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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang _Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode
(ADM) Modyul para sa araling: Gamit ng mga Kaalaman sa Modernong Teknolohiya
sa Pag-unawa ng mga Konseptong Pangwika.

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.



Para sa mag-aaral:

Malugod na pagtanggap sa Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM)
Gamit ng mga Kaalaman sa Modernong Teknolohiya sa
Pag-unawa ng mga Konseptong Pangwika

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
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.



Alamin

Magandang araw muli sa iyo kaibigan.

May mga pagkakataon ba na sa pagbisita/pagpasok mo sa alinmang social

networking site ay nakababasa ka ng mga post na tungkol sa wika o alinman sa mga

konseptong pangwika? Naaalala mo pa ba ang ilan sa mga konseptong pangwika?

Maaari bang makapagbigay ka ng mga halimbawa nito? Batid mo rin ba na

ang bilingguwalismo at multilingguwalismo ay halimbawa rin ng mga konseptong

pangwika?

Marahil, may mga pagkakataon na nakabasa ka ng post patungkol sa

konseptong pangwika sa pagbisita mo sa alinmang social networking site o maaari

ring magmula sa mga sarili mong post. Kung hindi man ay tutulungan ka ng modyul

na ito na sadyang nakalaan para sa iyo.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pinakamahalagang kasanayan na:
Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google,
at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. F11EP – Ic – 30

Matapos maisagawa ang mga gawain sa modyul na ito ay inasahang makamit mo
ang mga sumusunod na layunin.

1. Natutukoy ang konseptong pangwika na bilingguwalismo at
multilingguwalismo.

2. Nagagamit ang mga kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa
ng mga konseptong pangwika.



Subukin

Bago tayo magpatuloy, sagutin mo muna ang sumusunod na katanungan. Isulat sa
iyong sagutang papel ang titik kalakip ang wastong sagot sa bawat bilang.

1. Ang sumusunod ay mga konseptong pangwika maliban sa isa. Ano ito?
a. wikang pambansa c. konsepto
b. bilingguwalismo d. wikang panturo

2. Alin sa sumusunod ang kabilang sa patakarang pangwika sa edukasyon?
1. wikang pambansa 3. bilingguwalismo
2. multilingguwalismo 4. wikang opisyal

a. 3 at 4 b. 2 at 3 c. 1 at 2 d. 1 at 4
3. Ang wikang Filipino ay ginagamit bilang?

a. wikang pambansa c. wikang panturo
b. wikang opisyal d. lahat ng nabanggit

4. Isinasaad sa patakarang multilingguwalismo ang paggamit ng wikang?
a. Ingles c. Filipino
b. Mother Tongue d. Ingles, Filipino, at Mother Tongue

5. Ang mga pahayag sa ibaba ay tama maliban sa isa. Ano ito?
a. Ang wikang Filipino at Ingles ay ang wikang pambansa, wikang

panturo, at wikang opisyal ng Pilipinas.
b. Ang bilingguwalismo at multilingguwalismo ay mga patakarang

pangwika sa edukasyon.
c. Ang vernakular ay tumutukoy sa wikang katutubo.
d. Ang mother tongue ay isa sa ginagamit sa kasalukuyan bilang

wikang panturo ayon sa patakarang multilingguwalismo.
6. Ano ang ibig sabihin ng konseptong bilingguwalismo?

a. kakayahan sa paggamit ng maraming wika
b. kakayahan sa paggamit ng dalawang wika
c. kakayahan sa paggamit ng iisang wika
d. Kakayahan sa paggamit ng wikang katutubo

7. Ang pagiging bilingguwal ng isang tao ay nangangahulugang
______________.

a. may kakayahang siyang gumamit/magsalita ng maraming wika
b. may kakayahan siyang gumamit/magsalita ng dalawang wika
c. may kakayahan siyang gumamit/magsalita ng wika
d. tawag sa dalawang wika

8. Maituturing na bilingguwal ang isang tao kung siya ay may pantay na
_______________ sa kasangkot na mga wika.

a. kaalaman b. kahusayan c. kabatiran d. kasipagan
9. Ano ang ibig sabihin ng konseptong multilingguwalismo?

a. kakayahan na makapagsalita ng higit sa dalawang wika
b. kakayahan na makapagsalita ng dalawang wika
c. kakayahan na makapagsalita ng isang wika
d. kakayahan na makapagsalita ng wika



10.Ang pagiging multilingguwal ng isang tao ay nangangahulugang
______________.

a. may kakayahan siyang magsalita ng isang wika
b. may kakayahan siyang magsalita ng dalawang wika
c. may kakayahan siyang magsalita ng maraming wika
d. may kakayahan siyang magsalita ng anumang wika

Para sa bilang 11-15
Ipagpalagay na ipinadala sa iyong social networking site ang

sumusunod na mensahe tungkol sa konseptong pangwika. Suriin ang mga ito
sa pamamagitan ng pag-unawa kung: (a) nagpapahayag ng damdamin; (b)
nagbibigay ng reaksiyon; o (c) nagbibigay ng karagdagang mga impormasyon.
Isulat sa sagutang papel ang titik na tutugon sa iyong sagot.
11.Sa UP pinagtibay ng dating Presidente Salvador P. Lopez ang tinaguriang

malayang bilingguwalismo. Paggamit ng Filipino bilang midyum ng
pagtuturo at ang sinumang estudyante sa UP ay makagagamit ng Ingles
at/o Filipino sa anumang asignatura/aralin. 

12.Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang pambansa upang
mapalaganap pa ito. 

13.Ang Filipino, Ingles at wikang kinagisnan ay mga wika ng pagkatuto ng
mga Pilipino.

14.Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo na ginagawa sa
Pilipinas ay magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles.

15.Wikang katutubo ang ginagamit na wikang panturo sa mga bansang tulad
ng Alemanya, Amerika, at Britanya.

Balikan

Anong alam mo?
Nasagot mo na ba ang bahaging Subukin? Nahirapan ka ba? Huwag mag-

alala dahil muli nating balikan ang iyong natutunan sa nakaraan at iugnay sa araling

ating tatalakayin.

Naalala mo pa ba ang ilan sa mga konseptong pangwika? Halina’t muli nating

balikan.

Ilan sa mga konseptong pangwika ay wika, wikang pambansa, wikang

panturo, at wikang opisyal.

Marami ka pang malalaman na mga konseptong pangwika na tulad ng

bilingguwalismo at multilingguwalismo sa pagtalakay natin ng aralin na ito.



Tuklasin

A. Basahin ang ilang pahayag tungkol sa damdamin, reaksiyon, at sariling
pahayag sa ilang konseptong pangwika na mula sa social networking site.
Pagkatapos, sagutin ang mga katanungan sa ibaba.

MINCA Batch 13@
Burado na ang Filipino sa kolehiyo PERO PWEDE PANG
MAIBALIK KUNG TAYO’Y MAGGIGIIT.

@may_santos
Tagalog… Pilipino… Filipino… Noon… Binago… Kasalukuyan…
Ahh, pinagmulang ng pambansang wika natin.

@mainefanatic

Bilingualismo? Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano nga ba? 

http://mothertongue-based.blogspot.com/
Paggamit nang magkakahiwalay sa pagtuturo ang Filipino at
Ingles. 

Bernardo@56
Go, go, go Filipino
Wika ng Pinoy

Mga Katanungan:

1. Tungkol saan angtinutukoy ng mga pahayag mula sa iba’t ibang social
networking site?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Nagpapahayag ba ito ng damdamin, reaksiyon, o karaniwang pahayag
lamang sa isang paksa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Madali bang maunawaan ang nilalaman ng mga ito?

http://mothertongue-based.blogspot.com/


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

B. Basahin Mo
Paano nagkaroon ng kaugnayan ang vernakular sa kasaysayan ng
edukasyong pangwika sa Pilipinas? Basahin ang bahagi ng talumpati ni Dr.
Emma S. Castillo na naging propesor sa Pamantasang Normal ng Pilipinas
(PNU).

Kahalagahan ng Vernakular sa Edukasyong Pangwika ng Pilipinas
ni Emma S. Castillo, PhD

Magmula pa noong panahon ng Espanyol, may kasaysayan na tayo
hinggil sa paggamit ng vernakular (Tagalog) bilang wikang panturo. Sa Butuan
City ay nagkaroon ng pag-aaral hinggil sa bisa ng katutubong wika bilang
wikang panturo.

Sa panahon naman ng Amerikano sa pamumuno ni Gov. George Butte
ay nakita niya ang kahalagahan ng paggamit ng vernakular ng kaniyang
nasasakupan. Aniya, higit na mabisa ang pamamalakad ng kahit sinong lider
kung ang mga nasasakupan ay maalam sa kanilang wikang vernakular. Ang
pagiging demokratiko, makabayan, at mahusay na mamamayan ay makakamit
nang maayos kung ito ay malinaw sa kanila. Kaya lamang ito’y hindi
naisakatuparan dahil ang mismong nasasakupan ay ninanais na gumamit ng
Ingles na hindi niya maisantabi dahil misyon niya ang maipalaganap ito.

Sa patakarang edukasyong bilingguwal na nasa unang kautusan ng
DECS Order No. 25, s. 1974, pinapayagan ang paggamit ng vernakular ngunit
wikang pantulong (auxiliary language) lamang kung kinakailangan at hindi
direktong wikang panturo. Ayon naman sa isinasaad ng “The 1987 Policy on
Bilingual Education” na isinulong noong Mayo 21, 1987 sa pamamagitan ng
DECS Order No. 52, s. 1987, pinapayagan nang magamit ang wika sa mga
rehiyon bilang opisyal na mga wikang pantulong, lalo na sa paglinang ng
tinatawag na pangunahing literasi.

Sa kabilang dako, may kautusang espesyal na para sa Filipino lamang.
Ito ay ang MEC Order No. 22, s. 1987. Sinasabi sa order na ito na base sa
resolusyon ng National Board of Education, may anim na unit sa Pilipino
(ngayon ay Filipino) sa antas tersarya.

Ang mga bansa na tulad ng Alemanya, Amerika, Britanya, at marami
pang progresibong bansa ang gumagamit ng “Mother Tongue” bilang wikang
panturo at ito marahil ang makapagpapaliwanag kung bakit nauuna sila sa
pag-aaral at pagkatuto. (Jose Buhain, June 4, 1997)

“Mabuting estratehiya ng pagtuturo ang gamit ng “Mother Tongue”
sapagkat epektibo ito sa proseso ng pag-aaral at pagkatuto.” (Bella Angara
Castillo, Manila Bulletin, July 18, 1997)

Higit na mabilis ang pagkatuto kung ang gagamitin ng mag-aaral ay
ang wikang kinagisnan niya.”

“Ang tunay na patakaran sa wika ay yaong naglalayong makamit ang
literasi at mataas na antas ng kasanayang matuto ng maraming wika. Ito ang
dapat na pangunahing layunin ng isang mabisang patakaran sa wika.” (Malaya,
February 24, 1992)

Narito ang ilang banyagang pananaw na pabor sa katutubong wika.



“Makabuluhang simulan ang pag-aaral ng bata sa wikang kaniyang
kinagisnan. Sa ganito, hindi siya mabibigla at makatutulong ang mga
magulang na gabayan ang kanilang anak sapagkat ang wika ng paaralan ay
wikang sinasalita rin nila.” (UNESCO).

“Ang nalinang nang “mother tongue” ay kritikal para sa paglinang
naman ng pag-iisip ng isang bata; mabisa rin itong tulay ng kaniyang pag-aaral
ng isang pangalawang wika,” (Tucker, 1997).

“Mabisang pantulong sa paglinang ng literasi ang wikang katutubo.”
(Krashen, 1996).

Salamat sa mga naunang pag-aaral at kaisipan; nakita ang
kahalagahan ng vernakular. Baka dahil sa paggamit nito ay naging mas
magaling ang sistema ng edukasyon, yaong gumagamit ng vernakular para
maging madali ang pagkakamit ng literasi at nang sa gayon ay malinang na
mabuti ang mapanuring pag-iisip ng ating mga mag-aaral.

-Mula sa Talisik (Opisyal na Jornal ng Sentro ng Kahusayan
sa Filipino ng Pamantasang Normal ng Pilipinas) Setyembre 2001-

Suriin

Pagpapalawak ng Talasalitaan:

Ayon sa binasang bahagi ng talumpati, paano binigyan ng kahulugan ang

salitang vernakular? Gawin mo ito sa pamamagitan ng web. Isulat sa sagutang

papel ang mga sagot.

Vernakular



Pag-unawa:

Itala ang mga pangyayaring binanggit sa binasang talumpati kaugnay ng

bilingguwalismo at multilingguwalismo na nangyari pa rin sa lipunang Pilipino sa

kasalukuyan. Magbigay ng patunay. Gawing gabay ang inihandang halimbawa sa

unang hanay. Gawin sa sagutang papel.

Pangyayari Patunay

 Magmula pa noong Panahon ng

Espanyol, may kasaysayan na tayo

hinggil sa paggamit ng vernakular

(Tagalog) bilang wikang panturo sa

mga paaralan. Sa Butuan City ay

nagkaroon ng pag-aaral hinggil sa

bisa ng katutubong wika bilang wikang

panturo.

 Pagpapatunay ng MTB-MLE sa

kurikulum sa kasalukuyan (K-12) mula

Kindergarten hanggang Baitang 3



Nasagot mo ba ang mga tanong nang maayos? Ito ay isang paraan upang

malaman natin kung naunawaan mo ang iyong binasang talumpati.

Ating Alamin:
Sa binasa mong talumpati ay natukoy mo ang kahalagahan ng vernakular sa

pagtuturo at pagkatuto. Nabanggit din ang patakarang pang-edukasyon na

bilingguwal. Ang bilingguwalismo at multilingguwalismo ay mga patakarang

pangwika sa edukasyon. Gusto mo bang malaman ang kahulugan ng mga

konseptong pangwika na ito at ang mga kasangkot na wika sa mga patakarang ito?

Tunghayan sa bawat kahon ang ilang impormasyon tungkol sa

bilingguwalismo at multilingguwalismo. Bakit maihahanay ang mga ito bilang

konseptong pangwika?

BILINGGUWALISMO MULTILINGGUWALISMO

Nagtatakda na Ingles ang

gagamitin bilang wikang panturo sa

asignaturang Agham at Matematika

at wikang Filipino sa lahat ng iba

pang asignatura sa mababa at

mataas na paaralan.

Ang Edukasyong Bilingguwal

ay nangangahulugan ng

magkahiwalay na paggamit ng

Filipino at Ingles bilang mga midyum

ng pagtuturo sa mga tiyak na

asignatura. Dapat masunod ang

magkahiwalay na paggamit ng

Filipino at Ingles sa pagtuturo.

Dapat na matamo ang

kahusayan sa pagbasa sa mga

wikang panrehiyon, sa Filipino at

Ingles nang yugto-yugto. Sa mga

lugar na hindi sinasalita ang

Tagalog, maaaring iturong pasalita

ang Filipino.

Paggamit ng maraming wika ang

multilingguwalismo. Ito ang pinaiiral

na patakarang pangwika sa

edukasyon sa bansa sa kasalukuyan

kung saan, ang mother tongue,

Filipino, at Ingles ay ginagamit na

midyum sa pagtuturo. Nagiging

laganap na ang eksposyur ng isang

indibidwal sa maraming wika. Sa

paggamit nito, maaaring may

positibong epekto ito sa tao.

Nagkaroon ng isang pag-aaral tungkol

sa paggamit ng maraming wika.

Nakita sa nasabing pag-aaral na ang

kakayahan upang gamitin ang isang

wika ay nagdudulot ng magandang

bentahe sa isang indibidwal.



KAUTUSANG PANGKAGAWARAN BLG. 52, S. 1987
Atas Tagapagpaganap Blg. 335 na nag-aatas sa lahat ng ng mga kagawaran,

kawanihan, opisina, ahensiya, at pamahalaan na gamitin ang Filipino sa opisyal na

mga transaksiyon, komunikasyon at korespondensiya.

KAUTUSANG PANGKAGAWARAN BLG. 74, S. 2009
Institusyonalisasyon ng Mother Tongue-Based Multilingguwal na Edukasyon

(MTB_MLE).

Ngayon naman ay pag-usapan natin ang Paggamit ng Modernong
Teknolohiya sa Pag-unawa sa mga Konseptong Pangwika.

Malawak ang nagagawa ng pakikipagkomunikasyon anumang pamaraan ang

gamitin maiparating lang ang mensahe makaluma man o makabago ito.

Sa kasalukuyan, mabilis ang impluwensiya ng teknolohiya sa komunikasyon.

Nariyan ang iba’t ibang social networking sites tulad ng Facebook, Twitter, at iba pa

na nagiging daluyan upang magpahayag, maibigay ang damdamin, maiparating ang

reaksiyon, at iba pa sa isang mahalagang paksa o isyung panlipunan at pang-

edukasyon.

Nagiging daan ang modernong teknolohiya upang unawain ang mga paksang

mahahalaga tulad ng konseptong pangwika. Mababasa sa e-mail, social networking

sites, blog, at iba pa ang mga impormasyon tungkol sa wika, wikang pambansa,

wikang panturo, bilingguwalismo, multilingguwalismo, at iba pa.



Pagyamanin

A. Pagsasanay 1: Gamit ang teknik na Sight Memorization, bigyang-

kahulugan ang salitang: Kautusang Pangkagawaran, Bilingguwalismo, at

Multilingguwalismo. Gawing gabay ang mga tanong sa bawat kahon.

Tandaan din ang inisyal ng bawat salita. Isulat ang mga sagot sa sagutang

papel.

1.

2.

3.

B. Pagsasanay 2: Pumili ng isang ng social networking site na madalas

gamitin upang magpadala ng mga mensahe o pahayag sa mga kaklase.

Padalhan sila ng paglalagom ng mga impormasyon kung paano

naunawaan ang tungkol sa mga konseptong pangwika na bilingguwalismo

at multilingguwalismo. Isulat sa sagutang papel ang ipadadalang mensahe.

Kumusta ka na? Nasagot mo ba ang mga pagsasanay? Mainam na

sundan mo lamang ang mga gawain upang lalo mong maunawaan ang ating

aralin.

KAUTUSANG PANGKAGAWARAN (KP)
 Ano ang KP? Ipaliwanag.
 Para saan ang KP?
 Iugnay ang KP sa iba pang batas pangwika.

BILINGGUWALISMO (B)
 Ano ang B? Ipaliwanag.
 Paano nagkaroon ng B sa Pilipinas?
 Para saan ang B?

MULTILINGGUWALISMO (M)
 Ano ang M? Ipaliwanag.
 Paano nagkaroon ng M?
 Magkaugnay ba ang M at B? Ipaliwanag.



Isaisip

A. Ipagpalagay na ang kasunod na mga impormasyon ay ipinadala sa iyong

social networking site. Suriin ang pagkakaugnay ng mga terminong

Filipino, Ingles, at wikang kinagisnan sa natalakay na paksa tungkol sa

konseptong pangwika na bilingguwalismo at multilingguwalismo. Like,

Comment, o Share ba ang pipiliin mo?

Ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin nang maluwag

sa kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika—na ang ibig sabihin,

dapat tayong mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan.

Ang pambansang polisiya ay dapat tingnan kung paano mapauunlad

ang literasi sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang

magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito.

Sagot:

Like. Comment. Share

B. Bakit mahalaga ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook,

google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika? Paano

magagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa sa

mga konseptong pangwika? Sagutin sa pamamagitan ng pagpupuno sa

mga patlang upang mabuo ang diwa ng pahayag na nakapaloob sa kahon

ng pagpipilian.

Sa kasalukuyan, sa __________ na halos umiikot ang buhay ng

kabataang mag-aaral kaya’t mabilis silang nakakakuha ng impormasyon

upang maunawaan pang lalo ang mga __________. Sa iba’t ibang

nababasa nila, nagagawa nilang suriin ang pag-ugnay-ugnay ng mga

___________ kaya’t nagagawa nilang kunin ang mga impormasyong



dapat kaugnay ng nasabing paksa. Sa dami ng gumagamit nito, maraming

ideya o mga impormasyon ang __________. Ipinahahayag ito nang ayon

sa kaalaman, damdamin, at obserbasyon na malaya namang naibabahagi

sa nasabing tsanel ng komunikasyon, ang __________. Masusuri ang

pagiging komprehensibo ng mga impormasyon.

Kahon ng Pagpipilian

Isagawa

Matapos mong sagutan ang lahat ng mga gawain ay handa ka na bang

bumuo ng sariling mong kaalaman?

Sa pamamagitan ng Venn Diagram, ilahad mo ang pagkakatulad at

pagkakaiba ng bilingguwalismo at multilingguwalismo bilang konseptong

pangwika. Gawin ito sa sagutang papel.

Bilingguwalismo Multilingguwalismo

Pagkakatulad

social networking site mababasa

komunikasyon konseptong pangwika

ideya teknolohiya



Tayahin

Binabati kita sa iyong kagalingan sa pagsunod sa mga panuto at
sa pagsasagawa ng lahat ng gawain. Upang lubos mong maunawaan ang
ating aralin ay sagutin mo ang sumusunod na katanungan. Isulat ang
iyong sagot sa sagutang papel.

1. Ano ang ang ibig sabihin ng konseptong bilingguwalismo?
a. kakayahan sa paggamit ng maraming wika
b. kakayahan sa paggamit ng dalawang wika
c. kakayahan sa paggamit ng wika
d. tawag sa wika

2. Ano ang ibig sabihin ng konseptong multilingguwalismo?
a. kakayahan na makapagsalita ng higit sa dalawang wika
b. kakayahan na makapagsalita ng dalawang wika
c. kakayahan na makapagsalita ng isang wika
d. kakayahan na makapagsalita ng wika

3. Ano ang ipinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon sa kasalukuyan?
a. bilingguwalismo
b. multilingguwalismo
c. MTB- MLE
d. konseptong pangwika

4. Ang mga pahayag sa ibaba ay tumutukoy sa bilingguwalismo maliban sa
isa. Ano ito?

a. isa sa mga patakarang pangwika sa edukasyon
b. tumutukoy sa dalawang wika
c. tumutukoy sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo
d. paggamit ng Ingles at Filipino bilang panturo sa iba’t ibang

magkahiwalay na asignatura
5. Ang mga pahayag naman sa ibaba ay tumutukoy sa multilingguwalismo
maliban sa isa. Ano ang hindi kabilang?

a. tumutukoy sa dalawang wika
b. tumutukoy sa maraming wika
c. paggamit ng Ingles, Filipino, at mother tongue sa pagtuturo
d. ang ipinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon sa kasalukuyan

6. Sa patakarang bilingguwalismo, ang gagamitin bilang wikang panturo sa
asignaturang Agham at Matematika sa mababa at mataas na paaralan ay
________________.

a. Filipino b. Ingles c. Filipino at Ingles d. Mother tongue
7. Ang wika/mga wikang kasangkot sa multilingguwalismo ay __________.

a. Filipino c. Ingles
b. Filipino at Ingles d. Filipino, Ingles, at Mother tongue



8. Ano ang nagtatakda ng panuntunan ng pagpapaunlad ng Patakaran sa
Edukasyong Bilingguwal?

a. Kautusang Pangkagawaran Blg. 25, s. 1974
b. Kautusang Pangkagawaran Blg. 74, s. 2009
c. Kautusang Pangkagawaran Blg. 52, s. 1987
d. Atas Tagapagpaganap Blg. 335

9. Anong banyagang pananaw ang nagsasabing “Makabuluhang simulan ang
pag-aaral ng bata sa wikang kaniyang kinagisnan.” na nakapaloob sa
talumpati ni Emma S. Castillo na pinamagataang “Kahalagahan ng
Vernakular sa Edukasyong Pangwika ng Pilipinas”?

a. UNESCO b. Tucker (1997) c. Krashen (1996) d. Christian (1997)
10. Ito ay nagiging daluyan upang magpahayag, maibigay ang damdamin,
maiparating ang reaksiyon, at iba pang paksa o isyung panlipunan at pang-
edukasyon.

a. social networking sites b. Facebook
c. Twitter d. Instagram

11. Ipagpalagay na ang mga mensaheng ito ay ipinadala sa iyong social
networking site. Alin sa mga mensaheng ito ang mali?

a. Ang bilingguwalismo na ginagawa sa Pilipinas ay magkahiwalay na
gamit ng Filipino at Ingles.

b. Multilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng maraming wika
c. Ipinagmamalaki ko na isa akong Pilipino at ang wika ko ay Pilipino!
d. DepEd Order No. 74, s. 2009 ang nag-iinstitutionalize ng MTB-MLE na

ipinatutupad na ngayon sa ating bansa.
12. Ang sumusunod na mensahe sa social networking site ay nagpapahayag

ng damdamin maliban sa _________.
a. Palagay ko, dapat lang na may wikang pambansa ang isang bansa

tulad ng Pinas!
b. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo ay

magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles.
c. Paiba-iba ang wikang panturo, nakalilito, gumising ang kinauukulan,

“Hoy gising!”
d. Nakakalungkot kung mawawala na ang Filipino bilang kurso sa

kolehiyo, ‘di ba paglabag ito sa Art. XIV—Sek. 6 ng Saligang-Batas ng
ating bansa?

13. Alin sa sumusunod na mensahe sa social networking site ang nagbibigay
naman ng reaksiyon?

1. DepEd Order No. 74, s. 2009 ang nag-iinstitutionalize ng MTB-MLE
na ipinatutupad na ngayon sa ating bansa.

2. Masaya ako dahil nalaman ko na ang bilingguwalismo ay
magkahiwalay na gamit ng Filipino at Ingles.
3. Palagay ko, dapat lang na may wikang pambansa ang isang bansa
tulad ng Pinas!
4. Dapat mahusay ang mga magtuturo ng wikang pambansa upang
mapalaganap pa ito.

a. 1 at 3 b. 2 at 4 c. 3 at 4 d. 1 at 2



14. Alin sa sumusunod na mensahe sa social networking site ang nagbibigay
ng karagdagang impormasyon at hindi ng reaksiyon?

a. Ayon sa pag-aaral, mas matututo ang bata kapag ginagamit ang
kaniyang katutubong wika. Korek ito!

b. DepEd Order No. 74, s. 2009 ang nag-iinstitutionalize ng MTB-MLE na
ipinatutupad na ngayon sa ating bansa.

c. Nakalulungkot kung mawawala na ang Filipino bilang kurso sa kolehiyo,
‘di ba paglabag ito sa Art. XIV—Sek. 6 ng Saligang-Batas ng ating
bansa?

d. Multilingguwalismo? Paggamit lang ‘yan ng maraming wika
15. Ang pahayag na, “Bilingguwalismo? Hindi ba Taglish o Engalog ito? Ano
nga ba?” ay ______________.

a. nagpapahayag ng damdamin
b. nagbibigay ng reaksiyon
c. nagbibigay ng karagdagang impormasyon
d. wala sa mga nabanggit

Karagdagang Gawain

Dahil nagawa mo ang lahat ng mga gawain at lubusan mong
naunawaan ang ating aralin ay bibigyan kita ng karagdagang gawain na
siyang magpapamalas ng iyong kahusayan sa pagsulat at paglikha.

Magsagawa ka ng pananaliksik tungkol sa sumusumod na Patakarang
Bilingguwal sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas at Multilingguwal na
Edukasyon sa ating bansa. I-post sa alinmang social networking site ang
isinagawang pananaliksik. Huwag kaligtaang isama ang pinagkunan ng
impormasyon.

1. Patakarang Bilingguwal ng 1974
2. Patakarang Bilingguwal ng 1987
3. Multilingguwal na Edukasyon ng 1960
4. Multilingguwal na Edukasyon ng 200



Susi sa Pagwawasto

Sanggunian

Aklat:

 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Jocson, M.O.
Vibal Group, Inc. 1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City . 2016

 Pluma- Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino; Mga Rubric Para sa mga
Gawaing Pangkasanayan; Phoenix Publishing House Incorporation, Quezon
City, 2000

Subukin

1.d9.a
2.c10.b
3.d11.a
4.d12.b
5.c13.a
6.c14.c
7.b15.d
8.c
9.D

Tayahin

1.B
2.A
3.B
4.C
5.A
6.B
7.D
8.C
9.A
10.A
11.C
12.C
13.C
14.B
15.B



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.

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:

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
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