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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 11/12 ng Alternative Delivery 

Mode (ADM) Modyul para sa araling  Pagsulat ng Akademikong Sulatin: Posisyong 

Papel ! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-

aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at 

itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 

. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa  Filipino 12  ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul 

ukol sa Pagsulat ng Akademikong Sulatin: Posisyong Papel ! 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin 

nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. 

Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin 

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subikin 

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul.  

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 

 
Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 
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pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman 

o kasanayan sa tunay na sitwasyon o 

realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

 
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Alamin 

 

Ano ang napapaloob sa Modyul na ito? 

       Pagbati! 

Isa sa mga kasanayan na dapat mahubog sa iyo ay ang kakayahang 

manindigan sa desisyong iyong ginawa o prinsipyo at katotohanang iyong 

pinanghahawakan at maisasagawa mo ito kung may kakayahan kang 

mangatwiran sa panig na iyong napili sa pamamagitan ng paglalatag ng 

matitibay na ebidensya. 

Sa modyul na ito ay iyong matututuhan ang pagsulat ng isang 

posisyong papel na may batayang pananaliksik ayon sa paksa nito. 

Ang modyul din ito ay nakapokus sa pinakamahalagang kasanayan 

na: 

*Nakabubuo ng sulating may batayang pananaliksik ayon sa  

pangangailangan. CS_FA11/12PU-0p-r-95 

 

Kaya matapos na maisagawa ang mga inihandang gawain sa modyul 

na ito, ikaw ay inaasahang: 

*Makatutukoy ng mga dapat tandaan sa pagsulat ng sulating  

  nangangatwiran. 

*Makasusulat ng isang organisado at nakapanghihikayat na  

  posisyong papel. 

*Makasusulat ng isang posisyong papel na may batayang       

   pananaliksik ayon sa paksa nito. 

 

Tandaan na mahalagang ang taong nangangatwiran ay may sapat na 

kaalaman tungkol sa paksang pangangatwiranan.  

Maligayang pagtuklas at pagsulat! 
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Ang unang bahaging ito ng modyul ay isang pagsasanay upang 

masubok ang iyong paunang kaalaman sa paksa ng modyul na ito. 

Maniwala ka sa iyong sarili. Makakayanan mong masagot ang mga 

gawain sa ibaba.  

Panuto: Iguhit ang hugis-puso  bago ang pangungusap kung sa tingin 

mo ito ay wasto at bilog         naman kung  ang pahayag ay di-wasto. 

 
______1. Dapat na may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran      

    upang makapanghikayat ng mambabasa. 

______2. Ang pagsusulat ng posisyong papel ay isang agham na  

    kinapapalooban ng mga katibayang nakalap sa pamamagitan ng 

    pananaliksik. 

______3. Huwag pumili ng paksang gagamitin na malapit sa iyong puso     

     upang maiwasan ang pagiging subhetibo. 

______4. Maaaring gamitin bilang sanligan ng paliwanag ang mga pananaw  

         ng mga taong eksperto sa larangang iyong tinatalakay. 

______5. Hindi na kailangang gumawa ng balangkas bago isulat ang  

posisyong papel kung ikaw ay sigurado na sa iyong mga nakalap       

na datos. 

______6. Nakabatay sa pananaw at paniniwala ng isang tao ang mga  

    katunayan o facts. 

______7. Ang pagbibigay ng opinyon ng isang taong may awtoridad o  

         kaalaman hinggil sa paksa ay nakapagpapatatag ng  

    pangangatwiran. 

______8. Sa paglalahad ng paksa ay kailangang magbigay ng maikling  

    paunang paliwanag tungkol sa paksa at kahalagahan nito. 

______9. Nauuri sa dalawa ang mga ebidensyang magagamit sa  

    pangangatwiran. Ito ay ang katunayan at mga opinyon. 

______10.Ang pangangatwiran ay hindi maaaring maikonsider na  

              pakikipagtalo o argumentsayon tungkol sa isang paksa. 

______11.Magsagawa ng panimulang pananaliksik hinggil sa napiling paksa. 

______12.Nararapat na may kaugnayan sa paksa ang katibayan upang  

     makapanghikayat sa mga mambabasa. 

______13.Ang pangangatwiran ay tinatawag ding argumentasyon o  

     pakikipagtalo hinggil sa isang paksa. 

______14.Ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw ng mga tao, mga ideyang  

nakasalig hindi sa katunayan kundi sa ipinalalagay lamang na 

totoo. 

______15. Tiyaking malinaw ang mga ilalahad na katwiran. 

 

Subukin 
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Modyul  

1 
Pagsulat ng Akademikong 
Sulatin: Posisyong Papel 

Sa pangangatwiran, mahalaga na ang tao ay may sapat na kaalaman tungkol sa 

paksang pangangatwiranan. Kailangang maibatay ang katwiran sa katotohanan 

upang ito’y makahikayat at makaakit nang hindi pinipilit ang mga mambabasa o 

ang mga tagapakinig. Kaya mahalagang mahubog ang iyong kasanayan sa 

pangangatwiran sa pamamagitan na rin ng pagsulat ng posisyong papel. 

 

Balikan 

Ano nang alam mo? 

Mahalagang malaman muna natin ang iyong pag-unawa sa 
nakaraang aralin. Kailangang matiyak na naintindihan mo muna ito bago 
tayo magpatuloy sa susunod na aralin. 

Panuto: Ilagay sa gitna ng bulaklak ang kahulugan ng agenda. Sa bawat 
talulot naman nito ay ang iba’t ibang katangian at kahalagahan ng agenda. 
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Mga Tala para sa Guro 

 

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral upang 

lubusang matuto at maunawaan ang pinakamahalagang layunin ng 

pampagkatuto. Naglalaman din ito ng mga gawain at pagsasanay upang 

malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral. 

 

 
 

‘ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Kumusta? Nahirapan ka ba sa pagsagot sa unang bahagi ng modyul 

na ito? Kung hindi mo pa lubos na nauunawaan ang nakaraang aralin ay 
maaari mo itong balikang muli at basahin. Huwag kang mag-aalala sapagkat 

ang modyul na ito ay tutulungan ka! 
 

Gawain 1: Buuin mo! 
 
A. Buuin ang isang concept map sa ibaba sa pamamagitan ng 

pagbabahagi ng iyong nalalaman tungkol sa sining ng 
pangangatwiran. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tuklasin 

Pangangatwiran 
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B. May alam ka ba tungkol sa posisyong papel? Buuin mo ngayon ang 

isang concept map sa ibaba gamit ang mga impormasyong alam mo 

na tungkol sa posisyong papel. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nagamit mo ba sa bahaging ito ang mga dati mo nang alam? 

Mahalagang matandaan ang mga natututuhan dahil ito’y magagamit mo sa 

ibang gawaing ipagagagwa sa’yo. 

 

 

 

 

 

 

Posisyong Papel 
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Naibigay mo ba ang mga impormasyong hinihingi sa naunang 
pagsubok? Para mas lalo mong maunawaan kung ano ang posisyong papel, 

mga bahagi at kung paano ito isulat, magaling! dahil narito ka na ngayon sa 
bahaging ito ng modyul. Halina’t suriin natin ang talakayan sa panibagong 
aralin! 

 

Ating Alamin: 

Ano nga ba pangangatwiran? Ang posisyong papel?  

Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat nito? 

 Ang pangangatwiran ay tinatawag ding pakikipagtalo o 
argumentasyon na maaaring maiugnay bilang paglalahad ng mga dahilan 

upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng nakararami; 
pagtatakwil sa mali upang maipahayag ang katotohanan. 
 

Mga dapat isaalang-alang sa mabisang pangangatwiran: 

1. Alamin at unawaing mabuti ang paksang napili.  

2. Maging maliwanag at tiyak sa pagmamatuwid.  

3. Mayroong sapat na katwiran at katibayang magpapatunay. 

4. Ang mga katibayan at katwiran ay dapat na may kaugnayan sa paksa.  

5. Isaalang-alang ang katarungan at bukas na kaisipan sa 

pagpapahayag. 

6. Ang mga katwirang ilalahad ay dapat na mapagkakatiwalaan. 

 

Matapos matalakay ang pangangatwiran, ay talakayin naman natin ang 

posisyong papel upang matukoy natin ang kaugnayan ng dalawa. 

 

Ang ba ang posisyong papel? 

Ito ay kagaya ng debate na naglalayong ipakita ang katotohanan at 

katibayan ng isang tiyak na isyung kadalasan ay napapanahon at 

nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa karamihan depende sa 

persepsiyon ng mga tao. Layunin din nitong mahikayat ang madla na ang 

paniniwalaan ay katanggap-tanggap at may katotohanan. Isa rin itong 

agham na kinapapalooban ng mga katibayang kinalap sa pamamagitan ng 

pananaliksik. 

 

 

Suriin 



 

11 

Mga Hakbang sa Pagsulat ng Organisado at Nakapanghihikayat na 

Posisyong Papel 

1. Pumili ng paksa na malapit sa iyong puso at nakaaantig ng iyong 

interes. 

2. Magsagawa ng paunang pananaliksik tungkol sa napiling paksa 

upang malaman mo kung may sapat bang ebidensya na maaari mong 

magamit tungkol dito. 

3. Bumuo ng thesis statement na naglalahad ng pangunahin o sentrong   

ideya ng posisyong papel  na iyong gagawin. 

4. Subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong thesis statement o  

posisyon. 

5. Magpatuloy sa pangangalap ng mga kakailanganing ebidensya. 

 

         Mga uri ng sangguniang maaaring gamitin: 

 Talatinigan 

 Ensayklopedya 

 Handbooks 

 Aklat 

 ulat ng pamahalaan 

 dyornal na pang-akademiko 

 pahayagan 

 magasin 

 sangay ng pamahalaan at mga organisasyon/samahan  
 

 Dalawang uri ng ebidensya: 

  Mga Katunayan – ideyang tinatanggap na totoo dahil ang mga  

 katibayan nito ay nakabatay sa nakita, narinig, naamoy, nalasahan at  
 nadama. 

  Mga Opinyon- pananaw ng mga tao, mga ideyang nakasalig 
 hindi sa katunayan kundi sa ipinalalagay lamang na totoo. 

 

      6. Buuin ang balangkas ng posisyong papel pagkatapos ay maaari mo  

 nang isulat ang kabuuang sipi nito. Narito ang pormat na maaaring  

 gamitin. 

 

I. Panimula – paglalahad ng paksa, maikling pagpapaliwanag at 

kahalagahan nito. 
 

II. Paglalahad ng mga Argumentong Tumututol o Kumokontra 
(Counterargument) - paglalahad ng mga kailangang impormasyon para 
mapasubalian o mapatunayang mali ang mga counterargument na 

inilahad. 
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III. Paglalahad ng Iyong Posisyon o Pangangatwiran Tungkol sa Isyu - 
paglalahad ng iyong mga punto o posisyon gamit ang mga patunay  at 

ebidensya na hinango sa mapagkakatiwalaang sanggunian. 
 

IV. Kongklusyon – paglalahad muli ng iyong argumento at pagbibigay 
ng plano ng gawain na makatutulong sa pagpapabuti ng isyu. 

 
 
 Nakuha mo ba lahat ang dapat mong malaman tungkol sa 

pangangatwiran at posisyong papel? Kung hindi pa ay narito ang halimbawa 
ng isang posisyong papel. Basahin itong mabuti upang matukoy nang 

lubusan ang mga tinutukoy sa itaas. 
 

 
Posisyong Papel ng Kagawaran ng Filipinohiya 

ng PUP Hinggil sa Pagtatanggal ng Filipino 
sa mga Kolehiyo at Unibersidad 

 

 PANATILIHIN ANG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO: 
HUWAG PATAYIN ANG PAMBANSANG KARAPATAN NG WIKANG 

FILIPINO, MGA GURO NG FILIPINO, KABATAANG PILIPINO, AT 
MAMAMAYANG PILIPINO 

 
 Posisyong papel na nauukol sa CHED Memorandum Order No. 
20 Series of 2013 

 
Paninindigan ng Kagawaran ng Filipinohiya ng 

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP), Samahan ng mga 
Dalubguro sa Filipino (SADAFIL), Samahan ng mga Batang 

Edukador ng Wikang Filipino at mga Sining sa Pilipinas, PUP 
Sentro sa Malikhaing Pagsulat, at PUP Ugnayan ng Talino at 
Kagalingan 

 
   Peligrosong hakbang ang ginawa ng Komisyon sa Lalong Mataas 

na Edukasyon (CHED) nang alisin ang asignaturang Filipino sa 
inilabas nilang Memorandum Order Blg. 20 na may petsang Hunyo 28 

serye 2013. Bagaman sinasabi ng komisyong nabanggit na maaaring 
maituro sa Ingles o Filipino ang mga asignaturang binalangkas nila, 
bilang halimbawa ay ang Purposive Communication na nakapaloob sa 

nilikha nilang bagong kurikulum, nababatid namin na pag-aagaw-
agawan pa ito ng napakaraming guro sa Filipino at Ingles sa mga 

kolehiyo at unibersidad, at magdudulot pa ito ng hindi 
pagkakaunawaan, pagtatalo at ang masaklap pa’y aangkinin lamang 

ito ng mga Departamento ng Ingles sa mga unibersidad at kolehiyong 
mabuway ang Filipino dahil halata namang nakakiling ang Purposive 

Communication sa Ingles. Sa hakbang na ito, tila unti-unting 
nilulusaw ang mga natatag na Kagawaran/Departmento ng Filipino sa 
mga kolehiyo at unibersidad sa Pilipinas. Higit pa rito, maraming mga 

guro sa Filipino, partikular na sa PUP ang mawawalan ng trabaho at 
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mababawasan ng kita. Hindi pumapayag ang Kagawaran ng 
Filipinohiya ng PUP na mangyari ang mga bagay na ito. Sapagkat 

malinaw na isinasaad sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas Artikulo XIV, 
itinakda ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Kung 

susuriing mabuti ang CHED Memorandum, malinaw na lihis sa 
hangarin at konteksto ng Pangkalahatang Edukasyon ang 

pagtatanggal ng asignaturang Filipino dahil nakasaad sa pahina apat 
(4) ng memorandum ang ganito: "General education enables the 
Filipino to find and locate her/himself in the community and the world, 

take pride in and hopefully assert her/his identity and sense of 
community and nationhood amid the forces of globalization. As life 

becomes more complex, the necessity of appreciating the gifts of nature 
and addressing social problems in the general education program 

increasingly become more pressing." Hindi ba’t ang asignaturang 
Filipino ang pangunahing tiyak na tutugon sa hangarin at 

kontekstong isinasaad? Sapagkat ang mga asignaturang Filipino ay 
nakatuon sa pagtuklas at inobatibong pag-aaral hinggil sa 
kalinangang Pilipino (wika, kultura, at kabihasnan), nasa Filipino ang 

identidad ng mamamayan sa bansang Pilipinas, nasa Filipino ang 
diwang makabansa na makatutugon sa mga kahingiang panlipunan 

at makatutulong sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino, at 
makapag-aambag ng kalinangan at karunungan sa daigdig. Hindi ito 

simpleng maibibigay lamang ng mga asignaturang tila pira-pirasong 
kinopya sa dayuhang kaisipan na pilit binibigyan ng malaking 
puwang na kung tutuusi’y hindi naman makatuwiran. 

 
Sa pangunguna ng Kagawaran ng Filipinohiya ng Politeknikong 

Unibersidad ng Pilipinas (PUP) na tinaguriang "largest state university 
in the country" na binubuo ng humigit kumulang 70,000 na mga mag-

aaral na nagmula sa iba’t ibang panig ng bansa katuwang ang iba 
pang mga organisasyon ay metatag na naninindigan na panatilihin 

ang Filipino bilang asignatura sa Kurikulum ng Pangkalahatang 
Edukasyon sa kolehiyo. 
 

Sa halip na alisin, hindi ba’t nararapat na lalo pang patatagin 
ang disiplinang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo sa pamamagitan ng 

mga asignaturang Filipino na magiging pundasyon nito. Hindi ba’t 
paurong  na hakbang ng Pilipinas nang alisin ang asignaturang 

Filipino ng technical panel ng pangkalahatang edukasyon ng CHED 
na binuo lamang ng iilang mga tao at walang malinaw na 
konsultasyong isinagawa. Samantalang sa maraming unibersidad sa 

labas ng ating bansa ay pinatatag ang disiplinang Filipino gaya sa 
University of Hawaii at University of Michigan sa U.S.A, Osaka 

University at Tokyo University sa japan, St. Petersburg University at 
University of Moscow sa Russia.  

 
Ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas sa pangunguna ng 

Kagawaran ng Filipinohiya nito ay patuloy na nagsusulong ng 

kalinangang pangwika, pangliteratura, pangkultura, at pansining sa 
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pamamagitan ng mga pananaliksik at pagdaraos ng mga 
kumperensiya at talakayan sa Wikang Filipino sa iba’t ibang larangan. 

Taong 2013 nang hirangin ng CHED ang PUP Kagawaran ng 
Filipinohiya bilang Sentro ng Pagpapahusay ng Programang Filipino, 

bago pa ito, natamo na nito mula sa Accrediting Agency of Chartered 
Colleges and Universities in the Philippines (ACCUP) ang 

pinakamataas na akreditasyon (Antas 3) at kasalukuyang nakasalang 
sa internasyonalisasyon ang programang AB Filipinohiya na inihahain 
nito. Ginawaran na rin ito ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng 

Gawad Sagisag Quezon sa Pagpapaunlad ng Wikang Filipino. Bukod 
pa rito, ang mga batikang manunulat sa Filipino at dekalibreng guro 

sa Filipino sa bansa ay kabilang sa Kagawaran ng Filipinohiya ng 
PUP. Ngunit, ang lakas at pagsisikap ng mga 

Departamento/Kagawaran ng Filipino gaya ng sa PUP ay mawawalan 
ng kabuluhan kung sa bagong kurikulum na binalangkas ng CHED 
para sa kolehiyo ay tinanggalan ng kongkreto at malinaw na puwang 

ang disiplinang Filipino. Manghihina at malulusaw ang Wikang 
Filipino kung hindi tuloy-tuloy ang paglinang nito hanggang sa 

kolehiyo. Sa gaitong punto, muli’t muli naming igigiit ang karapatan 
ng Wikang Filipino bilang Wikang Pambansa na nakasaad sa 

Konstitusyon ng Pilipinas. 
 

Pangunahing gawain ng PUP Kagawaran ng Filipinohiya ay ang 

pagpapaunlad at pagpapaigting ng puwersa para huwag isantabi at 
tulyang mapanatili ang Filipino sa kolehiyo. Bilang hakbang, 

magsasagawa ito ng Pambansang Talakayan Ukol sa mga 
Pananaliksik Pangwika, Pangkultura, at Pansining sa Wikang Filipino 

na may temang "Mga Mananaliksik Bilang Pagtutol sa Pag-aalis ng 
Asignaturang Filipino sa Kolehiyo at ang Magiging Kalagayan ng mg 
Guro sa Filipino sa Hamon ng Programang K-12" kasabay ng 

Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa Agosto 28-30, 2014 
sa suporta ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining 

(NCCA) na kasasangkutan ng mga guro, mga mag-aaral, at mga 
mamamayang nagsusulong ng Filipino. 

 
Kikilos at kikilos ang PUP upang ipagtanggol ang Wikang 

Filipino. Maghahain ito ng mga mungkahing asignaturang Filipino sa 

pakikipag-ugnayan na rin ng iba’t ibang unibersidad at kolehiyo na 
maaaring tumugon sa mga inalis na asignaturang Filipino sa 

Kolehiyo.Kung hindi pa magbabago ang ihip ng hangin, at hindi pa rin 
matitiyak ng CHED ang malinaw na puwang ng asignaturang Filipino 

sa kurikulum ng kolehiyo hanggang sa Agosto, tiyak na gagawa ng 
malaking hakbang ang pinakamalaking pang-estadong unibersidad sa 
bansa sa pangunguna ng Kagawaran ng Filipinohiya nito para 

mapanatili ang asignaturang Filipino sa kurikulum ng kolehiyo. 
 

Umiiral sa realidad sa Pilipinas na ang Filipino ay wikang 
panlahat. Nandyan ito, umiiral at ginagamit sa araw-araw na 

pakikipagtalastasan ng mga Filipino. Mga Pilipino ang kusang 
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tumanggap nito bilang wikang pambansa at naging katangi-tangi ang 
tatag nito dahil ito ang identidad ng lipunang Pilipino. Mahalaga ang 

pagpapaunlad nito sa bawat Pilipino, kaya kung ihihiwalay sa mga 
mag-aaral ng kolehiyo sa Pilipinas ang patuloy nap ag-aaral ng 

Wikang Filipino, tinanggal natin ang identidad natin bilang Pilipino. 
Dahil kung ano ang wika mo, iyon ang identidad mo! 

 
Pinagtibay ngayong Hunyo 19, 2014 
 
Sanggunian:http://www.facebook.com/notes/kirt-cantarasegui/posisyong-papel-ng-kagawaran-ng-
filipino-ng-pup-hinggil-sa-pagtatanggal-ng/727134210658842 

 

Pag-unawa:  

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 

1. Bakit tinawag ang posisyong papel na isang agham na 

kinapapalooban ng mga katibayang kinalap sa pamamagitan ng 
pananaliksik? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Kung iyong susuriin ang halimbawang posisyong papel na  iyong 
binasa, ano ang masasabi mo sa bawat bahagi nito? Panimula; 
Paglalahad ng counterargument; Paglalahad ng iyong posisyon; 

Kongklusyon. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Masasabi mo bang epektibo at kapani-paniwala ang nasabing 

halimbawang posisyong papel na iyong binasa? Ibigay ang iyong 
sariling posisyon tungkol dito. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 Maraming ka bang nakuhang impormasyon? Huwag mag-alala 
 dahil lahat ng iyong natutuhan ay magagamit mo sa mga susunod na 
 gawain.  

Ngayon ay gawin mo naman ang isang malayang pagsasanay 

upang mapagtibay ang iyong pag-unawa sa paksang natalakay. 

 

Gawain 1:  

Suriin ang halimbawa ng posisyong papel na iyong binasa sa 

bahaging Suriin ng modyul na ito. Gamitin ang balangkas na RAPS sa 
pagsasanay na iyong gagawin. 

(READ) Pamagat ng Posisyong Papel 

 

 

(ABOUT) Paksa ng Posisyong Papel 

 

 

 

(POINT 1) Punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

(POINT 2) Punto 2 

(SUMMARY) Buod ng Posisyong Papel 

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 
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Gawain 2: 

 Maraming mga isyu ngayon ang nakaaapekto sa atin bilang mga 
mamamayang Pilipino. Magbigay ng tatlong isyu na sa tingin mo ay 

kailangang bigyang pansin. Pagkatapos ay ibigay ang iyong paninindigan sa 
mga isyung ito sa pamamagitan ng paglalahad ng mga punto.  

 

        Mga Isyu                                                Iyong Paninindigan                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 
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Lubos mo na bang nauunawaan ngayon ang aralin natin tungkol 
sa pangangatwiran at posisyong papel? Malapit na tayong matapos 

ngunit bago pa man tayo umabot sa dulo ay nais ko munang malaman 
kung ang aralin ba natin ay naiuugnay mo sa iyong pang-araw-araw 

na buhay. Isagawa ang susunod na gawain. 

 

Panuto: Gumawa ng isang dayalogo o argumento tungkol sa paksang 

"Kailangan kong magkaroon ng paninindigan dahil…." 

 

Mag-aaral 1: ____________________________________________________________  

               ___________________________________________________________  

              ___________________________________________________________  

Mag-aaral 2: __________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Mag-aaral 1: __________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Mag-aaral 2: __________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Mag-aaral 1: __________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Mag-aaral 2: __________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

 

     

 

Isaisip 
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Isagawa 

Kumusta? May kahirapan ba ang mga gawain sa modyul na ito? 
Mahirap man o madali ay binabati kita sapagkat ngayon ay nasa 

bahagi ka na ng modyul kung saan mailalapat mo na ang kasanayang 
iyong natutuhan. Kaya gawin mo na ang gawaing inihanda para sa 

iyo. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Ito ay may kasamang rubrik 
para sa sariling pagtataya. 

 
Panuto: Pumili ng isa sa mga isyu na iyong inilahad sa bahaging 

Pagyamin, Gawain 2 ng modyul na ito. Mula sa isyung ito ay 

ipahayag mo nang buong-buo ang iyong paninindigan sa 

pamamagitan ng pagsulat ng isang organisadong posisyong papel 

para maipakita na rin ang katotohanan at katibayan ng iyong 

pagmamatuwid at mahikayat ang mga mambabasa. Mas mainam na 

magsaliksik sa internet, mga aklat at iba pang sanggunian o kaya’y 

gumawa ng interbyu. 

 

Rubrik sa Pagsulat ng Posisyong Papel 

 

Pamantayan Iskor 

Nilalaman (20 pts) 

Makatotohanan at kapani-paniwala ang 

argumentong inilahad (may mga nailahad 
na sanggunian batay sa pananaliksik o 

interbyu) 

 

 

Organisasyon (10 pts) 

Organisado, malinaw at lohikal ang 
pagkakasunod-sunod ng mga ideya o 

impormasyon 

 

 Kaisahan (10pts) 

Magkakaugnay ang mga patunay sa 

paksang inilahad; may kaisahan ang mga 
punto at ebidensyang nakalap 

 

Wika at Gramatika (10pts) 

Maayos ang pagkakabuo ng mga 

pangungusap, tama ang baybay ng mga 
salita, wasto ang mga bantas na ginamit 

at gumagamit ng mga pahayag na 
nakapanghihikayat sa mambabasa. 

 

 
50 pts 
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Kumusta ang paggawa mo ng sariling posisyong papel? Nailapat 

mo ba lahat ng iyong natutuhang teknik at mga hakbang? Binabati kita 

sa iyong nagawang awtput! Ngayon ay narito ka na sa pagtitipon ng 

iyong natamong kaalaman. Binabati kita dahil hindi ka sumuko sa 

pagsagot sa mga gawaing inihanda sa iyo sa modyul na ito. Kaya, 

halina’t magpatuloy! 

 

Panuto: Gumuhit ng masayang mukha    pagkatapos ng pangungusap 

kung sa tingin mo ito ay wasto at malungkot na mukha   naman kung  

ang pahayag ay di wasto. 

 
1. Nakabatay sa pananaw at paniniwala ng isang tao ang mga katunayan o  

     facts. __________ 

2. Ang pagsusulat ng posisyong papel ay isang agham na kinapapalooban  

    ng mga katibayang nakalap sa pamamgitan ng pananaliksik. ________ 

3. Ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw ng mga tao, mga ideyang   

    nakasalig hindi sa katunayan kundi sa ipinalalagay lamang na totoo.____  

4. Nararapat na may kaugnayan sa paksa ang katibayan upang  

     makapanghikayat._______  

5. Ang pangangatwiran ay hindi maaaring maikonsider na pakikipagtalo o         

    argumentsayon tungkol sa isang paksa.________  

6. Ang pagbibigay ng opinyon ng isang taong may awtoridad o kaalaman  

    hinggil sa paksa ay nakapagpapatatag ng pangangatwiran.______  

7. Hindi na kailangang gumawa ng balangkas bago isulat ang posisyong  

    papel kung ikaw ay sigurado na sa iyong mga nakalap na datos.______  

8. Tiyaking malinaw ang mga ilalahad na katwiran. _______  

9. Dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang        

    makapanghikayat ng mambabasa._______  

10.Maaaring gamitin bilang sanligan ng paliwanag ang mga pananaw ng  

     mga taong eksperto sa larangang iyong tinatalakay._______  

11.Sa paglalahad ng paksa ay kailangang magbigay ng maikling paunang  

     paliwanag tungkol sa paksa at kahalagahan nito.______  

12.Magsagawa ng panimulang pananaliksik hinggil sa napiling paksa._____  

13.Nauuri sa dalawa ang mga ebidensyang magagamit sa pangangatwiran.       

     Ito ay ang katunayan at mga opinyon._____  

14. Huwag pumili ng paksang gagamitin na malapit sa iyong puso.______ 

15.Ang pangangatwiran ay tinatawag ding argumentasyon o pakikipagtalo  

     hinggil sa isang paksa._______ 

 

Tayahin 
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Karagdagang Gawain 

Ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa posisyong papel sa 

paggawa ng karagdagang gawain sa ibaba. 

 

Panuto: Pumili ng isang isyung may kaugnayan sa iyo bilang isang mag-

aaral sa SHS. Ilahad nang malinaw ang iyong pananaw tungkol dito sa 

pamamagitang ng isang posisyong papel. Isulat ito sa ibaba. Ang 

kaparehong rubric sa bahaging Isagawa ang gagamitin ng guro sa 

pagbibigay ng puntos. 
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Susi sa Pagwawasto 
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Sanggunian 
 

 

Filipino sa Piling Larang Akademik (Kagamitan ng Mag-aaral). Kagawaran ng 

Edukasyon. Republika ng Pilipinas 

Filipino sa Piling Larang Akademik: Patnubay ng Guro



 

 

PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

 

 

For inquiries or feedback, please write or call: 
 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 


