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KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO 
 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng 
Aralin 1 

 

mga konseptong pangwika Mga Batayang Kaalaman sa Wika 

Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa -Ang Kahalagahan ng Wika 

sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan -Ang Wika bilang Lingua Franca 

 -Mga Kalikasan ng Wika 

Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa -Ilang Pang Kaalaman Tungkol sa 

mga napanood na sitwasyong pang Wika 

komunikasyon sa telebisyon (Halimbawa: Tonight  

with Arnold Clavio, State of the Nation, Mareng  

Winnie,Word of the Lourd 558  

(http://lourddeveyra.blogspot.com)  

Nakapagbibigay ng opinyon o pananaw 
Aralin 2 

 

kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa Kasaysayan at Pagkakabuo ng 

wikang Pambansa Wikang Pambansa 

Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari -Panahon ng Kastila. Rebolusyong 

/ kaganapan tungo sa pagkabuo at pag -unlad Pilipino, Amerikano, Hapon, 

ng Wikang Pambansa Pagsasarili, Kasalukuyan 

 -Tagalog bilang Batayan ng 

Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga Wikang Pambansa 

pangyayaring may kaugnayan sa pag -unlad ng -Ang Tagalog, Pilipino, at Filipino 

Wikang Pambansa -Ilang Mahahalagang Isyung 

 Pangwika 

 -Mga Pambansang Samahang 

 Pangwika 

Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa 
Aralin 3 

 

mga napakinggang pahayag mula sa mga Ang Register bilang Varayti ng Wika 

panayam at balita sa radyo at telebisyon  

Natutukoy ang iba’t ibang register at barayti ng  

wika na ginagamit sa iba’t ibang sitwasyon  

(Halimbawa: Medisina, Abogasya, Media, Social  

Media, Enhinyerya, Negosyo, at iba pa) sa  

pamamagitan ng pagtatala ng mga terminong  

ginamit sa mga larangang ito  



Nasusuri at naisasaalang -alang ang mga Aralin 4 
 

lingguwistiko at kultural na pagkakaiba -iba sa Heograpikal, Morpolohikal, at 

lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang Ponolohikal na Varayti ng Wika 

napanood  

Naipapaliwanag nang pasalita ang iba’t ibang 
Aralin 5 

 

dahilan, anyo, at pamaraan ng paggamit ng Mga Sitwasyong Pangwika sa 

wika sa iba’t ibang sitwasyon Pilipinas 

Nabibigyang kahulugan ang mga salitang -Ang Wikang Filipino sa Panahon ng 

ginamit sa talakayan Internasyonalisasyon at 

 Globalisasyon 

Nakapagsasaliksik ng mga halimbawang -Ang Wikang Filipino sa Lipunang 

sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa Filipino 

lipunan  

Nabibigyang kahulugan ang mga salitang 
Aralin 6 

 

ginamit sa talakayan Conative, Informative, at Labeling 

Natutukoy ang mga angkop na salita, 
sa Gamit ng Wika 

 

pangungusap ayon sa konteksto ng paksang  

napakinggan sa mga balita sa radyo at  

telebisyon  

Nabibigyang kahulugan ang mga salitang 
Aralin 7 

 

ginamit sa talakayan Phatic, Emotive, at Expressive na 

Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa 
Gamit ng Wika 

 

mga napakinggang pahayag mula sa mga  

panayam at balita sa radyo at telebisyon  

 Aralin 8 

Nasusuri ang mga pananaw ng iba’t ibang Gamit ng Wika sa Lipunan 

awtor sa isinulat na kasaysayan ng wika 
-Gamit ng Wika sa Panlipunang  

Nabibigyang kahulugan ang mga Pangangailangan at Konteksto 

komunikatibong gamit ng wika sa lipunan (Ayon Ayon kay Malinowski 

kay M. A. K. Halliday) -Gamit ng Wika Ayon sa 

 Sitwasyonal na Konteksto ng 

 Pagpapakahulugan Ayon kay Firth 

 -Gamit ng Wika sa Prinsipyo ng 

 Dulog sa Gamit Ayon kay M.A.K. 

 Haliday 
  

 Aralin 9 



Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang Kakayahang Lingguwistiko 

panayam tungkol sa aspektong kultural o  

lingguwistiko ng napiling komunidad  

Napipili ang angkop na mga salita at paraan ng 
Aralin 10 

 

paggamit nito sa mga usapan o talakayan Kakayahang Sosyolingguwistiko 

batay sa kausap, pinag -uusapan, lugar,  

panahon, layunin, at grupong kinabibilangan  

Nahihinuha ang layunin ng isang kausap batay 
Aralin 11 

 

sa paggamit ng mga salita at paraan ng Kakayahang Pragmatika 

pagsasalita 
-Berbal at Di-berbal na  

 Komunikasyon 

Nagagamit ang mga cohesive device sa 
Aralin 12 

 

pagpapaliwanag at pagbibigay halimbawa sa Kakayahang Diskorsal 

mga gamit ng wika sa lipunan  
 

 

Learning Resource:  

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino (Rex Publishing House) 

 

Time Allotment:  

1 synchronous & 3 asynchronous sessions (40 minutes each) per week 

 

Promotion & Retention:  

Short Quizzes - 20%  
Written Outputs - 35%  

Product & Performance Tasks- 45% 
 


