
 1 

 
 
Ikatlong Markahan:  Aralin 1:   Pagtugon sa mga Hamon ng 

Transpormasyon 
Bilang ng araw/sesyon: 50 araw 

Antas 1 
Pamantayang Nilalaman 
 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagtugon ng 
mga Asyano sa mga hamon ng heograpiya at naging 
karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan. 

Pamantayang Pagganap 
 

Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na 
pagsusuri sa pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng 
heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan. 

Mga Kakailanganing Pag-unawa: 
 

Iba-iba ang naging antas ng kalagayan ng mga bansa sa 
Asya dahil sa magkakaibang tugon sa mga hamon ng 
heograpiya at  naging karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan  

Mahahalagang Tanong: 
          
      Paano tumugon ang mga bansa sa Asya sa mga hamon ng 
heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan?     

Nauuwaan ng mag-aaral ang: 
 
      Ang Asya sa Iba’t ibang panahon 
 

o Unang at Ikalawang Yugto ng kolonyalismo at 
imperyalismong Kanluranin; 

o Pagtugon ng mga bansa sa Asya sa hamon ng 
heograpiya at paglaganap ng kapangayarihan ng 
kanluranin 

o Ang mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga 
taga- Kanluran; 

o Pag-usbong ng  Nasyonalismong Asyano  
 

 

Ang mag-aaral ay: 
 

• Nakapagsusuri ng mga dahilan at paraan sa dalawang 
yugto ng Imperyalismo sa Asya; 

• Nakapagtataya ng mga hakbang ng mga bansang Asyano 
na hindi nasakop ng mga Kanluranin; 

• Nakapagtatalakay ng mga naging tugon ng mga Asyano sa 
hamon ng heograpiya at ang karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan. 

• Nakapaghihinuha ng mga implikasyon ng Imperyalismo at 
Kolonyalismo sa Asya; 

• Nakapagpapahalaga sa iba’t ibang paraan ng pagtugon  
Nasyonalismong Asyano laban sa Imperyalismong 
Kanluranin;  

• Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga ng Nasyonalismong 
Asyanong laban sa Imperyalismong Kanluranin; 

• Nakapagsusuri ng mga dahilan sa pag-usbong at paglinang 
ng nasyonalismo sa mga Asyano laban sa Imperyalismong 
Kanluranin. 
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Antas 2 
Inaasahang Pagganap: 
 

Ang mag-aaral ay nakapagasasagawa ng 
kritikal na pagsusuri sa pagtugon ng mga 
Asyano sa mga hamon ng  heograpiya at 
naging  karanasan sa pagtataguyod ng 

kasarinlan. 
 

 
 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-
unawa sa pamamagitan ng: 

Pagpapaliwanag 

Ipaliwanang ang naging tugon ng mga 
bansa sa Asya sa hamon ng heograpiya at 
naging karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan. 
 
Mga Kraytirya: 
     Nagpapakita ng katibayan, kalidad ng 
impormasyon, malalim 
 
Interpretasyon 
Bigyang-puna ang naging tugon ng mga 
bansa sa Asya  sa hamon ng heograpiya 
at naging karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan. 
 
Mga Kraytirya: 
     Kaangkupan, makatotohanan,   
     imparsyal (fair) 
Paglalapat 
Kilalanin at makibahagi sa mga gawain 
tungo sa pagtataguyod ng kasarinlan sa 
gitna ng iba’t ibang hamon. 
 
Mga Kraytirya: 
     Kaangkupan, naglalahad ng mga 
ebidensya  
 

Sa Antas ng Pagganap; 
 
Pagtataya sa kritikal na pagsusuri  batay 
sa sumusunod na kraytirya: 
 

• Kalidad ng Impormasyon 

• Suportang datos 
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Perspektibo 
Bigyang-katwiran ang iba’t ibang tugon ng 
mga Asyano upang maitaguyod ang 
kasarinlan sa gitna ng iba’t ibang hamon. 
 
Mga Kraytirya: 
     Imparsyal (fair), makatotohanan, kalidad 
ng impormasyon 
 
Pagdama at pag-unawa sa Damdamin ng Iba  
 
Ilagay ang sarili sa katayuan ng mga Asyano 
at pahalagahan ang kanilang pagpupunyagi 
sa kasarinlan upang matugunan ang iba’t 
ibang hamon.. 
 
Mga Kraytirya: 
     Makatotohanan, may katapatan 

Pagkilala sa Sarili 

Magnilay sa kahalagang pangkasaysayan ng 
iba’t ibang tugon ng mga bansa sa Asya na 
makamtan ang kasarinlan mula sa iba’t ibang 
hamon. 
 
Kraytirya: 
     May katapatan, naglalahad ng kahinaan at 
kalakasan 
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Antas 3 

Gabay sa Pagtuturo_Pagkatuto ng Aralin 
 
1.Pagtuklas (Explore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang mga mag-aaral ay: 

• Magsasagawa ng larong “Snake and Ladder”. (Magkakaroon ng paligsahan ang mga mag-aaral na napapangkat sa apat. Ang 
bawat pangkat ay kumakatawan sa mga bansang pumasok at nanakop sa mga bansa sa Asya. Ang sinumang pangkat na 
maunang makarating sa dulo ang siyang tatanghaling panalo) Pagkatapos na maisagawa ang larong “Snake and Ladder”, 
itanong ang mga sumusunod: 

o Ano ang layunin ng mga naglaro? 
o Paano ipinakita ng mga manlalaro ang pagnanais na mauna sa pag-abot ng hangganan? Patunayan. 
o Paano inilalarawan ng larong “Snake and Ladder” ang naganap na unang bugso ng kolonyalismo at Imperyalismo sa 

Asya? Iugnay.  

• Maglalaro ng ala Pinoy henyo ng Eat Bulaga. Maaari ring itong ipagawa sa mga mag-aaral kung hindi pamilyar sa larong 
“Snake and Ladder”. (Ang klase ay hahatiin sa apat at magpapadala ng isang pares ang bawat pangkat bilang kinatawan. 
Gamit ang panuntunan sa paglalaro ng Pinoy henyo, ang mga sumusunod ay maaaring ipahula – Mahatma Gandhi, 
Singapore, Pilipinas, United Kingdom) 

 

 

• Bilang panimula, ang guro ay magbibigay ng gawain na gigising at hihikayat na malinang ang dating 
kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga pagbabagong naganap sa pagdating ng mga Kanluranin sa Asya. 
Gamit ang iba’t ibang mga pamamaraan at istratehiya, gagabayan ang mag-aaral tungo sa direksyon ng pagkatuto 
batay sa paksang tatalakayin (Ang Asya sa Iba’t Ibang Panahong transisyunal at Makabagong Asya), ng Inaasahang 
Pagganap (Nakapagsusuring kritikal sa mga naging tugon ng Asyano sa mga hamon ng heograpiya at naging 
karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon 
ang mag-aaral na bumuo na sa palagay nila ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay 
ng aralin.  Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang 
alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano 
tumutugon ang mga bansa sa Asya sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan 
sa patuloy na paglaganap ng kapangyarihang Kanluranin?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-
unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. 
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• Maaari ding magsagawa ng Walking Museum. (Hatiin ang klase sa apat na grupo. Papiliin ang bawat pangkat ng isang kahon 
mula sa apat na nakahilera. Ipakuha ang mga props at lawaran ng isang mananakop sa loob ng kahon. Ipasuot ang mga ito sa 
napiling miyembro ng pangkat. Gamiting gabay ang mga jumbled letters na kumakatwan sa nasyonalidad ng mananakop na 
nasa likod ng bawat larawan na may kasamang paririalang Mananakop sa Asya. Magpabuo ng Concept Map hinggil sa 
nabuong salita kasama ang parirala. Ipakita ang nabuong gawain sa klase).  

• Maaari din na gawin ang Larawang KNB (Kahapon, Ngayon at Bukas) (Pangkatin ang klase sa apat. Gumuhit o bumuo ng 
Collage o magpakita ng larawan upang mabigyan ng sariling interpretasyon ang pagdating ng mga kanluranin sa Asya). 

 

o Mga gabay na tanong: 

� Kung ikaw ay nabuhay noon (KAHAPON), paano mo ipakikita ang sariling reaksyon sa pagdating ng mga 
mananakop? 

� Sa kasalukuyang panahon (NGAYON), kung sakali na may mananakop na dumating sa bansa, ano ang iyong 
magiging reaksyon? 

� Kung sa hinaharap (BUKAS) ay may darating na mananakop, paano mo ito haharapin? 
�  

• Maaaring magpalabas ng mga pelikula o dokumentaryo tungkol sa mga bansa o mga kilalang tao sa Asya. Itanong sa mga 
mag-aaral ang sumusunod: 

o Ano ang inyong mga kaalaman tungkol sa mga bansang napanood? 
o Ano ang mga kwento o kasaysayan sa likod ng mga rehiyon sa Asya mula 14 hanggang 18 siglo na batid mo? Tukuyin. 
o Ano ang mga nadagdag na bagong impormasyon? 
o Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay muli, saang bansa sa Asya mo nanaisin na maging mamamayan? 

Bakit?  

Iminumungkahi sa guro na bigyang pansin ang naging buhay ng ilang rehiyon/bansa sa Asya na hindi nasakop ng mga 
kanluranin. 

Maaring itala ang lahat ng mga kasagutan ng mga mag-aaral. 
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1. Paglalahad (Firm Up) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ang mga mag-aaral ay: 
 

• Magsasagawa ng ala Alphabiography (maaari ding gumamit ng gawaing timeline). 
o Sa halip na mga impormasyon tungkol sa buhay ng mag-aaral ang itatala, mga pangyayari / tao / lugar o bagay ang 

ilalagay sa tapat ng bawat letra ng alpabeto mula sa pagpasok ng mga Kanluranin sa Asya noong ika-14 hanggang ika-
18 siglo.  

o Maaaring hindi naaayon sa pagkakasunod-sunod ng kasaysayan ang mga natukoy ng mag-aaral ngunit dapat na ito ay 
mahahalagang impormasyon na kanyang naunawaan.  

o Matapos ang gawain, ang mga mag-aaral ay bubuo ng konklusyon batay sa mga hamon ng heograpiya at pananakop 
ng mga Kanluranin ayon sa pagkakahati ng Asya: 

o Silangang Asya 
o Timog Asya 
o Kanlurang Asya 
o Timog Silangang Asya 
o Hilagang asya 
 

o Mag-uulat sa mga nasaliksik at naisagawang alphabiography gayundin ng mga resulta ng pagsusuri sa  mga dokumento 
(maaaring gamit ang computer, balitaan, reporting at kahalintulad na mga gawain). 

• PAGSASAGAWA NG HEROES JOURNEY (MAAARING MAGING GABAY ANG mga iba’t ibang WEBSITE sa Internet: 

 
Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang iba’t ibang mga kondisyon at pangyayari na naging daan sa 

Kolonisasyon ng bansa at Kristiyanisasyon ng maraming Pilipino gayundin ang Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong 
Pilipino upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging pagtuklas ay 
tama/katanggap-tanggap. 
 

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di pag-tanggap sa mga mali/di-katanggap-tanggap n Kakailanganing 
Pag-unawa. Inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa 
pamamagitan ng mga makahulugan at mapaghamong gawain. 
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• Magkakaroon ng rebyu at pagsusuri sa mga dokumentong primarya at sekundarya tulad ng makikita sa mga internet site 
o Nakalalahok sa paggawa ng isang presentasyon (powerpoint, ohp o anuman ang posibleng gamitin).  
o Ang paggamit ng case analysis at pagsasagawa ng roundtable discussion (o buzz session/brainstorming) ay 

makatutulong upang maipakita ang mga pananaw at konklusyon na mabubuo mula sa rebyu at pagsusuri. 
 

• Makikilahok sa pangkatang pagsusuri at pag-uulat kung paano nagkaroon ng mga pagbabago sa sosyo-pulitikal, ekonomiya at 
iba pang aspeto ng buhay Asyano bunga ng mga pananakop. Maaaring mag-imbita o manood ng mga pelikula na nagpapakita 
sa naging pamumuhay ng mga mamamayang Asyano. Ihambing ito sa mga naging karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng 
mga Español. Magkakaroon ng pag-uulat sa mga nasaliksik tungkol sa mga pagbabagong naganap sa aspeto ng sosyo-
pulitikal, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa iba’t ibang bahagi ng Asya gamit ang Graphic Organizer o Fact Storming 
Web. (maaaring ibigay ito bilang takdang aralin) 

 

• Magkakaroon ng pangkatang gawain – brainstorming, buzz session, triad o mga kahalintulad na gawain. Gamit ang data 
information chart, ipakikita ng mga mag-aaral ang epekto ng imperyalismo at kolonyalismo sa mga bansang Asya partikular sa 
mga bansa sa: 

o Silangang Asya 
o Timog Asya 
o Kanlurang Asya 
o Timog Silangang Asya 

 
Mga gabay na tanong sa paggawa ng data information chart: 

o Anong mga pangyayari ang nagbigay daan sa una at ikalawang yugto ng pananakop? 
o Bakit naging matagumpay ang pananakop ng mga Kanluranin? 
o Paano hinarap ng mga Asyano ang pananakop ng mga Kanluranin? 

 

• Makikilahok sa pagsasagawa ng venn diagram na nagpapakita sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng bahaging ginampanan 
ng mga bansa sa Asya sa una at ikalawang digmaang pandaigdig. 

 

• Maaaring magsagawa ng Uzzapin natin. 
o Pangkatin ang mga mag-aaral sa 8 at magpabuo ng round table discussion. 
o Magpakita ng ma video clip tungkol sa Asya at ng 2 digmaang pandaigdig 
o Hayaang magkaroon ang bawat pangkat ng pagkakataon na matalakay ang mga reaksyon at damdamin ng mga mag-

aaral 
 

• Maglalahad (maaring sa pamamagitan ng powerpoint, ohp o anuman ang mayroon) ng mga impormasyong nasaliksik sa pag-
usbong ng nasyonalismo sa mga Asyano sa iba’t ibang bahagi ng Asya. (maaaring naibigay bilang takdang aralin at nagkaroon 
ng pangkatang brainstorming para sa pagbuo ng isang presentasyon tungkol sa mga pangyayari at salik na naging dahilan sa 
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pag usbong nito). 
 

• Makikilahok sa pagsasadula (role play) o drama sa radio na nagpapakita/nagpapahatid ng reaksyon ng mga Asyano sa iba’t 
ibang bahagi ng kontinente laban sa mga dayuhang mananakop. 

o Sa kabila ng mga pag-aalsa, bakit hindi nagtagumpay ang mga Asyano na matamo ang kanilang mga layunin na 
makalaya mula sa mga Kanluranin? 

 

• Makikilahok sa pangkatang pagsusuri at pag-uulat kung paano nagkaroon ng mga pagbabago sa sosyo-pulitikal, ekonomiya at 
ibang aspeto ng buhay Asyano sa pag-usbong ng nasyonalismo. Maaaring mag-imbita ng mga historyador o propesor upang 
magbigay ng mahahalaga at dagdag na impormasyon sa mga naganap simula ng sumibol ang nasyonalismo sa mga ito, 
katulad ng nangyari sa mga Pilipino noong panahon ng Español. 
 

• Makikilahok sa pagsasagawa ng debate tungkol sa kalakasan ng mga bansang Thailand at Korea upang mapanatili ang 
kalayaan mula sa mga Kanluranin 

o Maaaring maging punto ng pagtatalo ay ang kanilang katangian, lokasyon at kultura na wala sa ibang pangkat ng mga 
Asyano. 

 

• Kung ikaw ay isa sa mga kilalang tao na tulad ni Mohandas Gandhi at susulat sa isang editor ng pahayagan,paano mo 
maipahahatid ang kalagayan ng iyong bansa na nasakop ng mga dayuhan? 

 

• Susulat ng isang repleksyon na nagpapakita ng sariling pananaw sa naging reaksyon ng Japan na matutunan ang teknolohiya 
ng mga Kanluranin at ang naging desisyon nito na sakupin ang mga bansa sa Asya. 

 

• Pagawain ng reflection ang mag-aaral upang maipahayag ang kanilang kakailanganing pag-unawa. (EU) 
 
 

• Bigyan ng formative test ang mag-aaral. 
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3. Pagpapalalim (Deepen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang mga mag-aaral ay: 

• Magbubuo ng isang historical analysis sa pagtugon sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng 
kasarinlan Asyano ayon sa: 

o Silangang Asya 
o Timog Asya 
o Kanlurang Asya 
o Timog Silangang Asya 
o Hilagang Asya 

• Mga gabay na tanong: 
o Suriin ang naging kalagayan ng Asya mula sa ika -15 hanggang ika-18 siglo. 
o Ano ang naging pangkalahatang dahilan sa mga pananakop ng mga Kanluranin? 
o Ano ang naging pangkalahatang raksyon ng mga bansa sa pagdating ng mga mananakop? 
o Paano nagkaiba ang mga pamamaraan sa pananakop at pamamahala sa mga bansang Asya? 
o Paghambingin ang mga pagbabagong naganap sa mga bansa sa Asya. 
o Bumuo ng konklusyon bilang isang Pilipino na nakaranas sakupin ng Spain at bilang isang Asyano. 

 

• Makikilahok sa pagsusuri ng mga primaryang dokumento tulad ng kartilya, ang aral ng katipunan, mga isinulat nina Mohandas 
Gandhi at iba pang mga Asyano na nagpakita ng damdaming makabansa sa kanilang panahon. 

o Pagsasalaysay sa epekto ng mga patakarang ipinatupad ng kolonyalistang pamahalaan sa mga bansa sa Asya gamit 
ang istratehiyang puno at bunga (cause and effect). 

o Pagtitimbang sa mga pangyayari na nagbigay-daan sa pagkilos sa iba’t ibang bahagi ng Asya na makamit ang 
kalayaan. 

� Sa inyong palagay, makatwiran ba ang pamamaraan na isinusulong ng mga pakikipaglaban na ito sa pagkakamit 

Sa bahaging ito ay pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng 
mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay, muling balikan ang mga natutunan na, muling mag-isip at magbago 
kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasagawa ng mga gawain na nagpapakita ng malalim at 
konkretong pagkaunawa sa paksa. 
 

Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa 
bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagkakaiba-iba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at 
kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya 
ang natutuhan at kakayahan. 
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ng kalayaan? Panindigan. 
 

• Magpapahayag gamit ang isang midyum (collage, mural, painting, essay, at iba pa) na nagpapakita ng sariling pananaw sa 
transpormasyon ng mga Asyano, mula sa kanilang ginawang pagtugon sa mga hamon ng heograpiys at naging karanasan sa 
pagtataguyod ng kasarinlan. 

 

• susulat ng isang editorial o maaaring sumulat  sa isang editor ng pahayagan na may pambansang sirkulasyon na naghahayag 
sa mga naging layunin, paraan at epekto ng pananakop ng mga Kanluranin sa Asya. 

o Ihambing ito sa kasalukuyang pattern ng paglaganap ng imperyalismo sa Asya at sa buong mundo sa panahon ng 
globalisasyon. 

o Patunayan kung ang Asya ba ang biktima pa rin ng Imperyalismo. 
o Paano naipalalaganap ang anyo ng imperyalismo sa makabagong panahon? Ipaliwanag. 

 
 PAGSASAGAWA NG ISANG DEBATE NA MAY TEMANG “TUNAY BANG KALAYAAN MAYROON ANG KOREA?”  
 

• Pagsulat ng isang “Argument, Persuasion o Propaganda” o “protest song” na naglalaman ng pananaw sa naging 
transpormasyon ng mga Asyano, mula sa kaisipan at pamumuhay na nalinang sa mga ito sa panahon ng pananakop 
hanggang sa pangingibabaw ng galit at pagpupunyagi na makalaya mula sa mga mananakop. 

o Paano nalinang ang pagmamahal sa bansa noong panahon na iyon? 
o Paano ipinakita ang pagmamahal na iyon ng mga Asyano? 
o Napanatili ba ng mga Asyano ang damdaming nararamdaman hanggang sa makamit ang kalayaan mula sa mga 

mananakop? Bakit oo? Bakit Hindi? Patunayan.  
o Ilagay ang sarili sa katauhan ng iba’t ibang Asyano na nagpunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan 

ang kolonyalismo at mabuo bilang mga bansa. 
 

• Magpapalabas ng isang satirikong pagsasadula (o drama) o sumulat ng isang reaction paper sa naging papel ng Japan sa 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig at ang interes nito sa mga bansa sa Asya.  

o Ilagay ang sarili sa katauhan ng mga Asyanong nasakop ng kapwa Asyano. 
o Ilarawan ang mararamdaman na isang kapwa Asyano ang nanakop matapos na paalisin ang mga Kanluranin. 

 

• Makikilahok sa paggawa/pagbuo ng Historical essay o Historical Chronology tungkol sa katapangan ng mga Asyano.   
o Ano ang mga mahahalagang pangyayari na nagbigay- daan sa pagkakamit ng kalayaan ng mga bansa sa Asya? 
o Sino ang mga naging instrumento at nanguna sa pakikipaglaban sa mga bansa sa Asya? Kilalanin ang mga naging lider 

ng pakikipaglabang ito. 
o Ano ang mga naging kahinaan at kalakasan ng mga kilusan sa pagkakamit ng kalayaan mula sa mga mananakop ayon 

sa pagkakahati ng Asya 
� Silangang Asya 
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� Timog Asya 
� Kanlurang Asya 
� Timog Silangang Asya 

 
o Paano ginamit ng mga bansa sa Asya ang pagiging dating kolonya tungo sa pagkakamit ng kalayaan at patuloy na 

pagpapatibay ng nasyonalismo? 

• Susulat ng isang Reflection paper/journal at gumawa ng isang komitment bilang pagpapayabong sa nasyonalismong Pilipino 
bilang miyembro ng lahing Asyano. Ito ay batay sa pagninilay-nilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng pagpupunyagi ng 
mga Pilipino at lahat ng mga Asyano na mawakasan ang kolonyalismo at imperyalismo at mabuo bilang isang bansa.   

o Paano nagbago ang sariling pananaw bilang isang ma-aaral dahil sa mga pagpupunyaging ipinakita ng mga Pilipino at 
ng  iba pang mga Asyano sa panahon ng mga pannakop ng mga Kanluranin? 

o Pagpapakita ng kamulatan sa epekto ng kolonyalismo sa uri ng pamumuhay, kaisipan at kagawian ng mga bansa Asya 
bunga ng mga pananakop ng mga Kanluranin. 

o Ipayahag ang mga balakin para sa patuloy na pagpapayabong ng nasyonalismo sa kabila ng mga banta at oportunidad 
sa pagkabansa sa gitna ng globalisasyon? Patunayan. 

• Ano ang naging ugat ng una at ikalawang digmaang pandaigdig at ano ang epekto nito sa bansa? 

• Bigyan ng summative test ang mag-aaral. 
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4. Paglalapat (Transfer) 
 
 
 
 
 
 
 
Ang mga mag-aaral ay: 
 

• Magsisimula ng isang thread sa isang site (halimbawa ay ang site na http://www.skyscrapercity.com/index.php) na ang paksa 
ay tungkol sa mga tugon ng Asyano sa pananakop at paglaganap ng kapangyarihan ng Kanluranin. 

• Gagawa ng isang “feature story” at ibo broadcast (podcast) sa internet ayon sa isang layunin, istratehiya ng mga Asyanong 
nakipaglaban sa mga Kanluranin. Maaaring gumamit ng pamantayan na tulad ng gamit sa EB heroes ng Eat Bulaga, CNN 
Heroes, Ramon Magsaysay Award o ng Nobel Peace Prize. 

• Makikilahok sa paggawa ng Blog o simpleng website o anumang social networking, ang mga nagawang kabayanihan ng mga 
Asyano para sa Asya.ang ganitong pagkilala ay maaaring maging daan para sa pagpapalawak ng network tulad sa dating 
proyekto ng SEAMEO-Internet project para sa mga Southeast Asian Countries na ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan 
ay isa sa mga adhikain ng organisasyon. 

• Gagawa ng profile ng mga kilalang personalidad sa Asya noon at ngayon na maaaring makapagbigay inspirasyon sa mga 
mag-aaral at iba pang mamamayan na tularan ang naging pamumuhay at pagmamahal sa bayan ng mga taong ito (maaaari 
rin itong ilagay i upload sa internet upang higit na makapagbigay ng kaalaman sa mga tao sa iba’t ibang bahagi ng mundo; at 

• Ilan pa sa mga maaaring gawin ay paggawa ng MTV, dokumentaryo, CAI material at iba pa.  
 
Mga Websites: 
 
Making sense of Documentary Photography
 http://historymatters.gmu.edu/
mse/photos/ 
Classrooms @ work
 http://www.netc.org/classroom
@work/index.html 
Teacher Resources – using Primary Sources in the Classroom
 http://memory.loc.gov/learn/le
ssons/primary.html 

• Aktwal na isasagawa ng mag-aaral sa bahaging ito ang Inaasahang Pagganap kritikal na pagsusuri sa pagtugon ng 
mga Asyano sa hamon ng heograpiya at naging hamon sa pagtataguyod ng kasarinlan bilang patunay na naunawaan 
nila ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya  sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipakita/ipadama sa mga mag-aaral 
ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar bilang isang malaya at 
katangi-tanging Pilipino. 
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Illuminations: Activities
 http://www.illuminations.nctm.
org/activitysearch.aspx 
Read write Think: Learning Beyond the Classroom
 http://www.readwritethink.org/
beyondtheclassroom/summer 

http://www.wikipilipinas.com 
http://www.e-turo.org 

 
 


