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GOAL (LAYUNIN) 

        Susulat ka ng isang papel na nagsasaad ng opinyon kung saan 
paghahambingin at pagtatambisin mo ang mga pag-aasal o ugali mula sa 
panahon ng Kastila na ipinakita sa El Fili at ang pag-aasal o ugali ng mga Pilipino 
sa kasalukuyan. 

ROLE (PAPEL)         Isa kang manunulat ng mga napapanahong opinyon sa isang pahayagang 
Filipino sa kasalukuyan  

AUDIENCE 
(MAMBABASA)         Mga Filipinong gumugunita sa ika-150 taong kaarawan ni Jose Rizal 

SITUATION 
(SITWASYON) 

        Hamon sa iyong maipakita sa iyong mga mambabasa na napapanahon at 
hindi pa rin nagmamaliw ang panawagan ng nobela ni Jose Rizal sa mga Pilipino 
kaya kailangan pa rin natin itong basahin. At upang higit na maipakitang ito ay 
napapanahon, pinili mong bumaling sa mga balita bilang repleksyon ng 
kasalukuyang kalagayan ng bansa. 

PRODUCT  
(PRODUKTO) 

        Inaasahan kang bumuo ng isang sanaysay na magpapakita ng 
pagkakapareho at pagkakaiba sa pagitan ng panahong ipinakita sa nobela at ng 
panahon natin ngayon kasama ang iyong opinion ukol dito. Isaalang-alang ang 
mga sumusunod: 

• Pumili ng isang balitang nagpapakita ng pag-aasal ng mga Pilipino sa 
ngayon 

• Ihambing ang pag-uugaling makikita sa balitang napili sa mga pag-aasal 
ng mga tao sa mga Kabanata 19-29 ng El Filibusterismo. 

• Gumamit ng mga tekstong patunay sa pagpapaliwanag at pagsusuri sa 
parehong akda.  

• Ipakita ang naging (o magiging) epekto sa lipunan ng mga pag-aasal 
para sa parehong panahon. 

• Magbigay ng sariling opinyon tungkol sa matutuklasan sa iyong 
pagsusuri. 

 
        Gagawin ito sa loob ng klase, isusulat sa short bond paper para sa regular 
class o ipopost sa inyong website bilang blog para sa One2One na klase.  
Ipapasa sa mismong araw na itinakda para sa gawain kasama ang sipi ng 
balitang napili mo. 
 
        Makinilyado (typed/computerized) ang gagawin mong sanaysay, may 500-
650 na salita, double-spaced, nasa maikling bond paper, na may font size 11, at 
gamit ang font na Calibri o Book Antiqua.   

STANDARDS 
(PAMANTAYAN) 

        Mamarkahan ang papel sa pamamagitan ng sumusunod na pamantayan: 
Nilalaman: 

Pagtukoy ng lihis na pag-aasal 
Pagtatapat ng mga pag-aasal  mula sa nobela sa balita  
Paghihinuha ng epekto ng mga pag-aasal na ito sa lipunan 
Pagbibigay ng iyong opinyon ukol sa pangyayari 

Wika at Organisasyon 
*larawan mula sa: http://www.head-fi.org/t/504690/screw-guitar-center 
 kinuha noong ika-13 ng Setyembre 2011 


