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GOAL (LAYUNIN) 

        Paano mo ilalarawan ang estado ng edukasyong ipinapakita sa El 
Fili?  Tingnan mo kung pasado ba o hindi sa pamantayan ng PAASCU ang 
pamantasang makikita sa nobela at (2) gumawa ka ng nararapat na 
rekomendasyon base sa mga datos na iyong nakalap ukol sa 
pamantasang iyon.  

ROLE (PAPEL) 

        Ang PAASCU ay isang organisasyong nagbibigay pagkilala sa mga 
paaralang may mataas na kalidad ng edukasyon.  Isa kang accreditor ng 
grupong ito na magsasagawa ng pagsusuri sa Pamantasan ng Santo 
Tomas. Gagamitin mo ang parehong pamantayan na ginagamit ng 
PAASCU para suriin ang mga paaralan sa kasalukuyan kagaya ng 
Paaralang Xavier. (para sa iba pang impormasyon tungkol sa PAASCU, 
tumingin sa: http://www.paascu.org.ph/home2010/?p=250) 

AUDIENCE 
(MAMBABASA) 

        Lupon ng mga kasama mong accreditors ang magbabasa ng iyong 
pagsusuri at rekomendasyon. 

SITUATION 
(SITWASYON) 

        Sa pagdiriwang ng ika-400 na taong anibersaryo ng pagkakatatag 
ng Pamantasan ng Santo Tomas, nais ng kasalukuyang administrasyon 
nito na magbalik-tanaw sa mga pagbabagong naganap sa pamantasan sa 
huling isandaang taon. Dahil dito, kinomisyon ng pamantasan ang 
PAASCU upang tasahin ang sistema ng edukasyon ng Pamantasan ng 
Santo Tomas noong panahon ng pagkakasakop sa Pilipinas upang 
magamit nila sa kasalukuyan ang datos na makakalap. 

PRODUCT 
(PRODUKTO) 

        Susulat ka ng isang sanaysay na nagsusuri sa klase ng edukasyong 
makikita sa pamantasang inilalarawan sa nobelang El Fili.  Ang iyong 
pagsusuri at rekomendasyon ay ituturing na opisyal na dokumento kaya 
inaasahang gawin mo ang mga sumusunod: 

• Pagsusuri sa Paaralan 
o Balikan ang kabanata 11-14 at pagtuunan ang mga 

sumusunod na aspekto ng pamantasan: Administrasyon, 
Kaguruan, Mag-aaral, Pagtuturo, at mga Laboratoryo; 

o Gamit ang opisyal na dokumento na ginamit ng PAASCU sa 
pagtatasa sa Paaralang Xavier, ilarawan at suriin ang mga 
aspektong binigyang-pansin; 

o Batay sa mga pagtatala na ginawa sa opisyal na 
dokumento, pagdesisyunan kung nakapasa o hindi ang 
eskwelahan sa pamantayan ng PAASCU. Patunayan ang 
iyong ginawang paghahatol. 

• Pagbibigay ng Rekomendasyon 
o Magbigay ng kaukulang rekomendasyon para sumulong o 

lalong sumulong ang kalidad ng edukasyon sa pamantasan. 
 
        Inaasahang makinilyado (typed/computerized) ito, double-spaced, 
sa maikling bond paper, na may font size 12, gamit ang font na 
Garamond, Times New Roman o Book Antiqua. 

STANDARDS 
(PAMANTAYAN) 

Mamarkahan ka bilang isang accreditor ayon sa mga sumusunod na 
pamantayan: 
 
Ideya at Organisasyon 
Paggamit ng Angkop na Tinig 
Paggamit ng Wika at Pagbuo ng mga Pangungusap 
 
Tingnan ang pagpapaliwanag ng mga ito sa mga susunod na pahina 


