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GOAL (LAYUNIN)         Masuri ang kasalukuyang panahon gamit ang mga pamantayan ng 
mabuting lipunan ayon kay Padre Florentino sa nobelang El Filibusterismo 

ROLE (PAPEL)         Isa kang tagapagsalita para sa isang kumperensiya sa pagdiriwang ng 
ika-150 taong kaarawan ni Jose Rizal. 

AUDIENCE 
(MAMBABASA)         Mga eksperto ukol kay Rizal mula sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas 

SITUATION 
(SITWASYON) 

        Napili ka upang maging tagapagsalita sa isang pagtitipon na bahagi ng 
pagdiriwang sa kaarawan ni Rizal. 
 
        Naatasan ka ng mga tagapagdaos ng kumperensiya na magbigay ng 
talumpati upang itawid sa mga natitipon kung ano talaga ang nais sabihin ng 
tauhan ni Padre Florentino tungkol sa lipunan. 

PRODUCT 
(PRODUKTO) 

        Kailangan mong gumawa ng isang talumpating nagbibigay ng iyong 
opinyon at pagsusuri. Upang gawin ito, mahalagang maging mapagmatyag at 
mapagmasid ka sa mga nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. 
 
        Balikan ang mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at tumukoy ng 
pagkakataong naipakita na ng mga mamamayang Pilipino ang diwa ng mga 
kaisipan ni Padre Florentino ukol sa pagiging bansa at mamamayan.  
 
        Wawakasan mo ang iyong talumpati sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
rekomendasyon at paghamon sa mga natitipon na patuloy na isabuhay ang 
mga kaisipan ni Padre Florentino. Hinihingi ring gamitin mo ang mga pahayag 
ni Padre Florentino sa iyong pagbibigay ng rekomendasyon sa kung paano 
maaaring kumilos ang mga mamamayan bilang tugon sa tawag ng panahon at 
ng lipunan.  
 
        Mahalagang suportado ang iyong mga punto ng paliwanag at mga 
halimbawang sitwasyon na pamilyar sa mga kabataan ng kasalukuyang 
panahon. 
 
        Isang sanaysay ang ihahanda mo na siyang itatanghal mo sa 
kumperensiya.  
 
Short Bond Paper, 600-750 salita, Book Antiqua o Calibri, Size 11, 1” margins, 
double-spaced 

STANDARDS 
(PAMANTAYAN) 

Nilalaman: Mga Kaisipan mula kay Padre Florentino 
Nilalaman: Pagpapaliwanag ng pagtatapat sa Kasaysayan ng Pilipinas 

*larawan mula sa: http://www.redbubble.com/people/inoni/art/7033675-yes-or-no-the-path-to-
freedom.  Kinuha noong ika-7 ng Hunyo 2011 


