
RANGHAY ARALIN SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - Grade 9

Name of Teacher Estela B. Susvilla Grade/Year

Level

Grade 9

Learning Area:  Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter:  1 Module 4, pp 1-9

Lesson No. Lipunang Sibil Duration
(minutes/hours

)

1 hour

Key
Understandings
to be
developed

Ang kabiguan ng estado at kalakalan na pagkamtin ang mga mamamayan ng

kabutihang panlahat ay pinupunan ng kusang pagtugon ng mga mamamayan upang

anu kabutihans oanlahat av makamit.

Learning
Objectives

Knowledge

Skills

Attitudes

1. Natutukoy ang mga iba't ibang lipunang sibil at ang kani-kanilang

papel o adbokasya na ginagampanan tungo sa kabutihang

oanlahat:

2. Nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil

uoane kumilos tungo sa kabutihang panlahat; at

3. Napupuri at napasasalamatan ang iba't-ibang lipunang sibil  sa

kanilang ginagampanang papel para sa kabutihang panlahat

Resources
Needed

Learning Materials (LG) Module 4, pp 1-9
Gabay Pangkurikulum (GP) pp. 11-13 ng 23
TG pp. 1-8

Video presentation ( about sa panlipunang sibil)

Elements of the

Plan

Methodology

Preparations

-How will I make the
learners ready?

-How do I prepare

the learners for the
new lesson?

-How will I connect

my new lesson with
the past lesson?

Introductory

Activity
(Optional)

Activity

May naalala ba kayong mga organisasyon na dumayo sa.inyong lugar upang magnatia

ng kawanggawa? Anong serbisyo o tulong ang naipaabot sa inyo? ( Red Cross,

Medical Mission Grouo. etc)

Pangkatin ang mga estudyante sa dalawang pangkat.

Gawain para sa pangkat 1:
Gumawa ng talaan sa manila paper ng mga organisasyon/grupo na may

einawang oaglilingkod sa inyong lugar.



Presentation

-(How will I present
the new lesson?
-What materials will
I use?
-What generalization
/concept /conclusion
/abstraction should
the learners arrive

at?

Analysis

Abstraction

Pangalan o uri ng

Organisasyon

Red Cross

Uri ng Paglilingkod

Namigay ng tolda sa

mga biktima ng

kalamidad

Panahong Inilaan

Gawain para sa pangkat 2:
Gumawa ngtalaan sa manila paper ng mga organisasyon na mayginawang

Daeorotesta na invong nabalitaan.

Pangalan o Uri ng Organisasyon Usaping ipinoprotesta Petsa o taon

Pumili ng tagapag-ulat. Ibahagi sa klase ang inyong mga sagot.

Ano kaya ang nagtulak sa mga organisasyong ito upang magpaKaaoaia ax

magpakagastos, gayong hindi naman tayo kilala? Ipaliwanag. (Hal. Kawang-gawa)

Ano ang dapat nating gawin sa kanila? (Pasasalamatan)

Paano natin sila maDaDasalamatan?

Anu-anong mga organisasyon ang nagsagawa ng kilos-protesta? Tungkol sa

anong usapirt ang kanilang ipinoprotesta?

Ano kava ang nastutulak sa mga taong ito upang iprotesta ang mga usapin?

Ipakita ang video/dokumentaryo, "Civil Society in the Philippines" muia sa
https://www.youtube.com/watch?v=0OCvq3mTUIs.

iDatala sa kwaderno ang mga usaping pinalutang ng mga kinapanayam.



-Whatpractice

exercises/application
activitieswill 1giveto
thelearners?

(Referto
DepEDOrder
No.73,s.2012
forthe
examples)

Application

g. Volunteergroup-ex.ChineseFireBrigadehelpsfirevictims

B.Magbigayngmgaparaanupangmabigyangpuriomapapasalamatannatinangmga
lipunangsibil natumugonsamgapagkukulangnglipunan.

Showcreativepresentationbygroup.

Sample: Group1-ComposeaJingle

Group2-TalkShow
AssessmentMatrix

Levelsof

Assessment
Knowledge

(15%)

Whatwill 1
assess?

LipunangSibil

Howwill 1assess?

a. Itoaypagbibigaytulongngisang

mamamayanparasakabutihanng

Howwill 1score?



lahat.

b. Ito ang pakikilahok sa sarili sa mga

organisasyon na may adbokasya

para sa kabutihang panlahat.

2. Ikaw ay mag-aaral sa paaralang

may nagsisigaw upang mahinto ang

pagtaas ng matrikula. Ano ang

gagawin mo?

a. Makikilahokdahil inimbita ka ng
kaibigan para hindi matuloy ang

pagtaas ng matrikula.

b. Kusang makikilahok para hindi

masyadong mataas ang ipapatupad
na matrikula.

3.Alin sa sumusunod anghalimbawa

ng lipunang sibil na nakatanggap ng
parangal na "Honorary Woman"?

a.Samahan ng Simbahang Katoliko

b.Gabriela

4. Ikaw ay nagtataguyod sa

kapakanan ng lakas sa paggawa sa

sector ng mga taong may
kapansanan. Saan ito nabibilang?

a.Lipunang Ekonomiya

b.Lipunang Sibil

Process or

Skills (25)

Understandin

g(s) (30%)
Lipunang Sibil Sa inyong papel, isaayos sa isang

graphic organizer ang sumusunod na
mga salita: lipunan sibil, media,
pagsusulong, simbahan, usapin, at
kabutihang panlahat.
Ipakita at ipaliwanag ang kanilang
pagkakaugnay-ugnay.



Products/per

formances

(30%)
(Transfer of
Understandin

g)

Hal. Isaayos ang sumusunod at

oae-uuKnav-ugnayin.

Assignment Reinforcing the
day's lesson

Enriching the
day's lesson
Enhancing the

day's lesson

Preparing for the
new lesson

l.Magpresenta ang bawat pangkat ng isang nanmudwa ug u.̂ umu.-b ~.~.. a

adhikain o adbokasya nito para sa kabutihang panlahat.

2. Card- makingGumawa ng liham pasasalamat/Thank You Card para sa nakikilalang lipunang sibil sa
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