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Kagamitan ng Mag-aaral

 Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng 
mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, 
at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa 
larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi 
sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. 

 Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
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Entrep 
Aralin 1 

 

ANG PAGBEBENTA  
NG PRODUKTO 

 

Nilalaman:

Sa araling ito, tatalakayin ang pamamaraan ng pagbebenta 
ng mga produktong nais na pagkakitaan sa pag-e-entrepreneur. 
Ito ay upang maunawaan ng mga mag-aaral na mahalaga itong 
alamin ng bawat isa upang ang negosyong pinasok ay kumita at 
kapakipakinabang.

Layunin:

1. Naiisa-isa ang pamamaraan sa pagbebenta ng produkto

2. Natatalakay ang mga produkto ng naibebenta sa pag-e-
entrepreneur

3. Nagagawa ang sama-samang gawain

DEPED 
Tingnan ang isang surbey sa Pamilihan ng Commonwealth. 

Bigyang pansin ang mga nakatalang paninda at mga produkto sa 
pamilihan. Tingnan at suriin ang sumusunod na tala.

Bagay Produkto Pamantayang 
Sukat Halaga

Manok itlog por dosena P175.00
karne por kilo 190.00
paa por kilo 150.00
ulo por kilo 90.00

bituka por kilo 90.00
dugo por kilo 70.00

Dilis bagoong por bote 100.00
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Basahin ang talaan ni Aling Tesya sa paraan ng pagbebenta ng 
mga produkto.

•	 Itlog ng itik, manok, at pugo ipinagbibili ng por dosena
	Pinagbubukod-bukod ayon sa laki
	Inilalagay sa basket o trey
	Maaaring ipagbili nang lansakan kung 

marami
•	 Gatas  

	Pinakukuluan bago ilagay sa malinis na 
bote

	Kailangang walang mikrobyo ang gatas
	Ipinagbibili nang nakabote

•	 Karne ng baka ipinagbibili ng por kilo
	Maaari ding ipagbiling buhay
	Iniluluwas sa pamilihang bayan
	Ang baka o kambing ay ipinagbibili nang 

lansakan kung maramihan
	Ang karne ay inilalagay sa palamigan 

upang manatiling sariwa

PAMAMAHALA NG PRODUKTO
•	 Maaaring ipagbili kung sobra
•	 Pangasiwaan nang wasto at maayos ang produkto
•	 Panatilihing mahusay at mataas ang uri ng produkto
•	 Alamin ang pangkasalukuyang presyo upang hindi malugi

PAG-IINGAT SA IPINAGBIBILING PRODUKTO
•	 Husto ang timbang
•	 Nabyaran ng tamang buwis
•	 Walang sakit
•	 Nasuri ng inspektor pangkalusugan

Magbuo kayo ng tatlong pangkat sa klase. Magdala ng iba’t 
ibang uri ng paninda. Isadula ang pagtitinda sa silid-aralan.
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Ang unang pangkat ay magpapakita ng pag-iingat ng produkto.

Ang pangalawang pangkat ay magsasadula ng pamamahala 
ng produkto.

Ang pangatlo ay magsasadula ng pagbebenta ng mga 
produkto.

Madaling ipagbili sa mataas na halaga ang mga produkto 
kung mataas ang uri ng mga ito.

DEPED Gumawa ng isang talaan sa pagbebenta ng produkto sa 
kuwaderno o sa isang malinis na papel. Punuan ng mga datos na 
kailangan.

Bagay Produkto Pamantayang 
Sukat Halaga

Baka
Kambing
Itlog
Manok
Isda

Sagutin ang mga tanong.  Isulat ang sagot sa papel.
•	 Ano-anong mga hakbang sa pagbebenta ang dapat sundin?
•	 Dapat bang ipatupad ang mga umiiral na batas sa pagbebenta?  

Bakit?

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

5

Lagyan ng tsek (a) kung tinutupad ang umiiral na batas sa 
pagbebenta. Kung hindi, lagyan ito ng ekis (X). Ilagay ang mga 
sagot sa kuwaderno o malinis na papel.

_____1. Tama sa bilang para sa dosena ng itlog ang ipinagbibili.

_____2. Husto ang binabayad na buwis para sa mga itinitindang 
karne.

_____3. Hindi dumadaan sa inspektor na pangkalusugan ang mga 
kakataying baboy at baka.

_____4. Walang sakit o pinsala ang ipinagbibiling produkto.

_____5. Inilulubog ang manok sa tubig bago ipagbili.

DEPED Suriin ang mga presyo o halaga ng mga datos na nakatala sa 
Alamin Natin. Ganito rin ba ang presyo sa inyong lugar? Ipakita ito 
sa iyong guro at gawing kliping.

Entrep 
Aralin 2 

 

KATANGIAN NG ENTREPRENUER 

 

Nilalaman:

Sa araling ito, tatalakayin ang mga katangian ng isang 
entrepreneur upang maging gabay at pamarisan ng mga mag-aaral 
na nagnanais maging entrepreneur sa hinaharap.

Layunin:

1. Naiisa-isa ang mahahalagang katangian ng isang entrepreneur

2. Naipagmamalaki ang mga katangian ng isang entrepreneur

3. Nakikilala ang sariling kakayahang magagamit sa paghahanapbuhay
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Ang namamahala ng negosyo bilan isang entrepreneur ay 
handang makipagsapalaran. Siya ay may matatag na loob, at 
tiwala sa sarili, at kakayahan sa pagpaplano, magaling gumawa 
ng desisyon, sipag sa pagtrabaho, masigasig, at marunong 
lumutas ng suliranin. Ang isang entrepreneur ay napapaunlad ang 
pamamahala, nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao at 
handang tumulong sa pamamagitan ng kaniyang negosyo. Siya ay 
hindi mapagsamantala sa pagtataas ng presyo ng paninda. Bagkus 
siya ay naglilingkod sa mga nakakababa sa buhay.

Sa pangangasiwa ng negosyo, kailangang may kasanayan 
at kaalaman sa produktong ipinagbibili. Ang pagtitinda ay maaaring 
simulan sa maliit na puhunan. Ang maliit na tindahan ay maliit din 
ang nakaukol na pamamalakad. Kung malugi ka man ay maliit din 
ang epekto nito. Ang pagtitipid ay isa ring katangiang dapat taglayin. 
Kasama rito ang paggamit ng ilaw at tubig. Kailangang magtipid at 
magkaroon ng malasakit sa tindahan.
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Mga Gawain Kaugnay sa Pangangasiwa ng Tindahan:

Magiging madali ang pangangasiwa ng tindahan bilang 
entrepreneur kung susundin ang sumusunod na gabay:

1. Linisin ang loob at labas ng tindahan, gayundin ang 
eskaparate, garapon, at iba pang lalagyan.

2. Ayusin ang paninda ayon sa uri na ng madaling makita at 
makuha kapag may bumibili.

3. Tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng presyo sa paninda.
4. Kung pagkaing luto ang itinitinda, lagyan ng takip upang 

hindi dapuan ng langaw at malagyan ng alikabok.
5. Magbigay ng tamang sukli at pagkukuwenta ng binilhan.
6. Maging matapat sa pakikipag-usap sa mamimili at ipamalas  

ang maayos na serbisyo.

Pagtatala ng mga Paninda:

Para umasenso ang negosyo, kailangan ng maingat, at 
maayos na pagtatala ukol dito. Ang mga talaang dapat isagawa ay 
ang sumusunod:

a. Talaan ng pagbibili. Makikita sa talaang ito ang mga 
panindang mabilis na nabibili o nauubos.

b. Talaan ng mga binibiling paninda. Ito ay talaan ng mga 
panindang napamili at mga panindang laging binibili.

c. Talaan ng mga panindang di nabibili. Nalalaman dito ang 
mga panindang nakaimbak at hindi mabili.

Pagtitinda ng mga produkto:

Ang mga produktong ninyo ay maaaring maipagbili sa 
mga kaibigan, kamag-aral, guro, kapitbahay, at magulang. Ang 
kasanayan at kaalaman ay malilinang tungo sa wastong paraan ng 
pagtitinda.

Ang mga produktong nagawa ay maaaring ilagay sa estante 
nang madaling makita ng mga nais bumili. Gumawa ng patalastas 
ukol sa produktong nais ipagbili. Ang salaping kinita ay magagamit 
sa pangangailangan sa paaralan. Ang nalinang na karanasan sa 
pagtitinda ay makatutulong sa kakayahan kung nais magnegosyo.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

8

Bumuo ng pangkat na may tatlong miyembro at isadula (a) ang 
mga katangian ng entrepreneur, (b) mga gawain sa pamamahala 
ng negosyo, at (c) pagtatala ng mga paninda.

Maraming katangian ang dapat taglayin ng isang mahusay 
na entrepreneur. Isa rito ang makapagbigay-saya sa mga mamimili 
kapag sila ay nasiyahan sa iyong produkto at serbisyo. Dadami ang 
magtatangkilik dito.

DEPED Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Isulat sa iyong 
kuwaderno.

Katangian 
ng Isang 

Entrepreneur

Gawain  sa 
Pangangasiwa ng 

Negosyo
Pagtatala ng mga 

Paninda
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Maglaan ng isang araw para ipagbili ang mga produktong 
ginawa sa mga nakaraang aralin.

Karagdagang Impormasyon:

1. Tindahang semi-permanent – pagtitinda sa bangketa. 
Inililigpit ang mga paninda para ilagay sa isang bodega.

2. Tindahang di-permanent o gumagala – naglalako ng 
paninda sa iba’t ibang lugar gaya ng magsosorbetes, 
magpuputo,  magtataho, at magpi-fishball.

DEPED COPYLayunin: 

1. Nasasabi at natutukoy ang salitang may personal touch

2. Naiisa-isa ang uri ng negosyo sa pamayanan

3. Naibabahagi ang sariling karanasan sa pagbili 

May dalawang paraan para magkaroon ng sariling negosyo:                 
(1) pagprodyus ng isang produkto galing sa pinagkukunang-yaman, 
at (2) pagkakaloob ng serbisyo kapalit ng kabayaran.
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A. Basahin at pag-aralan ang usapan. 

1. .  

 Kumusta? Magandang 
Umaga. Pasok po 

kayo. 

2.  Salamat! Magaling ang 
iyong ginawa. 

3. 
 Ako na po ang gagawa 

para sa inyo, sir. 

4.  Para sa inyo po ito. 
Salamat sa pagpunta. 

. 

5.  
Ma’am, naiwan po 
ninyo ang payong. 

. 

Sir.

umaga.
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Tanong:
Ano ang napansin sa usapan? Anong kaugalian ang ipinapakita  

ng mga nagsasalita?

Ang mga salitang ito ay ang mga nararapat na sagot ng isang 
batang magalang, matulungin, totoo, marunong magpasalamat, at 
magbigay halaga sa nagawang serbisyo.

Sa simpleng usapan, napansin mo ba na ang bawat negosyo 
ay laging gumagamit ng mga salitang may personal touch? Dahil  
ang mamimili ay kailangang masiyahan sa produkto o serbisyo, 
dapat mong makuha ang kanilang patuloy na pagtangkilik ng iyong 
negosyo maging produkto o sebisyo man ito.

Magmasid at alamin ang iba’t ibang sitwasyon:

A. Bumuo ng tatlong pangkat.

Unang grupo: Isulat sa manila paper ang naranasan  at namasdan 
sa isang fast food na restuarant.

Pangalawang grupo: Isadula kung paano maipapakita ang 
pagsilbi sa mga mamimili o kliyente sa isang fast food restuarant.

Pangatlong grupo: Isulat sa manila paper ang magagandang 
katangian ng isang negosyo at mga salita na naging trademark 
o identity. 

Ipahayag sa klase. Talakayin ang tungkol sa isinadula.
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B. Mayroon bang ganitong negosyo sa inyong pamayanan? 

Uri ng Negosyo Ano-anong mga serbisyo 
ang iniaalok?

Jeremy’s Beauty Parlor       
         1._____________
 2._____________
 3._____________
 4._____________ 
         5._____________

      
         1._____________
 2._____________
 3._____________
 4._____________ 
         5._____________

      
         1._____________
 2._____________
 3._____________
 4._____________ 
         5._____________
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Ang pangunahing gawain ng negosyong nagbibigay  
serbisyong may personal touch ay ang pagbigay ng komportable at 
kasiya-siyang paglilingkod.

Mga halimbawa sa pamayanan: pagkain, pagawaan ng sirang 
gamit, labada o laundry shop, school bus service, at iba pa.

Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik T kung tama at titik 
M kung Mali. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

_____1.  Ang isang negosyo ay dapat walang personal touch, basta 
nasisilbihan ang mga mamimili.

_____2. Lahat ng mamimili ay dapat komportable at nasisiyahan sa 
serbisyo.

_____3. Kailangan sa negosyo ang pagbibigay ng serbisyong 
mabilis at nasa tamang oras.

_____4. Matulungin, nagsasabi ng totoo, napagkakatiwalaan, at 
mabilis na serbisyo ang inaasahan sa mga empleyadong 
nasa negosyong panserbisyo.

_____5. Kahit sa anong klaseng negosyo, ang advertisement o 
komersiyal ang pinakaimportante para ipabatid sa madla 
ang tungkol sa negosyo.
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Paghambingin ang Hanay A at B. Pagtapatin ang magkatugma. 
Isulat ang titik ng tamang sagot sa kuwaderno.

Hanay A Hanay B
1. Vulcanizing Shop a. Pag-ayos ng bahay
2. Home Carpentry b. Pag-ayos ng gulong

3. Tahian ni Aling Josefa c. Pag-ayos ng sirang gamit sa 
    bahay 

4. School Bus Services d. Pananahi ng damit

5. Electrical Shop e. Pagsundo at paghatid ng 
    mga bata sa eskuwelahan

1. Magmasid sa inyong pamayanan. Anong mga negosyo ang 
makikita rito?

2. Base sa iyong naitala, pumili ng isa at kapanayamin ang   
namamahala. Itanong ang sumusunod at iulat sa klase:

1. Sino ang may-ari ng tindahan?

2. Ano ang pangunahing paninda?

3. Paano ipinagbibili ang mga paninda?

4. Ano ang kabutihang hatid ng negosyo sa kanilang 
pamilya?
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Entrep 
Aralin 4 

 

ENTREPRENUERS SA KOMUNIKASYON 
AT TEKNOLOHIYA 

 

Nilalaman:

Sa araling ito, matututuhan natin ang mga entrepreneur 
sa larangan ng komunikasyon at teknolohiya. Aalamin natin ang 
kanilang mga katangiang naging dahilan ng kanilang tagumpay.

Layunin:

1. Naiisa-isa ang mga kilalang entrepreneur sa internet
2. Naihahambing ang mga entrepreneur sa internet
3. Naisasagawa ang pangkatang gawain

DEPED 

 Mark Zuckerberg Larry Page

 

 Sergey Brin Chad Hurley

ENTREPRENEURS
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Jawed Karim Steve Chen

1. Kilala mo ba ang mga nasa larawan? Alam mo ba kung ano 
ang mga nagawa ng mga ito sa Internet?

a. Mark Zuckerberg
b. Larry Page at Sergey Brin
c. Chad Hurley, Steve Chen, at Jawed Karim

2. Ano-anong mga websites ang paborito mong tingnan sa 
Internet? Bakit gusto mo itong tingnan?

3. Mayroon ka bang sariling website?
4. Gumagamit  ka ba ng mga social networking sites katulad ng 

Facebook o Twitter?
5. Anong search engine ang ginagamit mo upang maghanap ng 

impormasyon sa Internet?

Basahin ang mga talata.

FACEBOOK – Ang Bilyong Dolyar na Ideya

Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay may isang milyong 
dolyar? Bibili ka ba ng bahay? Maglalakbay ka ba sa buong mundo? 
Paano kung mayroon kang mas malaking halaga ng pera? Ano  ang 
gagawin mo? Ito ba ay babalewalain mo lang gaya ng ginawa ni 
Mark Zuckerberg?

Si Mark Zuckergerg ay ang tagapagtatag at Chief Excutive 
Officer (CEO) ng Facebook, ang pinakasikat na social networking 
site na nag-umpisa sa Estados Unidos. Siya ay isang estudyante 
ng kolehiyo sa Harvard University sa Cambridge, Massachusetts 
noong madiskubre niya ang website noong 2004. Nakilala sa buong 
mundo ang website na nagsimula sa loob ng kaniyang kuwarto 
sa dormitoryo. Nang umpisahan niyang gawin ang site, ang mga 
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miyembro nito ay mga estudyante ng Harvard. Ang kasikatan nito ay 
lumaganap at ang ibang paaralan sa hilagang silangan ng Estados 
Unidos ay naisama. Ngayon, milyon-milyong estudyante ang 
gumagamit sa kaniyang website na kinilalang isa sa pinakapopular 
na binibisitang site sa Internet. Sa kaniyang edad na 23 taon gulang, 
si Mark ay nagkaroon ng pagkakataong ang hindi kayang gawin ng 
ibang tao – ang maging tagapamuno ng kaniyang kompanya.

Ang mga estudyante sa kolehiyo at hayskul ay gumagamit 
ng Facebook para makipag-usap sa kanilang mga kaibigan, 
makipagpalitan ng impormasyon at mag-share ng kanilang mga 
larawan. Ang gagamit ng website ay hindi nagbabayad ng pera 
para  gumawa ng kanilang tinatawag na “Profiles.” Lahat ng kinikita 
ay galing sa advertising.

Maraming ibang kompanya ang bali-balitang interesado na 
bilhin ang Facebook. Ilang taon lamang nang kaniyang umpisahan 
ang kaniyang kompanya, nilapitan siya ni Terry Semel na CEO ng 
Yahoo! Bibigyan ni Terry si Mark ng isang bilyong dolyar para ibenta 
sa Yahoo! ang Facebook.  Hindi ito tinanggap ni Mark  dahil sa 
kaniyang orihinal na intensiyon. Minsan nasabi niya, “Alam ko ang 
kahalagahan ng aking kompanya, maaaring bumaba, ngunit itinayo 
ko ito hindi para bilhin ng ibang kompanya”. 

Maaaring siya ay matalino sa kaniyang desisyon. Sa ngayon, 
may haka-haka  na ang Facebook ay nagkakahalaga ng bilyong 
dolyar gaya ng kompanya ng Microsoft. Maraming interesadong 
magkaroon ng hati sa kompanya ni Mark. Ang ibang mga pribadong 
investment firms ay interesado rin. Ngayon, ang Facebook ay 
maibebenta ng higit sa 15 bilyong dolyar kung magbago ang 
isip ni Mark at ibenta ito. Siguro, kontento na lamang si Mark na 
magtrabaho sa kaniyang opisina sa Palo Alto, California sa puso ng 
Silicon Valley.

A. Maghanap ka ng kapartner. Pag-usapan kung sino ang mga 
magbabasa at sino ang magtatanong.
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Ang Mabilis na Pag-angat ng YouTube.com

Noong Pebrero 2005,  tatlo sa mga dating magkakatrabaho 
galing sa PayPal ay nag-umpisa ng website na tinawag na YouTube.  
Sina Chad Hurley, Steve Chen, at Jawed Kim ang nag-simula ng 
kanilang kompanya sa garahe. Lahat sila ay nakatapos ng kolehiyo. 
Nag-aral si Chad sa University of Pennsylvania, sina Steve at 
Jawed ay parehong nag-aral ng Siyensiya sa University of Illinois. 
Ang YouTube ay biglang naging isa sa mga kilalang websites 
sa buong mundo. Ito ay patuloy na nasa listahan ng sampung 
pinakabinibisitang sites.   

Dahil sa pumapailanlang na kasikatan, ang tatlo ay nakalipat 
mula sa maliit nilang gusali sa San Mateo patungo sa malaking 
gusali sa San Bruno, California. Ang paggamit ng YouTube 
ay walang bayad. Kumikita ang YouTube sa pamamagitan ng 
kompanya na nagbabayad ng advertising sa websites na naaabot 
ng milyon-milyong tagapanood. Sa pangkalahatan, ang website 
ay nagpapahintulot sa mga gumagamit nito na mapanood ang 
video clips ng isang pelikula, telebisyon, o industriya ng musika 
o orihinal na videos na nai-upload ng iba pang mga gumagamit 
nito. Pagkatapos lamang ng isang taon at walong buwan, noong 
Nobyembre 2006, ang tatlong may-ari ay nagpahayag na kanilang 
ibebenta ang YouTube sa Google na naitalang 1.65 bilyong dolyar 
ang halaga.

Tanong: 

Ang kapartner mo ang magtatanong tungkol sa nabasa, gabay 
ang sumusunod na tanong:

1. Sino ang nagtatag ng kompanya?

2. Ano ang kompanyang naitatag?

3. Saan ang tanggapan ng kompanya?

4. Kailan nag-umpisa ang kompanya?

5. Bakit tanyag/sikat ang site?
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B. Basahin ang talata. Ipabasa ito sa iyong kapartner, at ikaw naman 
ang magtatanong gamit ang mga naibigay na tanong.

Proyektong Pananaliksik para sa Multi-Bilyong Dolyar

 Ang Google ay inumpisahan ng dalawang graduate students 
ng Stanford University, sina Larry Page at Sergey Brinn. Sila ay 
kumukuha ng kanilang PhD nang kanilang nabuo ang proyektong 
nagresulta sa Google. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng 
maraming link galing sa ibang importanteng sites sa Internet ay 
magiging mahalaga kaugnay sa isang taong nagsasaliksik. Ginawa 
nila ang kanilang pag-aaral sa loob ng kampus, ngunit lumipat sila sa 
labas at nakisali sa kompanya ng kanilang kaibigan sa Menlo Park, 
California. Ngayon, milyon-milyon ang gumagamit at bumibisita sa 
google.com araw-araw para magsaliksik sa Internet. Marami ang 
nalilibang dito dahil libre lang ito. Ang Google ay kumikita mula 
sa advertising. Sina Larry at Sergey ay di nakatapos ng kanilang 
graduate school, ngunit sila ngayon ang dalawang pinakasikat sa 
Silicon Valley – at tahanan ng kompanyang panteknolohiya.

Tanong:

1. Sino ang nagtatag ng kompanya? 

2. Anong kompanyang ang naitatag?

3. Saan ang lokasyon ng kompanya?

4. Kailan nag-umpisa ang kompanya?

5. Bakit sikat ang site?

Ang buhay bilang mga mamamayan ng web ay maaaring 
maging mapagpalaya at nakakapagbigay-kakayahan, ngunit 
nangangailangan din ng ilang sariling pag-iingat. Tulad ng kagustuhan 
nating malaman ang iba’t ibang pangunahing katotohanan bilang mga 
mamamayan ng ating pisikal na kapaligiran – kaligtasan ng tubig, 
mga pangunahing serbisyo, mga lokal na negosyo – napakahalagang 
maunawaan ang katulad na hanay ng impormasyon tungkol sa ating 
mga buhay sa online. 
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A. Alin ang angkop na katumbas? Pillin ang tamang sagot at isulat 
sa kuwaderno.
_____1. Milyon a. CEO

_____2. Bilyon b. 1,000,000

_____3. Chief Executive Officer c. 1,000,000,000

B. Alamin ang mga kahulugan ng mga nasa kaliwang hanay upang 
malaman ang kasingkahulugan nito.
_________1. nakatuklas a. nagtatag ng kompanya
_________2. intensiyon b. ipagbili
_________3. ibenta c. website
_________4. tagapamuno d. ninanais
_________5. kuntento e. ang may gawa
_________6. site f.  pera
_________7. kinikita g. wala nang mahihiling

C. Sagutan ang mga tanong batay sa nabasa.
1. Kung ikaw ay kumikita, anong bagay ang  tinatanggap mo?
2. Kung ang isang bagay ay haka-haka lang, ito ba ay totoo 

o hindi? Oo o hindi?
3. Kung ang isang bagay ay pinakasikat, gaano ito kakilala?
4. Ang orihinal ba ay ang una, ang pangalawa o pangatlo?
5. Kung meron kang kahati sa isang bagay, solo mo ba ito o 

hindi?
6. Anong negosyo sa tingin mo ang makikita sa Silicon Valley?

Magsaliksik pa sa Internet tungkol sa ibang entrepreneur. Pangkatin 
ang klase sa apat. Bawat pangkat ay mag-uulat tungkol sa nasaliksik 
nilang entrepreneur.
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MATAGUMPAY NA ENTREPRENEUR 
SA ATING BANSA 

Entrep 
Aralin 5 

 

Nilalaman:

Sa araling ito, pag-aaralan natin at kikilalanin ang mga 
entrepreneur na naging matagumpay sa ating bansa. Malalaman 
natin ang kanilang mga negosyo na naging maunlad dahil sa 
kanilang pagpupunyagi upang maging matagumpay sa larangang 
kanilang pinasok.

Layunin:

1.  Nakikilala ang matatagumpay na entrepreneur sa bansa
2. Napapahalagahan ang mga kuwento ng pag-asenso na 

naranasan sa pamamagitan ng indibidwal at sama-samang 
pagkilos

3. Natitiyak ang mga pamamaraang maaaring gawin para sa 
maunlad na negosyo

Mga Entrepreneur Mga Negosyo

     
Lucio Tan

Siya ang nagmamay-ari ng Philippine 
Airlines na pangunahing paliparan sa 
bansa. Siya rin ang nasa likod ng Asia 
Brewery at Fortune Tobacco. 
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Eduardo “Danding” 
Cojuangco

Siya ang punong tagapamahala ng San 
Miguel Corporation, ang pinakamalaking 
korporasyon ng pagkain, inumin at iba 
pang produkto na may mga tanggapan pa 
sa China, Indonesia, Malaysia, Thailand, 
at Vietnam. 

Lolita Hizon

Ang Pampanga’s Best ang nangunguna 
sa pagbebenta ng tocino at iba pang 
produktong gawa sa karne.

Cecilio Pedro

Si Cecilio Pedro ang sinasabing isa 
sa mga matagumpay na negosyante 
sa Pilipinas. Siya ang nagmamayari 
ng Hapee Toothpaste. Ang kaniyang 
pagiging malikhain sa paggawa ng 
panlinis ng ngipin ang naging susi sa 
kaniyang pagiging maunlad.

Alfredo Yao

Ang paglalagay ng juice sa pakete 
ay naisip ni Alfredo Yao noong 1980. 
Nagsimula ang interes niya sa negosyo 
sa pagpapakete hanggang naisip niya 
ang pagpapakete ng juice na Zest-O.
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Socorro Ramos

Nagsimula ang National Bookstore sa 
isang barong-barong ng pamilyang 
Ramos pagkatapos ng pananakop ng 
mga Hapon sa Maynila. 

David Consunji

Si David Consunji ay ang namamahala 
sa pinakamalaking kompanya sa 
konstruksiyon sa bansa na gumagawa 
ng mga produktong konkreto at mga 
gawaing elektrikal. Ang DMCI Holdings 
Inc. ay abala rin sa paggawa ng mga 
konstruksiyon at pangangasiwa at 
pamumuhunan ng mga power plant.

John Gokongwei Jr.

Umabot ang kita niya sa 680 milyong dolyar 
noong 2008. Ang kaniyang mga ari-arian 
ay iba-iba gaya ng; pananalapi, kemikal 
na galing sa petrolyo, pagpapalipad 
ng eroplano tulad ng Cebu Pacific 
Air, telekomunikasyon tulad ng Digital 
Communications Philippines, pagpapalaki 
ng mga baboy, tulad ng Universal Robina 
Corporation, at pagnenegosyo sa lupa 
tulad ng Robinson’s Land.

Tony Tan Caktiong

Noong 1975, napagpasiyahan ni Tony 
at ng kaniyang mga kapatid na lalaki 
na magtayo ng isang ice cream parlor 
hanggang ito’y lumago at nabuo ang 
pinakamalaking kainan sa bansa. Ito ang 
Jollibee.
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Manny Villar

Siya’y nagsimula sa kapital na Php10,000  
na ginamit sa pagpapatayo ng isang 
maliit na negosyong pangkonstruksiyon 
na kinalaunan ay lumaki at naging isang 
malawakang proyektong pabahay.

Henry Sy

Hawak niya ang ilan sa  mga nangungunang 
bangko sa bansa: ang Banco de Oro 
at China Banking Corporation. Siya rin 
ang kinilalang pinakamamayamang 
negosyante noong 2008 dahil sa 
paglaki ng kita ng mga bangko at ng SM 
supermalls na kaniyang pagmamay-ari.

DEPED 
Ayon kay Dr. Stephen Krauss, isang sikat na dermatologist 

sa Atlanta, dapat daw nating tandaan ang limang elemento ng 
tagumpay.

1. VISION – marapat na ating tukuyin kung ano ang gusto nating 
marating sa buhay.

2. ESTRATEHIYA – upang matupad natin ang ating pangarap sa 
buhay ay dapat na mayroon tayong malinaw na layunin at plano.

3. TIWALA SA SARILI – kailangang magkaroon ng tiwala sa sarili 
ng kakayahan. Dapat nating alamin ang magaganda nating 
katangian na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating 
pangarap sa buhay.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

25

4.  TIYAGA – “Kung may tiyaga, may nilaga.” Ito ang kasabihan 
na dapat nating tandaan. Ang mga pagkabigo natin sa buhay 
ay dapat hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob. 
Ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga dahil ito ang susi sa tagumpay.

5.  PAGTUTUWID SA PAGKAKAMALI – Kailangang matuto sa 
mga naging pagkakamali.

May mga maidaragdag ka bang elementong iyong natutuhan sa 
mga kuwentong iyong nabasa sa modyul na ito? Magbigay ng 
tatlo:

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

Punan ang dayagram ng mga pangalan ng entrepreneur o 
negosyanteng tinalakay. Isulat sa kuwaderno

 

  

     Entrepreneur Entrepreneur
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Hindi sagabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa 
buhay. Maaaring indibidwal o sama-samang pagkilos ang susi sa 
tagumpay. Ang tagumpay ay hindi batay sa suwerte kundi sa ilang  
hakbang na maaaring gawin ng indibidwal o grupo.  

A. Isulat sa papel ang titik ng wastong sagot.
1. Nagsimula ang National Bookstore sa isang barong-

barong, sa pamumuno ni __________.
a. Henry Sy   c.   Socorro Ramos
b. Andrew Tan  d.   Lucio Tan

2. Ang namamahala sa pinakamalaking kompanya sa 
konstrukisyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong 
kongkreto at mga gawaing elektrikal. Ang DMCI Holdings 
Inc. ay abala rin sa paggawa ng mga konstruksiyon, 
pangangasiwa at pamumuhunan ng mga power plant.
a. David Consunji  c.   Tony Tan Caktiong
b. Alfredo Yao   d.   Manny Villar

3. Sinasabing isa sa mga matagumpay na negosyante sa 
Pilipinas. Siya ang nagmamay-ari ng Hapee toothpaste. 
Ang kaniyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis 
ng ngipin ang naging susi sa kaniyang pagiging maunlad.
a. Manny Villar  c. Cecilio Pedro
b. Tony Tan Caktiong d. Socorro Ramos

4. Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation, 
ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain, inumin at 
iba pang produkto na may mga tanggapan pa sa China, 
Indonesia, Malaysia, Thailand, at Vietnam.
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a. David Consunji  c.   Henry Sy
b. Socorro Ramos  d.   Danding Cojuangco

5. Siya ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines na 
pangunahing paliparan sa bansa. Siya rin ang nasa likod 
ng Asia Brewery at Fortune Tobacco.
a. Danding Cojuangco  c.   Henry Sy
b. Lucio Tan   d.   Andrew Tan 

B. Paghambingin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang 
sagot sa kuwaderno.

Hanay A Hanay B
1. Danding Cojuangco A. Aklatan

2. Socorro Ramos B. Konstruksiyon at power plant

3. Lucio Tan C. Sa pananalapi, kemikal na 
galing sa petrolyo

4. Henry Sy D. Panlinis ng ngipin

5. David Consunji E. Pinakanangungunang bangko sa 
bansa

6. Tony Tan Caktiong F.  Juice 
7. Alfredo Yao G. Kainan hango sa Bee
8. Cecilio Pedro H. Produkto gawa sa karne

9. John Gokongwei Jr. I.  Pinakamalaking korporasyon ng 
pagkain

10. Lolita Hizon J. Pinakaunang kompanya ng 
eroplanoeroplano

Isabuhay ang natutuhan sa aralin. Kung ikaw ay isang 
entrepreneur, anong negosyo ang iyong sisimulan? Anong elemento 
ng tagumpay ang iyong isasaalang-alang at bakit? Gumawa ng 
talata at ihayag sa klase.
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