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Abstract :  The use of technology has become the key to expand the knowledge of teachers and students. Descriptive-analysis 

research design was used. The researcher develops a test and checklists for the data collection. The Level of Knowledge of Teachers 

in Using Microsoft Word based on the results, teachers are very knowledgeable in using Microsoft Publisher, moderately 

knowledgeable in Microsoft Excel and knowledgeable in Microsoft word and Microsoft PowerPoint. Students are proficient in the 

use of Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Publisher, and moderately proficient in Microsoft Publisher. There 

are different problems that teachers and students face in using Microsoft Office. Based on the findings and conclusions, the 

following is recommended: the use of Microsoft Office can be continued so that students learn more as well as the teachers. 

 

Index Terms - Microsoft office, pagtuturo-pagkatuto, Filipino, edukasyon, wika 

INTRODUKSYON 

Malaki ang naitutulong ng teknolohiya sa edukasyon sa makabagong panahon. Nagbubukas ito ng pagkakataon para sa 

mga guro at mag-aaral upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa paggamit ng ICT. Nadagdagan ang interes ng mga mag- 

aaral matuto gayudin sa pagtuturo ng mga guro.Ang teknolohiya ay nangangahulugan lamang na ang sistematikong paggamit ng 

siyentipiko o iba pang organisadong kaalaman sa mga praktikal na gawain (Galbraith, 2014). Nangangahulugan na lamang na ang 

pag-usbong ng bagong teknolohiya ay mas nagiging maayos at malawak ang kaalaman ng mga tao.  

Isang makabagong teknolohiya na nilikha upang mas mabilis ang pagproseso ng mga iba't ibang bagay sa mundo. Sa 

digital na panahon ang paggamit ng ICT sa silid-aralan ay mahalaga para sa pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga mag-aaral na 

alamin at ilapat ang mga kinakailangang kasanayan sa ika-21 siglo (Ghavifekr et. Al,2016).  

Batay kay Gamboa-Balbas (2015), sa pamamagitan ng ICT maaaring maging tuon ng pagkatuto ang mga karanasan 

sapagkat maaaring dalhin sa loob ng silid- aralan. Malaki ang naitutulong ng Information and Communications Technology sa 

pagpapaunlad sa pagproseso ng pagkatuto. 

Patuloy na ginagampanan ng pamahalaan na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga mag- aaral. Batay sa 1987 

Konstitusyon (Art. 14 Sek. 1) dapat pangalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na 

edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na mga hakbang upang matamo ng lahat ng gayong edukasyon. 

Patunay rin nito na ginagawa ng pamahalaan na mabigyan ng mahusay na edukasyon ang mga mag- aaral at maging ang 

mga guro. Ayon nga sa Republic Act No. 10844- An Act Creating The Department Of Information And Communications 

Technology, Defining Its Powers And Functions Appropriating Funds Therefor, And For Other Purposes. Layon nitong isulong 

ang pag-unlad at malawakang paggamit ng ICT at pagyamanin ang mga pasilidad. Dagdag pa nito, bumuo ng mga patakaran at 

inisyatiba, sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education (DepED). ang Commission on Higher Education (CHED), at ang 

Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), na paunlarin at isulong ang ICT sa edukasyon na naaayon sa 

mga pambansang layunin at tumutugon sa mga pangangailangan ng human resource ng ICT.  

Batay pag- aaral ni Crisolo (2018), ginagawa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng posibilidad para makapagbigay ng 

pagsulong sa teknolohiya sa mga mamamayan. Ang mga malalayong lugar sa buong rehiyon ay inaabot upang matiyak na walang 

Isla ang maiiwan pagdating sa teknolohiya. Pinondohan ng gobyerno at iba pang partner na institusyon, upang proseso ng pag-aaral 

ay mabago. May pagkukunan na ang mga mag- aaral sa libu-libong learning materials na na-upload sa DepEd - managed Online 

Learning Portal.  

Ang gawaing ito ay pinalakas ng pagbuo ng Department of Information and Communication Technology (DICT), isang 

executive department ng gobyerno ng Pilipinas na responsable sa pagpaplano, pagpapaunlad, at pagsulong ng agenda ng ICT ng 

bansa bilang suporta sa pambansang kaunlaran. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito. Ang gobyerno naman sa pamamagitan ng 

DepEd ay nahaharap pa rin sa pinakamalaking hamon sa pagpapanatili ng makabagong edukasyon sa mabilis na pagbabago ng 

mundong ito. 
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Sa inilabas ng Microsoft Philippines Communication Team, (2017), binigyan ng kapangyarihan ng Microsoft ang mga 

tagapagturo sa bansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga scalable training program gamit ang teknolohiya sa pamamagitan ng 

mga partner na institusyon tulad ng Department of Education (DepEd) at iba't ibang Microsoft Showcase Schools. Ang mga 

tagapagturo ay nilagyan ng mga modernong kasangkapan upang baguhin ang pagtuturo at pagkatuto sa silid-aralan. 

Alinsunod sa DepEd Order 78, S. 2021- Guidelines on the Implementation of the DepEd Computerization Program (DCP) 

ipinalabas noong Hunyo 10, 2010 na naglalaman ng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Ang kautusang ito ay ibinaba sa lahat 

ng sektor ng kagawaran. 

Ang Kagawaran ng Edukasyon sa Lungsod Sorsogon ay sumunod sa pambansang kautusang ito para sa pagsulong ng 

integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo. Katunayan, ang bawat paaralan sa lungsod ay nagkaroon ng computer laboratory, wifi 

connectivity, paglagay ng telebisyon na magagamit ng mga mag- guro sa pagtuturo, at pagpapahiram ng laptop sa mga guro na. 

Magkaroon din ng iba’t ibang seminar- worksyap at pagsasanay na makatutulong na madagdagan ang kaalaman ng mga guro sa 

paggamit ng Information and Communications Technology. 

Alinsunod naman sa DepEd Memorandum 78 S. 2010 Guidelines on the implementation of the DepEd Computerization 

Program (DCP). Ang programang ito ay tutugon sa computer backlog ng mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng 

pagbibigay ng hardware at software, at pagsasanay sa simpleng trouble shooting. Malaki ang maitutulong nito sa mga guro lalo na 

sa mga hindi bihasa gumamit ng ICT. Mas madadagdagan pa ang kanilang kaalaman na maaaring maituro sa mga mag- aaral. 

Ang teknolohiya sa kasalukuyan ay malawak o laganap na sa ating lipunan. Binago nito ang paraan ng pagtingin at 

pagpapahalaga ng mga tao lalo na sa larangan ng edukasyon. Napagtanto ng mga kaguruan, magulang at mag-aaral ang kanilang 

kahalagahan sa paghahanap ng kaalaman gamit ang teknolohiya. Pinapadali rito ang gawain ng guro habang pinapanatili ang mataas 

na antas ng interes sa kanilang mga mag-aaral. Kaya naman marapat lamang na bigyang pansin ang pagkatuto sa ICT sa edukasyon 

para mapabuti ang pakikipag-ugnayan at pagpapanatili ng kaalaman kapag ang ICT ay isinama sa mga aralin, ang mga mag-aaral 

ay mas nakatuon sa kanilang trabaho. Ito ay dahil ang teknolohiya na nagbibigay ng iba't ibang pagkakataon upang gawin ito ng 

mas masaya at kasiya-siya sa mga tuntunin ng pagtuturo ng parehong mga bagay sa iba't ibang paraan. 

 

PAGLALAHAD NG SULIRANIN  

 

     Natiyak sa pag- aaral na ito ang gamit ng Microsoft Office sa Pagtuturo- Pagkatuto sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral 

sa Senior High School, taong panuruan 2021-2022. Ang ilan ay sinagot ng mga katanungan: 1.Ano ang Antas ng Kaalaman ng mga 

Guro sa Paggamit ng Microsoft Office ayon sa mga nabanggit na varyabols: a. Microsoft Word b. Microsoft  Excel c. Microsoft 

Powerpoint d. Microsoft Publisher. 2. Ano ang Antas ng Kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Office ayon sa 

mga nabanggit na varyabols? 3. Ano ang mga Suliraning Kinakaharap sa Paggamit ng Microsoft Office sa Pagtuturo- Pagkatuto ng 

mga guro at mag- aaral sa mga nabanggit na varyabols? 4. Ano ang nabuong Mungkahing Gawain batay sa resulta ng pag- aaral?  

PAMAMARAANG GINAMIT 

Natiyak sa pag- aaral na ito ang Microsoft: Gamit sa Pagtuturo- Pagkatuto sa Asignaturang Filipino. Deskriptib-analisis ang 

ginamit sa pananaliksik. Random sampling ang ginamit sa pagpili ng 90 na mga kalahok sa pag-aaral na mga mag-aaral at 

purposive sampling naman sa 5 na guro na nagtuturo sa ICT sa Senior High School.  

Sa pagsukat ng antas ng kaalaman sa paggamit ng Microsoft Office ng mga guro at mga mag- aaral ay namahagi ng pagsusulit. 

Upang matukoy naman ang suliraning kinakaharap ng mga guro at mag- aaral  ay gumamit ng tseklist. Magkaiba ang mga 

pagpipilian para sa mga guro at mag- aaral. Nagsagawa rin ng impormal na pakikipanayam sa ilang mga guro para sa ikatitibay ng 

datos. Inalisa, sinuri at binigyan ng interpretasyon sa tulong ng pabilang, pagranggo, bahagdan, at frequency. 

MGA NATUKLASAN 

 

1. Antas ng kaalaman ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Office ayon sa a. Microsoft Word b. Microsoft Excel c. 

Microsoft Powerpoint d. Microsoft Publisher. 

Talahanayan 2A 

Antas ng Kaalaman ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Word 

 

Makikita sa talahanayan 2A ang Antas ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Word. May tatlo (3) ang nakakuha ng iskor 

na 4-5, nangangahulugan itong 60% ng respondents ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft Word. May dalawa (2) ang 

nakakuha ng iskor na 3-4, nangangahulugan na 40% ang maalam sa paggamit ng Microsoft Word. Sa kabuuan, ang lumabas na 

resulta ay 3.70 o maalam ang mga guro sa paggamit ng Microsoft Word.  

Ang implikasyon ng resultang ito na ang mga guro ay maalam sa paggamit ng Microsoft Word ngunit kailangan pa itong 

bigyang- pansin upang mas maging handa ng makipagsabayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya.  

Batay kay Sharma (2017) Ang Microsoft Word ay isang mahalagang aplikasyon sa edukasyon. Mahalagang pag- aralan at 

matutunan ito ng mga guro sapagkat ito ang magbibigay gabay upang mas mapadali ang trabaho at hindi na kailangang mag- aksaya 

Iskor f 

(n=5) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

3-4 

3 

2 

60 

40 

Maalam na maalam 

Maalam 

Kabuoan 3.70 Maalam 
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pa ng oras. Kailangang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mag-aaral lalo’t na ang mga guro dahil ang Microsoft Word ay isa sa 

mga pinakaginagamit na aplikasyon sa kasalukuyan. 

 

Talahanayan 2B 

Antas ng Kaalaman ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Excel 

Iskor f 

(n=5) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

2-3 

0-1 

1 

3 

1 

20 

60 

20 

Maalam na maalam 

Maalam 

Katamtamang maalam 

Kabuoan 2.5 Katamtamang maalam 

 

May tatlo (3) ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan na 60% ang maalam sa paggamit ng Microsoft Excel, may 

isa (1) ang nakakuha ng iskor na 4-5, nangangahulugan itong 20% ng respondents ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft 

Excel, may isa (1) ang nakakuha ng iskor na 0-1, nangangahulugan na 20% ng respondents ang katamtamang maalaman sa paggamit 

ng Microsoft Excel. Sa kabuuan, ang lumabas na resulta ay 2.5 o katamtamang maalam ang mga guro sa paggamit ng Microsoft 

Excel. 

Ang implikasyon ng resultang ito kinakailangan na ang guro ay bigyang- pansin ang pagkatuto sa paggamit ng Microsoft 

Excel. Maaari rin dumalo ang mga guro sa mga seminar/ pagsasanay na makatutulong upang mas maunawaan ang paggamit ng 

Microsoft Excel. 

Batay sa pag- aaral nina Grigore et al., (2013) Kanilang napag- alaaman na ang Microsoft Excel ay epektibong gamitin sa 

pagtuturo. Dagdag pa sa kanilang natuklasan na masasabing pinapadali ng mga spreadsheet ang iba't ibang pag-aaral na nakasentro 

sa mga mag-aaral mga istilong nailalarawan sa pamamagitan ng pagtuklas, konstruktibismo at pagsisiyasat. Ang pagiging maalam 

na maalam sa paggamit ng Microsoft Excel ay napakahalaga lalo sa mga guro sa mga trabaho na may komplikadong operasyon sa 

matematika. 

 

 

Talahanayan 2C 

Antas ng Kaalaman ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft PowerPoint 

Iskor f 

(n=5) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

2-3 

4 

1 

80 

20 

Maalam na maalam 

Maalam 

Kabuoan 4.10 maalam 

 

Makikita sa talahanayan 2C ang Antas ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Powerpoint. May apat (4) ang nakakuha 

ng iskor na 4-5, nangangahulugan na 80% ang maalam na maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft Powerpoint, may isa (1) 

ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan itong 20% ng mga respondent ang maalam sa paggamit ng Microsoft Powerpoint. 

Sa kabuuan, ang lumabas na resulta ay 4.10 o maalam ang mga guro sa paggamit ng Microsoft Powerpoint. 

Ang implikasyon ng resulta ng pag- aaral na ito ay maalam ang mga guro sa paggamit ng Microsoft Powerpoint. Mas 

magandang pagbutihin pa ito upang mas lalong mapabuti ng mga guro makabagong pamamaraan ng pagtuturo.  

Mula sa pag- aaral ni Jones (2013) Ang PowerPoint ay isang mahusay na tulong sa pagbibigay ng isang pedagogical na 

pananaw, na isinasaisip ang iba't ibang paraan kung saan natututo ang mga mag-aaral. Hinihikayat rin  ang mga guro na pahusayin 

ang propesyonalismo at kalidad ng pagbuo ng mga kasanayan. 

May limang kalahok na mga guro ang sumagot sa Pagsusulit. Lima (5) na guro ang nakakuha ng iskor na 5. 

Nangangahulugan itong 100% ng mga respondent ay maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft Publisher.  

Ang magandang implikasyon ng resulta ng pag- aaral na ito ay bihasa na ang mga guro sa paggamit ng Microsoft publisher. 

Malaking tulong din ang pagkatuto ng Microsoft publisher sapagkat madaling makagagawa ang mga guro ng mga poster at iba pa 

na gagamitin sa pagtuturo.  

Ayon kay Pawar (2015) Ang Publisher ay nagtuturo sa mga mag-aaral na magbibigay ng lubusan na kaalaman ng natutunan 

ang isang paksa. Gamit ang text, mga larawan, mga graphic organizer ngunit hindi kasama ang mga distractions ng tunog, galaw, 

audio. 

 

 

 

2. Antas ng Kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Office ayon sa mga nabanggit na varyabols. 

Makikita sa Talahanayan 2 ang mahalagang pagkakaiba ng ODL at MDL sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ginamit ang 

performans rating ng mag-aaral upang maanalisa ang pagkakaiba.  
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Talahanayan 3A 

Antas ng kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Word 

Iskor f 

(n=90) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

 

2-3 

46 

 

44 

51 

 

49 

Maalam na maalam 

Maalam 

Kabuoan 3.52 Maalam 

 

Makikita sa talahanayan 3A ang Antas ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Word. May apatnapu’t anim (46) ang 

nakakuha ng iskor na 4-5, nangangahulugan itong 51% ng mga respondent ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft Word. 

May apatnapu’t apat (44) ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan na 49% ang maalam sa paggamit ng Microsoft Word. 

Sa kabuuan, ang lumabas na resulta ay maalam ang mga mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Word. 

Ito ay may implikasyong maraming mag- aaral ang handa na ang kaisipan sa paggamit ng Microsoft Word. Ibig sabihin 

ang mga mag- aaral ay marunong makipagsabayan sa pagbabagong hatid ng makabagong teknolohiya. 

Mula kay Sharma (2017), Ang Microsoft Word ay mahalaga sa mga mag- aaral maging sa mga guro. Maaaring makalikha 

ng mga bagong makabagong pamamaraan ng pag-aaral at pagtuturo. Nakatutulong rin ito upang mabilisang maisagawa ang mga 

kinakailangang gawin. Malaki ang matutulong ng Microsoft Word sa mga mag-aaral kung sila ay maalam na maalam sa paggamit 

nito. Lalo’t na sa makabagong panahon ay ginagamit madalas ang Microsoft Word sa iba’t ibang larangan. 

 

Talahanayan 3B 

Antas ng kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Excel 

 

Iskor f 

(n=90) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

 

2-3 

0-1 

11 

 

49 

30 

12 

 

55 

33 

Maalam na maalam 

Maalam 

Katamtamang maalam 

Kabuoan 2.08 Katamtamang maalam 

 

Makikita sa talahanayan 3B ang Antas ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Excel. May apatnapu’t siyam (49) 

ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan na 55% ang maalam sa paggamit ng Microsoft Word Excel, labing isa (11) ang 

nakakuha ng iskor na 4-5, nangangahulugan itong 12% ng respondents ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft Excel, 

tatlumpu (30) sa mga respondent ang nakakuha ng iskor na 0-1, nangangahulugan na 33% ang katamtamang maalam. Sa kabuuan, 

ang lumabas na resulta ay 2. 08 o katamtamang maalam ang mga mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Excel. 

Ang implikasyon sa resulta ng pag- aaral na ito ay marapat na bigyang- pansin ito lalo na sa mga guro nagtuturo ng ICT. 

Maglaan ng oras at magsagawa ng pagsasanay ang mga guro na makatutulong sa pagkatuto ng mga mag- aaral sa paggamit ng 

Microsoft Excel. 

Batay kay Sharma (2017) Ang Excel ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral. Ilan sa mga ito ang paggawa ng 

mga pagsasanay sa Excel, pagsagawa ng mga kalkulasyon nang mas mabilis at paggawa ng financial planning at mapapabilis. 

Malaking tulong din ito sa proseso ng pag-unlad ang isipan ng mga mag-aaral. 

 

Talahanayan 3C 

Antas ng kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft PowerPoint 

Iskor f 

(n=90) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

 

2-3 

80 

 

10 

89 

 

11 

Maalam na maalam 

Maalam 

Kabuoan 4.28 maalam 

 

Makikita sa talahanayan 3C ang Antas ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Powerpoint. May walumpu (80) ang 

nakakuha ng iskor na 4-5, nangangahulugan itong 89% ng mga respondents ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft 

Powerpoint. May sampu (10) ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan na 11% ang maalam sa paggamit ng Microsoft 

Powerpoint. Sa kabuuan, ang lumabas na resulta ay 4.28 o maalam ang mga mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Powerpoint. 

Ang implikasyon ng resulta ng pag- aaral na ito ay may kaalaman ang mga mag- aaral. Sa paggamit ng Microsoft Powerpoint 

pero kinakailangan pa rin itong bigyang pansin lalo na’t nasa makabagong panahon na ngayon. 
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Ayon kay Smith (2022), Napakahalaga ng mga ng PowerPoint Presentation. Nagbibigay ito sa mga mag- aaral ng iba't ibang 

mga kagamitan sa paggamit sa pagkatuto. Nagbibigay-daan din ito na palawakin ang mga pag-unawa sa iba't ibang paksa gamit ang 

Microsoft Powerpoint. 

 

Talahanayan 3D 

Antas ng Kaalaman ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Publisher 

Iskor f 

(n=90) 

% Deskripsyon 

 

4-5 

 

2-3 

0-1 

64 

 

24 

2 

71 

 

27 

2 

Maalam na maalam 

Maalam 

Katamtamang maalam 

Kabuoan 3.88 Maalam 

 

Makikita sa talahanayan 3D ang Antas ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Publisher. May animnapu’t apat (64) 

ang nakakuha ng iskor na 4-5, nangangahulugan itong 71% ng mga respondent ang maalam na maalam sa paggamit ng Microsoft 

Publisher. May dalawampu’t apat (24) ang nakakuha ng iskor na 2-3, nangangahulugan na 27% ang maalam sa paggamit ng 

Microsoft Publisher, may dalawa (2) ang nakakuha ng iskor na 0-1, nangangahulugan na 2% ng mga respondent ang katamtamang 

maalam sa paggamit ng Microsoft Publisher. Sa kabuuan, ang lumabas na resulta ay 3.88 o maalam ang mga mag- aaral sa paggamit 

ng Microsoft Publisher. 

Ang implikasyon ng pag- aaral na ito ay kinakailangang mas palawakin pa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit 

ng Microsoft Office. Maaaring dumalo o lumahok ng mga pagsasanay na may kinalaman sa paggamit ng ICT.  

Malaki ang tulong ng Microsoft Publisher sa kasalukuyan, ito ay makakapagpaunlad ng mga kakayahan tulad kagalingan sa 

paggawa ng disenyo at iba pa. Sabi ni Gaille (2019) mayroong ilang mga disbentahe na makikita sa Publisher, lalo na sa kakulangan 

nito ng mga custom na graphic na tool na disenyo, ngunit ang mga kilalang layout ay maaaring makakatulong na lumikha ng mga 

propesyonal na proyekto. 

 

3. Mga Suliraning kinakaharap sa Paggamit ng Microsoft Office sa Pagtuturo- Pagkatuto ng mga guro at mag- aaral sa 

mga nabanggit na varyabols. 

Nakapaloob sa Talahanayan 4 ang suliraning ikinakaharap ng paggamit Microsoft Office ng mga Guro at Mag- aaral. Niranggo 

ang mga suliraning kinakaharap ng mga guro at mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Office. 

 

Talahanayan 4A 

Antas Suliraning kinakaharap ng mga Guro sa Paggamit ng Microsoft Office sa pagtuturo- Pagkatuto sa Asignaturang 

Filipino 

Suliranin Bilang ng Tugon 

 

(n=5) 

Ranggo 

1.Mahinang klase ang gadget na maaaring 

magdulot ng interruption (hal. Pag-hang ng 

gadget).  

1 3.5 

2.Hindi prayoridad ang asignaturang ICT 

sa paaralan. 
1 3.5 

3.Kulang ang kasanayan ng guro sa 

pagtuturo ng ICT sapagkat hindi 

nakaangkla ang kanilang kursong natapos. 

2 1.5 

4. Kulang ang trainings/ seminars sa ICT. 2 1.5 

 

Makikita sa talahanayan 4A ang pinakamadalas na suliraning kinakaharap ng ng mga guro sa paggamit ng Microsoft 

Office. Kulang ang kasanayan ng guro sa pagtuturo ng ICT sapagkat hindi nakaangkla ang kanilang kursong natapos na mayroong 

2 tugon, Pinakasuliranin din ang kulang ang trainings/ seminars sa ICT na mayroong 2 tugon, Ilan pang suliranin ang mahinang 

klase ang gadget na maaaring magdulot ng interruption (hal. Pag-hang ng gadget)na mayroong 1 tugon, at hindi prayoridad ang 

asignaturang ICT sa paaralan na mayroong 1 tugon. 

Ang kakulangan sa kasanayan ng guro sa pagtuturo ng ICT ay hindi nakaangkla ang kanilang kursong natapos at 

kakulangan din trainings/ seminars sa ICT ang pinakasuliranin ng mga guro sa paggamit ng Microsoft Office. Ito’y maaaring 

magdulot ng kakulangan sa kaalaman na maibabahagi sa mga mag- aaral. 

Ayon kay Briones (2018), binanggit ng Kalihim na ang mga guro at non-teaching personnel na humahawak ng ICT ay 

dapat sumailalim sa mga pagsasanay, lalo na ang mga nagtapos ng kanilang pag-aaral noong hindi pa gaanong advanced ang 

teknolohiya tulad ng ngayon. Dagdag pa ng pag- aaral ni Abuhmaid (2011) na ang mga pagsasanay ay nakatutulong sa mga guro 

na mapabuti ang kanilang kasanayan at kaalaman sa ICT. 
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Talahanayan 4B 

Suliraning kinakaharap ng mga Mag- aaral sa Paggamit ng Microsoft Office sa pagtuturo- Pagkatuto sa Asignaturang 

Filipino 

Suliranin 

Bilang ng Tugon 

 

(n=90) 

Ranggo 

1. Walang laptop/ gadget upang magamit ang 

Microsoft Office 
63 1 

2. Hindi pa nakasubok gumamit ng Microsoft 

Office  

 

30 6 

3. Kulang ang mga kompyuter sa loob ng 

Laboratory room 
37 4 

4. Kulang ang oras ng guro sa pagtuturo ng 

ICT 
61 2 

5. Hindi updated ang Microsoft office  33 5 

6. Mahinang klase ang gadget na maaaring 

magdulot ng interruption (hal. Pag-hang ng 

gadget) 

57 3 

7. Walang interes na matuto sa paggamit ng 

Microsoft Office 
15 7 

 

Makikita sa talahanayan 4B Ang mga Suliraning Kinakaharap sa Paggamit Microsoft Office sa Pagkatuto- Pagtuturo ng 

mga Mag- aaral. Ang mga suliranin sa paggamit ng ng Microsoft Office ay nirango.  

Ang mga sumusunod na suliraning naranasan ng mga mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Office. Ito ay ang mga walang 

laptop/ gadget upang magamit ang Microsoft Office na mayroong 63 na tugon, kakulangan ng oras sa pagtuturo ng ICT na mayroong 

61 na tugon, mahinang klase ang gadget na maaaring magdulot ng interruption (hal. Pag-hang ng gadget)na mayroong 57 na tugon, 

kulang ang mga kompyuter sa loob ng Laboratory room na mayroong 37 na tugon, hindi updated ang Microsoft office na mayroong 

33 na tugon, hindi pa nakasubok gumamit ng Microsoft Office na mayroong 30 na tugon, at walang interes na matuto sa paggamit 

ng Microsoft Office na mayroong 15 na tugon. Ang iba pang suliraning kinakaharap ng mga mag- aaral ay ang mabagal na internet 

Connection o mahinang signal. Dagdag pa ng iba Ingles ang lenggwaheng ginamit na dahilan upang hindi maintidihan ang 

katanungan. Ang iba naman ay walang suliranin sa paggamit ng Microsoft Office. 

Ayon sa pag- aaral nina Habibi, Al Mamun, at Clement (2012) ang mga pangunahing hadlang sa kakulangan ng software 

ay hindi sapat na computer sa silid-aralan, mahinang internet, kawalan ng motibasyon mula sa panig ng guro at mag-aaral na 

gumamit ng ICT, kawalan ng wastong kasanayan sa pagsasanay, hindi pagkakaroon ng pinakabagong kagamitan sa ICT, kakulangan 

ng mga dalubhasang teknikal na kawani, mahinang suportang pang-administratibo, mahinang kurikulum ng kurso at iba pa. Sinang- 

ayunan naman ito ni Poushter (2016) ang paggamit ng mga kompyuter, mobile device, at internet ay nasa pinakamataas na antas 

hanggang sa kasalukuyan at inaasahang patuloy na tataas habang nagiging mas madaling naa-access ang teknolohiya, lalo na sa 

mga taong gumagamit nito. 

 

Gabay sa Paggamit ng Microsoft Office sa Asignaturang Filipino 

Isang Gabay sa Paggamit ng Microsoft Office sa Filipino ang binuo ng mananaliksik upang magamit ng mga guro at mag- 

aaral. Ang awput na ito isinalin ng mananaliksik sa Filipino upang mas maunawaan ng mga mag- aaral ang paggamit ng Microsoft 

Office. Inaasahan na makakatulong ang mga gabay na ito sa mga guro at mag- aaral na mas mapataas ang Antas ng Kaalaman sa 

Paggamit ng Microsoft Office. 

KONKLUSYON AT REKOMENDASYON 

Batay sa mga natuklasan, nabuo ang mga sumusunod na kongklusyon. Ang antas ng kaalaman ng mga guro ay maalam na 

maalam sa paggamit ng Microsoft Publisher, katamtamang maalam sa paggamit ng Microsoft Excel at maalam naman sa paggamit 

ng Microsoft word at Microsoft PowerPoint. Ang antas ng kaalaman ng mga mag- aaral ay maalam sa paggamit ng Microsoft Word, 

Microsoft Powerpoint at Microsoft Publisher at katamtamang maalam naman sa paggamit ng Microsoft Publisher. May iba’t ibang 

suliraning kinakaharap ang mga guro at mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Office. Maaaring maimungkahi ang awtput na “Gabay 

sa Paggamit ng Microsoft sa Asignaturang Filipino. 

Batay sa mga natuklasan at kongklusyon, inirerekomenda ang sumusunod. Maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng 

Microsoft Office upang mas higit pang matuto ang mga mag- aaral gayundin ang pagtuturo ng mga guro sa Microsoft Office. 

Magsagawa ng Gabay para sa mga Guro at Mag- aaral sa paggamit ng Microsoft Office sa Filipino upang mas lalong maunawaan 

ang mga hakbang sa paggamit nito. Magsagawa ng seminar/ pagsasanay sa paggamit ng Microsoft office. Magdagdag ng mga 

komyuter at magpakabit ng wifi sa mga  paaralan upang masanay ang mga mag- aaral na gumamit ng mga Microsoft Office. 

Maglaan ng sapat na pondo para sa ICT Laboratory. Magsagawa ng iba pang pag-aaral na may kaugnayan sa paggamit ng Microsoft 

office. 
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