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ARALING PANLIPUNAN 10 
 
MODYUL 2: MGA ISYU AT HAMON SA EKONOMIYA 
 
Aralin 1:  Globalisasyon 
 
Panimula at mga Pokus na Tanong 

 
 Napapansin mo ba ang mabilis na pag-unlad ng mga teknolohiyang 
ginagamit ng tao? Napapansin mo din ba ang mabilis na paglaganap ng 
impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, “internet” at iba pang 
behikulo ng mass media? Napapansin mo din ba na hindi lamang impormasyon 
kundi isang buong kamalayang pangkultura, ang kultura ng mga bansang 
industriyalisado ang mabillis na kumakalat ngayon sa lahat ng bansa sa mundo? 
Napapansin mo din ba ang mabilis na pag-unlad ng mga bansang 
industriyalisado? Alam na ng lahat na ang mabilis na pagbabago sa pamumuhay 
ng tao ngayon ay bunga ng globalisasyon. Ano nga kaya ang globalisasyon? 
Paano kaya makakasabay ang ating bansa sa mga pagbabagong dulot ng 
globalisasyon? Paano nakakamit ang isang matatag at nakikipagsabayang 
maunlad na bansa sa panahon ng globalisasyon? Bilang isang 
mamamayang Pilipino, paano ka kaya makakatulong sa pagkamit ng 
kaunlaran ng ating bansa sa panahon ng globalisasyon? 

 
Sa modyul na ito ay iyong matutunghayan at malalaman ang mga 

kasagutan sa mga tanong na ito. Upang higit mong maunawaan ang paksa sa 
modyul na ito, ikaw ay inaasahang masagutan ang mga sumusunod na 
katanungan: 

 
1. Ano ang globalisasyon? 
2. Ano ang konsepto ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung 

panlipunan? 
3. Paano umusbong ang globalisasyon? 
4. Paano nakakaapekto ang globalisasyon sa pamumuhay ng mga tao sa 

pamumugay? 
5. Ano-ano ang mga suliraning dulot ng globalisasyon? 
6. Ano-ano ang mga mabubuting dulot ng globalisasyon? 
7. Paano matutugunan ang mga suliraning dulot ng globalisasyon? 
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MGA ARALIN AT SAKOP NG MODYUL: 
 : 
Sa modyul na ito ay iyong matututuhan ang mga sumusunod:  
 

Aralin 
Blg. 

Paksa Iyong Matutuhan ang.. Blg. ng 
Sesyon 

1 Konsepto ng 
Globalisasyon 

• Nasusuri ang konsepto ng 
gobalisasyon bilang isa sa mga isyung 
panlipunan. 

• Naiuugnay ang ibat-ibang 
(perspektiba) pananaw sa pag-unawa 
ng globalisasyon bilang suliraning 
panlipunan. 

 

2 Mga 
Implikasyon ng 
Globalisasyon 

• Natataya ang implikasyon ng 
globalisasyon sa kasalukuyang 
pamumuhay. 

 

3 Mga Tugon sa 
mga Epekto ng 
Globalisasyon 

• Napapahalagahan ang ibat-ibang 
tugon sa pagharap sa epekto ng 
globalisasyon. 

 

 
 
Grapikong Pantulong 
 
Narito ang simpleng mapa ng mga paksang tatalakayin sa modyul na ito: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GLOBALISASYON 
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ng 
Globalisasyon  

Mga 
Implikasyon 

ng 
Globalisasyon 
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Globalisasyon 
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Inaasahang Kasanayan: 
 

Pagkatapos na mapag-aralan at gawin ang nilalaman ng modyul, inaasahang 
magagawa mo ang mga sumusunod:  

 
1. Magsaliksik ng mga terminolohiyang hindi mo alam ang kahulugan. 
2. Sagutin ang mga pagsasanay sa araling ito. 
3. Makapagsuri ng mga dokumento, pelikula, larawan, at mga datos. 
4. Makapagsulat ng mga paraan kung paano makakatulong sa pag-unlad ng 

pamilihan.  
5. Magagamit ang mga konsepto ng ekonomiks sa pag-unawa ng mga 

ekonomikong penomenon. 
 

 

PANIMULANG PAGTATAYA 

 
1.  Anong uri ng globalisasyon ang mabilis na lumaganap sa buong daigdig? 

a. Pampulitika 
b. Pang-edukasyon 
c. Pang-ekonomiya  
d. Pangkultura 
 

2. Alin sa sumusunod ang pangunahing dahilan ng pangingibang bansa o pag-
migrate ng mga Pilipino? 

a. Makapag-aral sa mga tanyag na unibersidad sa ibang bansa 
b. Matuto ng makabagong kasanayan at kakayahan 
c. Makapaghanap buhay na may mataas na sahod 
d. Makapagbisita a makapaglibang sa mga makasaysayang pook 

 

 
Alamin natin ngayon kung may kaalaman ka sa araling 
tatalakayin sa pamamagitan ng pagsagot sa panimulang 
pagtataya. I-klik lamang ang titik ng wastong sagot at sagutin 
lahat ang mga tanong. Pagkatapos ay makikita mo ang nakuha 
mong iskor. Tandaan mo ang mga aytem at mga tanong na hindi 
mo nasagot. Malalaman mo ang wastong sagot habang pinag-
aaralan mo ang modyul na ito. 
 
Kung handa ka na, i-klik ang SIMULA. 
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3. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng mga dahilan ng 
migrasyon? 

a. Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng kawalan ng trabaho sa 
pamayanan. 

b. Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng mas magandang 
oportunidad sa ibang bansa. 

c. Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng pagkawasak ng pamilya.   
d. Ang pandarayuhan ay nangyayari sanhi ng digmaang sibil. 

 
4. Mula sa larawan, ano ang positibong ipinapahiwatig nito sa ekonomiya ng 

bansa? 

 
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.607988097568476000&pid=15.1&H=117&W=160  
 

a. Maraming produktong banyaga ang nakararating sa iba’t ibang sulok 
ng mundo. 

b. Maraming tao ang nakararating sa iba’t ibang bansa. 
c. Maraming pamilya ang nawawalay sa isa’t isa. 
d. Maraming klaseng polusyon ang nangyayari sa iba’t ibang sulok ng 

mundo. 
 

5. Suriin ang ang larawan na nasa ibaba. Paano nakaapekto ang 
globalisasyon sa lokal na kultura ng mga bansa lalo na sa mga bansang 
papaunlad pa lamang tulad ng Pilipinas? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.filipinopro.com/main/wp-content/uploads/2013/07/brain-drain.jpg 

http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.607988097568476000&pid=15.1&H=117&W=160
http://www.filipinopro.com/main/wp-content/uploads/2013/07/brain-drain.jpg
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a. Ang pandaigdigang migrasyon ay nakakapagdudulot ng brain drain sa 
mga bansang papaunlad pa lamang. 

b. Ang pandaigdigang kalakalan ay nakakapagsusulong ng kamulatan sa 
ibat-ibanag kultura. 

c. Ibat-ibang uri ng hanapbuhay ang napupunta sa mga bansang 
papaunlad pa lamang. 

d. Ang mga katutubong kultura ay nanganganib na mawala dahil sa pag-
iisa ng kultura ng mga bansa sa daigdig na bunga ng globalisasyon. 

 
6. Isang epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ay ang restriksiyon sa 

pandaigdigang kalakalan gaya ng pagsasali sa proteksyonismo na 
nagbibigay ng masamang epekto sa mga bansang sumasang- ayon sa 
ganitong polisiya. Pag-aralan ang datos sa ibaba at sagutin ang tanong. 

 

 
 

Aling rehiyon ang nakaranas ng 60% ng GDP noong 1970, umakyat subalit  
lumagpak sa 40%  noong 1985? 

a. Developing Asia 
b. Middle East and North Africa 
c. CEE & CIS 
d. Advanced Economies 
 

7. Isang epekto ng globalisasyon sa ating ekonomiya ay ang pagdating ng 
maraming kapitalista. Ano ang ipinahihiwatig ng caricature sa ibaba?  
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a. May dalawang uri ng kapitalista 
b. Ang ating lipunan ay kapitalista 
c. Ang mga kapitalista ang nagmamay-ari ng lupa, makina at pera 
d. Milyun-milyong Pilipino ang manggagawa sa ilalim ng iilang kapitalista 

 
8. Marami sa mga pamilya ng OFWs ay nakakaranas ng pangungulila sa 

kanilang kaanak na humahantong sa pagkawasak nito. Paano kaya sila 
matutulungan? 

a. Makisimpatya sa kanila. 
b. Magtayo ng isang samahan ng mga pamilya ng OFW upang gumabay 

sa kanila. 
c. Bigyan sila ng load pantawag sa kanilang kaanak. 
d. Bigyan sila ng sulat isa-isa. 

 
M 

9. Ang globalisasyon ay isang malaking hamon sa kaunlaran ng ating bansa. 

Tignan ang mga datos sa ibaba. Suriin ang mga datos sa ibaba. Paano 

kaya makakasabay ang Pilipinas sa mga hamon ng globalisasyon? Alin sa 

mga sumusunod na pamamaraan ang higit na makakatulong sa Pilipinas 

upang makasabay sa mga hamon ng globalisasyon? 

DATOS 1: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-
participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-

638.jpg?cb=1401957156 

 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
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DATOS 2: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-
participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-

638.jpg?cb=1401957156 

 
DATOS 3: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://farm9.staticflickr.com/8027/7180169348_8ce805ceb4.jpg 

 
a. Kailangang pasimulan ang rebelyon sa imperyalistang globalisasyon at 

mga dikta ng IMF-WB/WTO dahil sa kapag nanatili sunud-sunuran, 
lulubog at lulubog din sa krisis ang bansa. 

b. Kailangan ng patakaran sa industriyalisasyon ng ekonomiya upang 
mabawasan ang brain drain ng mga Pilipino at magkaroon 
modernisasyon ng agrikultura upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga Pilipino at makapagluwas ito ng mga kalakal 
sa ibang bansa.  

c. Pigilan ang pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas upang walang 
maging kaagawang mga Pilipino sa mga oportunidad sa ating bansa. 

d. Kailangang isulong ang patriotismo at nasyonalismo ng mga Pilipino 
upang mapigilan ang brain drain ng mga Pilipino. 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://farm9.staticflickr.com/8027/7180169348_8ce805ceb4.jpg
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10. Pag-aralan ang mga siniping bahagi ng mga artikulo tungkol sa 
Globalisasyon. 

Unang Artikulo 
 

 
 

Noon ang SABI NG GOBYERNO.... 
ang Pilipinas ay kikilalanin bilang bagong tigre sa ekonomiya sa Timog Silangang 

Asya. Mula sa dati ay mahirap at naghihingalo ay tatanghalin tayo bilang 
bansang may pinakamabilis na ratio ng pag-unlad at kakain sa atin ng alikabok 

ang mga kalapit- bansa  sa nakakabulag na bilis ng ating pananagana. 
Magkakandarapa kasi ang mga dayuhang korporasyon sa pag-uunahang 

makapag-negosyo sa ating bayan. Paano ba naman eh dito sa atin matatagpuan 
ang pinakamasarap na putahe sa pagni-negosyo : murang lakas-paggawa, 

mababait at hindi reklamador na mga trabahador (it’s more fun in the 
Philippines baby!). Wag mag-aalala ang mga kapitalista; protektodo kayo ng 
gobyerno laban sa mga magri-reklamo...may mga batas kaya na magtitiyak na 

hindi mabibitin si foreign investor sa kanyang panggagahasa sa yaman ng 
bansa. Nariyan ang privatization, deregulation, liberalization at kung ano-ano 

pang syon para wala talagang istorbo sa malayang kalakalan at negosyo. 
Welcome to the free trade, welcome Globalization, welcome to the World             

   Trade Organization (WTO)!  
(http://bmpncrr.blogspot.com/2012_03_01_archive.html) 

 
 

Ikalawang Artikulo 
 

 Pinangangambahan ang Mas Nagkakabaha-bahaging Daigdig 
Marahil ang pinakamalaking ikinababahala tungkol sa 

globalisasyon ay ang ginawa nitong pagpapalawak sa agwat ng 
mayayaman at mahihirap. Bagaman ang kayamanan sa daigdig ay 

walang-alinlangang dumami, natipon naman ito sa iilang tao lamang at sa 
iilang bansa. Ang neto na halaga ng mga ari-arian ng 200 

pinakamayayamang tao sa lupa ngayon ay nakahihigit nang 40 porsiyento 
kaysa sa pinagsama-samang kita ng mga taong nabubuhay sa planeta—
humigit-kumulang 2.4 bilyon katao. At habang patuloy na tumataas ang 

mga kita sa mayayamang bansa, nasaksihan mismo ng 80 naghihikahos 
na mga bansa ang pagbaba ng katamtamang kita sa nakalipas na 

sampung taon. 

http://bmpncrr.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
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Ang isa pang pangunahing ikinababahala ay ang kapaligiran. Ang 
globalisasyon sa ekonomiya ay pinasigla ng mga impluwensiya ng 

pamilihan na mas interesado sa kita kaysa sa pangangalaga sa planeta. 
Ipinaliwanag ni Agus Purnomo, pinuno ng World Wide Fund for Nature sa 
Indonesia, ang hinggil sa problema: “Tayo’y patuloy na nagkukumahog sa 
pagsulong. . . . Nag-aalala ako na sa loob ng isang dekada, tayong lahat 
ay magiging palaisip sa kapaligiran, subalit wala nang matitira pa para 

pangalagaan.” 
Ikinababalisa rin ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga trabaho. 

Kapuwa ang mga trabaho at kinikita ay lalong nagiging di-tiyak, yamang 
ginigipit ng pagsasama-sama ng mga kompanya sa daigdig at matinding 

kompetisyon ang mga kompanya na gawing mas simple ang kanilang 
mga palakad. Ang pag-upa at pagsisante ng mga manggagawa ayon sa 

kasalukuyang pangangailangan sa pamilihan ay waring makatuwiran para 
sa isang kompanya na nababahala sa paglaki ng kita nito, subalit 

nagdudulot ito ng labis na kaligaligan sa buhay ng mga tao. 
Ang globalisasyon sa internasyonal na pangangapital at dayuhang 

pautang ay nagharap ng isa pang salik para sa kawalang-katatagan. 
Maaaring magpautang sa papaunlad na mga bansa ang mga 

pandaigdigang namumuhunan subalit sa dakong huli ay biglang kukunin 
ang kanilang salapi kapag lumalala ang situwasyon sa ekonomiya. Ang 
gayong malakihang paglalabas ng salapi ay makapagpapabulusok sa 
maraming bansa sa krisis sa ekonomiya. Ang krisis sa pananalapi sa 

Silangang Asia noong 1998 ang nagpangyari na mawalan ng trabaho ang 
13 milyong tao. Sa Indonesia, nabatid mismo ng mga manggagawang 
hindi natanggal sa trabaho na nabawasan nang kalahati ang halaga ng 

kanilang kinikita. 
Kung gayon, mauunawaan na ang globalisasyon ay naghaharap ng 

mga pangamba at gayundin ng mga pag-asa. May dahilan ka ba para 
pangambahan ang globalisasyon? O inaasahan mo bang mas 

mapauunlad nito ang iyong buhay? Nabigyan ba tayo ng dahilan para 
maging optimistiko hinggil sa hinaharap dahil sa globalisasyon? Sasagutin 

ng ating susunod na artikulo ang mga katanungang iyan. 
(http://wol.jw.org/en/wol/d/r27/lp-tg/102002361) 

 
Ikatlong Artikulo 

Globalisasyon at pagtaas ng pamasahe 
 

Light Rail Transit/Metro Rail Transit (LRT/MRT) at taksi ngayon; 
dyip, traysikel at bus naman bukas. Aba, baka pati mga nagpapatakbo ng 

kuliglig,de-padyak at karitela, makisali na sa napipintong pagtaas ng 
pamasahe. 

Ito ang mga pagkakataong umiinit na lang ang ulo ng mga tao at 
itinaaas ang kamay sa pagsuko. Alam ko na ang nasa isip mo: “Hay naku, 

bakit ba nagpapatuloy ang sitwasyong ito? Bakit nangyayari ito sa 
panahon ng daang matuwid ni Pangulong Noynoy Aquino?” 

http://wol.jw.org/en/wol/d/r27/lp-tg/102002361
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Seryoso ang iyong diskurso, pero paminsan-minsa’y nadaraan pa 
rin sa biro ang problema: Kailan kaya maiisipan ng gobyernong magpataw 

ng buwis sa paglalakad sa bangketa? Maniningil na rin kaya ang 
gobyerno sa mga tao habang sila’y naghihintay ng masasakyang dyip, 

bus o taksi sa kalsada? Aba, baka pati pagpila sa istasyon ng LRT/MRT 
ay pagkakakitaan na rin nila! 

Siyempre, imposible naman yatang magkatotoo ang mga birong ito, 
bagama’t hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Baka sa 

paggising sa umaga, biglang bumalaga sa atin ang mapait na 
katotohanan: Ang biro noon ay polisiya na ngayon! 
Sa mga pagkakataong ito, iiling ka na lang ba’t hahayaang 

mabutas ang bulsa? Tatanggapin mo na lang ba ang pagtataas ng 
pamasahe bilang bahagi ng ating kaawa-awang buhay sa isang 

naghihirap na bansa? 
Kung paniniwalaan kasi ang pamahalaan, hindi maiiwasan ang 

pagtaas ng pamasahe. Una, tumaas ang singil sa toll ng mga 
pangunahing expressway. Ikalawa, patuloy ang pagtaas ng presyo ng 

mga produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ikatlo, kailangang 
gumastos ng mga nangangasiwa sa LRT at MRT para mapaganda ang 
serbisyo sa tinatayang 500,000 pasahero ng mga ito araw-araw. Alam 
nating lahat na ang mga salik na ito’y may direktang epekto sa singil sa 

pamasahe. 
Hindi ko po ikinakaila ang realidad ng mga ito. Ang hindi lang 

katanggap-tanggap sa akin ay ang “ginagawa” ng mga nasa 
kapangyarihan sa gitna ng pagtaas ng pamasahe. Tila ang estratehiya 
lang nila ay kumbinsihin ang taumbayang tanggapin ang sitwasyong ito 

dahil sa mga kondisyong labas sa kontrol ninuman. Pangunahing 
argumento kasi ng gobyerno ang pagtaas ng krudo at mga produktong 

petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, pati na ang desisyon ng mga 
korporasyong may kinalaman sa mga expressway at LRT/MRT na sa 

tingin nila ay may “business sense” naman. 
Sa aking palagay, mayroon tayong pundamental na problema sa 

kasalukuyang pamahalaan: Tulad ng edukasyon at iba pang batayang 
serbisyo, tinitingnan ang pampublikong transportasyon bilang negosyo. 
Nagiging katanggap-tanggap tuloy para sa mga nasa kapangyarihan na 
ang pamasahe sa LRT/MRT ay ayon sa itinakdang halagang dapat na 

may kita (profit). Sa konteksto ng pamasahe sa bus, dyip, taksi, traysikel 
at iba pang moda ng transportasyon, hindi na nagiging mapanlikha ang 

mga nasa kapangyarihan para siguraduhing hindi lalong mahihirapan ang 
mga kakarampot ang kita para makarating sa pupuntahan nila. Kahit na 

sabihing may regulasyon sa pamasahe ng dyip, taksi at ilang linya ng bus 
(deregulated na po kasi ang pamasahe sa provincial bus lines noon pang 
dekada 90), ang pagtaas ay nangyayari pa rin dahil sa deregulasyon sa 

downstream oil industry. 
Sa kontekstong ito, ang pang-matagalang solusyon sa pagtaas ng 

pamasahe ay hindi pagtitipid o paglalakad, o anumang kagyat na hakbang 
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tulad ng pagbibisikleta o pag-oorganisa ng car pool sa eskuwelahan o 
opisina. Bagama’t nakakatulong ang mga ito, hindi pa rin natutugunan ang 

mga kontrobersiyal na polisiyang ugat ng ating problema. 
At ang mga polisiyang ito’y naaayon sa globalistang tunguhin, lalo 

na sa usapin ng deregulasyon at pribatisasyon. 
Gaya ng nabanggit kanina, ang deregulasyon sa downstream oil 

industry ay may direktang epekto sa pamasahe, kaya nararapat lang na 
malalimang pag-aralan ang alternatibo dito, ang pagsasabansa ng 

industriya ng langis. Bago pa man ang pagpapatupad ng unang 
Downstream Oil Industry Deregulation Act noong kalagitnaan ng dekada 
90, marami nang pag-aaral na isinagawa tungkol sa nationalization. Hindi 

po ito walang-lamang retorika dahil may mga partikular na panukala’t 
hakbang tungkol dito tulad ng pagkokontrol sa presyo at pagtatanggal ng 

buwis sa mga produktong petrolyo, pati na ang pagkakaroon ng buffer 
fund para masiguradong hindi tayo apektado ng mga hindi-inaasahang 

pangyayari sa pandaigdigang pamilihan. 
Tungkol naman sa pribatisasyon, hindi dapat ibigay sa kamay ng 

pribadong negosyo ang pangangasiwa sa LRT/MRT at expressways. 
Parati’t parating may dahilan ang mga negosyante para itaas ang mga 

presyo ng kanilang produkto’t serbisyo, at higit na mas marami ang 
kanilang argumento kung bakit hindi maaaring ibaba ang mga ito. Hindi 

natin maaasahan sa mga negosyanteng isipin ang kabutihan ng 
nakararami sa pagtatakda ng kanilang sisingilin 

Sa huling pagsusuri, may kagyat na pangangailangang tutulan 
natin ang pagtataas ng pamasahe. Pero may pangmatagalang hamon 

para patuloy na tuligsain ang mga polisiyang patuloy na nagpapahirap sa 
atin, tulad ng konsumisyong mas kilala sa salitang globalisasyon. 

- See more at: http://pinoyweekly.org/new/2011/01/globalisasyon-at-pagtaas-ng-

pamasahe/#sthash.YZDa1qnI.dpuf 
( http://pinoyweekly.org/new/2011/01/globalisasyon-at-pagtaas-ng-pamasahe/) 

 
Mula sa tatlong artikulong iyong nabasa, mahihinuha  mo na ang 

globalisasyon ay: 
a. Katanggap-tanggap sa karamihan bilang polisiyang pang-ekonomiya 

ang globalisasyon. 
b. Maraming Pilipino ang naging biktima ng mga elemento ng 

globalisasyon. 
c. Masama ang epekto ang dulot ng globalisasyon sa ekonomiya ng 

isang bansa lalo na sa mga manggagawa. 
d. Kailangan ng pamahalaan na gumawa ng mga pamaraanan upang di 

masyadong maramdaman ang masamang epekto ng globalisasyon sa 
karaniwang mamamayan 

 
11. Ang transnational crime ay isang seryosong krimen na isinasagawa ng ng 

isang organisadong grupong kriminal na may layuning magkamal ng salapi. 
Suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. 

 

http://pinoyweekly.org/new/2011/01/globalisasyon-at-pagtaas-ng-pamasahe/#sthash.YZDa1qnI.dpuf
http://pinoyweekly.org/new/2011/01/globalisasyon-at-pagtaas-ng-pamasahe/#sthash.YZDa1qnI.dpuf
http://pinoyweekly.org/new/2011/01/globalisasyon-at-pagtaas-ng-pamasahe/
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Larawan 1: 
 

 
 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608048755394086737&pid=15.1&P=0  
 

 

 
 

Larawan 2: 
 

 
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.607986559969263639&pid=15.1&P=0  

 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608048755394086737&pid=15.1&P=0
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.607986559969263639&pid=15.1&P=0


For PEAC Training Use Only 

13 

 

Larawan 3: 
 

 
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608051396799430892&pid=15.1&P=0  

 

Alin sa mga sumusunod na hakbang ang pinakamainam na solusyon upang 
malutas ang o maiwasan ang transnational crimes ng mga bansa sa buong 
mundo? 

a. Gumawa ng sariling polisya sa migrasyon upang maiwasan ang 
terorismo. 

b. Maglaan ng pondo pansuporta sa mga nagsusulong ng taransnational 
crimes. 

c. Makipagpalitan ng kaalaman at intelligence report sa ibang bansa 
upang maisulong ang seguridad ng rehiyon. 

d. Isara ang bansa sa mga dayuhan upang masigurong walang terorista. 
 
12. Ang globalisasyon ay nagdala ng mahalagang pagbabago sa mundo. Suriin 

ang mga datos sa ibaba. Bakit naging mahalaga ang pagbabagong dala ng 
globalisasyon? 
 
DATOS 1: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://theafricanamericanclarioncall.com/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb2.png 

 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608051396799430892&pid=15.1&P=0
http://theafricanamericanclarioncall.com/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb2.png
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DATOS 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://asteriaforberry.files.wordpress.com/2011/10/thewordisflat2.gif 

 
DATOS 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=vtcHF0XTzCM 

Ito ay bidyo na nagpapakita ng mga implikasyon ng globalisasyon 
 

a. Kakaunting trabaho ang ibinibigay nito sa mahihirap na bansa. 
b. Maraming magsasaka ang nalugi at naghirap sa pagbebenta ng 

kanilang produkto. 
c. Naging malaya ang pagdaloy ng capital, salapi, kalakal at kultura mula 

at papunta sa ibat-ibang destinasyon. 
d. Naging tambakan ng langis na produkto ang mga industriyalisadong 

bansa. 
 

13. Malimit hindi nababanggit ang epekto ng migrasyon paggawa sa tatanggap 
o nagpapadala ng lakas paggawa. Alin sa mga pahayag na ito ang 
nagsasaad na nakakabenepisyo ang papapadala at pagtanggap ng 
migranteng manggagawa? 

a. Ito ay isang one-way flow na pabor sa bansang nagpapadala. 
b. Ang migranteng manggagawa ay isang asset sa nagpapadala at 

tumatanggap na bansa kahit saan man sa mundo. 
c. Ang mga migranteng manggaggawa ay pasanin ng tumatanggap na 

bansa. 
d. Napeperahan  ng mga bansa ang kanilang ipinapadalang migranteng 

manggagawa 
 

13. Marami ang naniniwala na ang globalisasyon ay nakabatay sa pang-
aabuso. Totoo ba ito? 

a. Oo, dahil marami ang nag-iisip na nag isang taong namumuhunan o 
nagnenegosyo ay umuunlad sanhi ng kanyang pang-aapi. 

https://asteriaforberry.files.wordpress.com/2011/10/thewordisflat2.gif
https://www.youtube.com/watch?v=vtcHF0XTzCM
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b. Oo, dahil ang paraan lamang na yumaman ka ay ang pagkuha ng 
pagmamay-ari ng iba. 

c. Hindi, dahil napakalawak ng pagkakataong binibigay at nakukuha sa 
kalakalan na kung saan ang parehong partido (mamumuhunan at 
manggagawa) ay nakikinabang. 

d. Siguro, dahil marami ngayon ang naabusong manggagawa mula sa 
ibang bansa. 

 
T 

14. Ayon sa POEA (Philippine Overseas Employment Administration) ngayon 
ay tinatayang 2,000 araw araw ang mga Pilipino na umaalis ng bansa sa 
pamamagitan ng ang 1600 opisyal na ahensiya sa emigration, at bawat 
taon ay umaabot ng 1.3 milyong Pilipino ang nagtutungo ng ibang bansa. 
Ano ang maaaring hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga 
manggagawang Pilipino? 

a. Gumawa ng mga polisiyang proprotekta sa mga manggagawang 
Pilipino sa ibayong dagat. 

b. Tanggapin nang malugod ang mga donasyong ibinibigay ng mga OFW 
at OCW sa mga nasalanta ng kalamidad. 

c. Maging mahigpit sa mga remittances ng mga Pilipino. 
d. Hayaan silang pagmalupitan at makulong sa ibang bansa. 

 
15. Pinanganagambahan ng mga lider at mga mamamayan ng ibat ibang bansa 

ang dumarami at lumalalang kaso ng transnational crimes tulad ng 
terorismo.  Isa sa mga sinusulong ng Kongreso ay ang paggawa ng 
polisiya. Bilang isang mambabatas, paano mo tatayain ang isang 
epektibong polisiya? 

a. Ang polisiya ay tatayain ayon sa nilalaman, pagkamalikhain, 
organisasyon  at kaangkupan. 

b. Ang polisiya ay tatayain ayon sa nilalaman, sistematikong 
pamamaraan at impak sa manonood. 

c. Ang polisiya ay tatayain ayon sa nilalaman, organisasyon at datos o 
estadistika. 

d. Ang polisiya ay tatayain ayon sa nilalaman, organisasyon, kaangkupan 
at sistematikong pamamaraan. 

 
16. Magkakaroon ng pagtitipong rehiyonal ng mga kinatawan ng labor parties 

sa NCR. Layon ng pagtitipon ng grupong ito ang maipamulat sa 
mamamayan ang makatotohanang kondisyon ng mga lakas paggawa lalo 
na ang epekto nito dulot ng globalisasyon.Alin sa mga sumusunod na 
pamamaraan  ang makakapagbigay ng malalim at malawak ng pag-unawa 
sa kondisyon ng lakas paggawa ng Pilipinas? 

a. Pagsagawa ng sarbey 
b. Pag organisa ng kilos protesta 
c. Paghain ng panukala o bill 
d. Paggawa ng Case Study 
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17. Dahil globalisasyon, marami ang nagiging kakompetensiya ng mga 

karaniwang kalakal ng mga maliliit na negosyante.  Bilang economic adviser 
ng Pangulo, ano ang maimumungkahi para matulungan sila? 

a. Hayaan silang magbenta kahit saan nila gusto. 
b. Huwag silang magbayad ng buwis upang lumaki ang kita sa negosyo. 
c. Gumawa ng programang maglalaan ng karagdagang pondo upang 

makipagsabayan sa mga dayuhan. 
d. Gumawa ng anunsiyo na hayaan na lamang magnegosyo ang mga 

dayuhan sa kanilang lugar. 
 
18. May okasyon ng pagsasama-sama ng mga ahensya na tumutugon sa mga 

problema sa lakas paggawa. Inimbitahan kang maging kritiko sa isang 
paligsahan sa pinaka-tumpak na Labor Developmental Plan ng mga 
presenters.  Paano mo susukatin ang isang matalino at matatag na 
developmental plan? 

a. Dami ng pamamaraan ng paglutas 
b. Dami ng mgga kasangkot na ahensya at sangay ng pamahalaan 
c. Kaangkupan, nilalaman at organisasyon nito 
d. Kakapalan,kagandahan at presentasyon nito 

 
19. Ang ating bansa ay mayaman sa mga agrikultural na produkto. Ang ating 

pangulo ay nagnanais na paigtingin ang agrikultura ng ating bansa upang 
makasabay ang ating bansa sa mga hamon ng globalisasyon. Ikaw ay isang 
kawani ng Department of Agrarian Reform, ano ang maari mong 
maimungkahi sa pangulo na siyang makakatulong sa pagpapaunlad ng 
ating agrikultura? 

a. Pag-aralin ang mga magsasaka upang lumawak ang kanilang 
kaalaman sa pagsasaka. 

b. Magkaroon ng pangmatagalang programa para sa magsasaka na 
nagbibigay sa kanila ng pondo upang makabili ng sapat na pataba, 
butil at makabagong teknolohiya upang maparami ang kanilang ani. 

c. Mamahagi ng lupa sa mga magsasaka upang lumaki ang kita nila. 
d. Bigyan pa ng iba pang hanapbuhay ang mga masasaka upang 

magkaroon sila ng sapat na kita para sa kanilang kabuhayan. 
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PAGTUKLAS 
 
Pinagyamanan ng globalisasyon ang daigdig sa larangan ng siyensiya at kultura 
at nagbigay rin ng pakinabang sa maraming tao ukol sa kabuhayan.  Sa modyul 
na ito ay iyong aalamin kung paano nakakamit ang isang matatag at 
nakikipagsabayang maunlad na bansa sa panahon ng globalisasyon. 
Upang iyong matuklasan ang sagot sa katanungan na ito, umpisahan mong 
sagutan at gawin ang gawain sa ibaba.  

 
Gawain 1: Good Morning World! 
Panuto: Basahin ang kwentong nilalaman ng URL link na nasa ibaba. Punan ang 
talahanayan na naglalaman ng mga kagamitan ng tauhan sa kwento at 
pinagmulan ng mga ito sa ibaba at sagutin ang mga katanungan ukol dito. 
 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/popups/mod18t01s01.html 
Ito ay isang kwento ukol sa isang tao na mula sa kanyang paggising ay kanyang 
nararanasan ang globalisasyon sa pamamagitn ng mga kagamitang kanyang 
ginagamit. 
 

MGA KAGAMITAN NG TAUHAN BANSANG 
PINAGGAWAAN/PINAGMULAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sagutin mo ang mga tanong: 
 

1. Batay sa kwentong iyong nabasa, masasabi mo bang may koneksyon ang 
tauhan sa mga bansa sa daigdig? 

2. Paano ipinakita ng tauhan sa kwento ang kanyang koneksyon sa mga 
bansa sa buog daigdig? 

3. Isipin mo ng iyong sarili mula sa paggising mo sa umaga hanggang sa 
pagtulog mo sa gabi. Isulat mo ito sa kahon sa ibaba. Masasabi mo bang 
may koneksyon ka rin sa mga bansa sa daigdig?  

4. Sa iyong palagay, nakakatulong ba sa ating ekonomiya ang pagbili mo ng 
mga kagamitan na mula sa ibang bansa sa ekonomiya? 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/popups/mod18t01s01.html
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5. Kung ang lahat ng mga Pilipino ay hindi bibili ng mga produktong mula sa 
ibang bansa, makakatutulong na ba ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng 
ating bansa? 

6. Kung gayon, paano kaya tayo makakasabay sa mga pagbabagong 
nagaganap sa ating daigdig? 

 
 
Gawain 2: Mapa ng Pagbabago 
Panuto: Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba at ilagay ang iyong kasagutan 
sa Inisyal na bahagi ng IRF Sheet. 
 

Paano nakakamit ang isang matatag at nakikipagsabayang maunlad na 
bansa sa panahon ng globalisasyon? 

 

 
 

Initial: 

 
 
 
 
 

 
 

Revised: 
 
 

 

 
 

Final: 
 
 

 

 
 
PAGTATAPOS NG PAGTUKLAS: 
 

Naibigay mo na ang iyong inisyal na kaalaman sa pamamagitan ng 
pagsagot sa IRF worksheet. Ngayon ay ating aalamin ang tamang kasagutan sa  
tanong na ito  sa susunod na bahagi ng aralin.  Habang ikaw ay nahahambing ng 
iyong dating kaalaman sa bago mong kaalaman ay iyong mapagtatanto na ito ay 
may kaugnayan sa pamantayan. Mapag-aaralan mo ang ibang konsepto na 
makakatulong upang magawa mo ang pangwakas na proyekto ng modyul na ito. 
Ang iyong magiging proyekto sa modyul na ito ay ang paggawa ng isang 
Problem-Solution Chart. 

Ngayon ay umpisahan na nating linangin ang iyong kaalaman sa 
pamamagitan ng susunod na gawain. 
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PAGLINANG: 
 
Sa bahaging ito ng modyul ay iyong aalamin ang konsepto ng globalisasyon 
bilang isa sa mga isyung panlipunan. Ang pag-alam sa konseptong ito ay 
makakatulong sayo upang iyong masagot ang mahalagang katanungan sa 
modyul na ito na, paano nakakamit ang isang matatag at nakikipagsabayang 
maunlad na bansa sa panahon ng globalisasyon. Layunin ng bahaging ito ng 
modyul na maiugnay mo ang ibat-ibang (perspektiba) pananaw sa pag-unawa ng 
globalisasyon bilang suliraning panlipunan. Upang iyong malaman ang 
kasagutan sa mahalagang tanong na ito ay iyong ipagpatuloy na gawin ang 
modyul na ito. 
 
Gawain 3: 3-2-1 Bridge 
Panuto: Bago natin simulan ang pagtalakay ukol sa globalisasyon, subukan 
muna natin ang iyong alam ukol dito. Punan ang trart ng iyong kaalaman ukol sa 
globalisasyon. Punan lamang ang bahaging Initial. 
 

“GLOBALISASYON” 
 

 INITIAL REVISED FINAL 

 
3 IDEYA 
 

   

 
2 TANONG 
 

   

 
1 ANALOHIYA 
 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

Ang 
globalisasyon ay 
tulad ng 

Ang 
globalisasyon ay 
tulad ng 

 
 
 
Gawain 4: Word Express 
Panuto: Upang iyong maunawaan ang pagtalakay sa mga aralin sa modyul na 
ito, subukan mo munang alamin ang kahulugan ng globalisasyon. Maari kang 
magsaliksik sa sa https://www.wordnik.com/ o sa http://www.visuwords.com/ . 
Batay sa mga impormasyong iyong nakalap punan ang chart na nasa ibaba. 

https://www.wordnik.com/
http://www.visuwords.com/


For PEAC Training Use Only 

20 

 

 

KAHULUGAN: 
 
 
 
 
 
 
 

MGA KATANGIAN: 

HALIMBAWA: 
 
 
 
 
 
 
 

HINDI HALIMBAWA 

 
Gawain 5: Kabit-kabit na Mundo 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang kahulugan ng 
globalisasyon. Ngayon naman ay iyong aalamin ang konsepto ng globalisasyon. 
Basahin ang nilalaman ng mga URL link sa ibaba at gumawa ng graphic 
organizer sa https://bubbl.us/ na nagpapakita ng konsepto ng globalisasyon at 
ugnayan nito sa aspetong pang-ekonomiya, pamahalaan, kultura, kapaligiran at 
edukasyon ng mga bansa sa daigdig. 
 

1. http://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp 
Ito ay teksto ukol sa  kahulugan ng globalisasyon. 

2. http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=25   
Ito ay isang site na tumatalakay sa mga konsepto ng globalisasyon. 

3. http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-
conceptualization.html  
Ito ay teksto ukol sa  kahulugan ng globalisasyon. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=3oTLyPPrZE4  
Ito ay video ukol sa konsepto ng globalisasyon 

5. https://www.youtube.com/watch?v=wypVDqdM-4M  
Ito ay video ukol sa konsepto ng globalisasyon 
 

Sagutin mo ang mga tanong. 
 

1. Batay sa iyong pagkaunawa sa mga datos sa itaas ukol sa globalisasyon, 
bigyan mo ng bagong kahulugan ang globalisasyon. 

2. Masasabi mo ba na ang globalisasyon ay isang isyung panlipunan? 
Ipaliwanag. 

3. Paano nakakaapekto ang globalisasyon sa kaunlaran ng isang bansa? 
 

 

 
GLOBALISASYON 

https://bubbl.us/
http://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp
http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=25
http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-conceptualization.html
http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-conceptualization.html
https://www.youtube.com/watch?v=3oTLyPPrZE4
https://www.youtube.com/watch?v=wypVDqdM-4M
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Gawain 6: DaanTungo sa Globalisasyon 
Panuto: Ngayong alam mo na ang konsepto ng globalisasyon, alamin natin 
ngayon kung papaano umusbong ang globalisasyon. Basahin ang nilalaman ng 
URL link sa ibaba at punan ang graphic organizer na nagpapakita ng mga salik 
na nagbigay daan sa pag-usbong ng globalisasyon. 
  

1. http://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/ 
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 

2. http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-
century.html  
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 

3. http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1
478B73B9D918395207B05C.pdf  
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=lQIVIYCZ4ec 
Ito ay isang video ukol sa mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng 
globalisasyon. 

 
“MGA SALIK NA NAGBIGAY DAAN SA PAG-USBONG NG 

GLOBALISASYON” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Sagutin mo ang mga tanong; 
 

1. Batay sa mga datos, ano sa palagay ang pinakamalaking salik na 
nagbigay daan sa pag-usbong ng globalisasyon? Ipaliwanag. 

2. Paano ang salik na ito ay nakakaapekto sa kaunlaran ng bansa? 
3. Sa iyong palagay, paano mapapanatili ang kaunlaran ng ating bansa sa 

kabila ng hamon ng salik na iyong tinukoy na nagbigay daan sap ag-
usbong  globalisasyon. 

 

SALIK 1: SALIK 3: 
 

SALIK 5: 
 

SALIK 6: 
 

SALIK 4: 
 

SALIK 2: 
 

Ang 
Globalisasyon 
ay… 

http://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/
http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-century.html
http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-century.html
http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1478B73B9D918395207B05C.pdf
http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1478B73B9D918395207B05C.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lQIVIYCZ4ec
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Gawain 7: UGATIN! 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mga nagbigay daan sa 
pag-usbong ng  globalisasyon. Paano nga kaya nagaganap ang globalisasyon sa 
daigdig? Panoorin ang bidyo sa URL link sa ibaba at gumawa ng story board 
organizer sa https://www.draw.io/ na nagpapakita ng kwento kung papaano 
nagaganap ang globalisasyon sa pamamagitan ng pagtunton sa pinanggalingan 
at pinagdaanan ng produktong ipinakita sa bidyo. Sa paggawa ng iyong story 
board organizer, sundin ang mga bahagi ng “materials economy” na ipinakita sa 
bidyo. Alamin ang mga nagaganap sa extraction stage, production stage, 
distribution stage, consumption stage, at disposal stage. Matapos mo itong 
gawain ay i-save mo ang file at ipasa ito sa email ng iyong guro. 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 
The Story of Stuff. Ito ay isang bidyo na nagpapakita kung papaano 
nagaganap ang globalisasyon. 

 
Sagutin mo ang mga tanong. 
 

1. Batay sa bidyo na iyong napanood, ano ang globalisasyon? 
2. Paano nagaganap ang globalisasyon sa daigdig? 
3. Bahagi ka rin ba ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong kasagutan? 
4. Batay sa bidyo at storyboard organizer na iyong ginawa, paano 

naaapektuhan ng globalisasyon ang lipunan? 
 

Gawain 8: Picture Says 1000 Words. 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mga nagbigay daan sa 
pag-usbong ng globalisasyon. Tignan ang mga larawan sa ibaba. Ano sa 
palagay mo ang ipinapahiwatig nito? Pindutin ang URL link ng mga larawan 
upang makita ang malaking view nito. Suriin kung ito ay negatibo o positibo o 
hindi mo alam. Pindutin ang button ng iyong kasagutan at punan ang tsart ukol 
sa mga larawang nakita at sagutin ang mga tanong ukol dito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nla.gov.au/nla.pic-vn3082410  

https://www.draw.io/
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://nla.gov.au/nla.pic-vn3082410
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PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jacobsongj.files.wordpress.com/2010/05/globalization-uber-allies2.jpg  

PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/d63f2vRSQ

b0/s320/outsourcing-cartoon.jpg  

http://jacobsongj.files.wordpress.com/2010/05/globalization-uber-allies2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/d63f2vRSQb0/s320/outsourcing-cartoon.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/d63f2vRSQb0/s320/outsourcing-cartoon.jpg
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PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-

tzY/s1600/globalization.jpg  

PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-tzY/s1600/globalization.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-tzY/s1600/globalization.jpg
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http://www.toonpool.com/user/613/files/mcdonaldization_79955.jpg  

PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://minificus.deviantart.com/art/Globalization-meal-101729643  

PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vprnl.deviantart.com/art/Globalization-117248214  

http://www.toonpool.com/user/613/files/mcdonaldization_79955.jpg
http://minificus.deviantart.com/art/Globalization-meal-101729643
http://vprnl.deviantart.com/art/Globalization-117248214
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PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://batetooz.deviantart.com/art/globalization-94470579  

PAKSA POSITIBO NEGATIBO HINDI  MO 
SIGURADO 

 
 

 
 
 

  

 
Ibuod ang mga larawang iyong nakita. Punan ang tsart upang maibuod ang 
iyong nalaman ukol sa globalisasyon at sagutin ang mga katanungan ukol dito. 
 

 
LARAWAN 

 
PAKSA 

BAKIT POSITIBO O 
NEGATIBO O HINDI MO 

SIGURADO? 

 
Globalpic No. 1 
 
 

  

 
Globalpic No. 2 
 
 

  

 
Globalpic No. 3 
 
 

  

http://batetooz.deviantart.com/art/globalization-94470579
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Globalpic No. 4 
 
 

  

 
Globalpic No. 5 
 
 

  

 
Globalpic No. 6 
 
 

  

 
Globalpic No. 7 
 
 

  

 
Globalpic No. 8 
 
 

  

 
Sagutin mo ang mga tanong. 

1. Batay sa iyong mga kasagutan, ano na ang masasabi mo ukol sa 
globalisasyon? 

2. Masasabi mo bang negatibo o positibo ang globallisasyon? Bakit? 
3. Masasabi mo ba na ang globalisasyon ay isang isyung panlipunan? 

Ipaliwanag ang iyong kasagutan. 
4. Nakakaapekto ba ang mga isyung ipinakita ng mga larawan sa kaunlaran 

ng isang bansa? Ipaliwanag. 
5. Paano natin matutugunan ang mga balakid sa kaunlaran ng ating bansa 

sa panahon ng globalisasyon? 
 

Gawain 9: POW + TREE  
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman na ang globalisasyon ay isang 
isyung panlipunan. Ngayon naman ay iyong susuriin ang globalisasyon bilang 
isang suliraning panlipunan. Panoorin ang mga nilalaman ng mga video sa ibaba 
at punan ang graphic organizer sa ibaba at sagutin ang mga katanungan ukol 
dito. 

1. http://nicholsoncartoons.com.au/biofuel-and-globalisation.html 
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon 

2. https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&feature=related  
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon 

3. http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-
a-huge-problem/  

http://nicholsoncartoons.com.au/biofuel-and-globalisation.html
https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&feature=related
http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-a-huge-problem/
http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-a-huge-problem/
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Ito ay isang artikulo na tumatalakay sa mga dahilan kung bakit ang 
globalisasyon ay isang suliranin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANG 
GLOBALISASYON 
AY SULIRANING 

PANLIPUNAN 

UNANG DAHILAN: 
 
PALIWANAG: 
 
 
 

PANGALAWANG DAHILAN: 
 
PALIWANAG: 
 
 

PANGATLONG DAHILAN: 
 
PALIWANAG: 
 
 
 

KONKLUSYON Ang Globalisasyon ay isang suliraning panlipunan 
 
 
 
 
 
 

 
Sagutin mo ang mga tanong. 
 
1. Ano-ano ang mga paksang ipinakita ng mga bidyong iyong napanood? 
2. Paano mo maiuugnay ang mga paksang ipinakita sa bidyo sa globalisasyon? 
3. Ano-ano ang mga suliraning dulot ng globalisasyon? 
4. Sino-sino ang mga nakikinabang at hindi nakikinabang sa globalisasyon? 
5. Paano makakamit ang kaunlaran ng isang bansa sa kabila ng mga suliraning 

dulot ng globalisasyon?  

 
 
Gawain 10: 3-2-1 Bridge 
Panuto: Ngayong nalaman mo na ang konsepto ng globalisasyon bilang isa sa 
mga isyu at suliraing panlipunan, subukan mong muling sagutan ang 
talahanayan sa ibaba ukol sa globalisasyon. Punan ang “Revised” na bahagi 
nito. 
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“GLOBALISASYON” 
 

 INITIAL REVISED FINAL 

 
 
3 IDEYA 
 
 

   

 
 
2 TANONG 
 
 

   

 
 
1 ANALOHIYA 
 
 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

 
Gawain 11: MAPA NG PAGBABAGO! 
Panuto: Natapos mo na ang mga gawain sa bahaging ito ng modyul. Nalaman 
mo na ang konsepto ng globalisasyon bilang isa sa mga isyu at suliraning 
panlipunan. Ano na ngayon ang iyong bagong kaalaman ukol sa pakamit ng 
isang matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa sa panahon ng 
globalisasyon? Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba at ilagay ang iyong 
kasagutan sa Revised na bahagi ng IRF Sheet. 
 

Paano nakakamit ang isang matatag at nakikipagsabayang maunlad na 
bansa sa panahon ng globalisasyon? 

 

 
 

Initial: 

 
 
 
 
 

 
 

Revised: 
 
 

 

 
 

Final: 
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PAGTATAPOS NG PAGLINANG: 
 Sabahaging ito ng modyul ay iyong nalaman ang tungkol sa konsepto ng 
globalisasyon bilang isa sa mga isyu at suliraning panlipunan. Balikan mo ang 
iyong dating kaalaman ukol sa ikaunlaran ng pamilihan at iyong pagkumparahin 
ang iyong dating kaalaman sa bago mong kaalaman? Natalakay ba ang lahat ng 
iyong dating kaalaman sa parteng ito ng modyul? Gaano naapektuhan ang iyong 
inisyal na ideya mula sa mga gawaing isinagawa? Alin sa mga ideyang ito ang 
kakaiba at kailangan mong baguhin? Anu-ano ang mga bagong hangarin at 
layunin na nais mong makamit sa modyul na ito. 
 

Ngayon ay alam mo na ang mahahalagang kaisipan at ideya ukol sa 
paksang ito. Ngayon ay palalimin na natin ang mga kaalamang ito sa 
pamamagitan na susunod na bahagi ng modyul na ito 
 
PAGPAPALALIM: 
 Sa nakaraang aralin ay iyong nalaman ang mahahalagang konsepto ukol  
sa konsepto ng globalisasyon bilang isa sa mga isyu at suliraning panlipunan.. 
Sa bahaging ito ng aralin, ikaw ay inaasahan na kritikal na makapagsusuri ng 
mga datos at makapagpamalas ng matalinong pagdedesisyon ukol sa pagharap 
sa mga epekto ng globalisasyon. 
 
Gawain 12: Interview Chart 
Panuto: Sagutin ang mga tanong sa loon ng interview chart sa ibaba at sagutin 
ang mga pamprosesong tanong ukol sa gawain na ito. 
 

 
MGA TANONG 

 

 
ANG IYONG KASAGUTAN 

1. Ano ang paborito mong kanta na 
pinakikinggan ngayon? 
 

 

2. Sino ang kumanta nito at taga 
saan ang kumanta nito? 
 

 

3. Anong kagamitan ang iyong 
ginagamit upang mapakinggan 
ito? 
 

 

4. Saan gawa ang kagamitang 
ginagamit mo sa pakikinig? 
 

 

5. Anong kumpanya ang gumawa 
ng kagamitang ginagamit mo sa 
pakikinig? Saan ito nakabase? 
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6. Paano mo nabili o nakuha ang 
kagamitang ginagamit mo sa 
pakikinig? 

 

 
 
Sagutin mo ang mga tanong sa ibaba. 
 
1. Batay sa iyong mga naging kasagutan sa tsart, masasabi mo bang apektado 

ka ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. 
2. Masasabi mo bang sinasadya mong tangkilikin ang mga produktong gawa sa 

ibang bansa o idolohin ang mga banyagang mang-aawit? Ipaliwanag ang 
iyong kasautan? 

3. Paano ka makakatulong sa kaunlaran ng ating bansa sa kabila ng mga 
epekto sayo ng globalisasyon? 

 
 
Gawain 13: Globalisasyon sa Lipunan 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman na ikaw ay apektado ng 
globalisasyon. Ngayon ay alamin natin ang paglawak ng globalisasyon sa mga 
bansa sa daigdig. I-klik ang mga URL link na nasa ibaba at ilarawan moa ng bilis 
at antas ng globalisasyon sa Asya sa loob ng tsart at sagutin ang mga 
katanungan ukol dito. 
 
1. http://globalization.kof.ethz.ch/maps/  

Ito ay isang animated map na nagpapakita ng bilis at lawak ng globalisasyon 
sa mga bansa sa daigdig. 
 

2. http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 
Ito ay isang graph na nagpapakita ng bilis at antas ng globalisasyon sa ibat-
ibang aspeto ng lipunan. 

 

 
ASPETO NG LIPUNAN 

 

 
BILIS AT ANTAS NG GLOBALISASYON 

 
EKONOMIYA 

 

 

 
KULTURA 

 

 

 
IMPORMASYON 

 

 

http://globalization.kof.ethz.ch/maps/
http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/
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SOSYAL 

 

 

PAKIKIPAG-UGNAYAN NG TAO 
(Personal Contact) 

 

 

 
POLITIKAL 

 

 

 
Sagutin mo ang mga tanong. 
1. Batay sa mga datos, ano ang masasabi sa paglaganap ng globalisasyon 

mula sa taong 1970 hanggang 2011. 
2. Sa anong mataas ang antas ng globalisasyon sa Asya? 
3. Sa anong aspeto ng lipunan may pinakamataas na antas ng epekto ng 

globalisasyon? 
4. Sa anong aspeto ng lipunan may pinakamababa na antas ng epekto ng 

globalisasyon? 
5. Sa aspeto ng lipunan na may pinakamataas na antas ng epekto ng 

globalisasyon, ito ba ay nakabubuti o nakakasama sa lipunan? Ipaliwanag 
ang iyong kasagutan. 

6. Sa aspeto ng lipunan na may pinakamababang antas ng epekto ng 
globalisasyon, ito ba ay nakabubuti o nakakasama sa lipunan? Ipaliwanag 
ang iyong kasagutan. 

7. Sa kabuuan, gaano kalawak ang epekto ng globalisasyon sa lipunan? 
Makakaapekto ba ito sa kaunlaran ng isang bansa? 

 
 
Gawain 14: Sakay na sa GLOBALISASYON! 
Panuto: Sa mga nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mabilis na paglawak 
ng globalisasyon sa daigdig. Paano kaya mabilis na kumalat ang globalisasyon 
sa buong daigdig? Sa gawaing ito ay iyong aalamin kung bakit mabilis na 
lumaganap ang globalisasyon. I-klik ang URL link sa ibaba at sagutin ang mga 
katanungan ukol dito. 
 
1. http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introducti

on.html 
Ito ay isang website na naglalaman ng mga teksto at bidyo ukol sa mabilis na 
pagkalat at epekto ng globalisasyon. 

2. http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/Movie2.html 
Ito ay isang interactive movie ukol sa paglaganap ng globalisasyon sa 
pamamagitan ng produktong telebisyon. 

http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/Movie2.html
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Sagutin mo ang mga tanong: 
 
1. Alin sa mga salik ang may pinakamalaking papel na ginampanan sa mabilis 

na pagkalat ng globalisasyon sa daigdig? Paano nito napalaganap ang 
gobalisasyon? 

2. Sa iyong palagay, paano kaya nakasabay ang mga bansa sa mga 
pagbabagong dulot ng globalisasyon? 

 
Gawain 15: Connect, Extend, Challenge! 
Ngayong alam mo na kung papaano lumaganap ang globalisasyon, subukan mo 
munang sukatin ang iyong kaalaman ukol sa globalisasyon. Punan  
 

 
CONNECT 

 

Paano mo nasabi na 
konektado ang bago mong 

kaalaman ukol sa 
globalisasyon sa dati mong 

kaalaman? 

 

 
EXTEND 

 

Ano-ano ng mga bago mong 
kaalaman sa ukol sa 

globalisasyon na lubos na 
lumawak? 

 

 
CHALLENGE 

 

Ano-anong mga katanungan 
pa rin ang nasa iyong isip ukol 

sa globalisasyon? 

 

SALIK 4: SALIK 5: 

 
SALIK 1: SALIK 2: SALIK 3: 

 

Mabilis na kumalat 
ang globalisasyon 
dahil sa… 

TUNGO SA MABILIS NA GLOBALISASYON 
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Gawain 16: Globalisasyon ng Pamumuhay ng Tao! 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang tungkol sa globalisasyon 
bilang isang isyung panlipunan. Ngayon naman ay iyong susuriin ang mga 
epekto ng globalisasyon. Basahin at panoorin ang nilalaman ng mga URL links 
sa ibaba at punan ang graphic organizer sa ibaba at sagutin ang mga tanong 
ukol dito. 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=-OrahKDT8jI  

Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon 
2. https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8  

Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon 
3. http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-new-

ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/ 
Ito ay teksto ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MGA EPEKTO NG 
GLOBALISASYON 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OrahKDT8jI
https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8
http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-new-ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/
http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-new-ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/
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Sagutin mo ang mga tanong. 
 
1. Batay sa mga datos na iyong napanood at nabasa, ano-anong aspeto ng 

pamumuhay ng tao ay naaapektuhan ng globalisasyon? 
2. Paano nakaapekto sa paraan ng pamumuhay ng tao ang globalisasyon? 
3. Nakakaapekto din ba ang globalisasyon sa kaunlaran ng bansa? Patunayan. 

 
Gawain 17: Ikaw at ang Globalisasyon. 
Panuto: Sa bahaging ito ay iyong patutunayan kung papaano naapektuhan ng 
globalisasyon ang iyong pamumuhay. I-klik ang URL link na nasa ibaba. Ito ay 
isang interaktibong gawain ukol sa kung papaano nakakaapekto ang 
globalisasyon sa iyong pamumuhay. I-screen shot ang iyong kasagutan sa 
gawaing ito at i-email ang file ng iyong mga kasagutan sa email ng iyong guro. 
Matapos mong magawa ang gawain ay iyong punan ang tsart sa ibaba. Ibigay 
ang mga epekto ng globalisasyon sa mga aspetong nasa loob ng tsart at sagutin 
ang mga tanong ukol dito. 

1. http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01
/index.htm  
Ito ay isang interaktibong gawain ukol sa mga ebidensya ng globalisasyon 
sa ibat-ibang gawain at paraan ng pamumuhay ng tao. 

 

MGA PARAAN NG 
PAMUMUHAY 

EPEKTO NG GLOBALISASYON 

 
Internet use 
 

 

 
International labor 
mobility 
 

 

 
International telephone 
call time 

 

 
Foreign Investment 
 

 

 
Bollywood! Nollywood! 
 

 

 
Internet speed in Africa 
 

 

 
Mobile migrants 
 

 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01/index.htm
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01/index.htm


For PEAC Training Use Only 

36 

 

 

 
International trade 
 

 

 
Interntaional tourism 
 

 

 
Ownership of PC’s in 
India 
 

 

 
Sources of migrants 
 

 

 
Hollywood rules! 
 

 

 
Sagutin mo ang mga tanong: 
1. Batay sa mga datos na iyong nakalap, patunayan na ang globalisasyon ay 

nararanasan ng lahat ng bansa. 
2. Batay din sa mga datos ng iyong nakalap, ilarawan mo ang paglaganap ng 

globalisasyon. 
3. Ano-ano sa mga ebidensya ng globalisasyon ang iyong nararanasan? 
4. Paano ka makakasabay sa mga pagbabagong dulot ng globalisasyon? 
 
Gawain 18: Globalisasyon Ngayon! 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman na ang globalisasyon ay 
nararanasan ng lahat ng bansa sa daidig. Sa bahaging ito ng modyul ay iyong 
aalamin ang mga implikasyon ng globalisasyon sa kasalukuyang panahon. I-klik 
ang mga URL links sa ibaba at gawin at sagutan ang mga gawain sa ibaba. 
 

1. http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalizat
ion/?ar_a=1  
Ito ay isang artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 

2. http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introd
uction.html  
Ito ay isang artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 

 

MGA SALIK MABUTING EPEKTO DI MABUTING EPEKTO 

Pamahalaan 
 

  

Kultura 
 

  

Ekonomiya 
 

  

http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalization/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalization/?ar_a=1
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
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Edukasyon 
 

  

Teknolohiya/Kagamitan 
 

  

Wika 
 

  

Pakikipag-ugnayan 
 

  

Relihiyon 
 

  

Kapaligiran 
 

  

 
 
Gawain 19: Globalisasyon Sa Atin at Sa Kanila! 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mga mabubuti at di 
mabuting epekto ng globalisasyon. Suriin ang iyong mga naging kasagutan sa 
nakaraang gawain ukol sa mga epekto ng globalisasyon at basahin ang mga 
nilalaman ng mga URL links sa ibaba. Piliin ang mga nakabuti at di nakabuti sa 
mga bansang industriyalisado at papaunlad pa lamang at sagutin ang mga 
katanungan ukol dito. 

1. http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-
globalisation/ 
Ito ay artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon sa mga bansa sa 
daigdig. 

2. http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-
developed-countries.asp 
Ito ay artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon sa mga bansa sa 
daigdig. 

 

URI NG BANSA MABUTING EPEKTO DI MABUTING EPEKTO 

 
 

MGA BANSANG 
INDUSTRIYALISADO 

 
 

  

 
 

MGA BANSANG 
PAPAUNLAD PA LANG 

 
 
 

  

 

http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-globalisation/
http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-globalisation/
http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-developed-countries.asp
http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-developed-countries.asp
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Sagutin mo ang mga tanong: 
 
1. Batay sa iyong mga naging kasagutan sa tsart, kanino mas pabor ang 

globalisasyon? Ipaliwanag. 
2. Kanino naman hindi pabor ang globalisasyon? Ipaliwanag. 
3. Kung hindi pabor sa mga industriyalisadong bansa ang globalisasyon, sa 

iyong palagay, paano kaya nila matutugunan ang mga hamon ng 
globalisasyon? 

4. Kung hindi naman pabor sa mga bansang papaunlad pa lamang ang 
globalisasyon, sa iyong palagay, paano kaya nila matutugunan ang mga 
hamon ng globalisasyon? 

 
 

Gawain 20: Globalisasyon sa Pilipinas! 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mga epekto ng 
globalisasyon sa ibat-ibang uri ng bansa sa daigdig. Basahin ang mga nilalaman 
ng mga URL link sa ibaba. Alamin ang mga epekto ng globalisasyon sa 
sistemang pang-ekonomiya ng mga bansa sa daigdig. 
 

1. http://www.apmforum.com/columns/orientseas14.htm 
Ito ay tungkol sa epekto ng globalisasyon sa Pilipinas. 

2. http://www.apmforum.com/columns/orientseas15.htm  
Ito ay tungkol sa epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. 

 

 

 
GLOBALISASYON SA PILIPINAS 

MABUTING EPEKTO DI MABUTING EPEKTO 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 

http://www.apmforum.com/columns/orientseas14.htm
http://www.apmforum.com/columns/orientseas15.htm
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Sagutin mo ang mga tanong. 
1. Batay sa iyong mga naging kasagutan sa tsart, mas nakabubuti  ba o 

nakakasama ang globalisasyon sa ating bansa? Ipaliwanag. 
2. Masasabi mo bang isang suliranin ang globalisasyon sa ating bansa? 

Ipaliwanag ang iyong kasagutan. 
3. Nakakaapekto ba ang globalisasyon sa kaunlaran ng ating bansa? 
4. Paano kaya makasasabay ang ating bansa sa mga hamon ng 

globalisasyon?  
5. Paano kaya makakamit ang kaunlaran ng ating bansa sa kabila ng mga 

hamon ng globalisasyon? 
 

 
Gawain 21: Plus, Minus, Interesting Chart 
Panuto: Sa mga nakaraang gawain ay iyo nang nalaman ang mga implikasyon 
ng globalisasyon sa pamumuhay ng tao. Ngayon naman ay iyong suriin kung 
ano-ano ang mga magagandang aspeto, problema at nakaagaw ng atensyon 
para sayo. Ipaliwanag ang iyong mga kasagutan. Isulat sa unang kolum ang mga 
bahaging magaganda sa globalisasyon, isulat naman sa ikalawang kolum ang 
mga problema ng globalisasyon at isulat mo sa ikatlong kolum ang bahaging 
nakatawag ng pansin sayo. 
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Gawain 22: Ako at ang Mundo ng Globalisasyon 
Panuto: Sa mga nakaraang gawain ay iyong nalaman ang mga epekto ng 
globlaisasyon. Ngayon naman ikaw ay inaasahan na bumuo ng paglalahat ukol 
sa mga implikasyon ng gobalisasyon sa iyo, sa iyong tahanan, lokalidad, bansa 
at sa buong daigdig. Gumawa ka ng MIND MAP na nagpapakikita ng 
globalisasyon sa iyo, sa iyong tahanan, lokalidad, bansa, at sa buong daigdig sa 
ibat-ibang aspeto ng lipunan. Isang halimbawa ng graphic organizer na 
nagpapakita ng globalisasyon ay ang nasa ibaba. Gumawa ng sarili mong 
graphic organizer sa http://www.gliffy.com/. Magparehistro muna sa website na 
ito upang ikaw ay makagawa ng iyong sariling graphic organizer. Matapos mo 
itong gawin sa website na ito ay isave ang file at ipasa sa email ng iyong guro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gliffy.com/
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Gawain 23: Ang Iyong Hatol! 
Panuto: Matapos mong malaman ang mga implikasyon ng globalisasyon, ano na 
para sayo ang globalisasyon. Mabuti ba o Masama? Punan ang kolum ng mabuti 
ng paliwanag kung bakit ang globalisasyon ay nakakatulong at punan ang kolum 
ng masama ng paliwanag kung bakit di mabuti ang implikasyon ng 
globalisasyon. Matapos mong masuri ang kabutihan at masamang epekto ng 
globalisasyon, magbigay ka ng konklusyon ukol sa globalisasyon. Sa kabila ng 
mabuti at di-mabuting epekto ng globalisasyon, paano nakakamit ang isang 
matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa sa panahon ng 
globalisasyon? 
 

MABUTI  
“GLOBALISASYON” 

 
 
 
 
 
 

MASAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONKLUSYON 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gawain 24: Subukan Mo! 
Panuto. Ngayong alam mo na ang mahahalagang konsepto na dapat mong 
malaman ukol sa globalisasyon, subukan mong sagutin ang mga tanong sa URL 
link na nasa ibaba. I-print screen at i-save ang file ng naging resulta ng iyong 
pagsusulit at ipadala ito sa email ng iyong guro. 
 

http://www.slembeck.ch/Globalization-Quiz.html 
Ito ay isang maikling pagsusulit ukol sa globalisasyon. 

 
 
 
 
 
Gawain 25: Ang Aking Alam sa Globalisasyon Noon at Ngayon! 

Batay sa pagsagot mo sa gawain na ito, ano-ano ang mga mahahalagang 
konsepto na iyong natutunan ukol sa globalisasyon? Paano mo ito 
natutunan? 

http://www.slembeck.ch/Globalization-Quiz.html
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Panuto: Sa mga nakaraang gawain ay iyo nang nalaman ang ibat-ibang 
konsepto ng globalisasyon. Anon a ngayon ang panibago mong kaalaman ukol 
sa globalisasyon? Punan ang tsart na nasa ibaba. 
 

 
Noon ang alam ko sa globalisasyon 

ay… 
 

 

 
Ngayon ang alam ko na sa 

globalisasyon ay… 
 

 

Sagutin mo ang mga tanong. 
1. Magkaiba baa ng iyong pananaw ukol sa konsepto ng globalisasyon noon 

at ngayon? 
2. Mas malawak na baa ng iyong kaalaman ukol sa konsepto ng 

globalisasyon? 
 
Gawain 26: Solusyon ang Kailangan! 
Panuto: Sa mga nakaraang gawain ay iyong nalaman ang konsepto at 
implikasyon ng globalisasyon. Sa bahaging ito ng modyul ay iyong aalamin ang 
mga maaring maging solusyon sa mga suliraning dulot ng globalisasyon. 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=uI0itS3gQFU 
Ito ay isang video kung papaano malulunasan ang suliranin sa kalakalan 
at komersyo dulot ng globalisasyon. 

2. http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-
localism-is-the-solution#  
Ito ay isang teksto ukol sa kung papaano malulunasan ang suliranin sa 
ekonomiya dulot ng globalisasyon. 

3. http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-
solving/ 
Ito ay isang e-book na tumatalakay sa kung papaano malulunasan ang 
mga suliraning dulot ng globalisasyon. 

4. http://majalla.org/news/2005/summer05/majidi-on-globalization.htm  
Ito ay isang teksto na tumatalakay sa ibat-ibang pamamaraan kung 
papaano malulunasan ang ibat-ibang suliraning dulot ng globalisasyon. 

 

MGA SALIK PAANO MASOSOLUSYONAN 

 
Pamahalaan 

 

 

 
Kultura 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uI0itS3gQFU
http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-localism-is-the-solution
http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-localism-is-the-solution
http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-solving/
http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-solving/
http://majalla.org/news/2005/summer05/majidi-on-globalization.htm
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Ekonomiya 

 

 

 
Edukasyon 

 

 

 
Teknolohiya/Kagamitan 

 

 

 
Wika 

 

 

 
Pakikipag-ugnayan 

 

 

 
Relihiyon 

 

 

 
Kapaligiran 

 

 

 
Sagutin mo ang mga tanong. 
1. Batay sa iyong mga naging kasagutan sa tsart, paano nga ba malulunasan 

ang mga suliraning dulot ng globalisasyon? 
2. Alin sa mga pamamaraan ng paglutas ng mga suliraning dulot ng 

globalisasyon ang makakatulong sa Pilipinas upang makasabay ang ating 
bansa sa mga hamon ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. 

3. Paano makakatulong ang mga solusyong iyong nabanggit sa ating bansa 
upang makamit nito ang kaunlaran at makasabay sa mga hamon ng 
globalisasyon? 

 
 
Gawain 27: Solusyon sa Globalisasyon 
Panuto: Ngayong alam mo na ang mga paksang dapat mong malaman at 
maunawan sa modyul na ito ay subukan na nating sukatin ang lawak ng iyong 
pagkaunawa ukol sa globalisasyon. Basahin, panoorin at pakumparahin ang mga 
nilalaman ng mga datos sa loob ng tsart at sagutin ang mahalagang tanong sa 
bawat datos. 
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Mahalagang 
Tanong: 

SOLUSYON 1: 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Uz
hD7KVs-R4 
Ito ay isang video 
ng symposium ni 
Joseph Stiglitz, 
dating chief 
economist ng 
World Bank ukol 
sa kung papaano 
matutugunan ang 
mga suliraning 
dulot ng 
globalisasyon. 

SOLUSYON 2: 
 
http://www.gmanet
work.com/news/sto
ry/269158/ulatfilipi
no/talakayan/gahu
m-ng-dayuhan-sa-
globalisasyon-sa-
pilipinas 
Ito ay isang 
sanaysay ukol sa 
globalisasyon sa 
Pilipinas at kung 
papaano 
matutugunan ang 
globalisasyon sa 
Pilipinas. 

SOLUSYON 3: 
 
http://www.philippi
nestoday.net/archi
ves/1221  
Ito ay isang 
artikulo na 
naglalaman ng 
mga pamamaraan 
kung papaano 
matutugunan ang 
globalisasyon sa 
Pilipinas. 

Paano 
nakakamit ang 
isang matatag  
at 
nakikipagsaba
yang maunlad 
na bansa sa 
panahon ng 
globalisasyon? 

SAGOT SA 
MAHALAGANG 
TANONG: 

SAGOT SA 
MAHALAGANG 
TANONG: 

SAGOT SA 
MAHALAGANG 
TANONG: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sagutin mo ang mga tanong: 
1. Batay sa iyong mga naging kasagutan sa mahalagang tanong, ano ang 

pagkakatulad ng iyong mga naging kasagutan? 
2. Nagkakaiba ba ang iyong mga kasagutan kung papaano makakamit ang 

matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa?  Kung “Oo”, ipaliwanag 
mo ang iyong kasagutan, kung “Hindi”, ibigay mo ang ibat-ibang paraan kung 
papaano makakamit ang matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa? 
Ipaliwanag mo ang dahilan kung bakit iba-iba ang pamamaraan kung pa 
paano makakamit ang matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa?  

3. Kumpetuhin ang pahayag sa ibaba upang masuportahan ang iyong mga 
naging kasagutan ukol sa isyung iyong nabasa sa loob ng tsart. 

 
 
 
 
 
 

Upang makamit ang matatag at nakikipagsabayang maunlad na 
bansa….. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4
https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4
https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.philippinestoday.net/archives/1221
http://www.philippinestoday.net/archives/1221
http://www.philippinestoday.net/archives/1221
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Gawain 28: Ang Iyong Opinyon! 
Panuto: Ngayong malawak na ang iyong pangkaunawa sa konsepto ng 
globalisasyon, sumulat ka ng sanaysay ukol sa paksang nakasulat sa ibaba: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gawain 29: 3-2-1 Bridge 
Panuto: Ngayong nalaman mo na ang konsepto, implikasyon at solusyon sa mga 
suliranin ng globalisasyosubukan mong muling sagutan ang talahanayan sa , 
ibaba ukol sa globalisasyon. Punan ang “Final” na bahagi nito. 
 

“GLOBALISASYON” 
 

 INITIAL REVISED FINAL 

 
 
3 IDEYA 
 
 

   

 
 
2 TANONG 
 
 

   

Ang mga halimbawa nito ay…. 
 
 

“Ang Globalisasyon ay Instrumento sa Pagsulong at Pag-unlad ng 
Isang Bansa” 
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1 ANALOHIYA 
 
 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

Ang globalisasyon 
ay tulad ng 

 

 

PAGTATAPOS NG PAGPAPALALIM: 

 
Sa bahaging ito, tinalakay natin  ang ibat-ibang implikasyon ng 

globalisasyon sa kasalukuyang panahon at ang mga pamamaraan kung 
papaano makakasabay ang ating bansa at makakamit ang kaunlaran sa kabila 
ng mga hamon ng globalisasyon . Ano-anong bagong kaalaman ang iyong 
nakuha na maaari mong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay at ano ang 
nakatulong sa’yo upang matamo ang mga ito? 
 

Ngayon at may malalim ka nang pag-unawa sa paksa, handa ka nang 
gawin ang proyektong nakalaan tungkol sa paggawa ng Problem-Solution Chart 
sa susunod na bahagi ng modyul na ito. 
 
PAGLILIPAT: 
 

Ito na nga ang huling bahagi ng aralin na talaga namang inilaan para higit 
pang mapayaman ang iyong kaalaman at mapagtibay ang anumang bagay na 
iyong natutuhan. Ang iyong mga natutuhan ay magagamit mo sa pang-araw-
araw na pamumuhay. Layunin ng bahaging ito na sukatin ang iyong natutuhan 
sa pamamgitan ng paglilipat ng kaalaman sa pagsasakatuparan ng proyekto. 
 
Gawain 30: Iba’t ibang Bansa, Iba’t ibang Solusyon. 
Panuto: Tignan ang mga nilalaman ng website na nasa ibaba. I-klik ang mga 
aspeto ng pamumuhay ng tao na naaapektuhan ng globalisasyon. Alamin ang 
mga suliraning nararanasan ng bansang tinalakay sa bawat aspeto ng 
pamumuhay ng tao at kung paano nila ito binigyan ng solusyon. Punan ang 
problem-solution organizer sa ibaba. 
 

http://www.globalization101.org/issues-in-depth/  
Ito ay isang website na tumatalakay sa ibat-ibang isyu ukol sa globalisasyon. 

 

ASPETO SULIRANIN SOLUSYON 

 
Politikal 

 

  

 
Kalakalan 

 

  

http://www.globalization101.org/issues-in-depth/
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Edukasyon 

 

  

 
Kultura 

 

  

 
Kapaligiran 

 

  

 
Kalusugan 

 

  

Karapatang 
Pantao 

 

  

 
Teknolohiya 

 

  

 
 

Level 1 
Gawain 31: Problem-Solution Chart 
Panuto: Sa nakaraang gawain ay iyong nalaman kung papaano binigyan ng 
solusyon ng mga bansa ang mga suliranin ng globalisasyon. Ngayon naman ay 
papaano kaya masosolusyonan ng ating bansa ang mga suliraning dulot ng 
globalisasyon at papaano natin makakamit ang isang matatag at 
nakikipagsabayang maunlad na bansa sa panahon ng globalisasyon? Pumili ng 
isang kamag-aral na iyong magiging kasama sa paggawa ng gawain na ito. 
 

Magkakaroon ng “Peoples Summit on Globalization” sa inyong lugar na 
dadaluhan ng mga taong apektado ng globalisasyon tulad ng mga lokal na 
konsyumer, magsasaka, negosyante, mga katutubo sa inyong lugar, mga mag-
aaral at mga pinuno ng inyong lokalidad. Ikaw ay isang speaker na mula sa 
pangkat ng mga Pilipinong konsyumer, environmentalist, kinatawan ng 
Department of Agriculture, at pinuno ng lokal na pamahalaan na naatasang 
magmungkahi ng solusyon, rekomendasyon o programa sa mga suliraning dulot 
ng globalisasyon upang maging matatag at maunlad ang ekonomiya ng ating 
bansa at makasabay ito sa panahon ng globalisasyon. Ikaw ay magpapakita ng 
isang Problem-Solution Chart Organizer na iyong gagawin sa 
http://creately.com/Free-K12-Education-Templates na naglalaman ng mga 
suliraning kinakaharap ng inyong lokalidad ukol sa globalisasyon at 
magmungkahi ka ng mga pamamaraan kung papaano masosolusyunan ang mga 
suliraning ito batay sa mga katauhang nabanggit sa itaas. Ipaliwanag ang iyong 
mungkahing solusyon kung papaano ito makakatulong upang maging matatag at 
maunlad ang ekonomiya ng iyong lokalidad at ng ating bansa at makasabay ito 
sa panahon ng globalisasyon. Ang iyong problem-solution chart ay huhusgahan 

http://creately.com/Free-K12-Education-Templates
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batay sa nilalaman, kabuluhan, paglalahad, at pag-uugnay. Basahing ang mga 
nilalaman ng mga URL link na nasa ibaba na siyang makakatulong sayo upang 
mapunan ang tsart na iyong gagawin. Nasa ibaba rin ang halimbawa ng 
problem-solution chart at mga solusyon, rekomendasyon o programa na maaari 
mong imungkahi at magiging gabay sa iyong pagsasaliksik upang 
madepensahan ang iyong mungkahi sa mga taong makikinig nito. Matapos mong 
magawa ang iyong tsart, idikit ang URL link nito at ang mismong tsart na iyong 
ginawa sa dashboard na nasa ibaba. Maaari mong ipost sa iyong facebook o 
tweeter account o anumang social site na meron ka upang ikaw ay makakuha 
din ng opinyon sa kung paaano mo malulutas ang mga suliranin sa iyong 
lokalidad.  
 
Mga Babasahin: 
 

1. http://villanueva21.hubpages.com/hub/Globalization-in-the-Philippines 
Ito ay isang artikulo na naglalaman ng opinyon ukol sa kung papaano 
masosolusyonan ang mga suliraning dulot ng globalisasyon. 

2. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan01986
1.pdf  
Ito ay isang dokumentong naglalaman ng mga solusyong inihain ng Civil 
Servic Commission sa seminar sa Samoa noong 2004 tungkol sa 
Globalisasyon. 

3. http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-
the-philippines-2/  
Ito ay isang case study kung papaano masosolusyonan ang mga suliranin 
sa kalakalan at ekonomiya ng bansa. 
 

Halimbawa ng tsart: 
 

ASPETO SULIRANIN SOLUSYON 

 
Politikal 

 

 Kung ako ang pinuno ng aking 
bayan, iminumungkahi ko na…. 

 
Kultura 

 

 Bilang isang Pilipino, 
iminumungkahi ko na… 

 
Kapaligiran 

 

 Bilang isang environmentalist, 
iminumungkahi ko na… 

 
Agrikultura 

 

 Kung ako ang kinatawan ng 
Department of Agriculture 
iminumungkahi ko na… 

 
 

http://villanueva21.hubpages.com/hub/Globalization-in-the-Philippines
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan019861.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan019861.pdf
http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-the-philippines-2/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-the-philippines-2/
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BILANG ISANG 
PILIPINONG 

KONSYUMER 

BILANG ISANG 
ENVIRONMENTALIST 

BILANG 
KINATAWAN NG 
DEPARTMENT 

OF 
AGRICULTURE 

BILANG 
PINUNO NG 
LOKAL NA 

PAMAHALAAN 

Maari kang 
magmungkahi 
ng advocacy 
campaign na 
naglalayong 
hikayatin ang 
mga Pilipino na 
tangkilikin ang 
mga lokal na 
produkto. 
 
Maaari kang 
magmungkahi 
na pagbibigay 
ng bukas na 
liham o open 
letter sa 
pamahalaan na 
may layuning 
hikayatin ang 
mga ito na 
bigyan ng 
proteksyon ang 
mga lokal na 
produkto laban 
sa mga 
dayuhang 
produkto. 

Maaari kang 
magmungkahi ng 
isang batas ukol sa 
sustainable 
development na 
naglalayong 
proteksyonan ang 
ating likas na yaman. 
 
Maari kang 
magmungkahi ng 
seminar ukol sa 
proper waste 
disposal sa mga 
negosyante upang 
maproteksyonan ang 
ating kapaligiran 

Maaari kang 
magmungkahi ng 
programang 
pangkabuhayan 
na nagpapalakas 
sa mga lokal na 
produkto ng mga 
magsasaka at 
nagbibigay 
proteksyon sa 
mga ito laban sa 
mga produktong 
dayuhan. 
 
Maari kang 
magmungkahi ng 
batas na 
nagpapalawak 
ng sistema sa 
reporma sa lupa 
upang 
magkaroon ng 
sariling lupa ang 
mga magsasaka 
at tumaas ang 
kita ng mga ito. 

Maari kang 
magmungkahi ng 
financial  
support sa mga 
lokal na 
negosyante 
upang mahikayat 
ang mga ito na 
palakihin ang 
kanilang 
negosyo at 
makasabay sa 
mga 
negosyanteng 
dayuhan sa 
bansa. 
 
Maari kang 
magpatupad ng 
expansionary 
fiscal policy 
upang lumaki 
ang kita ng mga 
lokal na 
negosyante at 
tumaas ang 
produksyon nito. 
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RUBRIK: PROBLEM-SOLUTION CHART 
 

PAMANTAYAN NAPAKAGALING 
4 

MAHUSAY 
3 

UMUUNLAD 
2 

NAGSISIMULA 
1 

NILALAMAN Malikhain, tiyak, 
detalyado at 

maayos ang mga 
detalyeng ipinakita 

sa tsart. 

Malinaw at 
maayos ang 

mga detalyeng 
ipinakita sa 

tsart. 

Hindi gaanong 
maayos ang 

mga detalyeng 
ipinakita sa 

tsart. 

May mga 
pagkakamali sa 
mga detalyeng 

ipinakita sa 
tsart. 

KABULUHAN Mahalaga at 
napapanahon ang 

mga 
iminungkahing 

solusyon. 

Mahalaga ang 
mga 

iminungkahing 
solusyon. 

Hindi gaanong 
mahalaga ang 

mga 
iminungkahing 

solusyon. 

Walang halaga 
ang mga 

iminungkahing 
solusyon. 

PAGLALAHAD Napakamalikhain, 
malinaw at 

nauunawaan ang 
pagkakalahad ng 
mga paliwanag sa 

mga solusyong 
iminungkahi.  

Malinaw at 
nauunawaan 

ang 
pagkakalahad 

ng mga 
paliwanag sa 

mga solusyong 
iminungkahi. 

Hindi gaanong 
malinaw at 

nauunawaan 
ang 

pagkakalahad 
ng mga 

paliwanag sa 
mga solusyong 

iminungkahi. 

Malabo at hindi 
maunawaan 

ang 
pagkakalahad 

ng mga 
paliwanag sa 

mga solusyong 
iminungkahi. 

PAG-UUGNAY Malinaw  at 
malikhain na 
naipakita ang 

kaugnayan ng mga 
suliranin at 
solusyon  

Malinaw na 
naipakita ang 
kaugnayan ng 

mga suliranin at 
solusyon 

May ilang 
kamalian ang 

ipinakitang 
kaugnayan   ng 
mga suliranin at 

solusyon 

Hindi naipakita 
ang kaugnayan 

ng mga 
suliranin at 
solusyon 

 
KATAPUSANG BAHAGI NG PAGLILIPAT 
 

Ngayong alam mo na malaki ang epekto ng globalisasyon sa pamumuhay 
ng tao sa kasalukuyan, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa ating 
bansa na makamit ang matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa sa 
panahon ng globalisasyo? Gawin ang susunod na gawain upang masagot ang 
katanungang ito. 
 
Gawain 32: Tumayo, Lumahok at Manindigan! 
Panuto: Ang maging bahagi ng paglutas sa mga suliranin ng globalisasyon ay 
mahalaga upang makamit ang matatag at nakikipagsabang maunlad na bansa 
sa panahon ng globalisasyon. Makilahok sa mga online organizations na 
nagsusulong ng mga pamamaraan upang masolusyonan ang mga suliranin ng 
globalisasyon. 
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Lumahok sa  http://sumofus.org/ . Ito ay isang website na may mga advocacy 
campaign ukol sa ibat-ibang isyu sa lipunan. Pumili ng isang isyu na nais mong 
maging bahagi sa pagsusulong ng adhikaing isinusulong ng isyo. I-print screen 
ang iyong pakikilahok at i-save ang file at ipadala sa email ng iyong guro. 
 
Sa anong isyung palipunan ka lumahok? Bakit ito ang isyung iyong napili? 
 
 
 
 
 
 
 
Gawain 33: Ikaw at ang Iyong Magagawa Para sa Bansa! 
Panuto: Buuin ang character organizer sa ibaba. Ano-ano ang mga katangiang 
dapat taglayin ng isang Pilipino na makakatulong sa paglutas ng mga suliraning 
dulot ng globalisasyon at makakatulong sa pagkamit ng matatag at 
nakikipagsabayang maunlad na bansa. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang 
katangiang iyong isiulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://sumofus.org/
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PAGTATAYA NG SARILING KAALAMAN SA MODYUL 
 

Sa bahaging ito ng modyul ay atin nang alamin ang iyong mga natutuhan. 
Saguting muli ang IRF Sheet na iyong sinagutan sa simula ng modyul na ito. 
Sagutin naman ang kolum na FINAL. 
 
Gawain 34: MAPA NG PAGBABAGO! 
Panuto: Natapos mo na ang mga gawain sa bahaging ito ng modyul. Nalaman 
mo na ang papel na ginagampanan ng globalisasyon sa pamumuhay ng tao at 
kaunlaran ng isang bansa. Ano na ngayon ang iyong bagong kaalaman ukol sa 
globalisasyon? Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba at ilagay ang iyong 
kasagutan sa Final na bahagi ng IRF Sheet. 
 

Paano nakakamit ang isang matatag at nakikipagsabayang maunlad na 
bansa sa panahon ng globalisasyon? 

 

 
 

Initial: 

 
 
 
 
 

 
 

Revised: 
 
 

 

 
 

Final: 
 
 

 

 
Batay sa iyong mga kasagutan sa mapa ng pagbabago, pagkumparahin mo ang 
iyong mga kasagutan sa Initial, Revised at Final. Anong reyalisasyon ang iyong 
natanto sa iyong mga naging kasagutan? 
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GAWAIN 35: MGA GINTONG ARAL 

Sa modyul na ito ay iyong natutuhan ang mahalagang papel na 
ginagampanan ng globalisasyon sa pamumuhay ng tao at kaunlaran ng isang 
bansa. Anu-ano ang iyong natutuhan sa mga paksang tinalakay sa modyul na 
ito? Paano mo ito maisasabuhay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katapusang Bahagi ng Modyul 

 
 
Tunay na mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa 

pambansang kaunlaran. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat 
gampanan para sa ating bansa. Nakasalalay sa ating lahat ang pagsulong at 
pag-unlad ng ating bansa. Kayat bilang isang kabataang Pilipino, nawa’y 
maisabuhay mo ang mga aral na natutuhan mo sa modyul na ito.  
 
Gawain 36: Pagtataya ng Sariling Kaalaman Mula Sa Modyul 
 
Buong katapatan na sagutin mo ang rubrik ng ebalwasyon upang masukat ang 
iyong pagkatuto sa kabuuan ng modyul na ito. I-klik lamang ang bilang na 
tumutukoy sa antas ng iyong natutuhan sa modyul na ito. 
 
Kung handa ka na, narito ang iskala ng mga bilang na magtataya ng iyong 
natutuhan sa kabuuan ng modyul na ito. I-klik lang ang simula 
  

1- Walang alam 
2- Nalilito 
3- Mahusay 
4- Napakahusay 
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Pagpapaliwanag: 
Nauunawaan na ang mga konsepto ng globalisasyon.. 
 

 

Interpretasyon: 
Nasusuri ang globalisasyon bilang isang isyung 
panlipunan. 

 
 

Paglalapat: 
Nakapagbibigay ng paraan kung papaano matutugunan 
ang mga suliraning nararanasan sa pang-araw-araw na 
pamumuhay dulot ng globalisasyon. 

 
 

Perspektibo: 
Nakabubuo ng sariling papananaw ukol sa mga paraan 
upang masolusyonan ang mga sulirning dulot ng 
globalisasyon. 
 

 
 
 

Empatiya:  
Nailalagay ang sarili sa katauhan ng mga mamamayang 
Pilipino upang makapagpamalas ng kritikal na pagsusuri 
sa mga pangunahing kaalaman ukol sa paglutas ng mga 
suliraning dulot ng globalisasyon. 

 
 

Pagkilala sa Sarili: 
Nakabubuo ng isang kaisipan ukol sa kahalagahan ng 
mga mamamayan at pamahalaan sa kaunlaran ng 
pamilihan at ng bansa. 

 
 

 
 

GLOSARYO NG MGA TERMINO NA GINAMIT SA MODYUL 
 
Akulturasyon – prosesong pinagdaraanan ng isang lipunan sa pagtanggap ng 
element, katangian, o impluwensiya ng kultura ng iba pang lipunan. 
 
Comparative advantage – ang espesyalisasyon at kalakalan ay makakabuti sa 
mga bansa kahit na may mga bansa na hindi episyente sa paggawa nito. 
 
Exploitation – pananamantala sa iba para sa sariling kapakanan. 
 
Export – pagluluwas ng produkto palabras ng isang bansa patungo sa iba’t ibang 
panig ng mundo. 
 
Kalakalan – anumang transaksiyon sa pagitan ng dalawag tao o sa pagitan ng 
mga bansa na kabilang sa isang pamilihan. 
 

SIMULA 
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Kaunlaran – ang pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng 
pamumuhay. 
 
Sustainability – kakayahang magpanatili ng isang estado o kalagayan. 
  

 

REFERENCES AND WEBSITE LINKS USED IN THIS LESSON: 
 

• http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/popups/mod18t01s01
.html 
Ito ay isang kwento ukol sa isang tao na mula sa kanyang paggising ay 

kanyang nararanasan ang globalisasyon sa pamamagitn ng mga 

kagamitang kanyang ginagamit. 

 

• http://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp 
Ito ay teksto ukol sa  kahulugan ng globalisasyon. 
 

• http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=25   
Ito ay isang site na tumatalakay sa mga konsepto ng globalisasyon. 
 

• http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-
conceptualization.html  
Ito ay teksto ukol sa  kahulugan ng globalisasyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=3oTLyPPrZE4  
Ito ay video ukol sa konsepto ng globalisasyon 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=wypVDqdM-4M  
Ito ay video ukol sa konsepto ng globalisasyon 
 

• http://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/ 
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 
 

• http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-
century.html  
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 
 

• http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1
478B73B9D918395207B05C.pdf  
Ito ay isang teksto ukol sa mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=lQIVIYCZ4ec 
Ito ay isang video ukol sa mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng 

globalisasyon. 

 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/popups/mod18t01s01.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/popups/mod18t01s01.html
http://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp
http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=25
http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-conceptualization.html
http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Globalization-Definition-and-conceptualization.html
https://www.youtube.com/watch?v=3oTLyPPrZE4
https://www.youtube.com/watch?v=wypVDqdM-4M
http://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/
http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-century.html
http://www.ehow.com/facts_5291399_factors-leading-globalization-st-century.html
http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1478B73B9D918395207B05C.pdf
http://www.redbornecommunitycollege.com/_files/Curriculum/5F173131A1478B73B9D918395207B05C.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lQIVIYCZ4ec
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• https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 
The Story of Stuff. Ito ay isang bidyo na nagpapakita kung papaano 
nagaganap ang globalisasyon. 
 

• http://nla.gov.au/nla.pic-vn3082410 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 
 

• http://jacobsongj.files.wordpress.com/2010/05/globalization-uber-
allies2.jpg 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 
 

• http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/
d63f2vRSQb0/s320/outsourcing-cartoon.jpg  
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://1.bp.blogspot.com/-
yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-
tzY/s1600/globalization.jpg 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://www.toonpool.com/user/613/files/mcdonaldization_79955.jpg 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://minificus.deviantart.com/art/Globalization-meal-101729643 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://vprnl.deviantart.com/art/Globalization-117248214 
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://batetooz.deviantart.com/art/globalization-94470579  
Ito ay isang editorial cartoon ukol sa globalisasyon. 

 

• http://nicholsoncartoons.com.au/biofuel-and-globalisation.html 
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&feature=related  
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-
a-huge-problem/  
Ito ay isang artikulo na tumatalakay sa mga dahilan kung bakit ang 
globalisasyon ay isang suliranin. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://nla.gov.au/nla.pic-vn3082410
http://jacobsongj.files.wordpress.com/2010/05/globalization-uber-allies2.jpg
http://jacobsongj.files.wordpress.com/2010/05/globalization-uber-allies2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/d63f2vRSQb0/s320/outsourcing-cartoon.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Ty8myqVJ8gY/SCV85SbJa_I/AAAAAAAAABE/d63f2vRSQb0/s320/outsourcing-cartoon.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-tzY/s1600/globalization.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-tzY/s1600/globalization.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yc2JEYyo588/TdKyiuDRsoI/AAAAAAAAAAM/MQfwLHz-tzY/s1600/globalization.jpg
http://www.toonpool.com/user/613/files/mcdonaldization_79955.jpg
http://minificus.deviantart.com/art/Globalization-meal-101729643
http://vprnl.deviantart.com/art/Globalization-117248214
http://batetooz.deviantart.com/art/globalization-94470579
http://nicholsoncartoons.com.au/biofuel-and-globalisation.html
https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&feature=related
http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-a-huge-problem/
http://ourfiniteworld.com/2013/02/22/twelve-reasons-why-globalization-is-a-huge-problem/
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• http://globalization.kof.ethz.ch/maps/  
Ito ay isang animated map na nagpapakita ng bilis at lawak ng 
globalisasyon sa mga bansa sa daigdig. 
 

• http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/ 
Ito ay isang graph na nagpapakita ng bilis at antas ng globalisasyon sa 
ibat-ibang aspeto ng lipunan. 
 

• http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introd
uction.html 
Ito ay isang website na naglalaman ng mga teksto at bidyo ukol sa mabilis 
na pagkalat at epekto ng globalisasyon. 
 

• http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/Movie2.html 
Ito ay isang interactive movie ukol sa paglaganap ng globalisasyon sa 
pamamagitan ng produktong telebisyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=-OrahKDT8jI  
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8  
Ito ay video ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-
new-ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/ 
Ito ay teksto ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01
/index.htm  
Ito ay isang interaktibong gawain ukol sa mga ebidensya ng globalisasyon 
sa ibat-ibang gawain at paraan ng pamumuhay ng tao. 
 

• http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalizat
ion/?ar_a=1  
Ito ay isang artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 

 

• http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introd
uction.html  
Ito ay isang artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon. 
 

• http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-
globalisation/ 
Ito ay artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon sa mga bansa sa 
daigdig. 
 

http://globalization.kof.ethz.ch/maps/
http://globalization.kof.ethz.ch/aggregation/
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/Movie2.html
https://www.youtube.com/watch?v=-OrahKDT8jI
https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8
http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-new-ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/
http://www.21learn.org/archive/social-implications-of-globalization-can-new-ways-of-learning-humanize-our-global-institutions/
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01/index.htm
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/interact/mod18task01/index.htm
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalization/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/globalization/?ar_a=1
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Globalisation_introduction.html
http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-globalisation/
http://www.economicshelp.org/blog/81/trade/costs-and-benefits-of-globalisation/


For PEAC Training Use Only 

58 

 

• http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-
developed-countries.asp 
Ito ay artikulo ukol sa mga epekto ng globalisasyon sa mga bansa sa 
daigdig. 

 

• http://www.apmforum.com/columns/orientseas14.htm 
Ito ay tungkol sa epekto ng globalisasyon sa Pilipinas. 
 

• http://www.apmforum.com/columns/orientseas15.htm  
Ito ay tungkol sa epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. 
 

• http://www.slembeck.ch/Globalization-Quiz.html 
Ito ay isang maikling pagsusulit ukol sa globalisasyon. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=uI0itS3gQFU 
Ito ay isang video kung papaano malulunasan ang suliranin sa kalakalan 
at komersyo dulot ng globalisasyon. 
 

• http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-
localism-is-the-solution#  
Ito ay isang teksto ukol sa kung papaano malulunasan ang suliranin sa 
ekonomiya dulot ng globalisasyon. 
 

• http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-
solving/ 
Ito ay isang e-book na tumatalakay sa kung papaano malulunasan ang 
mga suliraning dulot ng globalisasyon. 

• http://majalla.org/news/2005/summer05/majidi-on-globalization.htm  
Ito ay isang teksto na tumatalakay sa ibat-ibang pamamaraan kung 
papaano malulunasan ang ibat-ibang suliraning dulot ng globalisasyon. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4 
Ito ay isang video ng symposium ni Joseph Stiglitz, dating chief economist 
ng World Bank ukol sa kung papaano matutugunan ang mga suliraning 
dulot ng globalisasyon. 
 

• http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gah
um-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas 
Ito ay isang sanaysay ukol sa globalisasyon sa Pilipinas at kung papaano 
matutugunan ang globalisasyon sa Pilipinas. 
 

• http://www.philippinestoday.net/archives/1221  
Ito ay isang artikulo na naglalaman ng mga pamamaraan kung papaano 
matutugunan ang globalisasyon sa Pilipinas. 
 

http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-developed-countries.asp
http://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-developed-countries.asp
http://www.apmforum.com/columns/orientseas14.htm
http://www.apmforum.com/columns/orientseas15.htm
http://www.slembeck.ch/Globalization-Quiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=uI0itS3gQFU
http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-localism-is-the-solution
http://truth-out.org/opinion/item/11435-globalized-growth-is-the-problem-localism-is-the-solution
http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-solving/
http://gsnetworks.org/research_posts/globalization-and-global-problem-solving/
http://majalla.org/news/2005/summer05/majidi-on-globalization.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.gmanetwork.com/news/story/269158/ulatfilipino/talakayan/gahum-ng-dayuhan-sa-globalisasyon-sa-pilipinas
http://www.philippinestoday.net/archives/1221
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• http://www.globalization101.org/issues-in-depth/  
Ito ay isang website na tumatalakay sa ibat-ibang isyu ukol sa 

globalisasyon. 

 

• http://villanueva21.hubpages.com/hub/Globalization-in-the-Philippines 
Ito ay isang artikulo na naglalaman ng opinyon ukol sa kung papaano 
masosolusyonan ang mga suliraning dulot ng globalisasyon. 
     

• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan01986
1.pdf  
Ito ay isang dokumentong naglalaman ng mga solusyong inihain ng Civil 
Servic Commission sa seminar sa Samoa noong 2004 tungkol sa 
Globalisasyon. 
 

• http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-
the-philippines-2/  
Ito ay isang case study kung papaano masosolusyonan ang mga suliranin 
sa kalakalan at ekonomiya ng bansa. 

 
 
PANGHULING PAGTATAYA 

Alamin natin ngayon kung gaano ang iyong kaalaman sa modyul na ito. I-
klik ang titik ng iyong napiling sagot. Sagutin ang lahat ng tanong. Matapos mong 
masagutan ang pagtataya, iyo nang malalaman ang nakuha mong puntos. Kung 
ikaw ay nakapasa, maaari ka ng tumungo sa kasunod na modyul at kung hindi, 
kailangan mong ulitin ang modyul na ito. 

 
Kung handa ka na, i-klik ang SIMULA. 

 

 
 

A 

 

1. Ang globalisasyon ay may mabuti at di mabuting epekto sa pamumuhay ng 
mga tao. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng mabuting 
dulot ng globalisasyon? 

 
A.                                                          B.                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULA 

http://bp0.blogger.com/_vEU5i2gWbjI/RlBRmAaqeG
I/AAAAAAAAAFM/lSnmzDZLnaU/s320/ethical_inv

estor.jpg  

http://tncandglobalisation.weebly.com/uploads/9/3/
9/6/9396005/954661026.jpg?445  

http://www.globalization101.org/issues-in-depth/
http://villanueva21.hubpages.com/hub/Globalization-in-the-Philippines
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan019861.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan019861.pdf
http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-the-philippines-2/
http://www.e-ir.info/2011/08/24/the-labour-export-policy-a-case-study-of-the-philippines-2/
http://bp0.blogger.com/_vEU5i2gWbjI/RlBRmAaqeGI/AAAAAAAAAFM/lSnmzDZLnaU/s320/ethical_investor.jpg
http://bp0.blogger.com/_vEU5i2gWbjI/RlBRmAaqeGI/AAAAAAAAAFM/lSnmzDZLnaU/s320/ethical_investor.jpg
http://bp0.blogger.com/_vEU5i2gWbjI/RlBRmAaqeGI/AAAAAAAAAFM/lSnmzDZLnaU/s320/ethical_investor.jpg
http://tncandglobalisation.weebly.com/uploads/9/3/9/6/9396005/954661026.jpg?445
http://tncandglobalisation.weebly.com/uploads/9/3/9/6/9396005/954661026.jpg?445
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C. *                                                              D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ano ang tawag sa mga taong walang mapasukang trabaho kahit may 

kakayahan at sapat na edukasyon? 
a. Underemloyed 
b. Unemployed 
c. Employed  
d. Employment   

 
3. Saan karaniwang nagmumula ang mga nandarayuhan? 

a. Sila ay mula sa mas mahirap na bansa patungo sa mas mayamang 
bansa. 

b. Sila ay mula sa mas mayamang bansa patungo sa mas mahirap na 
bansa. 

c. Sila ay mula sa mayamang bansa patungo mayaman ding bansa. 
d. Sila ay mula sa mahirap na bansa patungo sa mahirap ding bansa. 

 
4. Ang globalisasyon ay laganap na sa kasalukuyanG panahon. Panoorin ang 

nilalaman ng bidyo sa URL link na nasa ibaba. Ano nga ba ang konsepto ng 

globalisasyon? https://www.youtube.com/watch?v=As3pWXoq_as  
a. Ang globalisasyon ay daigdig na walang pagitan o hadlang sa mga 

bansa sa daigdig. 
b. Ang globalisasyon ay isang suliraning panlipunan na pumipigil sa 

kaunlaran ng mga bansa sa daigdig. 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_U-
RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yClZD3ok13eP7vG

RYeblv  

http://cdn.techipedia.com/wp-

content/uploads/2008/02/pierre-global-feedback1.jpg  

https://www.youtube.com/watch?v=As3pWXoq_as
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_U-RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yClZD3ok13eP7vGRYeblv
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_U-RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yClZD3ok13eP7vGRYeblv
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_U-RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yClZD3ok13eP7vGRYeblv
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_U-RrwG1NdoWjlQ5yhcgaclPxg27yClZD3ok13eP7vGRYeblv
http://cdn.techipedia.com/wp-content/uploads/2008/02/pierre-global-feedback1.jpg
http://cdn.techipedia.com/wp-content/uploads/2008/02/pierre-global-feedback1.jpg
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c. Ang globalisasyon ay isang isyung panlipunan na tumatalakay sa 
pamahalaan, ekonomiya, relihiyon, teknolohiya, kapaligiran, 
komunikasyon at kultura ng mga bansa sa daigdig. 

d. Ang globalisasyon ay bagong anyo ng malayang kalakalan, 
pagpapalitan ng produkto, impormasyon at tao dahil sa pag-unlad ng 
teknolohiya sa komunikasyon at transportasyon. 

 
5. Mula sa larawan, ano ang positibong ipinapahiwatig nito sa ekonomiya ng 

bansa? 

 
 
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.607988097568476000&pid=15.1&H=117
&W=160  
a. Maraming produktong banyaga ang nakararating sa iba’t ibang sulok 

ng mundo. 
b. Maraming krimen ang maaaring maganap mula sa iba’t ibang bansa. 
c. Maraming pamilya ang nawawalay sa isa’t isa. 
d. Maraming klaseng polusyon ang nangyayari sa iba’t ibang sulok ng 

mundo. 
 

6. Bakit marami sa mga Pilipino ang umaalis ng bansa bilang OFW? 

 
Pinagkunan: http://1.bp.blogspot.com/-

hsOWTrAviMM/UbASePKGKyI/AAAAAAAAAmA/2tku19r8Ui0/s1600/969392_57
6317072388519_154434229_n.jpg 

  
a. Dahil nais nilang makarating sa ibang bansa para magliwaliw. 
b. Dahil nais nilang maiangat ang katayuan nila sa buhay. 

http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.607988097568476000&pid=15.1&H=117&W=160
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.607988097568476000&pid=15.1&H=117&W=160
http://1.bp.blogspot.com/-hsOWTrAviMM/UbASePKGKyI/AAAAAAAAAmA/2tku19r8Ui0/s1600/969392_576317072388519_154434229_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-hsOWTrAviMM/UbASePKGKyI/AAAAAAAAAmA/2tku19r8Ui0/s1600/969392_576317072388519_154434229_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-hsOWTrAviMM/UbASePKGKyI/AAAAAAAAAmA/2tku19r8Ui0/s1600/969392_576317072388519_154434229_n.jpg
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c. Dahil nais nilang mabisita ang kanilang mga kamag-anak sa ibang 
bansa. 

d. Dahil nais nilang makakita ng dayuhang magaganda at gwapo. 
 

7. Mula sa talahanayan, saang rehiyon ang may pinakamaraming OFW? 
 

Table 2. Regional Distribution of Land-based 
Overseas Filipino Workers, 2004* 

Region Numbers Percent 

Asia 266,609 37.84 

Middle East 352,314 50.00 

Europe 55,116 7.82 

Americas 11,692 1.66 

Africa 8,485 1.20 

Trust Territories 7,177 1.02 

Oceania 3,023 0.43 

Others 170 0.02 

Total 704,586 100.00 
 

*Based on combined data for new hires and 
rehires. Source: Available online, accessed 12 

September 2005. 
 

Pinagkunan: http://www.migrationpolicy.org/article/philippines-culture-
migration  

 
a. Africa 
b. Asia 
c. Middle East  
d. Oceania 

 
8. Pinapakita sa larawan ang mg bansang pinagmumulan ng refugees.  Isa na 

dito ang Afghanistan kung saan may digmaang sibil, paano ka 
makatutulong sa isyu? 

http://www.migrationpolicy.org/article/www.poea.gov.ph/AR2004/AnnualReports/AR2004.pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/philippines-culture-migration
http://www.migrationpolicy.org/article/philippines-culture-migration
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Pinagkunan: 

https://www.google.com.ph/search?q=causes+and+effects+of+migration&espv=2&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZpD4U5vHIcq78gX2Zg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&

bih=499#q=patterns+of+migration&tbm=isch larawan ng mapa 
a. Pumunta doon at makipagdigma. 
b. Magpadala ng donasyon sa ahensiya ng United Nations. 
c. Ipagwalang bahala ang nangyayari. 
d. Kutyain ang mga tao sa Afghanistan. 

 
M 

9. Ang globalisasyon ay isang malaking hamon sa kaunlaran ng ating bansa. 
Tignan ang mga datos sa ibaba. Suriin ang mga datos sa ibaba. Paano 
kaya makakasabay ang Pilipinas sa mga hamon ng globalisasyon? Alin sa 
mga sumusunod na pamamaraan ang higit na makakatulong sa Pilipinas 
upang makasabay sa mga hamon ng globalisasyon? 
DATOS 1: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-
participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-

638.jpg?cb=1401957156 

 

https://www.google.com.ph/search?q=causes+and+effects+of+migration&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZpD4U5vHIcq78gX2Zg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=499#q=patterns+of+migration&tbm=isch
https://www.google.com.ph/search?q=causes+and+effects+of+migration&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZpD4U5vHIcq78gX2Zg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=499#q=patterns+of+migration&tbm=isch
https://www.google.com.ph/search?q=causes+and+effects+of+migration&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZpD4U5vHIcq78gX2Zg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=499#q=patterns+of+migration&tbm=isch
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
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DATOS 2: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-
phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-
the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156 
 

DATOS 3: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://farm9.staticflickr.com/8027/7180169348_8ce805ceb4.jpg 

 
a. Kailangang pasimulan ang rebelyon sa imperyalistang globalisasyon at 

mga dikta ng IMF-WB/WTO dahil sa kapag nanatili sunud-sunuran, 
lulubog at lulubog din sa krisis ang bansa. 

b. Kailangan ng patakaran sa industriyalisasyon ng ekonomiya upang 
mabawasan ang brain drain ng mga Pilipino at magkaroon 
modernisasyon ng agrikultura upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga Pilipino at makapagluwas ito ng mga kalakal 
sa ibang bansa.  

c. Pigilan ang pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas upang walang 
maging kaagawang mga Pilipino sa mga oportunidad sa ating bansa. 

http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://image.slidesharecdn.com/pnfsplandgrabbing-140605033040-phpapp01/95/public-participatory-process-in-response-to-landgrabbing-cases-the-philippine-context-4-638.jpg?cb=1401957156
http://farm9.staticflickr.com/8027/7180169348_8ce805ceb4.jpg
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d. Kailangang isulong ang patriotismo at nasyonalismo ng mga Pilipino 
upang mapigilan ang brain drain ng mga Pilipino. 

 
10. Suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. 

Larawan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608052891446804861&pid=15.1&H=120&W=160  

 
Larawan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608055051822104616&pid=15.1&H=83&W=160 

 
Larawan 3 
 

 
http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.608024475945863439&pid=15.1&H=93&W=160 

 

http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608052891446804861&pid=15.1&H=120&W=160
http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608055051822104616&pid=15.1&H=83&W=160
http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.608024475945863439&pid=15.1&H=93&W=160
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Paano makikita ang maayos na kalagayan ng mga manggagawa? 
a. May marumi at walang seguridad na pagawaan kung saan sila 

nagtratarabaho. 

b. May malinis na workplace, seguridad at proteksiyon. 

c. Hindi pinapasweldo ng amo at inaabuso.  

d. Hindi binibigyan ng araw na pahinga o day-off. 

 
11. Suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. 

Larawan 1: 

 
               https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.607999724052418471&pid=15.1&P=0 

 
Larawan 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608002975334204187&pid=15.1&P=0 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.607999724052418471&pid=15.1&P=0
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608002975334204187&pid=15.1&P=0
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Larawan 3: 

 
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608022796604933588&pid=15.1&P=0 

 

Paano nakatutulong ang globalisasyon sanhi ng migrasyon sa pag-unlad 
ng bansa? 
a. Sa pamamagitan ng migrasyon ay  nakatutulong sila sa ekonomiya ng 

bansa dahil sa remittances na kanilang pinapadala.* 
b. Sa pamamagitan ng migrasyon ay nagkakaroon ng brain drain sa 

pinagmulang bansa. 
c. Sa pamamagitan ng migrasyon ay nagkakaroon ng brawn drain sa 

pinagmulang bansa 
d. Sa pamamagitan ng migrasyon  ay nangyayari ang transnational 

crime. 
 

12. Ang globalisasyon ay nagdala ng mahalagang pagbabago sa mundo. Suriin 

ang mga datos sa ibaba. Bakit naging mahalaga ang pagbabagong dala ng 

globalisasyon? 

DATOS 1: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
http://theafricanamericanclarioncall.com/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb2.png 

 

https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.608022796604933588&pid=15.1&P=0
http://theafricanamericanclarioncall.com/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb2.png
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DATOS 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
https://asteriaforberry.files.wordpress.com/2011/10/thewordisflat2.gif 

 
DATOS 3: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vtcHF0XTzCM 

 Ito ay bidyo na nagpapakita ng mga implikasyon ng globalisasyon 

a. Kakaunting trabaho ang ibinibigay nito sa     mahihirap na bansa. 
b. Maraming magsasaka ang nalugi at naghirap sa pagbebenta ng 

kanilang produkto. 
c. Naging malaya ang pagdaloy ng capital, salapi, kalakal at kultura mula 

at papunta sa ibat-ibang destinasyon.  
d. Naging tambakan ng langis na produkto ang mga industriyalisadong 

bansa. 
 

13. Malimit hindi nababanggit ang epekto ng migrasyon paggawa sa tatanggap 
o nagpapadala ng lakas paggawa. Alin sa mga pahayag na ito ang 
nagsasaad na nakakabenepisyo ang papapadala at pagtanggap ng 
migranteng manggagawa? 

a. Ito ay isang one-way flow na pabor sa bansang nagpapadala. 
b. Ang migranteng manggagawa ay isang asset sa nagpapadala at 

tumatanggap na bansa kahit saan man sa mundo. 
c. Ang mga migranteng manggaggawa ay pasanin ng tumatanggap na 

bansa. 
d. Napeperahan ng mga bansa ang kanilang ipinapadalang migranteng 

manggagawa. 
 

14.  Lahat ba ng  ilegal na nakapasok sa isang bansa ay kriminal? 
a. Oo, dahil sila ay may masamang motibo sa pagpunta ng walang 

tamang papeles. 
b. Oo, dahil nagtatago sila sa may kapangyarihan. 
c. Hindi, dahil kahit sila ay ilegal na nakapasok hindi ito krimen. 
d. Hindi, dahil wala silang alam sa batas ng bansa. 

https://asteriaforberry.files.wordpress.com/2011/10/thewordisflat2.gif
https://www.youtube.com/watch?v=vtcHF0XTzCM
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T 

15. Ang ating bansa ay apektado ng globalisasyon at ito ay may hindi mabuting 
epekto sa mga bansang papaunlad pa lamang tulad ng Pilipinas. Dahil dito 
ang pamahalaan ay nagnanais na makamit ang pambansang 
pangkaunlaran sa panahon ng globalisasyon. Bilang tagapayo ng pangulo, 
anong programa ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan? 

a. Programang Pang-agraryo 
b. Programa sa Pagbuwis 
c. Programang Pang-ekonomiya  
d. Programang Pangkalikasan 

 
16. Marami sa mga   OFW na nasa Middle East ang napagalamang 

nakakaranas ng mga pang-aabuso mula sa kanilnang mga amo tulad sa 
Saudi Arabia. Bilang ambassador ng Pilipinas sa Saudi, ano ang 
pinakamabisang para matulungan at maprotektahan sila? 

a. Maglunsad ng rally sa Saudi Arabian Embassy sa Pilipinas. 
b. Maglunsad ng pagwewelga ng mga manggagawa sa Saudi. 
c. Maglikom ng mga ebidensiya ng mga pang-aabuso at ihabla ang mga 

amo sa hukuman.  
d. Maglikom ng pera at pauwiin na ang lahat ng mga manggagawa sa 

Saudi. 
 

17. Malaki ang porsyento ng mga manggagawa na bumubuo sa lakas paggawa 
ay mga kababaihan.  Bilang kalihim ng Department of Labor at 
Employment, paano ka makatutulong sa pagtataguyod ng mga karapatan 
ng mga kababaihan? 

a. Gumawa ng isang action plan na magtatampok ng mga proramang 
proprotekta at mag-aalaga sa mga kababaihan.  

b. Gumawa ng isang panayam sa mga kababaihang manggagawa sa 
iba’t ibang sektor ng lipunan. 

c. Ibilin ang mga kababaihan sa mga kalalakehang manggagawa upang 
maalagaan sila ng mabuti 

d. Makisali sa mga rally na nagtataguyod sa mga karapatan ng mga 
kababaihan. 

 
18. Dahil globalisasyon, marami ang nagiging kakompetensiya ng mga 

karaniwang kalakal ng mga maliliit na negosyante.  Bilang economic adviser 

ng Pangulo, ano ang maimumungkahi para matulungan sila? 

a. Hayaan silang magbenta kahit saan nila gusto. 

b. Huwag silang magbayad ng buwis upang lumaki ang kita sa negosyo. 

c. Gumawa ng programang maglalaan ng karagdagang pondo upang 

makipagsabayan sa mga dayuhan. 

d. Gumawa ng anunsiyo na hayaan na lamang magnegosyo ang mga 

dayuhan sa kanilang lugar. 
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19. Ang Syria sa pangkasalukuyan ay nagkakaroon ng digmaang sibil na siyang 

dahilan kung bakit umaalis ang mga mamamayan at naiiipit sila doon lalo na 
ang mga nandarayuhan doon. Nagkakaroon ng forced evacuation ang mga 
dayuhang nagtratrabaho sa mga lugar kung saan mainit ang labanan.  Kung 
ikaw ang kinatawan ng United Nations, paano ka makatutulong sa mga 
sibilyan at mga taong nandarayuhan? 

a. Hayaan lamang ang mga bansa ng mga mamayang ito na mag-ayos 
ng kanilang problema. 

b. Makipag-ugnayan sa mga bansang kasangkot at gumawa ng plano 
tulad ng pagpapadala ng peacekeepers. 

c. Magpadala ng mga mandirigma upang pababain sa pwesto si Pres. 
Assad. 

d. Awayin ang mga sibilyan sa kanilang kapabayaan. 
 

20. Sa Pilipinas ay marami ang nangangarap na mangibang bansa dulot ng 
kahirapan sa buhay.  Nangangamba ang mga ekonomista na maapektuhan 
ang ekonomiya dulot ng brain drain at brawn drain na epekto ng migrasyon.  
Bilang eknomista, ano ang maari mong gawin upang masolusyunan ang 
isyung ito? 

a. Gumawa ng isang developmental plan na tutugon sa mga isyu ng 
migrasyon. 

b. Gumawa ng comic strip na nagtataguyon sa Pilipinas. 
c. Gumawa ng isang poster-slogan upang huwag ng umalis ang mga 

Pilipino. 
d. Gumawa ng role play na nagpapakita sa epekto ng migrasyon. 

 


