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Kagarawan ng Araling Panlipunan
Mataas na Paaralan ng Ateneo de Manila

Mga Alituntunin, Patarakan at Pamamaraan

Summer Remedial Program
2.0 Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Summer 2008

MGA LAYUNIN NG KURSO

        Matapos ang kurso sa Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ng Mataas na Paaralan ng 
Ateneo de Manila, inaasahan ang mga mag-aaral na:

1. makilala ang Asya bilang sentro ng sinaunang kabihasnan;
2. masuri ang kaugnayan ng karanasang kolonyal at mga hakbang tungo sa pagtatag ng 

sariling bansa;
3. matasa ang mga karanasan at dahilan ng pag-usbong ng Asya bilang sentro ng pag-

angat sa aspetong pulitikal, kultural at ekonomiko sa ika-21 siglo; at
4. maiugnay ang Pilipinas sa Asya batay sa heograpiya at kabuuang pamana nito.

ANG KALIKASAN NG BAWAT SESYON

1. Wikang ginagamit: Filipino ang wikang gagamitin sa pag-aaral ng Araling Panlipunan sa 
Mataas na Paaralan ng Ateneo de Manila.  Inaasahan sa mga mag-aaral ang 
panalitang pagsagot at pasulat na pagsagot  sa wikang Filipino. Maaaring payagan 
ang panalitang pagsagot sa wikang Ingles subalit hindi pinapayagan ang pagsagot sa 
Taglish. 

2. Haba ng bawat sesyon: 50 minuto
3. Balitaan: Magkakaroon ng maikling balitaan ang mga mag-aaral na nararapat 

ibinabahagi sa simula ng klase. Gugugulin ang unang labinlimang minuto para sa 
pagbabahagi ng mga balitang nabasa at pagbibigay ng mga opinyon at mungkahi sa 
mga balita.

Para sa Summer 2008, inaasahang magsusumite ang mga mag-aaral ng Tugunang Papel
(Reaction Paper) bawat linggo ukol sa mga balitang kanilang nabasa.  Nararapat na may tatlong 
balitang nabasa ang mga mag-aaral na gagawan nila ng buod at tugon/reaksyon. Ipapasa ito 
sa huling araw ng bawat linggo (Biyernes) sa guro. Tingnan ang mga Takdang-aralin para sa mas 
detalyadong mga pangangailangan ng Tugunang Papel. 

MGA PANGANGAILANGAN

1. Sangguniang aklat: Asya: Lupang Biyaya
2. Mapa ng Asya
3. Tala-aralan para lamang sa Araling Panlipunan
4. Size 1, 2 at 4 paper
5. Mga nilalaman ng Student's Kit: 1 kahon ng crayons,50 piraso ng short bond paper, glue, 

gunting, 2 pentel pens, lapis
6. Isang long brown envelop para isilid ang mga ibibigay na handouts at ibabalik na 

papel.
7. Pahayagan: Philippine Daily Inquirer (maaaring manghiram sa silid-aklatan) o di kaya’y 

Online News

PARAAN NG PAGMAMARKA

1. Final Mark = 3/4 Class Standing + 1/4 Periodical Exam
2. Class Standing = 2 Mahabang Pagsusulit 25%

Maikling Pagsusulit * 30%
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Proyekto 20%
Takdang Aralin 10%
GW/SW 10%
Recitation     5%

TOTAL 100%

Special Computations:
Honors – Final Mark = ¾ (CS + 2) + ¼ (PE + 2)
Semi Honors – Final Mark = ¾ (CS + 1) + ¼ (PE + 1)

* Walang make-up quiz para sa maikling pagsusulit kung hindi makakakuha ang mag-aaral subalit 
mayroong correction factor**
**correction factor - Quiz Grade = 2/3 (sRS/sHPS) +1/3(sRS/cHPS)

sRS = Student's Raw Score
sHPS = Student's Highest Possible Score
cHPS = Class' Highest Possible Score

MGA PAKSANG TATALAKAYIN SA KURSO

1. Pagbabasa ng mga Kaganapan sa Kasalukuyan ukol sa Asya (Balitaan)
2. Pag-aaral ng Kasaysayan ng Asya

Unang Markahan Ikalawang Markahan Ikatlong Markahan
Tema: Kultura at Sinaunang 

Kabihasnan
Tema: Imperyalismo sa Asya Tema: Nasyonalismo at Pag-unlad 

sa Asya
 Kaugnayan ng Kasaysayan at 

Heograpiya 
 Kaugnayan ng Likas Yaman at 

Pag-unlad
 Ang editorial cartoon at mga 

elemento nito
 Sinaunang Kabihasnan
 Sinaunang Kabihasnan ng India
 Relihiyon: Pilosopiya: Hinduismo, 

Budismo, Sikhismo at Jainismo
 Sinaunang Kabihasnan ng Timog 

Kanlurang Asya
 Ang Pag-usbong at pagkalat ng 

Islam sa Asya mula sa Gitnang 
Silangan hanggang India

 Sinaunang Kabihasnan sa Tsina at 
ang mga ambag nito

 Relihiyon: Pilosopiya: 
Confucianismo, Taoismo, 
Legalismo

 Sinaunang Kabihasnan ng Hapon
 Shogunato ng Hapon
 Relihiyon: Pilosopiya: Shintoismo, 

Budismong Zen
 Sinaunang Kabihasnan ng Korea
 Mga sinaunang kaharian ng 

Timog Silangang Asya

 Konsepto ng Imperyalismo 
(Kolonyalismo, Protectorate, 
Spheres of Influence)

 Imperyalismo sa India 
 Imperyalismo sa Tsina
 Pagpasok ng mga Kanluranin 

sa Hapon/ Pagsasara ng 
bansang Hapon sa mga 
dayuhan

 Pagpasok ng Imperyalismo sa 
Hapon at pagwawakas ng 
sakoku

 Kolonyalismo sa Timog 
Silangang Asya

 Kolonyalismo sa Korea
 Kolonyalismo sa Timog 

Kanlurang Asya

 Konsepto ng Nasyonalismo, 
Merkantilismo, Kapitalismo, 
Sosyalismo, Komunismo

 Nasyonalismo sa India
 Nasyonalismo sa Tsina
 Nasyonalismo sa Timog Kanlurang 

Asya
 Nasyonalismo ng 

Hapon/Militarismo sa Hapon
 Ikalawang Digmaang Pandaigdig 

sa Asya-Pasipiko
 Nagkakaisang Bansa (United 

Nations)
 Nasyonalismo sa Timog Silangang 

Asya
 Cold War 
 ASEAN
 Paglalagom sa pag-aaral ng 

Kasaysayan ng Asya
 Pagtingin sa Kasalukuyang 

Kalagayan ng India, Tsina, Hapon,
Korea, Timog Kanlurang Asya 
(Israel at Palestina), Timog 
Silangang Asya (Singapore, 
Vietnam, Thailand, East Timor)

 Pagtingin sa Kasalukuyang 
Kalagayan ng Timog Silangang 
Asya (Pilipinas)

 Kaugnayan ng Pagtalakay ng 
Kasaysayan, Kasalukuyang Asya 
at mga hamon para sa Pilipinas

MGA TAKDANG-ARALIN/MGA PANGANGAILANGAN PARA SA KURSO

Kailangang maisumite sa guro o magawa ang mga sumusunod sa itinakdang petsa. Hindi 
tatanggap ang guro ng mga takdang-araling hindi naipasa sa tamang oras.  
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1. TUGUNANG PAPEL (Reaction Paper)
      a.   Bawat linggo nararapat na may tatlong balitang nabasa ang mga mag-aaral na 

gagawan nila ng buod at tugon/reaksyon. 
      b.  Ipapasa ito sa huling araw ng bawat linggo (Biyernes) sa guro sa oras lamang ng 

sesyon ng AP2. 
      c.  Isusulat ang buod ng bawat balita sa loob ng isang talata (hindi bababa sa limang 

pangungusap at hindi lalampas sa sampung pangungusap). Isusulat naman sa ibaba 
ng buod ang reaksyon ng mag-aaral ukol sa balita (hindi bababa sa limang 
pangungusap at hindi lalampas sa labinlimang pangungusap).  

      d.  Isusulat ang mga ito sa short bond paper, font 11, single space, margins (1 inch all 
sides), Times New Roman, Arial, Calibri, o Cambria. Tandaan:   Isang balita at reaksyon 
isang short bond paper.

2. PAG-UULAT (Reporting)

      a.  Mag-uulat ang mga mag-aaral bilang bahagi ng pagmamarka. Magiging marka sa 
proyekto ang magaganap na pag-  uulat ng bawat mag-aaral.  

      b.  Ibibigay ng guro ang paksang iuulat ng bawat mag-aaral sa unang araw ng 
pagkikita. 

      c.  Mga panuntunan sa pag-uulat:  (1) Bawal ang nagbabasa (maliban na lamang kung 
may binabasang teksto na bahagi ng pag-uulat); (2) May isusumite sa gurong outline
ng iuulat bago ang araw ng pag-uulat; (3) May visual aids sa pag-uulat: maaaring 
powerpoint presentation, video clip, atbp.; (4) Kailangang kumunsulta sa guro bago 
ang pag-uulat. Bahagi ng konsultasyon ang pagpapakita ng outline draft/report draft
at mga visual aids na gagamitin (ppt, video clips, atbp.); (5) maaaring magbigay ng 
handouts sa mga mag-aaral.

3. PAGDALO SA MGA SESYON (Attendance)

      a.  Inaasahang dadaluhan ng mga mag-aaral ang lahat ng sesyon ng Araling 
Panlipunan 2.

      b.  Bawal ang nahuhuli sa pagdating sa loob ng klase. Walang palugit ang ibibigay sa 
mga mahuhuli. 

      c.   Mamarkahan agad ng absent ang nahuling mag-aaral at hindi na maaaring 
makasali pa sa sesyon kung saan huling dumating ang mag-aaral. 

     
4. PAGBABASA NG AKLAT/MGA BALITA (Reading Assignments)

      a.   Inaasahang nagbabasa ang mga mag-aaral nang mas maaga bilang paghahanda 
sa bawat sesyon ng AP2. 

      b.  Dapat nababasa hindi lamang ang aklat subalit gayundin dapat ang mga pang-
araw-araw na mga pangunahing balita sa Pilipinas at sa Asya/Mundo. 

      c.  Hindi ituturing ng guro na katanggap-tanggap na dahilan ang hindi pagbabasa ng 
mag-aaral o hindi pagiging handa ng mga mag-aaral sa klase sa dahilang hindi 
nabasa ang mga paksang tatalakayin.

      d.  Maaaring sumangguni ang mga mga-aaral sa ibang mga aklat na tungkol sa 
Kasaysayan ng Asya o sa mga paksang nabanggit sa itaas o kaya’y sa mga 
nirekomendang mga supplementary readings na matatagpuan sa AHS Library o di 
kaya’y sa websayt ng Araling Panlipunan sa www.apahs.wordpress.com.  

KONSULTASYON SA GURO

1. Maaaring kumunsulta sa guro matapos ang sesyon ng AP2 (MWF, 11:45 a.m. – 12 
n.n.).
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2. Maaari ring sumulat sa guro sa e-mail na sjagduma@ateneo.edu o kaya sa YM: 
sharonjohnnetteagduma.


