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Grade Level: Grade 6 
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 
 

 

Quarter 

 

Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

Unang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagsunod sa mga 
tamang hakbang bago 
makagawa ng isang 
desisyon para sa 
ikabubuti ng lahat  
 

Naisasagawa ang tamang 
desisyon nang may 
katatagan ng loob para sa 
ikabubuti ng lahat 

 

1. Nakapagsusuri nang mabuti sa 
mga bagay na may kinalaman sa 
sarili at pangyayari 

 

Week 1 EsP6PKP- Ia-i– 37 

2. Nakasasang-ayon sa pasya ng 
nakararami kung nakabubuti ito 

 

Week 2 EsP6PKP- Ia-i– 37 

3. Nakagagamit ng impormasyon ( 
wasto / tamang impormasyon) 

 

EsP6PKP- Ia-i– 37 

Ikalawang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagan ng 
pakikipagkapwa-tao na 
may kaakibat na 
paggalang at 
responsibilidad 

 

Naisasabuhay ang 
pagkakaroon ng bukas na 
isipan at kahinahunan sa 
pagpapasiya para sa 
kapayapaan ng sarili at 
kapwa 

 

4. Naipakikita ang kahalagahan ng 
pagiging responsable sa kapwa:  

     4.1 pangako o pinagkasunduan;   

     4.2 pagpapanatili ng mabuting 
pakikipagkaibigan;   

     4.3 pagiging matapat 

Week 1 EsP6P- IIa-c–30 

5. Nakapagpapakita ng paggalang sa 
ideya o suhestyon ng kapwa 

Week 2 

 

EsP6P- IId-i-31 
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Quarter 

 

Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

Ikatlong 
Markahan 

 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagmamahal sa 
bansa at pandaigdigang 
pagkakaisa tungo sa 
isang maunlad, 
mapayapa at 
mapagkalingang 
pamayanan  

 

 

Naipakikita ang tunay na 
paghanga at 
pagmamalaki sa mga 
sakripisyong ginawa ng 
mga Pilipino  

 

 

 

6. Napahahalagahan ang magaling at 
matagumpay na mga Pilipino sa 
pamamagitan ng:  

     6.1 pagmomodelo ng kanilang 
pagtatagumpay;   

     6.2 kuwento ng kanilang 
pagsasakripisyo at pagbibigay ng 
sarili para sa bayan;   

     6.3 pagtulad sa mga mabubuting 
katangian na naging susi sa 
pagtatagumpay ng mga Pilipino 

Week 1  EsP6PPP- IIIc-d–35 

Naipakikita ang wastong 
pangangalaga sa 
kapaligiran para sa 
kasalukuyan at susunod 
na henerasyon 

 

7. Nakagagamit nang may 
pagpapahalaga at pananagutan sa 
kabuhayan at pinagkukunang-yaman 

Week 2  EsP6PPP- IIIe–36 

8. Nakapagpapakita ng tapat na 
pagsunod sa mga batas pambansa at 
pandaigdigan tungkol sa 
pangangalaga sa kapaligiran 

Week 3  EsP6PPP- IIIf–37 

9. Naipagmamalaki ang anumang 
natapos na gawain na nakasusunod 
sa pamantayan at kalidad 

Week 4  EsP6PPP- IIIg–38 

Naisasagawa ang mga 
gawaing nagbibigay 
inspirasyon sa kapwa 

10. Naipakikita ang pagiging 
malikhain sa paggawa ng anumang 
proyekto na makatutulong at 

Week  5 EsP6PPP- IIIh–39 
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Quarter 

 

Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

upang makamit ang 
kaunlaran ng bansa 

magsisilbing inspirasyon tungo sa 
pagsulong at pag-unlad ng bansa 

Naisasagawa ang mga 
gawain na may kaugnayan 
sa kapayapaan at 
kaayusan tungo sa 
pandaigdigang pagkakaisa 

11. Naisasakilos ang pagtupad sa 
mga batas pambansa at 
pandaigdigan:  

     11.1 pagtupad sa mga batas para 
sa kaligtasan sa daan; 
pangkalusugan; pangkapaligiran; 
pag-abuso sa paggamit ng  
ipinagbabawal na gamot;   

     11.2 lumalahok sa mga kampanya 
at programa para sa pagpapatupad 
ng batas tulad ng pagbabawal sa 
paninigarilyo, pananakit sa hayop, at 
iba pa;   

     11.3 tumutulong sa 
makakayanang paraan ng 
pagpapanatili ng kapayapaan 

Week 6 EsP6PPP- IIIh-i–40 

Ikaapat na 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagkakaroon ng 
sariling kapayapaan 
(inner peace)  

Naisasabuhay ang 
pagkamabuting tao na 
may positibong pananaw 
bilang patunay sa pag-
unlad ng ispiritwalidad  

 

12. Napatutunayan na nagpapaunlad 
ng pagkatao ang ispiritwalidad. Hal. 
pagpapaLiwanag na ispiritwalidad 
ang pagkakaroon ng mabuting 
pagkatao anuman ang paniniwala;  
pagkakaroon ng positibong 

Week 1-2  
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Quarter 

 

Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

para sa pakikitungo sa 
iba 

pananaw, pag-asa, at pagmamahal 
sa kapwa at Diyos 

 
Grade Level: Grade 7 
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 
 

Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies  

Duration K to 12 Code 

1 

Naipamamalas ng mag-
aaral ang pag-unawa sa 
mga inaasahang 
kakayahan at kilos sa 
panahon ng 
pagdadalaga/pagbibinata, 
talento at kakayahan, 
hilig, at mga tungkulin sa 
panahon ng 
pagdadalaga/pagbibinata 

 

Naisasagawa ng mag-aaral 
ang mga angkop na 

hakbang sa paglinang ng 
limang inaasahang 
kakayahan at kilos1 

(developmental tasks) sa 
panahon ng pagdadalaga / 

pagbibinata. 

 

Natutukoy ang mga pagbabago sa 
kanyang sarili mula sa gulang na 8 o 
9 hanggang sa kasalukuyan sa 
aspetong:  
 

a. Pagtatamo ng bago at 
ganap na pakikipag-
ugnayan (more mature 
relations) sa mga kasing 
edad (Pakikipagkaibigan) 

 

b. Pagtanggap ng papel o 
gampanin sa lipunan  

 
c. Pagtanggap sa mga 

pagbabago sa katawan at 

 Week 1 EsP7PS-Ia-1.1 

 
 


