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Abstract:  Natiyak sa pag-aaral na ito na masuri ang mga epekto ng modular distance learning sa mga mag-aaral at magulang sa 

antas ng sekondarya sa lalawigan ng Magallanes. Deskriptib-analisis ang ginamit sa pananaliksik. Random sampling ang ginamit 

sa pagpili ng mga mag-aaral at magulang na kalahok. Gumamit ng tseklist para sa pagkuha ng mga datos na kinailangan sa pag-

aaral.  Nagsagawa rin ng pakikipanayam sa mga magulang at mag-aaral para sa ikatitibay ng datos. Inalisa, sinuri at binigyan ng 

interpretasyon sa tulong ng nararapat na estadistika tulad ng pagbilang, at pagrarango. 

Iba’t ibang positibo at negatibong epekto ang modular distance learning sa mga aspetong kalagayan ng mga mag-aaral at 

magulang. Marami ang positibo at negatibong naidulot ng modular distance learning sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pagtuturo 

ng magulang. Inirerekomendang mabigyang pansin ng Kagawaran ng edukasyon ang mga epekto ng modular distance learning sa 

pagkatuto at pagtuturo upang maibsan ang mga negatibong naging epekto nito sa pag-aaral ng mag-aaral at pagtuturo ng magulang. 

Bigyan ng karampatang aksyon/solusyon ang mga nabanggit na negatibong naidulot sa kasalukuyang pag-aaral. Magsagawa ng 

oryentasyon sa mga mag-aaral na pangungunahan ng pamunuan ng paaralan at kaguruan na makakatulong sa mga magulang at 

mag-aaral na lubusang maunawaan ang modular distance learning sa makabagong panahon. Bigyang pansin ang mga suliraning 

kinaharap ng mga mag-aaral at mga magulang sa modular learning sa pamaraang pag-alam sa kanilang mga karanansan upang 

mabigyang ng kasapatang aksyon. Hikayatin ang mag-aaral at magulang na maging bukas ang opinyon sa ibang sangay ng 

pamahalaan tulad halimbawa ng LGU (Local Government Unit) at Kagawaran ng Edukasyon upang magkaroon ng maayos na 

pang-unawa at malawak na kaisipan tungkol sa Modular Distance Learning. sistema ng pag-aaral sa new normal. Magkaroon pa ng 

mga susunod na pag-aaral sa mas lalong pagpapaigting ng pagnanais na pag-aralan ang epekto ng modular distance learning sa 

pagkatuto ng mga mag-aaral at pagtuturo ng magulang. 

 

Susing-salita: modular distance learning, epekto, pagkatuto, pagtuturo, aspetong pangkaisipan, aspetong pisikal. 

 

1. INTRODUKSYON 

Sa pagpasok ng pandemya, hindi maiaalis ang pangamba na dulot ng Covid-19. Naging sanhi ito ng pansamantalang paghinto ng 

mobilisasyong pandaigdigan lalo na sa usaping ekonomiya. Isa sa mga lubhang naapektuhan ay ang sektor ng edukasyon na kung 

saan ay napilitang isara at ihinto na muna ang pagsasagawa ng tradisyonal na pagtuturo. Mahigit isang bilyong estudyante sa 186 

na bansa ang naapektuhan dulot ng pandemyang ito (Gojo Cruz, 2022)1. Subalit parehong hindi nais ng lahat na ang mga mag-aaral 

ay matigil sa pag-aaral sa taong ito, gayundin ang mga guro.  

 

Dahil dito, ang Departamento ng Edukasyon (DepEd) ay naglabas ng opisyal na pahayag patungkol sa learning Continuity Plan o 

ang “Bagong Normal” na pag-aaral na ipinakita sa mga magulang at mga mag-aaral noong ika-5 ng Mayo, 2020. Samantala, ang 

Commission on High Education (CHED, 2020)2 ay naglabas din ng Memo Blg. 04 serye 2020, hinggil sa Guidelines and 

Implementation of Flexible Learning. Sa mga polisiyang ito, binigyang pansin ang mga alternatibong paraan upang ipagpatuloy 

ang edukasyon sa new normal (Acuzar et al., 2021)3.  

 

Lahat tayo nahihirapan sa sitwasyon ito, subalit ang pag-aaral o pagkatuto ay hindi dapat isawalang bahala. Karapatan ng mga 

kabataan na makapag-aral. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”. (DepEd Tayo, 2020)4 Kaya 

pinaniniwalaan na kahit anong hirap ng sitwasyon natin, marami namang paraan upang matugunan ang pag-aaral ng mga kabataan. 

Ang mahalaga ay hindi masasayang ang isang taon sa buhay ng mga mag–aaral. Upang matagumpayan ito kailangan magtulong-

tulong ang bawat isa.  
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Sa gitna ng pandemya, napatupad ang mas maiging pokus sa distance learning na siya namang pikit-matang tinanggap ng bawat 

estudyante. Ang distance learning ay isang paraan ng pag-aaral kung saan ay bino-broadcast ang mga lektura o ang mga klase ay 

isinasagawa ng pagsusulatan o sa internet, sa ganitong paraan ay hindi na kailangan pang pumunta ng estudyante sa paaralan o 

kolehiyo. (Stafford Global, Org. 2020)5. 

 

Ayon sa DepEd Learning Continuity Plan (2020), ang modular distance learning ay paggamit ng modyul na maaaring nakalimbag 

o digital na kopya ang ibibigay sa mag-aaral. Ang distance learning ang magiging susi upang ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga 

mag-aaral. Mayroong iba’t ibang uri ng distance learning. Ang mga ginamit na uri ay modular-printed, modular-digital, online, 

blended at iba pang distance learning. Kaakibat din nito ay naglunsad ng radio-broadcast instruction at tv-broadcast instruction 

bilang supplementaryong pagtuturo. Ayon sa Learner Enrollment and Survey Tagging Facility o LESF na binuo ng DepEd. Ang 

gusto ng magulang na uri ng distance learning ay ang modular 8.8 milyon magulang ang nagsabi gusto nila ito. Sinundan ng blended 

3.9 milyon, online 3.8 milyon, educational Tv 1.4 milyon at radio-based 900 libo. Makikita sa datos na modular ang pinakagustong 

gamitin ng magulang sa mga uri ng learning modules. Magandang gamitin ang Modular Distance Learning para sa mga mag-aaral 

kahit walang internet o gadget (DepEd Undersecretary Malaluan,2020)6. Ang modyul na ginamit ay isang uri ng self-learning 

module. Hindi na kailangan ng mag-aaral ng guro upang maisagawa niya ang mga gawain sa modyul. Nasa modyul ang mga 

pagtalakay sa paksa. Nagtataglay din ito ng ilang mga pagsasanay at pagtataya. May kasama din ang modyul na susi sa pagwawasto. 

 

Ayon sa DepEd Order No. 012, s. 20207 na pinagbatayan ng LCP, sa kabila ng banta sa kalusugan ng publiko dala ng Covid-19, 

ang departamento ay sinisiguro ang patuloy na paghatid ng edukasyon sa mag-aaral at sa komunidad. Ito ay batay din sa mandato 

ng konstitusyon na makabuo, makapagbigay at makapagsuporta nang maayos na edukasyon para sa mamamayan ng bansa ayon sa 

Seksyon 2 Artikulo XIV ng 1987 Konstitusyon na mababasa din sa Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act 

of 2013.8  

 

Ang modular learning ay isang complex issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ito ay may factor sa mentalidad ng mga 

estudyate. Ito ay maaring biological, psychological, social o emotional. (Rifareal, 2020)9. Ayon din kay Beam at Micks (2001)10, 

ang online class ay nagbibigay kalamangan kumpara sa tradisyunal na klase na ginaganap sa klasrum dahil natatanggal nito ang 

baryer o mga sagabal tulad ng espasyo at oras. Sa online learning, walang sinusunod na oras ang mga ito.  Samantala, sa kabila ng 

daan-daang positibong komento ukol sa agarang aksyong ito ay marami pa rin ang negatibong himutok mula sa mga estudyanteng 

walang maayos na koneksyon sa internet at kagamitang tulad ng cellphone, tablet, at laptop na kailangan ngayong new normal. 

Ayon sa pag-aaral ni Knowles (2005)11, ang online learning ay may negatibong resulta tulad ng hindi pagkakaintindi ng mahusay 

dahil sa iba’t ibang persepsyon at pang-unawa ng mag-aaral dahil lamang sa mahinang koneksyon sa internet. 

 

Kasabay nito ang hindi maiwasan ang masamang epekto sa kalusugang pangkaisipan ng mga estudyante. Nagkakaroon dito ng 

epekto ang online class dahil sa pag-iisip ng kanilang kailangan gawin at sa mga araw-araw na gawaing kailangan maipasa sa 

tamang oras na nagdudulot ng pressure at maaaring maging depresyon sa huli (Balderama, Bonado, Bregonia, Jobelle, at Dula, 

n.d.)12. Hindi naging madali sa bawat estudyante ang isabay ang pag-aaral habang gumagawa ng gawaing bahay o kaya naman ay 

sumagot ng walang gabay mula sa mga tagapagturo. Ayon din sa DepEd, walang tamang aral ang nagaganap sa online class o 

distance learning method dahil walang guro na tumatalakay sa mga leksyon. Dahil din dito, maraming estudyante ang nagpapagawa 

na lamang ng kanilang modules sa kanilang magulang, o kaya naman ay naghahanap na lamang ng kasagutan sa internet (Opinyon 

sa Online Class/Modular Learning, 2020).13  

 

Ang pagtuturo ay isang komplikadong proseso (Xia, 2020)14. Dagdag pa niya, hindi ito binubuo ng tatlong elemento lamang na 

mag-aaral, guro, at kagamitang pampagtuturo bagkus kasama dito ang estratehiya sa pagtuturo, teaching environment at teaching 

organization. Kailangan maging balanse ang mga ito upang maging matagumpay ang pagtuturo. Sa paggamit ng distance learning 

may mga elemento na wala sa pagtuturo. Tulad ng MDL walang derektang gabay ang guro.    

 

Sa pinalawak ng pagpapatupad ng distance learning, marami sa mga unibersida, pampubliko o pribadong paaralan at kolehiyo ang 

nag-aaral kung ano ang mga kinakailangan hakbang na gagawain sa pagpapatupad nito. Nariyan din ang mga desbentahe at bentahe 

nito sa mga mag-aaral tulad ng kawalan ng malakas na internet. Sa parte ng mga mag-aaral, nangangailangan ito ng sariling displina 

at katatagan ng loob dahil sa maraming magiging balakid at istorbo sa kanilang mga focus at maaring magdulot ng karagdagang 

stress at iba pang mga bagay na makakaapekto sa kanila. Mahirap para sa karamihan na yakapin ang panibagong hakbang na ito 

matapos ang ilang taon kung kaya't naglalayon ang pananaliksik na ito na malaman ang epekto ng modular distance learning sa 

pagkatuto ng mag-aaral at pagtuturo ng magulang. 

 

2. LAYUNIN NG PAG-AARAL 

Natiyak sa pag-aaral na ito ang (1) epekto ng modular distance learning sa mag-aaral at magulang sa sekondarya batay sa mga 

sumusunod na aspetong pangkaisipan, aspetong pisikal, at aspetong sosyal (2) naidulot ng modular distance learning sa pagkatuto 

ng mga mag-aaral at pagtuturo ng magulang (3) suliraning kinakaharap sa paggamit ng modular distance learning sa pagkatuto ng 

mag-aaral, at sa pagtuturo ng magulang 

 

3. PAMAMARAANG GINAMIT 

Deskriptib-analisis ang ginamit sa pananaliksik. Random sampling ang ginamit sa pagpili mga na may kabuoang bilang na 32. 

Binubuo ng 16 na mga mag-aaral sa ikapito hanggang ikasampung baitang at 16 naman na magulang, mula sa Pambansang Mataas 

na Paaralan ng Magallanes (MNHS) at Pambansang Mataas na Paaralang Bokasyonal ng Magallanes (MNVHS). Gumamit ng 

tseklist para sa pagkuha ng mga datos na kinailangan sa pag-aaral.  Nagsagawa rin ng pakikipanayam sa mga magulang at mag-

aaral para sa ikatitibay ng datos. Inalisa, sinuri at binigyan ng interpretasyon sa tulong ng nararapat na estadistika tulad ng pagbilang, 

at pagrarango. 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 12 December 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2212145 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

b432 
 

4. MGA NATUKLASAN 

1. Epekto ng Modular Distance Learning sa Mag-aaral at Magulang sa Sekondarya batay sa mga Aspetong Pangkaisipan, 

Pisikal, Sosyal, Moralidad at Emosyunal. 

 

Iisa-isahin ang mga aspetong kalagayang epekto ng modular distance learning sa mag-aaral sa pagkatuto at magulang sa 

pagtuturo sa sekondarya (Junior High School) sa dalawang paaralan mula sa bayan ng Magallanes. Inalam ng pananaliksik kung 

negatibo o positibo ang naging epekto nito sa mga sumusunod na aspeto. 

 

TALAHANAYAN 2A.1 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Pangkaisipan ng mga Mag-aaral 

 

Indikaytor F Ranggo 

1. Paghina ng memorya  

2. Kakulangan sa kaalaman sa pagsagot sa modyul 

3. Nawalan ng pukos sa iba pang asignatura 

4. Naging mapanuri sa nilalaman ng modyul 

5. Naging pursigido sa paghanap ng kasagutan 

6. Umiral ang malikhaing kaisipan 

7. Naging matalas sa mga bokabularyo sa modyul 

8. Napalawak ang kaalaman o ideya ng aralin kung paulit-ulit nababasa 

9. Napalalalim ang ideya dahil sa haba ng pagkatuto sa mga Gawain 

7 

3 

5 

3 

8 

10 

5 

9 

4 

4 

8.5 

5.5 

8.5 

3 

1 

5.5 

2 

7 

 

 

          Makikita sa Talahanayan 2A.1, ang mga epekto ng modular distance learning (MDL) sa aspetong pangkaisipan ng mga mag-

aaral sa pag-aaral. Lumabas sa pagsusuri, nangungunang epekto sa aspetong pangkaisipan ng mga mag-aaral ay ang umiiral ang 

malikhaing kaisipan.  Positibo ang epekto ng MDL sa aspetong pangkaisipan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang 

pagkakaroon ng malikhaing kaisipan sa pag-aaral ay nagdudulot nang mas malawak na imahinasiyon sa pinag-aaralan. Sa MDL na 

pag-aaral ay malaki ang naitulong nito sa mga mag-aaral na maibahagi ang kanilang malikhaing kaisipan lalo’t sa pagsasagot ng 

mga araling nasa modyul. 

 

         Ayon kay Mag-aaral A:  

“Mas umiiral ang kaniyang malikhaing kaisipan sa pagsasagot ng modyul dahil maayos nailahad ang aralin at mga gawain.” 

 

          Ang pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip ay isang pamamaraang mapaunlad ang mga bagong ideya o kaalaman kung saan 

nailalarawan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kakayahang umangkop sa pinag-aaralan. Sinabi nga ni Ambayon (2020)15, sa 

modular na pagtuturo, natututo ang mga mag-aaral sa kanilang sariling hakbang o pamamaraan. Ito ay nakakatulong sa mga mag-

aaral upang mabigyan ng mahabang pagkakataong masagot ang mga gawain. Sa paraang ito ng pagtuturo kailangang bigyan ng 

sapat na pagsasanay ang mga guro tungkol sa kung paano gagamitin at ipapatupad sa loob ng klase. 

 

         Pangalawa, napalawak ang kaalaman o ideya ng aralin kung paulit-ulit na nababasa. Ang pag-uulit ng binabasa ay 

nakatutulong upang mapalawak ang kaalaman sa pinag-aaralang aralin. Sapagkat isa itong mabisang paraan na mapanatili ang ideya 

sa iyong isipan at mapaunlad ang sariling kaalaman sa modular na pag-aaral. 

 

        Ayon kay mag-aaral B:   

 “Napalawak niya ang kanyang kaalaman o ideya ng aralin kung paulit-ulit nababasasa dahil sa hilig at kasanayan niya sa 

pagbabasa kung hindi nauunawaan ang aralin.” 

 

          Ang pag-uulit sa binabasa ay nagpapanatili sa kaisipang nabuo sa isipan. Ayon sa pag-aaral ni Bernales et. al (2013), ang 

pagbasa ay ang pabibigay ng interpretasyon sa mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Hindi lamang kasanayang pangwika ang 

pagbasa kung hindi isang mahalagang gawain din. Kung nais niyang matuto, ituturing niya ang pagbasa bilang behikulo sa pagtuklas 

at pagtamo ng sari-saring kaalaman. 

 

          Ikatlo, naging pursigido sa paghahanap ng kasagutan. Ibig sabihin positibo ang epekto ng MDl sa aspetong pangkaisipan ng 

mga mag-aaral sa pag-aaral dahil ang pagiging pursigido sa mga gawain sa pag-aaral ay isang paraan upang maging aktibo ang 

isipan at kakayahang kasanayan.  

 

          Sinabi rin ni Mag-aaral A:  

“Tuwing may bagong modyul na binibigay ay pursigido po akong sagutan ang mga ito dahil mas umiiral ang aking malikhaing 

kaisipan at kaalaman sa mga aralin”. 

 

          Sa modular na paraan ng pag-aaral ang mga mag-aaral ay pursigidong makilahok sa pag-aaral lalo na sa paghahanap ng 

kasagutan sa mga gawaing nasa modyul upang matasa ang kaalaman sa pinag-aralang aralin. Ayon kay Christopher (2019)17, ang 

mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging pursigido. Sila ay masipag sa kanilang mga gawain kaya kung mayroon na silang 

napagpasiyahan gagawain at gagawin talaga nila ito. Ito ay sa kadahilanang marami silang gustong maabot, mga pangarap para sa 

kani-kanilang mga pamilya at sarili – makapagtapos ng pag-aaral at maiahon ang pamilya sa kahirapan gaano man kahirap ang 

daang kanilang tatahakin, kakayanin pa rin nila ito. 
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        Epekto rin ang paghina ng memorya, nawalan ng pokus sa iba pang asignatura, naging matalas sa mga bokabularyo sa modyul, 

napapalalim ang ideya dahil sa haba ng pagkatuto, Kakulangan sa kaalaman sa pagsagot sa modyul at naging mapanuri sa nilalaman 

ng modyul. 

 

         Sa mga epekto nailahad sa aspetong pangkaisipan ng mga mag-aaral sa pag-aaral mapapansin ito’y mga negatibo at positibong 

epekto. Ang pahina ng memorya ng mag-aaral ay resulta ng kakulangan sa kaalaman sa pinag-aaralang mga araling nasa modyul. 

Ang mapunuri at napalalim na ideya sa pagsasagot ng modyul ng mga mag-aaral ay isang kognitibong kakayahan sa pag-aaral. 

 

        Malaki ang naitulong ng MDL sa aspetong pangkaisipang ng mga mag-aaral dahil mas napalawak ang ideya at naging matalas 

ang kanilang isipan at bokabularyo sa pagsasagot ng iba’t ibang araling nasa modyul. Ayon kay Atty. Erwin P. Erfe (2021)18, sa 

kanyang pag-aaral ang parte ng ating memory ana kadalasan na apektado ng ating process ay ang kakayahan nating matutuhan ag 

bagong kaalaman at ang maalala ang mga bagong mga natutuhan. Habang tayo ay tumatanda ay mas nahihirapan tayo matuto ng 

mga bagong kaalaman at maalala ang mga ito. Bagama’t nape-preserve natin ating vocabulary (verbal intelligence) ay bumabagal 

naman ang ating kakayahan sa pagproseso ng information. Bumabagal din ang ating reaction time, cognitive processing at ang 

abilidad natin sa multi-tasking. 

 

TALAHANAYAN 2A.2 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Pangkaisipan ng Magulang 

 

Indikaytor F Ranggo 

1. Nagkaroon ng sapat na oras na magabayan ang mga anak sa pagkatuto 

2. Hindi lahat naituturo sa mga anak dahil kulang sa kaalaman sa 

pagtuturo 

3. Naging maparaan sa pagkuha ng impormasyon sa ikatuto ng anak 

4. Nahirapan sa pagpapaliwanag ng mga aralin sa anak 

5. Nadagdagan ang kaalaman habang nagtuturo sa anak 

11 

8 

 

8 

5 

10 

1 

3.5 

 

3.5 

5 

2 

 

 

         Makikita sa Talahayan 2A.2, ang mga epekto ng modular distance learning sa aspetong pangkaisipan ng mga magulang. 

Lumabas sa pag-aaral ang nangugunang epekto ay nagkarooon ng sapat na oras na magabayan ang mga anak sa pagkatuto. Ang 

pagkakaroon ng oras sa mga anak ay isang napahalaga sa kanilang pagkatuto dahil bilang magulang ang magabayan at mabigyan 

ng sapat na oras ang anak ay magbubunga ng maayos at magandang relasyon. Ang maayos komunikasyon sa pagitan ng magulang 

at anak ay walang katumbas na pinagbigkis na pagkatuto at pagmamahalan. 

 

        Ayon nga kay Magulang B: 

 “Bilang magulang kinakailangang magabayan at mabigyan natin ng oras ang ating mga anak lalo na sa kanilang pag-aaral kung 

sila’y nahihirapan sa pagsasagot ng mga modyul upang ang ating komunikasyon sa kanila ay maging matatag at susi sa maayos 

na relasyon.” 

 

         Ang pagkakaroon ng maayos na oras ng komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay napakahalaga lalo na kung pag-

aaral ang pinag-uusapan. Ayon nga kay Lajara (2021)18, ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at anak ay 

nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya at sa kapuwa. Ayon pa rin sa kanya, sikaping maging madalas at masaya ang 

pag-uusap sa anak, maging mahusay na tagapakinig, maging bukas at tapat sa pagsasalita, maging sensitibo sa kausap, at maging 

maayos at maliwanag sa pakikipag-usap. Ang pagkatuto ay hindi kumpleto kung hindi kasama sa paglago ang puso at pagkatao. 

  

        Pangalawa, nadaragdagan ang kaalaman habang nagtuturo sa anak. Patuloy na nadaragdagan ang kaalaman sa pagtuturo dahil 

sa patuloy tayong natuto. Hindi lamang sa kung ano ang natutuhan ay sapat na kundi mas umunlad o umaangat ang ating kaalaman 

sa pagtuturo. Ibig sabihin ay umuunlad ating sariling kaisipang kaalaman habang tayo ay nagtuturo sa ating anak. 

 

        Sinabi ni Magulang C: 

“Habang ako’y nagtuturo sa ating anak, ako rin ay natututo o nadadagdagan ang aking kaalaman dahil aking nasasabayan ang 

proseso ng pagkatuto ng aking anak.” 

 

        Sa prosesong pagkatuto ng anak, ang magulang ay nakasasabay sa pagkatuto kung saan nadaragdagan ang kanilang kaalaman 

sa pagtuturo. Ayon kay Ravelo (2020)19, nadadagdagan ang kaalaman at pagkatuto ng isang indibidwal at nahahasa ang kanyang 

kaisipan dahil sa natitipon niyang mga ideya at pananaw. Epekto rin ang hindi lahat naituturo sa mga anak dahil kulang sa kaalaman 

sa pagtuturo, naging maparaan sa pagkuha ng impormasyon sa ikatuto ng anak, at nahirapan sa pagpapaliwanag ng mga aralin sa 

anak. 

 

        Sa pagtuturo ng magulang mayroong mga pagkakataong nahihirapan sa pagpapaliwanag at kulang ang kasanayang kaalaman 

sa pagtuturo ngunit naipakikita pa rin ang pagiging maparaan ng magulang sa pagtuturo. Bilang magulang mag-isip tayo ng mga 

estratehiyang maaari nating gawin o subukin upang mapadali at mapahusay ang pagtuturo sa anak upang magkarooon ng malawak 

na pagkatuto at kakayahan sa kasanayang pangkaisipan. Kung kaya’t ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi lamang sa pagtuturo 

ng guro sa paaralan, nariyan ang magulang upang alalayan ang anak sa pag-aaral upang magampanan ang pangunahing layon ng 

pagtuturo ang pagbibigay inspirasyon sa kanilang matagumpay na pag-aaral. 
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         Ayon kay Magulang D: 

 “Siyang hirap sa pagtuturo sa kaniyang anak dahil sa kulang o hindi sapat ang kaalaman sa pagtuturo ngunit ayon sakanya siyang 

naging maparaan parin sa pagkuha ng mga impormasyon upang maging mabisa ang kanyang pagtuturo.” 

 

        Malaki ang papel na ginagampanan ng magulang hindi lang sa pagtuturo kundi pati na rin sa pahubog ng pagkatao. Ayon kay 

Manuel (2012)19, ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng mga kabataan. Sila ang nagturo sa mga ito ng mga batayang 

pag-uugali, mali sa tama, pananalig sa Diyos, disiplina, respeto, pangarap at iba pa. Sila ang nagsisilbing tagapunla ng “uhay 

ngpagpapahalaga” sa mga munting isipan ng kanilang mga anak. Sinang-ayunan rin ni Dr. Capa (2020)20, higit na nangangailangan 

ng suporta at gabay ng mga magulang o guardian ang bata lalo sa panibagong pag-aaral sa distance learning mode na edukasyon. 

 

TALAHANAYAN 2B.1 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Pisikal ng mga Mag-aaral 

 

Indikaytor F Ranggo 

1. Naging masipag sa paggawa ng proyekto 

2. Nawalan ng gana sa pagsagot sa mga gawain 

3. Pagbalewala sa nakalatag na gawain 

4. Naging tamad sa pagsagot ng modyul 

5. Naging aktibo sa pagsagot dahil sa mga pagganyak(motivation) sa bawat aralin 

6. Naging masigasig na masagutan ang lahat ng gawain 

7. Naging aktibo kung malapit na ang pasahan ng gawain 

8. Nakakaligtaan ang gawain sa modyul dahil mayroon ibang pinagkaabalahan  

6 

2 

3 

4 

6 

5 

11 
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         Makikita sa Talahanayan 2B.1, ang pagkakaranggo ng mga epekto sa aspetong pisikal ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng 

modular distance learning (MDL). Lumabas sa pag-aaral ang nangungunang epekto ay ang naging aktibo kung malapit na ang 

pasahan ng gawain. 

 

        Ang pagiging aktibo kapag malapit na ang pasahan ng modyul ay isang epekto na kung saan nababahala ang mag-aaral na 

tapusin ng mabilisan ang mga gawaing nasa modyul. Epekto ng pagkakabahala ay takot at pangamba dahil nagiging aktibo ang 

ating pisikal at kaisipan pagdating ng takdang oras. 

 

       Ayon kay Mag-aaral D: 

 “Siyang nagiging aktibo sa pagsasagot ng gawain sa modyul kung malapit ang pasahan nito dahil siya’y natatakot na bumaba ang 

marka” 

 

        Ang pagiging aktibo ay isang positibong epekto sa mga mag-aaral lalona’t naipapamalas ang mabilisang paggawa ng gawain. 

Ayon sa pag-aaral ni Borlongan (2013)21, na mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral at mas mataas ang antas ng pagkatuto kung 

gagamitin nila ang wika kung saan sila komportable. Sinang-ayunan naman ito ni JK Lartec (2019)22, ang mga mag-aaral ay 

aktibong kalahok sa proseso ng pagkatuto sa pamamagitan ng asimilasyon at akomodasyong naaayon sa kanilang kakayahan, 

kalakasan at kahinaan. 

 

       Ikalawa, nakaligtaan ang gawain sa modyul dahil mayroon ibang pinagkaabalahan. Mayroong pagkakataon ang mag-aaral ay 

nakalilimot kung ito ay nalilibang sa ibang bagay. Isang senyales kapag ang mag-aaral ay nalilibang ibig sabihin siya maaaring 

naglalaro, natutulog o nagpapahinga, at gumagawa ng gawaing bahay. 

 

        Sinabi ni Mag-aaral E: 

“Minsan nakakaligtaan kong sagutan ang mga gawain sa modyul dahil ako ay tumutulong sa mga gawaing bahay.” 

 

         Hindi ibig sabihin nakaligtaan mong gawin ang gawain sa modyul ay may pinagkakaabalahan ka nang ibang bagay. Minsan 

bilang mag-aaral mas inuuna nating tulungan ang ating magulang sa mga gawaing bahay pagkatapos ng klase bago tayo mag-aral 

o gawin ang ibang bagay. Ayon sa artikulo ni Lederman (2019)23, natagpuan na mayroong ilang mga halaga ang gawain sa labas 

ng edukasyon, pagtatrabaho, na direktang nakaimpluwensya sa mgagiging marka ng mga mag-aaral. Sinang-ayunan din naman ng 

Darolia (2014)24, na ang isa sa mga disadentahe ng pagiging isang mag-aaral habang may trabaho ay madalas silang kapos sa oras 

at karaniwang nasusumpungan ang kanilang sarili na may limitadong oras sa pag-aaral. Itong mga suliranin at pagsubok ay may 

dalang negatibong epekto at talaga ngang nakakasagabal sa kanilang modular ng pag-aaral. 

 

          Ikatatlo at ikaapat na epekto, naging masipag sa paggawa ng proyekto at naging aktibo sa pagsagot dahil sa mga pagganyak 

sa bawat aralin. Ang mga gawaing nasa modyul kailangang kawili-wili upang mas magkaroon ng aktibong pag-iisip at pisikal na 

gawain ang mga-aaral lalo na sa pagganyak na ibinibigay ng guro. Kaya’t bilang guro dapat ay may sapat na kaalaman o ideya, 

kakayahang kasanayan at may estratehiyang ginagamit sa paggawa ng gawaing nasa modyul upang magkaroon ng makabuluhang 

pagkatuto ang mga mag-aaral. 

 

         Sinabi rin ng Mag-aaral B:  

“Mas mabilis kung natatapos sagutan ang mga modyul kapag maayos ang pagganyak sa gawain at nagiging aktibo rin ang aking 

isipan sa paggawa ng proyekto” 
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          Sa modular na pag-aaral ng mga mag-aaral, bilang guro kinakilangan ang mga gawaing ibibigay sa mag-aaral ay malinaw at 

maayos sapagkat mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral sa paggawa ng gawin kung ito ay malinaw at maayos upang madali nilang 

maintidihan ang gagawing gawain nasa modyul.  

 

        Ayon sa pag-aaral ni Fernandez (2021)25, bagamat tayo ay nasa panahon tayo ng pandemya ay hindi hadlang ito upang 

magkaroon ng kasiningan sa pagtuturo ang mga guro. Maaaring ang paglalatag ng makabagong teknolohiya at estratehiya na 

magagamit sa mga modyul ay makakatulong ito sa isang makabuluhan at maayos na pagkatuto. Hindi ba’t tunay ang kasabihan na 

ang mga mag-aaral ay silang gitna ng anumang uri ng proseso ng pagtuturo kung walang pagtuturo at pagkatutong magaganap. 

Gaya nga ng sinabi ng mga contructivist “nagkaroon ang mga mag-aaral ng bagong pagkatuto gamit ang mga tanong ng mga guro 

at malikhaing pamamaraan.” Kahit ano pa mang sakuna lalo na ang pandemya, gagawa ng paraan upang maihatid ang kalidad sa 

pagtuturo tungo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Epekto rin ang naging masigasig na masagutan ang lahat ng gawain, naging tamad 

sa pagsagot ng modyul, pagbalewala sa nakalatag na gawain at nawalan ng gana sa pagsagot sa mga gawain.  

      

         Sa panghuling epekto ng MDL sa aspetong pisikal ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay negatibo ang mga ito. Ito ang nasa 

mababa na ranggo. Nangangahulugang ang mga ito ay negatibo ang epekto sa pag-aaral sa aspetong pisikal. Ibig sabihin ang mag-

aaral ay naging tamad sa pagsagot ng modyul, pagbalewala sa nakalatag na gawain at nawalan ng gana sa pagsagot sa mga gawain 

kung saan sumasalamin ang mga epektong ito ang naranasan nila sa pag-aaral. Mangilan-ngilan sa mga mag-aaral ang naepektuhan 

nito dahil sa mayroong bagay na kinakaabalahan na gawin. Kaya’t iwasang maituon sa ibang bagay upang hindi maging tamad, 

balewalain at mawalan ng gana sa pagsagot sa mga gawaing nasa modyul. Sa pagtuto ng mga mag-aaral hindi lamang sa pisikal na 

pag-aaral ang gawain pagkatuto minsan sa pamamagitan ng interaksyon guro at mag-aaral sa pag-aaral kung saan mas nagkakaroon 

ng maayos na kaligirang pampagkatuto ang mag-aaral. 

 

        Ayon sa pag-aaral ni Gurdiel et. al. (2015)26, na ayon sa akdang “Ang Tradisyunal at Makabagong Paraan ng Pagtuturo”, upang 

maging mabisa at mabilis ang pagkatuto, kinakailangan ang paggamit ng mabubuting pamamaraan ng pagtuturo sapagkat nakabase 

sa mabuting paraan ng pagtuturo ang matagumpay, kawili-wili at mabisang pagkatuto ng mag-aaral. Ibig sabihin, lubos 

na mauunawaan ng mga estudyante ang kanilang leksyon kung ang pamamaraan ng pagtuturo ay na kakaengganyo at angkop 

sa lebel ng mag-aaral nang sa gayon sila ay mabilis na matuto. 

 

TALAHANAYAN 2B.2 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Pisikal ng mga Magulang 

 

Indikaytor F Ranggo 

1. Nabawasan ang pisikal na gawain dahil sa pagtuturo sa anak 

2. Bumawas ang timbang dahil napupuyat sa pagtuturo sa anak  

3. Habang tumatagal nawawalan ng sigla sa pagtuturo sa anak 

4. Napagod sa pagtuturo sa anak 

5. Humina ang katawan sa pagtuturo sa anak 
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3 

6 

2 
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4 

 

          Makikita sa Talahanayan 2B.2, ang mga epekto ng modular distance learning sa aspetong pisikal na pagtuturo ng mga 

magulang sa kanilang anak. Lumabas sa pag-aaral ang unang epekto ay ang nabawasan ang pisikal na gawain sa pagtuturo sa anak.  

 

          Sa pagsusuri, negatibo ang epekto ng MDL sa aspetong pisikal ng magulang sa pagtuturo. Makikitang pinakaepekto ay 

nabawasan ang pisikal na gawain dahil sa pagtuturo sa anak sapagkat mayroong mga ibang anak na inaasa na lamang sa magulang 

ang pagsagot sa kanilang modyul dahil nawiwili sa paglalaro ng online games. Kaya’t bilang magulang dapat tinuturuan natin sila 

na huwag balewalain ang mga modyul bagkus pagtuunan ito ng pansin sapagkat sa ikakaunlad naman ng kanilang kaalamang 

pagkatuto ang mga ito. 

  

         Ayon kay Magulang A: 

 “Ang pagtuturo sa anak ay hindi madali ngunit bilang magulang nariyan tayo upang gabayan natin sila lalo na sa pag-aaral kung 

kaya’t naapektuhan man ang aking aspetong pisikal na pagtuturo dahil sa mga gawaing bahay na hindi ko na magawa kase mas 

inuuna kong turuan ang aking anak.” 

 

          Mabawasan man ang pisikal na gawain sa loob ng bahay, ayos lang. Basta’t ang mahalaga ay maturuan ang bata o mag-aaral 

sa kanilang pag-aaral. Ayon sa theasianparent.com (2021)26, sinabi ng isang gurong magulang “Inaaral din naming ang mga paksang 

itinuturo sa aming mga mag-aaral upang maipaintindi ito sa kanila sa pinakamabisang paraan. Gayundin din dapat tayong magulang 

kung nais nating turuan ang mga anak natin, aralin natin ang mga paksa nila at isipin ang mabisang pagtuturo nito. Abala man tayo 

o maaaring may mailalaan na oras sa pagtuturo sa bahay, may mga estratehiya na maaaring subukan upang mapadali at mapahusay 

ang pagtuturo sa anak.” Ayon rin sakanya, sa pagtuturo kinakailangang mas interactive, mas maganda para hindi mawala ang gana 

at focus ng bata. Gamitin ang mga bagay na kinawiwilihan ng anak – kumanta, sumayaw, o maglaro kayo. Isang kagandahan ng 

pagtuturo ang magkaroon ng pisikal na ugnayan sa sariling anak na kung saan kilalang-kilala mo siya, alam mo ang mga gusto niya 

at maaari kang bumuo ng mga gawain na naaayon sa hilig at interes niya. Maglaan rin ng sapat na oras para rito – maikling oras 

kung kuhang kuha ang paksa o aralin at mas mahabang oras kung hirap sa pag-unawa ang anak. 

 

        Ikalawang epekto, napagod sa pagtuturo sa anak. Isa sa epekto ng MDL sa pagtuturo ng magulang sa aspetong pisikal ay 

napagod sa pagtuturo. Minsan hindi maiwasang mapagod ang magulang sa pagtuturo ngunit hindi ibig sabihin ay titigil na. Ang 

magulang ay magpapahinga ng saglit at magpapatuloy na sa pagtuturo sa anak upang maiskatupuran ang inaasahang pagkatuto ng 

anak. 
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        Sinabi ni Magulang E: 

 “Minsan ako’y napapagod sa pagtuturo at dagdag pa nito ang mga gawaing bahay ngunit makita ang anak na natuto, lahat ng 

pagod ay napapawi o nawawala dahil nakikita kong nagsusumikap ang aking anak na matuto. Ako’y nagpapasalamat para duon” 

 

         Sa buhay kapag napagod ka, magpahinga ka pero huwag kang susuko. Sakabila nito darating ang panibagong pag-asa at 

makakamtan ang kinabukasan o sulit ang lahat ng pagod at sakripisyo. Ayon kay Donnalyn Agravante (isang magulang) ng 

theasianparent.com (2021)27, ayon sa kanyang fb post ay “Grabe ang pressure! Hindi kami nanay lang, napapagod din po kami!”. 

Ayon rin sa kanya, gustuhin man niyang maturuan nang maayos o higit pa sa kaniyang makakaya ang kanilang anak, hindi siya 

nagpakadalubhasa sa larangan ng pagtuturo. Isang dahilan kung bakit hindi umano dapat masyadong taasan ng Deped ang 

expectations nila sa mga magulang na tulad niya. Paliwanag pa niya, hindi porket nagrereklamo siya’y hindi na siya nagtitiyaga sa 

pagtuturo sa anak niya. Sana’y tulad ng mga guro makikita rin ng Deped ang sakripisiyo na ginagawa ng mga magulang upang 

huwag lang mahuli sa pag-aaral ang mga anak nila. 

 

          Epekto rin ang habang tumatagal nawawalan ng sigla sa pagtuturo sa anak, humina ang katawan sa pagtuturo sa anak, at 

bumawas ang timbang dahil napupuyat sa pagtuturo sa anak. Ang huling tatlong epekto ng MDL sa aspetong pisikal ng magulang 

sa pagtuturo ay nakakuha ng mababang prikwesiyang 3, 2, 1. Ibig sabihin isa o dalawang magulang ang naapektuhan ng nawalan 

ng sigla, humina ang katawan, at bumawas ang timbang dahil sa pagtuturo ng anak. Huwag nating hayaang maapektuhan ang ating 

pisikal na kalusugan ngunit maglaan ng oras kung nakakaramdam na ng pagod sa pagtuturo. Patnubay at kasanayang pagtuturo ang 

kinakailangan ng bawat magulang sakanilang anak upang magkaroon ng maayos na ugnayan isa’t isa. 

Sa pagtuturo hindi maiwasan maapektuhan ang ating pisikal na aspeto o kalusugan ngunit hindi ito hadlang upang hindi tayo 

makapagturo bagkus ito ay ang susi sa matagumpay na prosesong pampagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon sa isang ina si Delia 

Magallanes ng Teach for the Philippines (2020)28, Lahat tayo nahihirapan sa sitwasyon dahil sa pandemya, subalit ang pag-aaral o 

pagkatuto ay hindi dapat isawalang bahala. Kaya pinaniniwala ako na kahit anong hirap ng sitwasyon natin, marami namang paraan 

upang matugunan ang pag-aaral ng mga kabataan. Ang mahalaga ay hindi masasayang ang isang taon sa buhay ng mga mag–aaral. 

Upang matagumpayan ito kailangan magtulong-tulong ang bawat isa. Bilang magulang, malaki ang responsibilidad namin para 

maging maayos at magtagumpay sa pag-aaral ng aming mga anak. Minsan nakararanas ng paghina ang ating pisikal na kalusugan 

ngunit hindi ito hadlang upang hindi makapagturo basta’t kapag nakakaramdam ng iba sa katawan ay tumigil at magpahinga, 

magpatuloy sa pagtuturo dahil isa tayo sa inspirasyon ng ating mga anak sa bukal na pagkatuto. 

 

 

 

TALAHANAYAN 2C.1 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Sosyal ng mga Mag-aaral 

 

Indikaytor F Ranggo 

1. Nabawasan ang pakikipagsalamuha sa kapwa mag-aaral 

2. Hindi na bukas sa opinyon o suhestiyon ng iba 

3. Hindi maayos ang komunikasyon sa kapwa mag-aaral 

4. Nabawasan ang pakikipaghalubilo sa kapwa 

5. Nagbahagi ng sariling kakayahan sa kapwa  

6. Nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa kapwa 

7. Humingi ng tulong at gabay kung nahihirapan sa pagsagot sa mga modyul  

8. Nagkaroon ng maraming oras sa pamilya 

9. Nagkaroon ng pagkakataon makinig sa mga opinyon ng iba 
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          Makikita sa Talahanayan 2C.1, ang pagkasunod-sunod ng mga epekto ng modular distance learning (MDL) mula ikauna at 

huling ranggo sa aspetong sosyal ng mga mag-aaral. Lumabas sa pag-aaral, ang nangungunang epekto sa aspetong soyal na pag-

aaral ng mag-aaral ay nabawasan ang pakikipagsalamuha sa kapwa mag-aaral, at nagkaroon ng maraming oras sa pamilya ayon ito 

sa sagot ng 11 na kalahok. 

 

          Dalawa ang nangunang epekto sa aspetong sosyal ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sa pandemyang naranasan hindi 

maikakailang nabawasan ang pakipagsamuha sa kapwa dahil sa mga paghihigpit ng gobyerno ngunit nagdulot naman ito ng positibo 

sa pamilya na kung saan nagkaroon ng oras sa bawat isa. 

           

         Ayon kay Mag-aaral C: 

 “Nabawasan ang kaniyang pakikisalamuha sa ibang tao o kapwa mag-aaral dahil sa modular na ang pag-aaral buhat ng 

pandemyang nararanasan ngunit nagbigay naman ito ng mas mahabang oras sa pamilya upang pagtuon ang kaniyang pag-aaral.” 

 

           Mabawasan man ang ating pakikisamuha sa kapwa nagbigay naman ito ng pagkakataon na makasama at magkaroon ng 

mahabang oras ang ating pamilya. Ayon kay Cheng (2021)29, Sa panahon ng pandemyang naranasan ay nalimitahan ang 

pakikisalamuha natin sa kapwa. Maaaring maapektuhan ang relasyon at pag-uugali natin sa iba. At dahil sa teknolohiya na lang 

tayo umaasa mababawasan ang pakikitungo at pagiging palakaibigan natin. Dahil rin sa pandemya mas nagkaroon tayo ng oras sa 

ating pamilya at naging bukas tayo sa opinyon at suhensyon ng ating mahal sa buhay sa ating pag-aaral. 
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          Ang ikatlo at ikaapat na epekto ay nabawasan ang pakikipaghalubilo sa kapwa, at humingi ng tulong at gabay kung 

nahihirapan sa pagsagot sa mga modyul. Itong dalawa ang sumunod sa may mataas na prikwesiyang nakuha sa mga epektong 

nakaapekto sa mag-aaral sa aspetong sosyal. Sa pagsusuri, makikitang negatibo ang naging epekto dahil sa nabawasan ang 

pakihalubilo sa kapwa ngunit positibo naman ang naidulot na epekto na kung saan nagkarron ng pagkakataon ang mag-aaral na 

humingi ng tulong at gabay kapag nahihirapan sa pagsasagot ng modyul. 

 

          Ayon kay Mag-aaral E: 

 “Sa panahon ng pandemya sobra siyang nahirapan sa kanyang mga modyul sa pagsasagot ngunit sa tulong kanyang kapatid o 

pamilya ay natatapos niya itong masagutan.” 

 

         Hindi maikakaila nahirapan ang mga mag-aaral sa mga gawaing nasa modyul kaya’t humihingi ng tulong o gabay ang mag-

aaral sa kaniyang kapwa kung saan makakamit ng mag-aaral ang kooperatibong pampagkatuto. Ayon sa pag-aaral nina Forslund 

Frykedal at Hammar Chiriac (2017) na ang paggamit ng mga modyul ay naghihikayat ng malayang pag-aaral. Isa sa mga benepisyo 

ng paggamit ng mga module ay magsisilbing instruksyon sa pagtatamo ng mas mahusay na pag-aaral sa sarili o mga kasanayan sa 

pagkatuto sa mga mag-aaral. Nakikisali ang mga mag-aaral kanilang sarili sa pag-aaral ng mga konseptong inilahad sa modyul. 

Nagkakaroon sila ng pakiramdam ng responsibilidad sa pagsasakatuparan ng mga gawaing ibinigay sa modyul. Sa kakaunti o 

walang tulong mula sa iba, ang ang mga magaaral ay umuunlad sa kanilang sarili. Natututo sila kung paano matuto; sila ay binigyan 

ng kapangyarihan. 

 

          Epekto rin sa aspetong sosyal ang nagbahagi ng sariling kakayahan sa kapwa, nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa 

kapwa, hindi maayos ang komunikasyon sa kapwa mag-aaral, hindi na bukas sa opinyon o suhesyon ng iba at nagkaroon ng 

pagkakataon makinig sa mga opinyon ng iba. Ito ang mga epekto mula sa ikalima hanggang ikasiyam sa aspetong sosyal ng mga 

mag-aaral sa pag-aaral. Sa mga epektong ito masasabi nating positibo at negatibo man ang naidulot na epekto sa pagkatuto ng mga 

mag-aaral ay malaya pa rin nilang naipakita ang sariling kakayahan sa pagkatuto. Nakakuha man ito ng mababang prikwensiya ay 

mananatili pa ring mabuti ang epekto ng MDL sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 

 

         Ayon kay mag-aaral F: 

 “Sa modular na pag-aaral ay naipakita ko ang aking sariling kakayahang makibahagi sa iba at nagkaroon din ako ng maaayos 

na komunikasyon sa kapwa.” 

          Sa panibagong learning modality na pag-aaral.  Ang bentaheng naidulot nito ay ang pagkakaroon ng maayos na 

komunikasyon ang mag-aaral sa kaniyang pamilya o kapwa at naging bukas ang kakayahan ng mag-aaral na makibahagi sa kanilang 

pagkatuto ang mahal sa buhay o pamilya. Ayon kay Arocha (2016)31, Ang wika ang maituturing pinakamabisang kasangkapan sa 

pakikipag-komunikasyon sa ating kapwa. Ang wika ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga hamon ng buhay 

binubuo ng mga titik at simbolo na kapag pinagsama-sama ay maipapahayag natin ang mga nararamdaman sa ating pamilya, 

kaibigan o kahit na sino pa na ating kakilala. 

 

TALAHANAYAN 2C.2 

Epekto ng Modular Distance learning (MDL) sa Aspetong Sosyal ng mga Magulang 

 

Indikaytor F Ranggo 

1  Nabawasan ang pakikisalamuha sa kapwa magulang 

2  Hindi na bukas sa opinyon o suhestiyon ng iba 

3  Nagkaroon ng mahabang oras na makasama ang anak  

4  Nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa anak 

5  Nagkaroon ng sapat na oras na makasalamuha ang ibang anak at kapit-bahay 

upang humingi ng tulong kapag nahihirapan sa pagtuturo sa anak  

5 

1 
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          Makikita sa talahayan 2C.2, makikita ang limang epekto ng modular distance learning (MDL) sa pagtuturo ng magulang sa 

aspetong sosyal. Lumabas sa pagsusuri ang unang epekto ay nagkaroon ng mahabang oras na makasama ang anak. Positibo ang 

epekto ng MDL sa mga magulang sa pagtuturo dahil nagkaroon ng mahabang oras ang magulang na makasama ang anak at maturuan 

ito. Ang pagkakarooon ng mahabang oras sa pagtuturo at makasama ang anak ay mabubunga ng maayos na relasyon sa pagitan ng 

magulang at anak. 

 

        Ayon kay Magulang B: 

 “Uhmmm.. Maganda ang epekto ng modular na pagtuturo sa aking anak dahil nagkaroon kami ng mahabang oras na magkasama 

at maayos kung natuturuan o nagagabayan kapag hirap sa modyul ang aking anak.” 

 

        Ang mahabang oras na magkasama ang magulang at anak lalo na sa pag-aaral ay magbibigay ng maayos na komunikasyon 

at relasyon sa bawat isa. Ayon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4p’s) official Fb page (2021),32 ang pamilyang sama-

sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamumuhay ay nakatuntong sa pundasyon ng pagkakaroon ng positibong relasyon sa 

pagitan ng magulang at bawat anak. Ang unang hakbang sa pagtatag ng magandang relasyon ay ang paglaan natin ng oras na 

makasama ang bawat isa sa ating anak. Ang tawag sa espesyal na oras na ito ay One-on-One-Time kasama ang anak lalo na sa 

kanilang pag-aaral. Ikalawang epekto, nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa anak. Sa pangalawang epekto ng MDL sa 

pagtuturo ng magulang sa aspetong sosyal ay nagkaroon ang magulang ng maayos na komunikasyon sa anak. Isa ito sa positibong 

naging epekto ng modular na pagtuturo sa magulang at mag-aaral dahil mas nagkaroon ng maayos at matatag na komunikasyon 

ang magulang sa kanyang anak upang makamit ang inaasahang kooperatibong pagkatuto. 
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        Ayon rin kay Magulang B: 

 “Ang aming komunikasyon naman ay naging matibay at maayos dahil malayang kaming nakapagbibigay ng opinyon sa bawat 

isa.” 

 

          Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon ng magulang sa kanilang anak ay isang matibay na relasyon ng mag-ama o 

mag-ina. Ang komunikasyon ng bawat isa ay magbubunga ng maayos na ugnayan at magandang relasyon. Ayon sa 

theasianparent.com na sinulat ni Irish Mae Manlapaz (2022),33 mahalaga ang pagkakaroon ng maganda at malapit na relasyon ng 

magulang sa anak. Dahil nakatutulong ito para hindi makaranas ng depression at anxiety ang anak sa mga oras na nahaharap siya 

sa isang problema. Ngunit, hindi pagtulong sa kaniya ang solusyon sa ganitong pagkakataon. Kung hindi ang pagdamay o 

pagpapakita ng emphathy sa kanya ang pangunahing sikreto para mas mapalapit ang loob ng anak sa magulang.  

 

          Epekto rin ang nabawasan ang pakikisalamuha sa kapwa magulang, nagkaroon ng sapat na oras na makasalamuha ang ibang 

anak at kapit-bahay upang humingi ng tulong kapag nahihirapan sa pagtuturo sa anak, at hindi bukas sa opinyon o suhestiyon ng 

iba. Ang tatlong epekto ito ang nakakuha ng 5, 4 at 1 sagot. Ibig sabihin mangilan-ilang magulang ang naapektuhan nito. Nabawasan 

man ang pakipagsalamuha sa kapwa magulang at hindi naging bukas sa opinyon o suhestiyon sa ibang magulang ay negatibo na 

ang epekto nito sa kanila sapagkat malaya ang magulang na makapagbigay ng suhesyon sa pag-aaral ng kanilang anak. Nariyan ang 

magulang upang magbigay ng patnubay at gabay sa kanilang anak kapag nahihirapan sa pagsasagot ng modyul. Bilang magulang 

isa tayo sa mga inspirasyon sa pag-aaral ng ating mga anak upang pagbutihan, pagsumikapan, at pagtagumpayan upang makamit 

ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak. 

Ayon sa pag-aaral ni Izon (2014)34, ang suporta ng pamilya ay bahagi ng paghubog sa tagumpay ng isang mag-aaral. Bilang 

magulang, malaki ang ating impluwensiya sa mga saloobin ng ating mga anak mula kindergarten hanggang sa mataas na paaralan, 

pinagkakalooban natin sila ng mahalagang panimula sa paaralan at sa buhay. Sinuportahan rin ito ng Filipino Guide site (2018)35, 

may mga magulang na nakakalimutan na ang sariling interest at pangarap para lamang maibigay ang mga pangangailangan ng mga 

anak. Hindi biro ang hirap at sakripisyo na ginagawa ng mga magulang lalong-lalo na kung ito ay nanggaling sa mahirap na pamilya. 

Mapapawi ang hirap, pagaod at sakripisyo ng magulang kapag ang prinsipyo at paninindigan ng anak sa buhay at pag-aaral ay 

kagaya ng estudyanteng nagsabi sa kanyang graduation photo na “Never susuko sap ag-aaral dahil never napagod ang nagpapa-

aral” dahil dito naging inspirasyon sa maraming kabataan ang makapagtapos ng pag-aaral. 

 

2. Naidulot ng Modular Distance Learning sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral at Pagtuturo ng Magulang 

 

          Makikita sa Talahanayan 3, ang mga naidulot ng modular distance distance (MDL) sa pagkatuto ng mga mag-aaral at 

pagtuturo ng magulang sa bayan ng Magallanes. Dalawang pambansang mataas na paaralan ang kalahok sa pananaliksik ito. 

 

TALAHANAYAN 3A 

Naidulot ng Modular Distance Learning (MDL) Sa Pagkatuto ng Mag-aaral 

MGA NAIDULOT F Ranggo 

1. Nalaman ang inaasahang matutuhan sa aralin 

2. Nakakasabay sa proseso ng pagkatuto 

3. Naisagawa ang maayos na pakikipag-usap sa iba’t ibang kontekstong sosyal 

4. Naiakma ang kakayahang kasanayan sa iba’t ibang uri ng mga gawaing 

pagkatuto 

5. Nagkaroon ng sapat na kasanayan sa iba’t ibang uri ng pagpapahayag tulad ng 

pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran. 

6. Bumaba ang marka dahil sa hindi natapos o naipasa na gawain 

7. Walang kasiguraduhang pagkatuto dahil hindi sapat ang mga araling 

nakalagay sa modyul 

8. Naging kulang ang kaalaman sa pag-aaral 

9. Nagkaroon ng depresyon dahil bumaba ang kompyansa sa sarili sa pagsagot 
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         Sa Talahanayan 3A, makikita ang mga naidulot ng modular distance learning sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa kanilang pag-

aaral. Lumabas sa pag-aaral, dalawa ang pangunahing naidulot sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay ang nagkaroon ng sapat na 

kasanayan sa iba’t ibang uri ng pagpapahayag tulad ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran, at nakakasabay 

sa proseso ng pagkatuto. Sa dalawang naidulot na ito ay mayroong mataas na prikwensiya sa pagkaranggo, ibig sabihin ay positibo 

ang naidulot ng MDL sa pagkatuto ng mag-aaral. Malayang naipahahayag ng mag-aaral ang kanilang kakayahan sa pag-aaral at 

naisabay rin sa proseso ng kanilang pagkatuto. 

 

          Ayon kay Mag-aaral B: 

 “Isa sa mga naidulot ng modular na pagkatuto sa aking pag-aaral ay nagkaroon ako ng kasanayan sa iba’t ibang uri ng 

pagpapahayag na kung saan naisabay ko sa proseso ng aking pag-aaral na pampagkatuto.” 

  

          Ang pagkakaroon ng kasanayan sa mga iba’t ibang uri ng pagpapahayag ay magsisilbing isang mabisa na pagpapaunlad ng 

sariling kakayahang matuto sa pakikipagtalastasan gamit ang uri ng pagpapahayag at malayang maipahayag ang damdamin o 

saloobin sa pag-aaral upang maging ganap ang pagkatuto sa pagtuklas ng sariling bukal ng karunungan. 
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          Ayon sa pag-aaral ni Kyla Mae Barcelon (2016)35, Ang pagpapahayag ay ang pagsasalaysay ng pangyayari sa isang nakaraan 

o ang pangyayari sa kasalukuyan. Mayroong apat na uri ang pagpapahayag ito ay ang pangangatwiran, paglalarawan, paglalahad, 

at pagsasalaysay. Ang pangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang 

panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala. Ang paglalarawan ay naglalayaong bumuo ng isang malinaw na 

paglalarawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. Ang paglalahad ay naglalayong magbigay-linaw sa isang konsepto o kaisipan, 

bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng mga nakikinig o bumabasa. Ang pagsasalaysay ay nagsasaad ng pangyayari 

o karanasang magkaugnay. Katulad ito ng pagkukwento ng mga kawili-wili na pangyayari pasulat man o pasalita. Gamit ang mga 

ito makakasabay ang mag-aaral sa proseso ng pagkatuto sa modular na pag-aaral. 

 

          Sinang-ayunan rin ito sa naging pag-aaral ni Preciousclamor (2018), Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at 

impormasyon ay tinatawag na “Freedom of Speech”, malaya ang isang taong magpahayag at maglahad ng kanyang opinyon, 

saloobin at nararamdaman base sa isang sitwasyon o pangyayari. 

  

           Ikatlo, walang kasiguraduhang pagkatuto dahil hindi sapat ang mga araling nakalagay sa modyul. Ito ang sumunod na may 

mataas na prikwesiya sa ranggo. Ibig sabihin negatibo ang naidulot nito sa pagkatuto ng mag-aaral. Dapatwa’t nariyan ang guro 

upang alalayan ang mag-aaral kapag nakukulangan ang mga ito sa mga impormasyong nakalagay sa mga araling nasa modyul 

upang mabigyan ng agarang solusyon. 

 

            Sinabi rin ni Mag-aaral F: 

 “Isa sa mga naidulot sa aking pagkatuto ng modular na pag-aaral ay walang kasiguraduhang matuto sa mga aralin dahil sa hindi 

ito itinuturo.” 

 

             Bilang guro kinakailangang sinisigurado na ang mga modyul na ibibigay ay kapupulutan ng karunungan ng mag-aaral kahit 

sila’y hindi natuturuan ukol sa mga araling nakalagay dito. Sa pag-aaral ng Deped (2020)37, Ang self-learning modules (SLM) ay 

kagamitan ng mga mag-aaral na naglalaman ng isang aralin na isinulat sa paraang madaling mauunawaan at magagawa ng mag-

aaral kahit wala ang guro sa kaniyang tabi. Ito ay isinulat para sa distance o remote learning. Ang mga DepEd self-learning modules 

(SLM) na ito ay isasalin din sa iba’t ibang format, gayundin sa radio at TV scripts upang magamit sa online distance learning (ODL) 

at sa TV/ Radio-Based Instruction (TV/RBI). Noong nakaraang taon, pormal na binuksan ng Department of Education (DepEd) 

ang taon ng pag-aaral gamit ang blended learning approach, na kung saan malayang makapipili ang mga mag-aaral kung ano ang 

nais gamitin sa pag-aaral: modular, online, telebisyon / radyo. 

 

              Ikaapat at Ikalima, ang nalaman ang inaasahang matutuhan sa aralin, at bumaba ang marka dahil sa hindi natapos o naipasa 

na gawain. Ito ang sumusunod na may mataas na prikwesiya sa pagkaranggo sa naidulot ng MDl sa pagkatuto ng mag-aaral. Ang 

mag-aaral ay may kakayahang malaman ang sariling kaalaman at pagkatuto sa pinag-aralang aralin ngunit may ilan rin mag-aaral 

ang hirap sa pagsagot ng modyul kaya’t nahuhuli itong magpasa. 

 

          Ayon kay Mag-aaral G: 

“Hirap po akong tapusin ang mga gawain sa modyul dahil sa wala po akong sapat na kaalaman sa aralin kaya po bumaba ang 

aking marka dahil may ilang modyul akong hindi napapasa.” 

 

           Sa modular na pag-aaral, isa sa naidulot nito sa mag-aaral ay bumaba ang marka dahil sa hindi natapos o naipasa na gawain 

sapagkat mayroong pagkakataong nahihirapan ang mag-aaral sa pagsasagot kaya’t bilang guro kinakailangan ang ibibigay na mga 

modyul sa mag-aaral ay maayos at malinaw upang maunawan ng mag-aaral ang mga gawain. Ayon kay Ambayon (2020)38 sa 

kanyang pag-aaral, sa modular na pagtuturo, natututo ang mga mag-aaral sa kanilang sariling hakbang o pamamaraan. Ito ay 

nakatutulong sa mga mag-aaral upang mabigyan ng mahabang pagkakataong masagot ang mga gawain. Sa paraang ito ng pagtuturo 

kailangang bigyan ng sapat na pagsasanay ang mga guro tungkol sa kung paano gagamitin at ipapatupad sa loob ng klase. 

             Naidulot rin sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay naisagawa ang maayos na pakikipag-usap sa iba’t ibang kontekstong sosyal, 

naiakma ang kakayahang kasanayan sa iba’t ibang uri ng mga gawaing pagkatuto, naging kulang ang kaalaman sap ag-aaral, at 

nagkaroon ng depresyon dahil bumaba ang kompyansa sa sarili sa pagsagot. Batay sa talahayan ito ang iba pang mga naidulot ng 

sa pagkatuto ng mag-aaral. Sa mga naidulot na ito ay positibo at negatibo. Ibig sabihin negatibo at positibo ang naidulot ng MDL 

sa pagkatuto ng mag-aaral. 

 

          Natuklasan sa pag-aaral na ito ang iba’t ibang naidulot ng MDL sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pag-aaral ngunit sakabila 

nitong negatibong naidulot ay namayagpag pa rin ang mga positibong naidulot nito sa pag-aaral ng mag-aaral sa panahon ng 

pandemyang nararanasan. Kaya’t sa modular distance learning na pag-aaral ay malayang matuto sa mga kasanayang nasa modyul 

na aralin ang mga mag-aaral sa tulong at gabay ng guro at magulang upang matamo ang inaasahang proseso ng pagkatuto. Ayon 

kay Manlangit (2020)39, sa kanyang pag-aaral “Ang distance learning ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng computer, 

smartphones at internet o kilala rin bilang online distance learning.” Ang modular na pag-aaral ay isang uri distance learning na 

ginagamit ang Self-Learning Modules (SLM) base sa Most Essential Learning Competencies (MELC) na ibinigay ng DepEd. Ito 

ay naglalaman ng pagganyak at pagtatasa na nagsisilbing isang kumpletong gabay ng guro at mag-aaral na nais matamo ang 

kakayahan. Susubaybayan ng mga guro ang pag-usad ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay (pagsunod sa mga 

social distancing protocol), at mga tugon, at gagabay sa mga nangangailangan ng espesyal na pansin. 
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TALAHANAYAN 3B 

Naidulot ng Modular Distance Learning (MDL) Sa Pagtuturo ng Magulang 

MGA NAIDULOT F Ranggo 

1. Nabatid ang kasanayan sa pagtuturo ng aralin 

2. Nakibahagi sa proseso ng pagkatuto ng anak 

3. Naipakita ang karunungan at abilidad sa pakikipagkapwa tao 

4. Naiangkop ang kakayahan sa pagtuturo 

5. Nagkaroon ng kaalaman sa iba’t ibang uri ng pagpapahayag 

6. Naging pursigido sa pagtuturo sa anak 

7. Nagkaroon ng mahabang oras sa pagtuturo sa anak 

8. Nawalan ng pokus sa iba pang gawaing pambahay dahil sa pagtuturo sa anak 

9. Nawalan ng sapat na panahon sa pagtuturo sa anak dahil sa trabaho 
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        Makikita sa talahayan 3B, ang mga naidulot ng modular distance learning sa pagtuturo ng magulang sa kanilang anak. Lumabas 

sa pagsusuri, ang nangungunang naidulot ng MDL sa pagtuturo ng magulang ay naging pusigido sa pagtuturo sa anak. Makikita sa 

talahayang ito ang nanguna sa ranggo na may prikwesiyang 10. Sa MDL na pagtuturo ng magulang, ang pagiging pursigido ng 

magulang sa pagtuturo ay magsisilbing kakayahang makisangkot ang magulang sa pag-aaral ng anak at ito’y magbibigay ng maayos 

na kooperatibong pampakatuto sa pagitan ng magulang at anak sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto.  

 

          Mula kay Magulang: 

 “Ang naidulot ng modular na pagtuturo sa anak ay naging pursigido po akong tulungan at gabayan sa pag-aaral ang aking anak 

tuwing ito’y nahihirapan o may hindi naiintindahan sa aralin” 

 

          Bilang magulang, nagkakaroon tayo ng kakayahang makisangkot at makibahagi sa proseso ng pag-aaral ng ating anak na 

kung saan ay magbibigay ng maayos na komunikasyon sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto. Ayon sa Lamar University (2019)40, 

hindi maipagkakaila na malaki ang papel na   ginagampanan   ng   mga magulang sa kaunlarang pang-akademiko ng mga mag-

aaral. Ito ay pinatunayan sa isang pag-aaral na may malaking korelasyon sa kaantasan sa karunungan at pinag-aralan ng mga 

magulang at sa epekto nito sa kaunlaran sa akademikong aspekto ng kani-kanilang mga anak.  Ipinakita na may 80% ng mga mag-

aaral na nagsipagtapos na may malaking kontribusyon ang kanilang mga magulang lalo na sa paghubog ng motibasyon sa pagkatuto 

dulot na rin sa kaantasan ng kanilang karunungan at sa kanilang paniniwala sa kahalagahan ng edukasyon kumpara sa 29% ng mga 

mag-aaral na ipinalaki sa mga magulang na may hindi masyadong mataas na karunungan. 

 

          Ang ikalawa hanggang ikaapat na naidulot ng modular distance learning sa pagtuturo ng magulang ay nakibahagi sa proseso 

ng pagkatuto ng anak, naiangkop ang kakayahan sa pagtuturo, at nagkaroon ng kaalaman sa iba’t ibang uri ng pagpapahayag. Sa 

tatlong naidulot na ito ay may mataas na prikwesiya sa pagkaranggo. Ibig sabihin positibo ang naidulot ng Mdl sa pagtuturo ng 

magulang. 

 

         Ayon kay Magulang C: 

 “Ako ay nakikibahagi sa pag-aaral ng aking anak na kung saan maiaangkop ko ang kakayahang kaalaman sa pagtuturo sa iba’t 

ibang pagpapahayag.” 

 

         Magulang ang humuhubog sa pagkatao, pangkaisipan, pag-uugali at mabuting asal ng bata. Sento ng pagtuturo ng magulang 

sa kanilang anak ay magbigay ng inspirasyon sa buhay at pangarap. Ang kakayahan ng magulang makiangkop, makibahagi, 

kaalaman at kasanayang pagtuturo sa iba’t ibang aspeto ng pagpapahayag na pampagkatuto sa buhay ng bata. 

 

        Ayon kay Manuel (2012)41, ang magulang ang nagsisilbing unang guro ng mga kabataan. Sa kanila unang natutuhan ng mga 

bata ang mali sa tama, pananalig sa Diyos, disiplina, respeto, pangarap at iba pa. Sila ang nagsisilbing tagapunla ng “uhay ng 

pagpapahalaga” sa mga munting isipan ng kanilang anak. Samakatuwid sa kanilang mga kamay unang pinapanday at hinuhubog 

ang ugali ng kanilang mga anak at sila ang marapat na unang maglatag ng pundasyon sa pag-uugaling makatulong ng malaki upang 

maging bukas ang isipan at katawan ng kanilang mga anak sa pag-aaral at pagkakamit ng edukasyong magagamit nila sa pagpanday 

ng kanilang kinabukasan. Ikalimang naidulot ng MDL sa pagtuturo ng magulang ay nabatid ang kasanayan sa pagtuturo sa aralin. 

Ito ang ikalima sa ranngo na may prikwensiyang 7. Nangangahulugang positibo ang naidulot ng MDL sa pagtuturo ng magulang 

dahil karamihan sa magulang ay nabatid ang sariling kasanayan sa pagtuturo sa aralin at naipamalas rin ang galing sa pagtuturo sa 

anak. 

 

          Ayon kay Magulang D: 

 “Sa kanyang pagtuturo, kaniyang nabatid ang husay at epektibong kasanayan sa pagtuturo sa mga araling kaniyang tinuturo sa 

anak.” 

 

          Bilang magulang, sa pagbabatid ng kasanayan sa pagtuturo upang maging epektibo ito kailangang malawak ang kaalaman at 

nalalaman ang kasanayan sa pagtuturo. Ayon kay Aleta (2017)42, bawat guro ay may iba’t ibang paraan ng pagtataya na angkop sa 

sitwasyong kakayahan ng mga mag-aaral ganoon din sa magulang. Ang pagtataya ay mahalagang bahagi ng pagtuturo dahil ito ang 

magiging batayan sa pagkakamit ng itinakdang layunin ng pag-aaral.  Kailangan ito upang masukat ang antas ng kaalaman at 

kasanayang natutuhan ng mga mag-aaral sa isang aralin o gawain. Nakatutulong ito upang kilatisin ng bawat mag-aaral ang sariling 

kalakasan at kahinaan na magiging pundasyon nila upang higit pang mapaghusay dating kaalaman at palakasin ang karunungan at 

gawaing kinakitaan ng kahinaan. 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 12 December 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2212145 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

b441 
 

Naidulot rin ng MDL sa pagtuturo ng magulang naipakita ang karunungan at abilidad sa pakikipagkapwa tao, nawalan ng pokus sa 

iba pang gawaing pambahay dahil sa pagtuturo sa anak, nawalan ng sapat na panahon sa pagtuturo sa anak dahil sa trabaho, at 

nagkaroon ng mahabang oras sa pagtuturo sa anak. 

 

           Hindi lamang sa iba’t ibang aspeto turuan ng magulang ang anak kundi pati na rin ang kakayahan ng anak na maging malaya 

sa kaniyang gusto ngunit nariyan tayong magulang upang sila’y gabayan at suportahan sa lahat nilang ginagawa’t sinasabi. Ang 

pagkakaroon ng komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay magdudulot ng magandang relasyon at kaakit-akit na ugnayan 

ng bawat isa. Ayon kay Win Gatchillian (2018)43, Ang relasyon ng magulang at anak kahit kailan ay hindi kayang mapalitan at 

matumabasan ng ibang pagsasamahan. Walang patid, walang humpay at walang kupas na pag-ibig ang ibinibigay at ipinararamdam 

nila sa atin. Bilang isang magulang dapat patuloy lang nating turuan ang mga bata sa daan na dapat nilang tahakin para kapag 

tumanda sila ay hindi nila ito malilimutan. Sabi rin ng nakararami, “kapag pagmamahal ang ipinadama sa mga anak, pagmamahal 

din ang ibibigay nito sa iba. Kailangan ng ating mga anak ang tamang paggabay at pagmamahal. 

 

IV. KONKLUSYON AT REKOMENDASYON 

Iba’t ibang positibo at negatibong epekto ang modular distance learning sa mga aspetong kalagayan ng mga mag-aaral at magulang. 

Marami ang positibo at negatibong naidulot ng modular distance learning sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pagtuturo ng magulang. 

Inirerekomenda na mabigyang pansin ng Kagawaran ng edukasyon ang mga epekto ng modular distance learning sa pagkatuto at 

pagtuturo upang maibsan ang mga negatibong naging epekto nito sa pag-aaral ng mag-aaral at pagtuturo ng magulang. Bigyan ng 

karampatang aksyon/solusyon ang mga nabanggit na negatibong naidulot sa kasalukuyang pag-aaral. Magsagawa ng oryentasyon 

sa mga mag-aaral na pangungunahan ng pamunuan ng paaralan at kaguruan na makakatulong sa mga magulang at mag-aaral na 

lubusang maunawaan ang modular distance learning sa makabagong panahon.  

 

Bigyang pansin ang mga suliraning kinaharap ng mga mag-aaral at mga magulang sa modular learning sa pamaraang pag-alam sa 

kanilang mga karanansan upang mabigyang ng kasapatang aksyon. Hikayatin ang mag-aaral at magulang na maging bukas ang 

opinyon sa ibang sangay ng pamahalaan tulad halimbawa ng LGU (Local Government Unit) at Kagawaran ng Edukasyon upang 

magkaroon ng maayos na pang-unawa at malawak na kaisipan tungkol sa Modular Distance Learning. Himukin ang mga mag-aaral 

at magulang na makisangkot sa pagdalo ng seminar-worksyap o lokal, pambansa o pandaigdigan lebel at maaaring magbigay ng 

kinakailangang kaalaman para mas maturuan ng mabuti o maayos ang mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. Himukin ang mag-aaral 

na makilahok sa aktibidad sa paaralan at labas ng kumunidad tulad ng seminar-worsyap na magsisilbing gabay nila sa lubos na 

pagkatuto lalo na sa bagong sistema ng pag-aaral sa new normal. 
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