ang pagsulong ng 
bawat hakbanging na iyong tatahakin kung kaya’t mas madali nating makakamit 
ang mga bagay na ating ninanais. Isang malinaw na halimbawa ay ang tiyak na 
kursong ninais mong makamit sang-ayon sa iyong kagustuhan. 
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ATTAINABLE (NAAABOT) 
Ang isang mahusay na mithiin ay makatotohanan o posibleng maabot ngunit 

mapanghamon. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga balakid na iyong 
pagdadaaanan na siyang huhubog sa tatag ng iyong kalooban maging ng iyong 
isipan tulad ng mga problemang pinansyal, hirap ng mga asignatura at kaisipang 
mula sa mga kakilala na nakapagtatapos ng pag-aaral. Ang mga ito ay magsisilbing 
gabay mo upang pagsumikapang makagawa ng desisyon na magpapaunlad sa iyong 
sarili tungo sa pagkamit ng tiyak na mithiin. Ika nga sa isang kasabihan “NO PAIN, 
NO GAIN”.  
 

RELEVANT (MAY KAUGNAYAN SA NAIS/ MAKABULUHAN) 
Ang mithiing ating itinatakda ay karaniwang siyang ating inaakala na 

makapagbibigay sa atin ng kasiyahan o makapupuno sa ating pangangailangan. Ibig 
sabihin ay maaaring bunga lamang ito ng impluwensiya at pambubuyo ng ating 
pamilyang pinagmulan, kamag-aral at kaibigan. Samakatuwid, mas mahusay ang 
isang mithiin kung ito ay pinag-isipan at ginawa nang may hinahon. 

 

TIME BOUNDED (MAKAKAYA SA TAKDANG PANAHON) 
Marapat na maglagay tayo ng takdang panahon kung hanggang kailan natin 

dapat makamit at matupad ang ating mithiin. Ito ay upang hindi manghinayang sa 

mga panahong ginugugol sa pagtahak dito. Anomang pangyayari na ikinaliliko sa 

pagkakamit nito ay agaran din nating malalapatan ng suplemental o alternatibong 

aksiyon para maging higit na epektibo sa itinakdang panahon.  

ACTION ORIENTED (MAY KAAKIBAT NA PAGKILOS) 
Sa pagkakamit ng ating mga mithiin dapat ito ay ating bigyang - aksiyon. 

Huwag hayaan na ito ay nasusukat lamang sa iyong isipan bagkus ay aktibong 

tumahak sa daan patungo dito. Ang mithiin ay dapat naisasakatuparan. 

Mga Salik sa Pagpili ng Karera o Negosyo 

Ang mga salik sa pagpili ng karera o negosyo ay dapat mong malaman upang 

maging gabay sa pagkakaroon ng matagumpay na hinaharap. 

1. Talento  
➢ Ang talento ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang na dapat 

mong tuklasin dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng track o 
kursong akademiko o teknikal-bokasyonal gayundin ng negosyo o 
hanapbuhay sa iyong pagtatapos sa high school. 

 

2. Kasanayan (Skills) 
➢ Ang mga kasanayan o skills ay isa sa maituturing na mahalagang salik sa 

paghahanda sa iyong pagpipiliang kurso. Ito ay ang mga bagay kung saan 
tayo ay mahusay at magaling. Maaari nating maiugnay ito sa salitang 
abilidad, kakayahan (competency) o kahusayan (proficiency). 

 

3. Hilig 
➢ Ito ay ang mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at 

buo ang iyong puso na ibigay ang lahat ng makakaya nang hindi 
nakakaramdam ng pagod o pagkabagot. 
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4. Pagpapahalaga 
➢ Ang pagkakaroon ng pagpapahalaga ay ang pagsisikap na abutin ang mga 

ninanais sa buhay at makapaglingkod nang may pagmamahal sa bayan 
bilang pakikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. 
 
5. Mithiin 

➢ Ang huling salik na ito sa pagpili ng tamang kursong kukunin ay masasabing 
may malaking bahagi sa pagtamo ng iyong mga naisin sa buhay. Dito na 
hinahamon ang iyong kakayahan upang isakatuparan o gawing ganap ang 
iyong mithiin sa buhay. 
 

Ang pagpapahalaga ayon sa mga sikolohista ang siyang nagiging dahilan kaya 

nagiging kanais-nais, kaiga-igaya, kahanga-hanga o kapaki-pakinabang ang isang 

bagay o ideya. Ang batayan ng pagpapahalaga sa paggawa ng pasiya at pagtakda ng 

mithiin ay binibigyang-diin sa pagpili ng karera, negosyo o hanapbuhay. 

 Para kay Sta. Maria (2006), may iba’t ibang uri ng pagpapahalaga. Ang mga 

ito ay ang; 

• Mga Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa (work values) – tulad ng 
kahusayan sa paggawa, pagtanggap sa mga pagbabago, pagharap sa publiko, 
pagtanggap sa pagkakaiba-iba. 

• Mga Pagpapahalaga Kaugnay ng Pagpapaunlad ng Karera (career values) – 
tulad ng pansariling pag-unlad, pag-angat, pagkilala at iba pa. 
 

Ang taong may tiyak na mga pagpapahalaga na pinagbabatayan ng kilos at 

pasiya ay karaniwang nagtatagumpay. Batid niya kung alin sa mga 

pagpapahalagang ito ang makatutulong sa kaniya sa pagkamit ng mas 

makabuluhang buhay. Sa kaniyang pagsusumikap matatamo niya ang kaniyang 

itinakdang mithiin.  

 

Pagyamanin 

 
Panuto: Basahin ang anekdota hinggil sa isang taong naging matagumpay sa 
pagkamit ng kaniyang mithiin sa buhay. 
 
 Ikaw ba ay may pangarap? Nais mo bang magtagumpay sa buhay? Ikaw ba 

ay may mga personal na layunin? Kung gayon, tiyak na ikaw ay magkakaroon ng 
motibasyon na magtagumpay sa buhay kung iyong babasahin ang anekdotang ito.  
 
 Lumaki sa isang hindi nakaaalwang pamilya si Aivie, bata pa lamang ay mulat 
na siya sa kahirapan ng kaniyang pamilya. Isang simpleng maybahay ang kaniyang 
ina at isang karpintero ang kaniyang ama. Lima silang magkakapatid at pang-apat 
siya dito. Hindi regular ang hanapbuhay ng kaniyang mga magulang kaya’t sa 
murang edad ay tumutulong na siya sa kaniyang magulang sa paghahanapbuhay. 
Nariyang naglalako siya ng nilagang mani at maging polburon pandagdag-baon at 
kaunting tulong na rin upang makaraos sa maghapon. Hindi natatapos sa apat na 
sulok ng silid-aralan ang pagnanais ni Aivie na makatapos ng pag-aaral. Likas sa 
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kaniya ang kahalagahan ng pag-aaral sapagkat batid niyang ito lamang ang 
makaaahon sa kanila sa kahirapan. 
 
 Matapos ang kaniyang high school batid niyang mahihirapan na siyang 
makatuntong ng kolehiyo kung kaya’t pinanghinaan na siya ng loob. Subalit sa 
patuloy na pagdaan ng araw sumisidhi sa kaniya ang mithiing makapagtapos ng 
pag-aaral. Hindi siya nawawalan ng pag-asang makakapasok siya sa kolehiyo. 
Kulang man sa suporta ng magulang at walang katiyakan sa mangyayari ay lakas-
loob siyang pumasok sa kolehiyo. 
 
 Kumuha siya ng Kursong Edukasyon, sa state college sa kanilang lalawigan. 
Malayo sa kanilang tahanan ito kung kaya’t siya ay humanap ng matitirahan malapit 
sa kaniyang paaralan. Lingguhan o buwanan siyang umuwi sa kanilang tahanan. 
Upang makatugon sa kaniyang personal na pangangailangan ay ninais niyang 
humanap ng mapagkakakitaan. Nariyang siya ang naglalaba ng damit ng kaniyang 

mga kasama, nagtitipid siya sapagkat kailangan niyang pagkasyahin ang 
dalawandaang - pisong baon niya sa isang linggo. 
 
 Dumating sa puntong nais na niyang sumuko sapagkat mismong magulang 
niya at mga kapatid niya ang pumipigil sa kaniya. Nakaririnig siya ng mga masasakit 
na salita buhat sa ibang tao, sinasabihang maging bayarang babae na lamang upang 
magkaroon ng baon at may pantustos sa pag-aaral na siyang labis na nagdulot ng 
sakit sa kaniyang dibdib. 

 Tumataas ang kilay ng kaniyang mga kapitbahay, wika pa nila “paano 
makatatapos iyan, gayong wala namang pera iyan”, “isang taon laang iyan mag-
aasawa din iyan”, “ineng ang taas mo naman baka ika’y doon na mag-asawa” “kung 
ikaw ay magpakatulong na laang para naman hindi ka na maging pabigat sa inyo”, 
ang mga negatibong salitang ito ang naging lakas niya upang lalo siyang 
magsumikap sa buhay. 

Sa loob ng apat na taon ng pagsisikap niya ay nakapagtapos siya ng pag-
aaral. Nakapasa sa pambansang pagsusulit sa pagiging guro at kasalukuyang 
nagtuturo sa pampublikong paaralaan.  

Kahit kailanman ay hindi niya nakalimutan ang kaniyang pagtahak sa 
kaniyang mithiin. Lagi niyang ibinabahagi sa kaniyang mag-aaral ang kahalagahan 
ng pagkakaroon ng pangarap sa buhay at pagpili ng tamang desisyon patungo sa 
pagkamit nito. Tinutulungan niya ang kaniyang mga mag-aaral na maimulat sa 
kanila na magtagumpay sa buhay anoman ang kasalukuyang sitwasyon mayroon sa 
kanilang buhay. 
 
Pamprosesong tanong 

1. Anong pagpapahalaga ang tinataglay ni Bb. Aivee. 
2. Paano nakatulong ang pagpapahalagang mayroon si Bb. Aivee sa kaniyang 

tagumpay? 
3. Sa iyong palagay, anong mga pagpapahalaga ang kailangan mong linangin 

upang maging matagumpay sa iyong piniling pangarap o mithiin? 
4. Paano makatutulong ang mga pagpapahalagang ito sa pagtatagumpay sa 

pinili mong kursong akademiko o teknikal-bokasyonal o negosyo?  
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“Ang pagbuo ng karera ay isang panghabambuhay at paulit-ulit na pagtatakda at 

pagkakamit ng mga mithiin. Ang mga mithiin maliit man o malaki, natatamo o hindi, 

ay mayroong pangkalahatang epekto sa pagpapaunlad ng karera.”  

 

Isaisip 

Panuto: Basahin ang pahayag na nasa kahon. Ipaliwanag ito gamit ang tatlo 

hanggang limang pangungusap. 

 

 

 

 

Paliwanag: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  

 

Isagawa 

Gawain 1: MI (Multiple Inteligence) Survey/ Chart of Abilites  

Panuto: Gumawa ng ulat ng iyong pag-unlad sa pagsasagawa ng mga hakbang sa 

pagpapalakas ng iyong mga kahinaan gamit ang MI (Multiple Inteligence) Survey/ 

Chart of Abilites  

Mga Kahinaan Mga Naging Pag-unlad 

Halimbawa: Mahina ako sa 

Science 

Tumaas ang aking marka sa Science ng tatlong 

puntos at nakasali sa school-based science camp. 
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Ulat ng pag-unlad sa mga Hilig o Interes 

Mga Interes na Kailangang Paunlarin Mga Naging Pag-unlad 

Halimbawa: Pagsasayaw Sumali sa isang dance group o MAPEH 

Club sa paaralan. 

  

  

  

Sagutan: 

Paano nakaimpluwensiya ang iyong pagbuo ng layunin tungo sa pag-unlad ng iyong 

mga kahinaan at mga interes sa buhay at pagpili ng akademiko o teknikal-

bokasyonal o negosyo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Gawain 2: Goal Setting and Action Planning Chart 

Panuto: Punan ang talahanayan ng iyong hakbangin upang makamit mo ang iyong 

minimithi/pinapangarap sa buhay gamit ang pagpapahalaga na iyong 

pinanghahawakan. 

Mithiin/ pangarap Kahinaang maaring 

maging sagabal 

Kalakasang 

maaaring gamitin 

sa pagkamit ng 

mithiin 

Mga hakbang 

na isasagawa 

Sa Sarli    

Sa Pag-aaral    

Sa Karera    

Sa Pamilya    

Sa Pamayanan    

____________________  _____________________           __________________________ 

Lagda ng Mag-aaral              Lagda ng Magulang               Lagda ng Gurong tagapayo 
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Tayahin  
 

Panuto. Basahin at unawain ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang 

mainam na sagot at isulat sa iyong sagutang papel. 

1. Alin sa mga sumusunod ang mga salik na dapat mabatid upang maging gabay 

sa pagpili ng karera o negosyo? 

I. Talento 

II. Kasanayan 

III. Hilig 

IV. Pagpapahalaga 

V. Mithiin 

A. I,II,III 

B. I,III,IV,V 

C. I,II,IV,V 

D. I,II,III,IV,V 

 

2. Sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pagkakaroon ng matagumpay na 

hinaharap, alin sa mga ito ang tumutukoy sa pahayag na “Nothing beats 

hardwork.” 

A. Hilig 

B. Talento 

C. Kasanayan 

D. Pagpapahalaga 

 

3. Kilala si Mary sa husay niya sa pag-awit. Noong nag-aaral pa lamang siya, lagi 

siyang iniimbita upang magbigay ng intermission number sa kanilang paaralan. 

Sa kasalukuyan, ang pag-awit sa ibang bansa ang kanyang pinagkakakitaan. 

Alin sa mga sumusunod na salik sa pagtupad ng mga pangarap ang unang 

isinaalang-alang ni Mary. 

A. Hilig  

B. Talento 

C. Kasanayan 

D. Pagpapahalaga 

 

4. Tanyag ang bakeshop ni Eric dahil sa kanilang roll cake. Bata pa lamang siya ay 

hilig na niya ang pagluluto nito. Sa kasalukuyan, nakakaabot na hanggang sa 

ibang bansa ang roll cake ni Eric. Alin sa mga sumusunod na salik ang dapat 

linangin pa ni Eric para maging world class ang kaniyang roll cake? 

A. Hilig  

B. Talento 

C. Mithiin 

D. Kasanayan 
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5. Nais ni Jennelyn na maging engineer. Naging interesado siya dito dahil sa 

kaniyang ama na isa ring lisensiyadong engineer. Ang kaniyang ina naman ay 

opisyal sa kanilang barangay.  Alin sa mga sumusunod na salik ang unang 

nalinang kay Jennelyn upang mangarap na maging isang engineer? 

A. Hilig 

B. Talento 

C. Kasanayan 

D. Pagpapahalaga 
 

6. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o pagkilos upang maisakatuparan ang isang 

mithiin. 

A. Tiyak 

B. Naaabot 

C. Nasusukat 

D. May kaakibat na pagkilos 
 

7. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa Time Bounded? 

A. May kaugnayan sa nais 

B. Makakaya sa takdang panahon 

C. May kaakibat na pagkilos 

D. May pirmiso ng magulang 
 

Para sa bilang 8-10 

 

Magaling sa pagguhit si Allan. Hinahangaan siya ng kaniyang mga kaklase noong 

high school pa sila. Pinangarap niyang maging arkitekto. Subalit, hindi kayang 

tustusan ng mga magulang niya ang kaniyang gastusin sa kurso na gusto niya. 

Kumuha siya ng engineering at isang naging isang ganap ng propesyonal ngayon.  

 

8. Alin sa mga sumusunod na kriterya ang nagpabago sa mithiin ni Allan? 

A. Tiyak 

B. Naaabot  

C. Nasusukat 

D. Makabuluhan 
 

9. Alin sa mga sumusunod na kriterya ang naging sanhi upang maging isang 

prosesyunal na engineer si Allan? 

A. Naaabot 

B. Makabuluhan 

C. May kaakibat na pagkilos 

D. Makakaya sa takdang panahon 
 

10. Bakit mahalagang magtakda tayo ng batayan na magiging gabay natin sa 

pagtatakda ng ating mithiin? 

A.  Sa pamamagitan ng mga kriterya na ito, magkakaroon tayo ng libreng   

matrikula sa kolehiyo. 

B.  Ang mga kriterya na ito ang magsisilbing puhunan sa negosyo na ating 

pasisimulan. 

C. Magkakaroon tayo ng malinaw na direksiyon sa karera o/at negosyo na 

ating tatahakin pagdating ng panahon. 

D. Ito ang magbibigay sa atin ng daan upang madaling makahanap ng 

trabaho. 
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Karagdagang Gawain 
 

 

Panuto: Magbasa o manood ng balita hinggil sa mga kilalang tao na nagtagumpay 

sa buhay sa tulong ng kanilang mga talento, kakayahan, interes at pagpapaunlad 

ng kahinaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang karera/negosyo?
Ano ang kaniyang mga kakayahan at 

interes?

Ano ang kaniyang kahinaan na 
nagsilbing sagabal sa pagkamit ng 

kaniyang tagumpay?

Paano siya nagtagumpay?

Larawan at pangalan



 

16 CO_Q3_ESP 7_Modyul 8 

 

Susi sa Pagwawasto 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin 

1.D 

2.A 
3.A 
4.D 

5.D 
6.B 
7.B 

8.B 
9.C 

10.D 
 

Tayahin 

1.D 
2.B 
3.B 
4.D 
5.B 
6.A 
7.B 
8.C 

9.C 
10.C 
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