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�Ano nga ba ang tao? 

Ano ang nagpapatao sa 

kanya? Paano siya 

naiiba sa hayop, naiiba sa hayop, 

halaman, at sa iba’t 

ibang nilalang sa 

mundo?



�Kaugnay sa tanong na 

ito ang tanong, bakit 

siya umiiral dito sa 

mundo? Ano ang dahilan mundo? Ano ang dahilan 

ng kanyang pag-iral 

(reason for being)?



1.  Ano ang tao?

� Ang tao ay rasyonal

� Malaya

� May Kakayahang pumili

� Siya ay nagpapasya

Siya ay sumasalipunan� Siya ay sumasalipunan

� Siya ay likas na mabuti

� Siya ay may kaluluwa at katawan

� Siya ay sumasakasaysayan

� Siya ay lalang/handog ng Dios

� Siya ay anak ng Dios

� atbp.



2. Ano ang nagpapatao sa kanya?

� Maaaring tumindig siya sa sarili niya

dahil sa kanyang kamalayan at kalayaan

� Maaari siyang makipag-ugnayan sa

kalikasan, sa kapwa

� Maaari siyang maghanapbuhay� Maaari siyang maghanapbuhay

� Siya ay may kamalayan

� Siya ay may kakayahang magbigay-

kahulugan

� Siya ay may kakayahang magmahal

� Siya ay may kakayahang maging

ispirituwal.



3. Ano ang dahilan ng pag-iral niya sa mundo?

� upang mabuhay

� upang magmahal

� upang hanapin ang layunin niya sa

buhaybuhay

� upang ipagpatuloy ang sinlalahi

� atbp.



Hamon sa Mag-aaral

�Ang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang

mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat

Hamon sa mga Guro, Magulang at Lahat

�Gabayan ang mag-aaral na matutunan ang

kabuluhan ng kanyang buhay, ang papel niya sa

pamilya at sa lipunan upang makibahagi siya sa

pamayanang pinaiiral ang katotohanan,

kalayaan, katurungan at pagmamahal.



Mga Programa ng DepEd sa

Edukasyon sa Pagpapakatao

• Edukasyon sa Kagandahang Asal 

at Wastong Pag-uugali

• Edukasyon sa Pagpapahalaga

• Edukasyon sa Pagpapakatao



Edukasyon sa Pagpapakatao

(EsP)





� Tunguhin (Goal)

� Mga Proseso

� Apat na Tema

� Pitong Pangunahing Pagpapahalaga (Core � Pitong Pangunahing Pagpapahalaga (Core 

Values)

� Mga Teorya na Batayan ng mga 

Pamamaraan sa Pagtuturo at Pagkatuto

� Ang Pilosopiya ng EsP





� Tunguhin (Goal)

� Ang mag-aaral na nagpapasya at 

kumikilos nang mapanagutan tungo sa

kabutihang panlahatkabutihang panlahat



Proseso

PAGPAGPAGPAG----UNAWAUNAWAUNAWAUNAWA

PAGNINILAYPAGNINILAYPAGNINILAYPAGNINILAY

Proseso

ALAMIN/ISAISIPALAMIN/ISAISIPALAMIN/ISAISIPALAMIN/ISAISIP

ISAGAWAISAGAWAISAGAWAISAGAWA

MGA PROSESO

PAGNINILAYPAGNINILAYPAGNINILAYPAGNINILAY

PAGSANGGUNIPAGSANGGUNIPAGSANGGUNIPAGSANGGUNI

PAGPAPASYAPAGPAPASYAPAGPAPASYAPAGPAPASYA

PAGKILOSPAGKILOSPAGKILOSPAGKILOS

ISAGAWAISAGAWAISAGAWAISAGAWA

ISAPUSOISAPUSOISAPUSOISAPUSO

SUBUKINSUBUKINSUBUKINSUBUKIN

ISABUHAYISABUHAYISABUHAYISABUHAY



� Mga Tema

� Pananagutang/Pagpapahalagang

Pansarili

� Pakikipagkapwa at Katatagan ng

Pamilya

Paggawa tungo sa Pambansang Pag-� Paggawa tungo sa Pambansang Pag-

unlad at Pakikibahagi sa

Pandaigdigang Pagkakaisa

� Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa

Kabutihan



Mga Pangunahing Pagpapahalaga
(Core Values)

(Physical) (Intellectual) (Moral) (Spiritual)

(Social) (Economic) (Political)



Ang mga pangunahing pagpapahalaga 

(core values) ay nababatay sa pitong (7) 

dimensyon ng paglinang sa mga 

pagpapahalaga (values) ng isang 

individwal: ang Physical, Intellectual, 

Moral, Spiritual, Social, Economic at Moral, Spiritual, Social, Economic at 

Political.



Makikita natin na sa dimensyon na
physical ay ang Kalusugan at Pakikiisa
sa Kalikasan; sa intellectual ay ang
Katotohanan at Paggalang, sa moral ay 
ang Pagmamahal at Kabutihan; sa
spiritual ay ang Ispiritwalidad; sa social
ay Kapayapaan at Katarungan; saay Kapayapaan at Katarungan; sa
economic ay ang Likas-Kayang Pag-
unlad (sustainable development); sa
political dimensyon ay ang Pagkamaka-
Pilipino at Pakikibahagi sa
Pandaigdigang Pagkakaisa.



Mga Batayan Teorya sa mga
Pamamaraan sa Pagtuturo at Pagkatuto


