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OUTLINE: 

I. Depinisyon ng Pagpapasya 

II. Mga Aspeto ng Pagpapasya 

A. Pag-alam sa suliranin 

B. Pagkalap ng impormasyon 

C. Pagbuo ng mga angkop na solusyon 

D. Pagpili ng pinakaangkop na solusyon 

E. Pakikilahok ng bawat miyembro ng pamilya sa pagpapasya 

 

OBJECTIVES: 

 Pagkatapos ng presentasyon, ang mga estudyante ng Technology and Livelihood 

Education sa ikalawang baitang ay kinakailangang: 

1. ibigay ang kahulugan ng pagpapasya; 

2. isa-isahin ang mg aspeto ng pagpapasya; 

3. ilarawan ang kahit isa sa mga aspeto ng pagpapasya. 

 

CONTENT: 

 Ang pagpapasya ay isang gawain na naglalayong bigyan ng solusyon ang isang suliranin. 

Ito ay itinuturing na isang mahalagang aspeto ng pamamahala, sa loob o labas man ng isang 

tahanan sapagkat ito ay nakakatulong upang makamit ang isang hangarin sa buhay. Ang 

kakayahan sa pagpapasya ay unang nahuhubog sa tahanan kung saan natin unang 
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nakakasalamuha ang ating pamilya. Dahil dito, sa wastong pamamahala ng isang tao 

kinakailangan rin ng tamang pagpapasya upang makamit niya ang kanyang mga adhikain sa 

buhay. 

 Ang mga sumusunod ay mga aspeto ng pagpapasya na siyang tumutulong sa wastong 

pamamahala. 

 Una na rito ay ang pag-alam sa suliranin. Sa pagdedesisyon, ang unang hakbang na 

kinakailangang malaman ay kung ano ang problema na kinakaharap ng isang pamilya. Matapos 

itong malaman, kailangan namang maintindihan kung ano ang mga posibleng pinagmulan ng 

problemang ito at sinu-sino ang mga maaaring maapektuhan nito. Ito ay nararapat lamang upang 

lubos na maisipan ng natatanging solusyon ang nakikitang problema ng isang pamilya. 

Ang pangalawa ay ang pagkalap ng impormasyon. Matapos malaman ang problemang 

kinkaharap, hindi lubusang maiintindihan ang problema kung hindi mangangalap ng 

impormasyon ang bawat miyembro ng pamilya. Sa pagkalap ng impormasyon, maaaring 

magtanong sa mga eksperto o sa mga taong marami nang karanasan sa buhay.  Sa ganitong 

paraan, mas mabibigyang linaw sa iyo ang maaaring dahilan ng problema at kung paano ito 

nagsimula. Dahil dito, mas makakapag-isip ka ng nararapat mong solusyon sa iyong problema. 

Ang pangatlo naman ay ang pagbuo ng mga maaaring solusyon sa problema. Ngayong 

naintindihan mo na kung paano nabuo ang problema, maaari ka nang mag-isip ng solusyon 

tungkol dito. Upang mas maging madali ang pagpili ng iyong solusyon, mas mainam kung 

isusulat mo ang mga ito sa isang malinis na papel. Sa ganitong paraan, makikita mo ang mga 

mabuti at ang hindi mabuting dulot ng maaari mong maging solusyon sa iyong problema. 

Ang ikaapat ay ang pagpili ng pinakaangkop na solusyon. Matapos mong makapag-isip 

ng mga solusyon, maaari mo nang piliin ang sa palagay mo ay pinakamainam. Sa pagpili, 

maaaring pag-isipan mong mabuti ang epekto ng bawat isa sa iyong buhay. Dito, matitimbang 

mo ang mas angkop na gawin sa paglutas sa iyong problema dahil nalaman mo na ang mga 



mabuti at hindi mabuting mangayayari sa iyo sakali mang isinagawa mo na ang mga ito. 

Pagkatapos mong matimbang ang mga posibleng solusyon, pumili ka na ng pinakaangkop gawin 

dito. 

Ang panghuli naman sa wastong pagpapasya ay ang pakikilahok ng bawat miyembro ng 

pamilya. Ngayong nakapili ka na ng pinakamainam na solusyon sa iyong problema, mas 

makabubuting ipaaalam mo ang iyong napili sa iyong pamilya. Sa ganitong paraan, mas 

magkakaroon ang bawat miyembro ng inyong pamilya ng kalayaan na magsalita ukol sa isang 

isyu. Higit pa rito, kung alam ng bawat miyembro ng pamilya ang problema at ang mga solusyon 

na naisip mo, maaari silang makapagdagdag ng karagdagang impormasyon at solusyon na siya 

namang makakatulong sa iyong paglutas. Sabi nga ng kasabihan, “two heads are better than 

one”.  Mainam na malaman nila ang maaari mong maging desisyon dahil makakatulong sila sa 

iyong pagpapasya. Hindi lang iyon, mas magkakaroon sila ng tiwala sa iyo sapagkat alam nilang 

hindi ka naglilihim sa kanila at hindi mo binabalewala ang kanilang mga sasabihin. 

Kaya muli, sa tamang pagpapasya, kinakailangan munang malaman ang tunay na 

problemang kinakaharap at makakuha ng mga nararapat na impormasyon upang lubusang 

maintindihan ito. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw ang pagbuo ng mga maaaring 

maging solusyon. Matapos maintindihan nang lubusan ang problema, maaari nang mag-isip ng 

mga solusyon ukol dito at saka ito isulat sa isang malinis na papel. Matapos mapag-isipan ang 

mga maaaring solusyon at ang mga magiging epekto nito, mas makabubuting ipaalam ito sa 

bawat miyembro ng pamilya nang sa gayon ay mabigyan ng gabay ang iyong pagpapasya. Kapag 

nasundan mo ng tama ang mga aspeto sa tamang pagpapasya, magiging handa ka na sa 

pamamahala ng mga gawaing maaaring ibigay sa iyo sa hinaharap.   

       

 


	SUBJECT: DEVC 133
	IBS TOPIC: Technology and Livelihood Education II

