
Taga-pag-tanong (Taga-pag-usisa)

Bumubuo sila ng kanilang natural na pag-usisa. Kumuha 

ng mga ito ang mga kasanayan na kinakailangan upang 

magsagawa ng pagtatanong at pananaliksik at ipakita ang 

pagsasarili sa pag-aaral. Ang kanilang aktibong mga bisita 

sa pag-aaral at pag-ibig na ito ng pag-aaral ay matagal sa 

buong kanilang buhay.

Maalam

Sila galugarin ang mga konsepto, mga ideya at mga isyu 

na mayroon pandaigdigang kabuluhan. Sa paggawa nito, 

kumuha ng mga ito sa malalim na kaalaman at bumuo ng 

pag-unawa sa kabuuan ng isang malawak at balanseng 

hanay ng mga disiplina.

Palaisip

Mag-ehersisyo ang mga ito inisyatibo sa paglalapat ng mga 

kasanayan sa pag-iisip, panunuri at malikhaing upang 

makilala at lumapit sa kumplikadong mga problema, at 

gumawa ng sanhi, etikal na pagpapasya.

Taga-pagsalita (Taga-pagbalita)

Nauunawaan nila at ipahayag ang mga ideya at 

impormasyon, may pananalig at malikhain sa higit sa 

isang wika at sa iba't ibang mga paraan ng komunikasyon. 

Mabisa at maluwag sa loob, gumagana ang mga iyon sa 

pakikipagtulungan sa iba.

Ma-Prinsipyo

Kumikilos ito na may integridad at katapatan, na may 

isang malakas na kamalayan ng pagiging makatarungan, 

katarungan at paggalang sa mga karangalan ng 

indibidwal, grupo at komunidad. Nagsasagawa sila ng 

responsibilidad para sa kanilang sariling mga aksyon at sa 

mga kahihinatnan na samahan ang mga ito.

Maunawain Isip (Bukas Isip)

Nauunawaan nila at pinahahalagahan ang kanilang 

sariling kultura at personal na kasaysayan, at ay bukas sa 

mga pananaw, mga halaga at tradisyon ng iba pang mga 

indibidwal at mga komunidad.   Ang mga ito ay sanay na 

sa naghahangad at pagsusuri ng isang hanay ng mga 

punto ng kuro-kuro, at handang lumago mula sa 

karanasan.

Pag-aalaga (Mapangalaga)

Ipinapakita ang mga ito na makiramay, pakikiramay at 

paggalang patungo sa mga pangangailangan at 

damdamin ng iba. Ang mga ito ay isang personal na 

pangako sa serbisyo, at kumilos upang gumawa ng isang 

positibong pagkakaiba sa buhay ng iba at sa kapaligiran.

Mapagbasakali (Magsapalaran)

Lumalapit ang mga ito sa hindi pamilyar na sitwasyon at 

kawalan ng katiyakan na may tapang at pag-iintindi sa 

kinabukasan, at magkaroon ng kasarinlan ng espiritu 

upang siyasatin ang mga bagong tungkulin, mga ideya at 

mga diskarte. Ang mga ito ay matapang at bumigkas nang 

maliwanag sa pagtatanggol ng kanilang mga paniniwala

Balanse

Naiintindihan nila ang kahalagahan ng intelektwal na, 

pisikal at emosyonal na balanse upang makamit ang mga 

personal na mahusay na pagiging para sa kanilang sarili at 

sa iba.

Mapanimdim (Nagiisip)

Binibigyan at maingat na pagsasaalang-alang sa kanilang 

sariling pag-aaral at karanasan. May magagawa na tasahin 

at maunawaan ang kanilang mga lakas at limitasyon 

upang suportahan ang kanilang pag-aaral at personal na 

pag-unlad ang mga ito.
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