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Abstrak 

          Natiyak sa pag-aaral na ito na masipat ang kalagayan ng pagtuturo sa panahon 

ng new normal. Deskriptibong-analisis ang ginamit na disenyo sa pananaliksik. Purposive 

sampling ang ginamit upang tukuyin ang kabuoang bilang na 150 kalahok mula sa 

pangkat ng mga guro, mag-aaral, at magulang. Gumamit ng tseklist sa pagkuha ng mga 

datos. Ang mga nakalap na datos ay inalisa, sinuri at binigyan ng interpretasyon gamit 

ang frequency, bahagdan at pagrararango. 

Iisa ang pananaw ng mga mag-aaral, guro, at magulang sa “new normal” sa 

edukasyon. Ito ay ang kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga sumusunod 

(Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or Radio-Based Instruction. Iba-

iba ang mga paghahandang ginagawa ng mga guro. Ang paghahandang ginagawa 

ng mga guro para malinang ang kanilang kakayahan ay ang pagdalo sa mga webinar 

na nakatuon sa kahandaan sa new normal education. Ang ginagawang paghahanda 

ng mga guro para makabuo ng kagamitang pampagtuturo ay ang pagbuo ng “learning 

activity sheets/worksheets.” Sa pamamaraan naman ang ginawang paghahanda ay ang 

paghahanda sa mga magulang at mag-aaral sa makabagong pamaraan ng pagtuturo 

at pagkatuto. Sa kaligtasan ng mga guro, ito ay ang pagpapabakuna. Maraming 

suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo sa panahong “new normal” tulad ng 

mahinang internet o data connection. Inirerekomenda na ang Kagawaran ng Edukasyon 

ay dapat pagtuonan ng pansin, paglaanan ng sapat na badyet, mas pagandahin at 

ipagpatuloy ang mga programa nitong may kinalaman sa pagsasanay, webinars, at 

workshops sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at mga makabagong 

pamamaraan sa pagkatuto at pagtuturo na magpapatibay sa kakayahan ng mga guro. 

Dapat din maglaan ng sapat na badyet upang mabigyan ang mga paaralan o guro ng 

mga naaangkop at makabagong kagamitang pagtuturo. Ang paaralan ay dapat 

palakasin ang pakikipag-ugnayan at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan, mga 

pribadong grupo, organisasyon o indibidwal na maaaring makatulong sa pagkakaroon 

ng mga printer, kagamitang panteknolohiya at iba pang kagamitan na may malaking 

tulong sa pagsasakatuparan ng epektibong pagtuturo ng mga guro.  
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INTRODUKSYON 

 

Lumikha ng napakalaking hamon sa ekonomiya, panlipunan, at pulitika ang 

pandemyang COVID-19 sa buong mundo. Higit pa sa isang krisis sa kalusugan, nagresulta 

ito sa isang krisis sa edukasyon. Ang mga paaralan, kolehiyo, at unibersidad ay isinara. 

Ang pagpapatupad ng mga lockdown at quarantine ang naging pangunahing hakbang 

ng mga bansa para makontrol ang pagkalat ng Coronavirus. 

 

Ayon sa UNESCO (2020)1, sa panahon ng mga lockdown at quarantine, 87% ng 

populasyon ng estudyante sa mundo ang naapektuhan at 1.52 bilyong mag-aaral ang 

wala sa paaralan at mga kaugnay na institusyong pang-edukasyon. 

 

Sa Pilipinas, ang remote learning ang naging hakbang sa edukasyon upang sa 

kabila ng krisis na dulot ng pandemyang COVID-19 ay makapagpatuloy pa rin. 

Gayunpaman ito ay nagpapakita ng pagkakahati sa bilang ng mga Pilipinong mag-

aaral. Ang kasalukuyang sitwasyong ito sa remote learning ay posibleng magpalala ng 

mga umiiral na hindi pagkakapantay-pantay at maaaring maging mga hadlang sa 

online na pag-aaral. Halimbawa, ang isang cross-sectional na pag-aaral na isinagawa sa 

buong bansa ay nag-ulat na 32% at 22% sa 3, 670 Pilipinong medikal na estudyanteng na-

survey ay nahihirapang umangkop sa mga bagong istilo ng pag-aaral at walang 

maaasahang internet access (Baticulon et al., 2020)2. 

  

Para sa ilan, maaaring nahihirapan itong bumili ng isang kagamitang pantulong sa 

pag-aaral upang madaling matugunan ang mga online na klase at agad na 

makapagbigay ng mga takdang-aralin sa online na sistema. Sa kabila ng pagsisikap na 

gawing accessible ang edukasyon para sa lahat, maraming paghihirap pa rin ang 

kinakaharap ng mga Pilipinong estudyante sa unibersidad sa pagsasanay ng distance 

education (Santos, 2020)3. 

 

Itinatakda ng Republic Act 79774 na ang school year ay dapat magsimula “sa 

unang Lunes ng Hunyo ngunit hindi lalampas sa huling araw ng Agosto.” Ngunit dahil sa 

virus na COVID-19 na banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro at pagsasaalang-

alang sa kahandaan ng bawat isa nagkaroon ng masusing pag-aaral tungkol sa 

pagbubukas ng klase taong 2020-2021 at ito ay inurong sa ika-5 araw ng Oktubre, 2020. 

 

Hinain ni Senador Win Gatchalian (Hunyo, 2020)5 ang panukalang batas na 

nagsusulong ng Safe Schools Reopening Plan (SSRP), bilang paghahanda ng sektor ng 

edukasyon sa tinatawag na “new normal” habang may Coronavirus Pandemic. 

 

Sa Senate Bill No. 1565 o Education in the New Normal Act6, sinabi ni Gatchalian na 

magsisilbi itong gabay sa muling pagbububukas ng mga pribado at pampublikong mga 

paaralan sa panahon ng kalamidad, public health emergency, civil unrest, at iba pang 

sakunang sanhi ng suspensyon ng mga klase. Sa ilalim ng panukala, irerekomenda ng 

SSRP ang ilang hakbang na dapat gawin ng mga paaralan sa gitna ng mga health-

related emergency.  
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Kabilang dito ang mga protocol sa paglilinis ng mga paaralan, pagsasanay sa 

disease prevention and management para sa mga guro, at pagmonitor at pag-ulat sa 

kalagayan ng mga apektadong mag-aaral at guro, lalo na yung nasa panganib. Layon 

ng Bill no. 1565 na matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon at iangat ang kapasidad ng 

mga paaralan pagdating sa information and communications technology o ICT. 

 

Layon din ng panukalang batas na ito ang pagkakaroon ng Hybrid Learning System 

na gumagamit ng iba’t ibang paraan ng pagtuturo tulad ng homeschooling, online 

learning, printed modules, at paggamit sa radyo at telebisyon. 

 

“Sa ilalim ng new normal, nais nating magkaroon ng mga konkretong hakbang sa 

pagpapatuloy ng edukasyon habang pinapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga 

mag-aaral, guro, at kawani ng mga paaralan sa panahon ng mga kalamidad, sakuna at 

pandemya”, ayon kay Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, 

Arts and Culture. “Layunin natin na patatagin ang ating sistema ng edukasyon at siguruhin 

na sa panahon ng krisis, walang mag-aaral ang maiiwan,” dagdag pa niya. 

 

Sa layuning ito, inulit ng DepED Regional Office V ang Department Order No. 12 s. 

2020 o ang Adoption ng Basic Learning Continuity Plan para sa S.Y. 2020-2021 in the Light 

of Covid-19 Public Health Emergency7. Sa madaling salita, basi sa hakbang na 

isinasagawa ng ating mga lider at kawani ng edukasyon, magpapatuloy ang dukasyon 

sa gitna man ng pandemyang kinakaharap ng bansa. 

 

Sa Lungsod Sorsogon, isang Unnumbered Memorandum8 ang inilabas na 

pinamagatang “Formation/Activation of Task Force for the Management of Novel 

Coronavirus Acute Respiratory Disease na nananawagan sa lahat ng mga paaralan na 

isagawa ang PASS (Preventive Alert System in Schools). Hinikayat din ng kautusan ang 

lahat ng mga paaralan na maglagay ng mga patalastas sa mga lugar kung saan 

makikita ang mga mensahe ng pag-iingat kaugnay sa pagkalat ng virus upang parehong 

maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro, at mga stakeholder batay sa mga 

panuntunan at alituntunin ng Inter-Agency Task Force (IATF). 

 

Sa ibinabang alituntunin ng DepEd na mula sa pamantayan at rekomendasyon ng 

Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na ibinaba 

sa iba’t ibang panlalawigang pamahalaan gayundin sa pamahalaan ng Sorsogon, ang 

pagtuturo at pag-aaral sa lalawigan ng Sorsogon ay isasagawa sa pamamagitan ng 

distance learning na kung saan ay gumagamit ng isa o kumbinasyon ng alin man sa mga 

sumusunod: Modular Distance Learning, Online Learning, TV/Radio-Based Instruction (RBI). 

        

      Ang pag-aaral na ito ay may layuning alamin ang “new normal” sa edukasyon mula 

sa pananaw ng mga guro, mag-aaral at magulang, ang mga paghahandang ginawa 

ng mga guro, at ang mga suliraning kinaharap nila sa pagtuturo sa gitna ng pandemya. 

Sa matutuklasan ng pag-aaral, ang mananaliksik ay naglalayon na makabuo ng isang e-

handbook na maglalaman ng impormasyon at gabay tungkol sa bagong normal na 

edukasyon.  

Gayundin ang makapaghain ng mga mungkahi na maaaring makatulong sa isyu na may 

kinalaman sa edukasyon sa “new normal”. 
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LAYUNIN NG PAG-AARAL 

. Natiyak sa pag-aaral na ito na masipat ang kalagayan ng “new normal” sa edukasyon 

mula sa pananaw ng mag-aaral, guro, at magulang sa Lungsod Sorsogon, taong 

panuruan 2020-2021 (2) paghahandang ginagawa ng mga guro sa paglinang ng 

kakayahan, kagamitang pagtuturo, pamamaraan, at kaligtasan (3) suliraning 

kinakaharap ng mga guro sa panahong “new normal”. 

 

 

PAMAMARAANG GINAMIT 

 

Deskriptibong pamamaraan ng pagsusuri ang ginamit ng mananaliksik sa pag-

aaral na ito. Ang kalahok sa pag-aaral na ito ay may kabuoang bilang na 150 mula sa 

pangkat ng mag-aaral, guro, at magulang sa dibisyon ng Sorsogon. Ginamit ang google 

form upang mapasagutan ang tseklist. Ang messenger naman at gmail ay ginamit sa 

pagbabahagi ng link kung saan nakapaloob ang tseklist. Ang birtwal na pakikipanayam 

ay isinagawa rin sa para sa karagdagang datos. Isinagawa rin ang harapang panayam 

sa iilang kalahok sa pag-aaral.  Sinuri at binigyan ng interpretasyon sa tulong ng 

nararapat na estadistika tulad ng frequency count, bahagdan at ranggo. 

 

MGA NATUKLASAN 

 

 

Pananaw sa “New Normal” na Edukasyon 

 

 Inilahad dito ang pananaw ng mga mag-aaral, guro, at magulang sa new normal 

na edukasyon. Iba’t ibang pananaw ang naging kasagutan ng mga kalahok. 

 

Talahanayan 2.a 

Pananaw ng mga Mag-aaral sa New Normal na Edukasyon 

Inilahad dito ang pananaw ng mga mag-aaral sa new normal na edukasyon. 

Pananaw f Ranggo 

1. Kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga 

sumusunod (Online Distance Learning, Modular distance 

Learning, TV or Radio-Based Instruction). 

45 1 

2. Paggamit ng teknolohiya tulad ng kompyuter, laptop, 

tablet o cellphone na mag-uugnay at maghaharap sa 

dalawa sa pagsasalin ng karunungan at kasanayan. 

37 2 

3. Kumbinasyon ng online learning at alin man sa mga 

sumusunod (Modular, TV or Radio-based Instruction). 

28 3 

4. Paggamit ng mga nakalimbag o nakalathalang 

modules. 

25 4 

5. Paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-aaral. 15 5 

6. Pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, 

tagabantay o tutor ang tagapagturo na dumaan sa 

iba’t ibang pagsasanay. 

7 6 

 n-50  
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Ipinapakita sa talahanayan ang mga binanggit na pananaw ng mga mag-aaral sa 

edukasyon sa new normal. Ang nangunguna ay kumbinasyon ng Face to Face at 

alinman sa mga sumusunod, Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or 

Radio-Based Instruction mula ito sa sagot na 45 na kalahok. Ito ay nangangahulugang 

ang mga mag-aaral ay nakikita na ang new normal na edukasyon ay ang paggamit ng 

Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or Radio-Based Instruction at 

harapang pag-aaral. 

 

Ang pinaghalong pag-aaral ay isang paraan ng pagtuturo na nagsasama ng 

teknolohiya at digital media sa mga tradisyonal na aktibidad sa silid-aralan na 

pinangungunahan ng guro, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng higit na kakayahang 

umangkop upang iangkop ang kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Ito ay 

pinagsasama ang pinakamahusay na aspekto ng harapang pagtuturo at online na 

pagtuturo sa mga paraan na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na matuto sa sarili 

nilang bilis o oras. Upang matugunan ang pangangailangan ng pag-aaral sa panahon 

ng pandemya na siyang ginamit ng mga mag-aaral, guro at sa gabay din ng mga 

magulang. 

  

       Ayon nga kay Naaj et.al (2020)9 na kinikilala ang mga pananaw at kasiyahan ng mga 

mag-aaral ay mahalaga para sa pagtukoy ng kalidad ng pinaghalo na kapaligiran sa 

pag-aaral. Ang mga pag-aaral ay isinagawa upang suriin ang mga pananaw ng mga 

mag-aaral tungkol sa pinaghalo na kapaligiran sa pag-aaral at mga salik na 

nakakaimpluwensya dito. Nalaman sa pag-aaral na ang mga mag-aaral ay nagtataglay 

ng mga positibong saloobin patungo sa pinaghalong kapaligiran ng pag-aaral at ang 

mga salik na nakakaimpluwensya ay pangunahing kasama ang karanasan, kumpiyansa, 

kasiyahan, pagiging kapaki-pakinabang, intensyon na gamitin, pagganyak, at kung ang 

mga mag-aaral ay may mga kasanayan sa ICT (Bendania, 2011)10. 

 

May mga positibong saloobin ang mga mag-aaral sa pinaghalong kapaligiran sa 

pag-aaral, at ang kasiyahan ay maaaring maiugnay sa mga tampok tulad ng flexibility, 

kaginhawahan, pinababang oras ng paglalakbay, at pakikipag-ugnayan nang harapan. 

Ibig sabihin na ang pag-aaral sa pamamagitan ng blended learning ay may positibong 

epekto sa mga mag-aaral sapagkat ay mas malawak ang oras ng pag-aaral lalo na 

hawak nila ang kanilang oras sa pag-aaral. At sa panahon ngayon ay nag-aalok ang 

teknolohiya ng iba't ibang paraan ng pag-aaral na nagpapadali sa mga mag-aaral na 

matuto at gawin ang mga takdang-aralinG maginhawa (Pasaribu et al.,2020)11. Dagdag 

pa rito ayon sa pagsusuri ni Drysdale et.al (2013)12 ay nagpapahiwatig na ang mga mag-

aaral sa pangkalahatan ay positibo tungkol sa pinaghalong kapaligiran sa pag-aaral. 

 

Sa kasalukuyang panahon ng edukasyon ay masasalamin ang paggamit ng 

kagamitang pangteknolohiya bilang kaagapay ng pagkatuto at pagtuturo. Lalo pang 

lumawak ang pagbibigay pansin sa mga ito ng dumating ang pandemya na dahilan 

upang magkaroon ng tinatawag na new normal sa edukasyon. Ang paggamit ng 

teknolohiya ay naging bahagi ng ika-21 siglo dahil ito ay gumagamit ng mga online 

platform. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya sa online platform at sa internet 

upang mapahusay ang pag-aaral at magbigay ng mga paggamit ng serbisyo. 
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          Maraming mga pananaliksik ang nagpapaliwanag sa kagandahan ng mga online 

na pag-aaral. Ito ay maginhawa, mas mura at madaling i-access, kaya ang mga salik na 

ito ay gumawa ng mga pagkakaiba sa pagitan ng Online Learning at Face-to-Face 

Learning (Kebritchi et.al, 2017)13. Ayon kina Kulal at Nayak (2020)14, ang pagtaas ng 

paggamit ng teknolohiya sa online na pag-aaral ay nakikinabang sa mga mag-aaral, 

ngunit ang pangunahing alalahanin ay ang hindi matatag na koneksyon sa internet sa 

mga malalayong lugar na hindi nagbibigay ng ginhawa sa pag-aaral.  

 

Karamihan man ang gumagamit ng Online Distance Learning sa pag-aaral sa 

panahon ng new normal ay may mga negatibo pa rin itong natatanggap lalo na sa 

pagkakaroon ng mabagal na koneksyon upang makakonekta sa oras ng kanilang pag-

aaral. Ito rin ay isa sa mga problema ng mga mag-aaral, guro, at mga magulang na nasa 

malayong lugar na kadalasan ay di nararating ng koneksyon.  

 

Ang programang Radio-Based Instruction (RBI) ay isang alternatibong paraan ng 

paghahatid ng pag-aaral na gumagamit ng radio broadcast upang mag-alok ng mga 

aralin sa mga mag-aaral gamit ang mga self-learning modules (SLM). Ang pamamaraang 

ito ay nagbibigay ng access sa edukasyon sa mga mag-aaral na naninirahan sa 

malalayong lugar at sa mga may limitadong access sa internet. Ang layunin ng programa 

ay bigyan ang mga mag-aaral ng mga pagkakataong matuto bilang pandagdag sa 

kanilang paggamit ng SLM sa kawalan ng aktwal na harapang pagtuturo. 

 

Sa kasalukuyan, ginagamit ng DepEd Radio ang mga naitatag nang lokal na 

AM/FM radio stations sa lahat ng lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan 

sa mga opisina sa rehiyon at dibisyon ng departamento at maging sa mga paaralan. Ang 

mga aralin ay ibinobrodkast sa mga kasosyong istasyon ng radyo o sa pamamagitan ng 

mga ragtag na istasyon ng radyo na itinatag sa mga opisina at paaralan ng 

rehiyon/dibisyon, na umaabot sa mga mag-aaral na hindi ma-access ang iba pang mga 

modalidad sa pag-aaral. 

 

Ang mga radyo at telebisyon ay hindi pa rin naaalis bilang lunsaran ng pagkatuto 

at pagtuturo sa kasalukuyan kahit na marami ang pagbabagong hatid satin ng 

teknolohiya. Ito ay implikasyon lamang na hindi pa rin tuluyang mapapalitan ng mga 

makabagong teknolohiya ang mga nakasanayan ng gamitin lalo na hindi pa rin ganun 

kataas ang bilang ng mga mag-aaral na mayroong laptop at cellphone. Ang mga 

Modular, TV or Radio-based Instruction ay may malaking tulong upang patuloy pa rin 

maihatid ang pag-aaral sa mga lugar at komunidad na wala pa ring kasapatan sa 

koneksyon at kagamitang teknolohiya katulad ng mga laptop, cellphone at kompyuter. 

 

Batay din sa mga kasagutan ng mga kalahok ng pag-aaral ang paggamit ng mga 

nakalimbag o nakalathalang modules, paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-

aaral, at pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, tagabantay o tutor ang 

tagapagturo na dumaan sa iba’t ibang pagsasanay ayon ito sa 25, 15, at 7 na sagot ng 

mga kalahok ayon sa pagkasunod-sunod. 
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Talahanayan 2.b 

Pananaw ng mga Guro sa New Normal na Edukasyon 

 Inilahad dito ang pananaw ng mga guro sa new normal na edukasyon. 

Pananaw f Ranggo 

1. Kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga 

sumusunod (Online Distance Learning, Modular 

distance Learning, TV or Radio-Based Instruction). 

38 1 

2. Paggamit ng teknolohiya tulad ng kompyuter, laptop, 

tablet o cellphone na mag-uugnay at maghaharap sa 

dalawa sa pagsasalin ng karunungan at kasanayan. 

21 2 

3. Kumbinasyon ng online learning at alin man sa mga 

sumusunod (Modular, TV or Radio-based Instruction). 

19 3 

4. Paggamit ng mga nakalimbag o nakalathalang 

modules. 

15 4 

5. Paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-aaral. 10 5 

6. Pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, 

tagabantay o tutor ang tagapagturo na dumaan sa 

iba’t ibang pagsasanay. 

9 6 

 n-50  

 

Ipinapakita sa talahanayan ang mga binanggit na pananaw sa edukasyon sa new 

normal mula sa mga guro. Nangunguna ay ang kumbinasyon ng Face to Face at alinman 

sa mga sumusunod, Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or Radio-

Based Instruction. Ito ay nakakuha ng sagot na 35. 

 

Nangangahulugan ito na nakikita ng mga guro na ang new normal na edukasyon 

ay paggamit ng kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga sumusunod (Online 

Distance Learning, Modular distance Learning, TV or Radio-Based Instruction). 

 

Sa pag-aaral ni Sorbie (2015)15 ay ipinapakita ng mga natuklasan na naniniwala 

ang mga guro na ang pinaghalong pag-aaral ay nagtataguyod ng indibidwalisasyon, 

pakikipagtulungan, organisasyon, pakikipag-ugnayan, kaugnayan sa totoong mundo, at 

pag-aaral na nakasentro sa mag-aaral. Ipinaliwanag ng mga guro kung paano 

magagawa ang pagsasama-sama ng teknolohiya at tradisyunal na pag-aaral ay 

nagbibigay-daan para sa indibidwalisasyon ng pag-aaral. At gusto ng mga guro ng silid-

aralan kung saan mapapalago ng mga mag-aaral ang kanilang mga kasanayan at 

kaalaman; sinusuportahan ng pinaghalong pag-aaral ang personalization at flexibility 

(Hofmann, 2018)16. Habang ang mga tao ay sumulong sa hinaharap, ang makabagong 

teknolohiya ay responsibilidad ng mga administrador na lumikha ng isang matagumpay 

na paaralan na pinagsama-sama ng teknolohiya para sa mag-aaral upang magkaroon 

ng kasanayan lalo na sa panahon kung saan ang lahat ay nasa ilalim ng pandemya at 

ang pamaraan lamang upang maitaguyod ang pag-aaral ay sa pamamagitan ng 

paggamit ng teknolohiya kasabay ng harapang pagkatuto.  

 

          Sa kasalukuyang panahon ng edukasyon ay masasalamin ang paggamit ng 

kagamitang pangteknolohiya bilang kaagapay ng pagkatuto at pagtuturo. Lalo pang 

lumawak ang pagbibigay pansin sa mga ito ng dumating ang pandemya na dahilan 

upang magkaroon ng tinatawag na new normal sa edukasyon. Ang paggamit ng 
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teknolohiya ay naging bahagi ng ika-21 siglo dahil ito ay gumagamit ng mga online 

platform. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya sa online platform at sa internet 

upang mapahusay ang pag-aaral at magbigay ng mga paggamit ng serbisyo. 

 

Ang programang Radio-Based Instruction (RBI) ay isang alternatibong paraan ng 

paghahatid ng pag-aaral na gumagamit ng radio broadcast upang mag-alok ng mga 

aralin sa mga mag-aaral gamit ang mga self-learning modules (SLM). Ang pamamaraang 

ito ay nagbibigay ng access sa edukasyon sa mga mag-aaral na naninirahan sa 

malalayong lugar at sa mga may limitadong access sa internet. Ang layunin ng programa 

ay bigyan ang mga mag-aaral ng mga pagkakataong matuto bilang pandagdag sa 

kanilang paggamit ng SLM sa kawalan ng aktwal na harapang pagtuturo. 

 

Batay sa the DepEd Aide Memoire dated 10 April 2021 re: The Proper Use of DepEd 

Radio as a Blended Distance Learning Delivery Modality17, ay bilang tugon sa hamon ng 

limitadong access sa learning modalities, isinama ng DepEd sa Blended Learning 

Framework nito ang paggamit ng radyo bilang modality para maabot ang mga mag-

aaral na limitado o walang access sa mas sikat na online at television-based na mga 

aralin. Ayon sa kaugalian, ginagamit ang radyo sa pagpapakalat ng impormasyon, at 

pinapanatili ng mga pamilya ang mga AM/FM transistor radio na pinapatakbo ng 

baterya at iba pang mga mode ng radiobroadcast sa mga lugar na walang kuryente. 

 

Sa kasalukuyan, ginagamit ng DepEd Radio ang mga naitatag nang lokal na 

AM/FM radio stations sa lahat ng lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan 

sa mga opisina sa rehiyon at dibisyon ng departamento at maging sa mga paaralan. Ang 

mga aralin ay ibinobrodkast sa mga kasosyong istasyon ng radyo o sa pamamagitan ng 

mga ragtag na istasyon ng radyo na itinatag sa mga opisina at paaralan ng 

rehiyon/dibisyon, na umaabot sa mga mag-aaral na hindi ma-access ang iba pang mga 

modalidad sa pag-aaral. 

 

           Batay din sa mga kasagutan ng mga kalahok ng pag-aaral ang paggamit ng mga 

nakalimbag o nakalathalang modules, paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-

aaral, at pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, tagabantay o tutor ang 

tagapagturo na dumaan sa iba’t ibang pagsasanay ayon ito sa 15, 10, at 9 na sagot ng 

mga kalahok ayon sa pagkasunod-sunod. 
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Talahanayan 2.c 

Pananaw ng mga Magulang sa New Normal na Edukasyon 

Inilalahad dito ang pananaw ng mga magulang sa new normal na edukasyon. 

Pananaw F ranggo 

1. Kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga 

sumusunod (Online Distance Learning, Modular 

distance Learning, TV or Radio-Based Instruction). 

32 1 

2. Paggamit ng teknolohiya tulad ng kompyuter, 

laptop, tablet o cellphone na mag-uugnay at 

maghaharap sa dalawa sa pagsasalin ng 

karunungan at kasanayan. 

29 2 

3. Kumbinasyon ng online learning at alin man sa mga 

sumusunod (Modular, TV or Radio-based 

Instruction). 

25 3 

4. Paggamit ng mga nakalimbag o nakalathalang 

modules. 

23 4 

5. Paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-

aaral. 

10 5 

6. Pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, 

tagabantay o tutor ang tagapagturo na dumaan 

sa iba’t ibang pagsasanay. 

10 6 

 n-50  

 

Ipinapakita sa talahanayan ang mga binanggit na pananaw sa edukasyon sa new 

normal mula sa mga magulang. Nangunguna ay ang kumbinasyon ng Face to Face at 

alinman sa mga sumusunod, Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or 

Radio-Based Instruction. Ito ay nakakuha ng sagot na 32. 

 

Ito ay nangangahulugang ang pananaw ng mga magulang sa new normal na 

edukasyon ay ang paggamit ng kumbinasyon ng face to face at alinman sa mga 

sumusunod, Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV or Radio-Based 

Instruction. 

 

Habang ang paggamit ng teknolohiya tulad ng kompyuter, laptop, tablet o 

cellphone na mag-uugnay at maghaharap sa dalawa sa pagsasalin ng karunungan at 

kasanayan (Online Distance Learning). Ito ay nagkamit ng pangalawang ranggo na 

nakakuha ng bilang na 29.  

 

 

 Sa kasalukuyang panahon ng edukasyon ay masasalamin ang paggamit ng 

kagamitang pangteknolohiya bilang kaagapay ng pagkatuto at pagtuturo. Lalo pang 

lumawak ang pagbibigay pansin sa mga ito ng dumating ang pandemya na dahilan 

upang magkaroon ng tinatawag na new normal sa edukasyon. Ang paggamit ng 

teknolohiya ay naging bahagi ng ika-21 siglo dahil ito ay gumagamit ng mga online 

platform. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya sa online platform at sa internet 

upang mapahusay ang pag-aaral at magbigay ng mga paggamit ng serbisyo. 
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Bilang tugon sa hamon ng limitadong access sa learning modalities, isinama ng 

DepEd sa Blended Learning Framework nito ang paggamit ng radyo bilang modality para 

maabot ang mga mag-aaral na limitado o walang access sa mas sikat na online at 

television-based na mga aralin. Ayon sa kaugalian, ginagamit ang radyo sa 

pagpapakalat ng impormasyon, at pinapanatili ng mga pamilya ang mga AM/FM 

transistor radio na pinapatakbo ng baterya at iba pang mga mode ng radiobroadcast sa 

mga lugar na walang kuryente. 

 

Ang mga radyo at telebisyon ay hindi pa rin naaalis bilang lunsaran ng pagkatuto 

at pagtuturo sa kasalukuyan kahit na marami ang pagbabagong hatid satin ng 

teknolohiya. Ito ay implikasyon lamang na hindi pa rin tuluyang mapapalitan ng mga 

makabagong teknolohiya ang mga nakasanayan ng gamitin lalo na hindi pa rin ganun 

kataas ang bilang ng mga mag-aaral na mayroong laptop at cellphone. Ang mga 

Modular, TV or Radio-based Instruction ay may malaking tulong upang patuloy pa rin 

maihatid ang pag-aaral sa mga lugar at komunidad na wala pa ring kasapatan sa 

koneksyon at kagamitang teknolohiya katulad ng mga laptop, cellphone at kompyuter. 

 

Batay din sa mga kasagutan ng mga kalahok ng pag-aaral ang paggamit ng mga 

nakalimbag o nakalathalang modules, paggamit ng Telebisyon o Radio program sa pag-

aaral, at pag-aaral sa pamamagitan na ang magulang, tagabantay o tutor ang 

tagapagturo na dumaan sa iba’t ibang pagsasanay ayon ito sa 23, 10, at 10 na sagot ng 

mga kalahok ayon sa pagkasunod-sunod. 

 

Ipinapakita sa tatlong talahanayan ang mga binanggit na pananaw sa edukasyon 

sa new normal mula sa tatlong (3) pangkat, mag-aaral, guro, at magulang. Nangunguna 

ay ang kumbinasyon ng face to face at alinman sa mga sumusunod online distance 

learning, modular distance learning, TV or Radio-Based Instruction. Ito ay nakakuha ng 

sagot na 45 sa mga mag-aaral, 38 sa mga guro, at 32 mula sa mga magulang na may 

kabuuang 113.   

 

Ang mga mag-aaral, guro, at mga magulang ay nakikita na ang new normal na 

edukasyon ay ang paggamit ng Online Distance Learning, Modular Distance Learning, TV 

or Radio-Based Instruction at harapang pag-aaral. Ang pinaghalong pag-aaral ay isang 

paraan ng pagtuturo na nagsasama ng teknolohiya at digital media sa mga tradisyonal 

na aktibidad sa silid-aralan na pinangungunahan ng guro, na nagbibigay sa mga mag-

aaral ng higit na kakayahang umangkop upang iangkop ang kanilang mga karanasan 

sa pag-aaral. Ito ay pinagsasama ang pinakamahusay na aspeto ng harapang 

pagtuturo at online na pagtuturo sa mga paraan na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral 

na matuto sa sarili nilang bilis o oras. Upang matugunan ang pangangailangan ng pag-

aaral sa panahon ng pandemya na siyang ginamit ng mga mag-aaral, guro at sa gabay 

din ng mga magulang. 

 

2. Paghahandang Ginawa ng mga Guro sa Kakayahan, Kagamitang Pampagtuturo, 

Pamamaraan, at Kaligtasan 

 

 Makikita sa Talahanayan 3.a ang paghahandang ginawa ng mga guro sa kanilang 

kakayahan. Ang kakayahan ng mga guro ay dapat malinang upang maayos na 

maisakatuparan ang pagtuturo at pagkatutong dapat na maihatid sa mga mag-aaral 

lalo na sa panahon ng new normal na edukasyon. 
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Talahanayan 3.a 

Paghahandang Ginawa ng mga Guro sa Kanilang Kakayahan 

 

Kakayahan  f Ranggo 

1. Pagdalo sa mga webinar na nakatuon sa kahandaan 

sa new normal education 
44 1 

2. Paglahok sa mga pagsasanay na may kinalaman sa 

makabagong teknolohiya. 
38 2 

3. Pagsasanay sa paggawa ng video lessons. 32 3 

4. Pagdalo sa mga worksyap sa pagsulat ng mga 

modyul. 
30 4 

5. Pagsasanay sa paggawa ng script para sa radio-

based instruction. 
21 5 

6. Walang mga pinagdaanan na pagsasanay ang mga 

guro 
7 6 

 n-50  

 

 Mahihinuha mula sa mga nakalap na datos na ang paghahandang ginawa ng 

mga guro sa kanilang kakayahan nangunguna ang pagdalo sa mga webinar na 

nakatuon sa kahandaan sa new normal education na may bilang na 44 mula sa 

kasagutan ng mga guro.  

 

Ang pagdalo sa mga webinar na binibigyang pansin ang paghahanda ng mga 

guro sa pagharap sa hamon ng bagong panahon ng pagtuturo ay siyang binigyan 

pansin ng mga guro upang sila ay maging handa sa oras ng hamon at pangangailangan 

sa panahong ito. 

  

          Ang pagkalat ng COVID-19 ay nagsara ng mga gusali ng paaralan sa buong 

mundo, na nag-atas sa mga guro na turuan ang mga mag-aaral sa malayo. Ito ay lalong 

mapaghamon dahil ang online na malayuang pagtuturo ay nangangailangan ng iba't 

ibang kasanayan kaysa sa personal na pagtuturo para sa mga guro. Ayon kay Rao 

(2019)18, ang pagsasagawa ng iba't ibang mga pagsasanay at seminar ay hindi 

maaaring isagawa sa isang pisikal na lugar. Kaya, ang paggamit ng online webinar, ang 

mga pagsasanay ay nakita bilang mabisang kasangkapan upang i-update ang mga 

instruktor sa mas mataas na edukasyon. 

 

Ayon kina Toquero at Talidong (2020)19 bilang tugon sa mga sitwasyong ito, ang 

pangangailangang maghanap ng mga paraan para makapaghanda ang mga guro sa 

paggamit ng malayuang edukasyon ay nagresulta sa iba't ibang mga pagsasanay at 

palihan sa webinar na naging isang bagong normal para sa mga programa sa 

pagsasanay ng mga tagapagturo. Ito ay sumasalamin na ang mga guro, bilang mga 

panghabang-buhay na mag-aaral, ay kailangang tanggapin ang kultura ng kahusayan, 

na kung saan ay hindi nakakulong sa kaalaman at kasanayan, ngunit sa kahusayan sa 

mga tuntunin ng pag-uugali ng tagapagturo sa pagiging may kakayahang tumugon at 

nakaaakma sa pabago-bagong pamamaraan ng paghahatid ng edukasyon. 

 

Higit sa lahat, dahil ang karamihan sa mga Pilipinong tagapagturo ay mga 

produkto ng kumbensiyonal kapaligiran ng pagtuturo at pag-aaral at kung minsan ay 

http://www.ijnrd.org/


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

 

IJNRD2212182 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

b713 

 

iniiwan sa teknolohikal na tanawin (Alvarez, 2020)20, ang panawagan para sa digital 

literacy ay mahalaga upang matiyak na ang mga tagapagturo ay nakahanay at handa 

sa pang-emergency na konteksto ng malayuang edukasyon (Corcuera at Alvarez, 

2021)21. Kawili-wili, ang pangangailangan upang magkaroon ng karagdagang 

pagbabago ang kanilang mga digital na kaalaman at iangat ang kanilang mga 

kasanayan sa teknolohiya na kinakailangan upang makamit ang mga layunin ng kurso at 

magbigay ng napapanahon at nauugnay na mga serbisyong pang-akademiko sa 

kanilang mga mag-aaral. 

 

Sa ganitong paraan, maaari silang agarang dumalo at matugunan ang mga 

suliranin ng kanilang mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang digital literacy ay isang 

mahalagang bahagi ng pedagohikal hindi lamang sa panahon ngayon ng impormasyon 

ngunit isa ring mahalagang elemento at diskarte sa panahon ng pangmalawakang 

problema sa kalusugan. Sa pamamagitan nito, makakasabay sila sa mabilis na pag-unlad 

ng teknolohiya gayundin ang pagtugon sa nagbabagong pangangailangan para sa 

edukasyon, tulad ng sa panahong ito ng pandemya krisis. 

 

Paglahok sa mga pagsasanay na may kinalaman sa makabagong teknolohiya ay 

pangalawa sa paghahandang ginawa ng mga guro sa kanilang kakayahan. Ito ay 

nakakuha ng 21 na sagot mula sa mga kalahok na guro. Ang teknolohiya ay isang 

pangunahing salik na nakakaimpluwensya sa edukasyon ngayon. Ang mga paaralan ay 

inaasahang gagamit ng teknolohiya upang mapahusay ang edukasyon ng kanilang mga 

mag-aaral ngunit natukoy ang mga hamon sa paggamit nito (Johnson et.al, 2016)22. Ang 

mga salik na panloob sa mga guro tulad ng mga saloobin at paniniwala tungkol sa 

paggamit ng teknolohiya, kanilang mga kasanayan at kaalaman. Kung ang mga guro ay 

walang sapat na pagsasanay sa teknolohiya, kulang sila sa mga kinakailangang 

kasanayan. 

 

Ayon kina Bhaumik at Priyadarshini, (2020)23 malinaw na sinabi na ang Techno 

Pedagogical pati na rin ang mga digital na kasanayan ng parehong mga guro at mag-

aaral ay kailangang pangalagaan. Kaya't ang mga regular na workshop, webinar, 

kumperensya ay napakahalaga para sa mga akademiko, mga iskolar ng pananaliksik, at 

mga mag-aaral upang sila ay umunlad nang propesyonal, magbahagi ng kanilang 

sariling kaalaman, karanasan at maging Techno savvy. Upang maging maalam sa 

paggamit ng teknolohiya bilang daluyan at kabahagi ng pagbibigay kaalaman 

kinakailangan ang mga tagapagturo ay dumalo sa iba’t ibang pagsasanay na may 

kaugnayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. 

 

Kaya Dapat alam ng mga guro kung paano at kailan gagamitin ang teknolohiya, 

kapag ginamit dapat ito ay naaangkop sa isang mahalagang kasangkapan sa silid-

aralan. Ang mga antas ng teknolohikal na kasanayan at kapasidad ng mga guro na 

maiangkop ang parehong kalidad at dami ng kurikulum ay mahalaga para sa 

tagumpay. 

 

Pangatlo, pagsasanay sa paggawa ng video lessons nakakuha ng 32 na sagot 

mula sa mga kalahok. Ang paghahatid ng aralin sa kasalukuyang panahon ay sa 

pamamamaraan ng paggamit ng video lesson upang mas lalong maunawaan ng mga 

mag-aaral ang talakayan sa malayuang pag-aaral. 
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Ang mga video na pang-edukasyon ay naging isang mahalagang bahagi ng mas 

mataas na edukasyon, na nagbibigay ng isang mahalagang kagamitan sa paghahatid 

ng nilalaman sa maraming flipped, blended, at mga online na pag-aaral. Ang 

epektibong paggamit ng video bilang isang kagamitan na pang-edukasyon ay 

pinahusay kapag isinasaalang-alang ng mga instruktor ang tatlong elemento: kung 

paano pamahalaan ang cognitive load ng video; kung paano i-maximize ang pakikipag-

ugnayan ng mag-aaral sa video; at kung paano i-promote ang aktibong pag-aaral mula 

sa video. Sinusuri ng sanaysay na ito ang mga literatura na nauugnay sa bawat isa sa 

mga prinsipyong ito at nagmumungkahi ng mga praktikal na paraan na magagamit ng 

mga tagapagturo ang mga prinsipyong ito kapag gumagamit ng video bilang isang 

kagamitan na pang-edukasyon (Brame, 2016)24. 

 

Ayon kay Brame (2015)25, ang mga video ay maaaring maging mabisang 

kasangkapan sa iyong tool kit sa pagtuturo. Kapag isinasama ang mga video sa isang 

aralin, mahalagang tandaan ang tatlong pangunahing bahagi ng cognitive load, mga 

elementong nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan, at mga elementong nagsusulong ng 

aktibong pag-aaral. 

 

Kayat ang pagkakaroon ng pagsasanay sa paggawa ng video lessons ay malaking 

tulong upang pagtibayin ang kakayahan ng mga guro. Ito ay makakatulong sa mga 

guro upang mapadali nito ang pagbuo ng mas makabuluhang aralin lalo na sa mga 

mag-aaral na mas natututo sa panunuod at pakikinig. 

 

Sinundan ito ng pagdalo sa mga worksyap sa pagsulat ng mga modyul na may 

bilang na 30 at pagsasanay sa paggawa ng script para sa radio-based instruction na 

may bilang na 21. Walang mga pinagdaanan na pagsasanay ang mga guro na may 

bilang na 7. Ito ay may mga ranggo na 4,5, at 6 batay sa pagkasunod-sunod. 

 

Sa talahanayan 3.b makikita ang paghahandang ginawa ng mga guro sa pagbuo 

ng mga kagamitang panturo.  Upang maging epektibo ang kagamitang pampagtuturo 

sa panahon ng new normal, may mga dapat itong bigyang pansin. Ito ang mga bagay 

na dapat isaalang-alang sa pagpili ng gagamiting kagamitan sa pagtuturo sa mga mag-

aaral.  Kapag nabigyan ng kaukulang atensyon ay mapapadali at mapapagaan ang 

proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral at maaaring maging tulay upang mas maging 

mabisa ang isang guro. 

Talahanayan 3.b 

Paghahandang Ginawa ng mga Guro sa Pagbuo ng mga 

 Kagamitang Pagtuturo 

Kagamitang pagtuturo f Ranggo 

1. Pagbuo ng Learning Activity Sheets/Worksheets 40 1 

2. Paglilimbag ng mga modules o learning activity sheets 40 2 

3. Pagbuo ng Modules 37 3 

4. Pagbuo ng Video Lessons 33 4 

5. Pagsasagawa ng learning plan 32 5 

6. Pagsasanay sa paggamit ng google forms atpb. 31 6 

7. Pagsasagawa ng script para sa radio base 21 7 

8. Pagbuo ng podcast ng aralin 15 8 

 n-50  
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Ipinakita ng 40 na sagot ng mga kalahok ang pagbuo ng learning activity 

sheets/worksheets. Pangalawa, paglilimbag ng mga modules o learning activity sheets na 

may 40 na bilang. Ito ay nangangahulugan na ang mga guro ay mas binigyan pansin 

ang pagbuo ng mga activity sheets na siyang magiging pangunahing kagamitang 

panturo sa panahong new normal. Iba’t ibang mga pagsasanay ang dinaluhan ng mga 

guro upang makabuo ng isang activity sheets sa bawat asignatura. 

 

Ang mga worksheet ay maaaring makatulong sa maraming paraan. Ang mga 

worksheet, halimbawa, ay maaaring gamitin upang mapahusay ang mga aklat-aralin sa 

pamamagitan ng pagdaragdag ng impormasyong tiyak sa mga partikular na klase. Higit 

pa rito, ang mga void sa worksheet ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga 

mag-aaral na punan ang puwang at bumuo ng kaalaman. Kapag ginamit kasabay ng 

angkop na mga diskarte sa pagtuturo, ang mga tanong sa worksheet na may mahusay 

na disenyo ay maaaring pumukaw ng interes ng mga mag-aaral. Ang mga worksheet ay 

nagsisilbi rin ng iba't ibang layunin sa iba't ibang pagkakataon (Lee, 2014)26 

 

Ayon kay Toman et.al (2013)27 ang paggamit ng iba't ibang kagamitang panturo 

upang mapalakas ang interes ng mga mag-aaral at magdagdag ng kakayahan sa 

paksa ay isang elemento ng proseso ng pagtuturo-pagkatuto. Hinihimok din ang mga 

mag-aaral na gamitin ang kanilang mga kritikal na kakayahan sa pag-iisip upang mas 

madaling matutunan ang kanilang mga kakayahan sa mga paksa. Ang mga 

kagamitang panturo ay tutulong sa mga mag-aaral sa pagsasagawa ng kanilang mga 

aktibidad sa pagkatuto nang epektibo kung ang mga aktibidad na ito ay kawili-wili sa 

kanila, na nagreresulta sa malakas na pagganap sa akademiko. Mas mainam na 

magkaroon ng mga materyales sa pagtuturo na maaaring mag-udyok sa mga mag-aaral 

na mapabuti ang kanilang kakayahan habang pinapabuti rin ang kanilang akademikong 

tagumpay. Dahil ang lahat ng mga mag-aaral ay kinakailangang makisali sa klase at 

gumamit ng mga worksheet upang matutunan ang mga prosesong pang-agham, ang 

mga guro ay dapat gumamit ng mga worksheet na ginawa alinsunod sa kasalukuyang 

mga teorya sa pagkatuto, at pagsasaliksik sa ang mga hamon na makikita sa prosesong 

ito ay dapat isagawa gamit ang iba't ibang paraan. 

 

Isa sa mga isinagawang programa upang matuto at maging batayan ng mga guro 

sa pagbubuo ng kanilang mga learning activity sheets/worksheets na gagamitin sa taon 

ng panuruan. Ito ay magiging malaking tulong upang maghatid ng kaalaman sa mga 

mag-aaral.  

 

Pangatlo, Ang pagbuo ng modules na nakakuha ng 37 na bilang. Maliban sa 

paglilimbag ng mga modules/learning activity sheets/worksheets ay bumuo din ng 

modules ang mga guro na siyang ililimbag ng paaralan na gagamitin mga mag-aaral 

para sa kanilang pag-aaral. 

 

Ayon kay Prastowo (2012)28, ang modyul bilang isang anyo ng materyal sa 

pagtuturo ay may mga sumusunod na tungkulin. Ang una ang isa ay independiyenteng 

materyal sa pagtuturo. Ang paggamit ng mga modyul sa proseso ng pagkatuto ay 

nagsisilbing pagtaas ng kakayahan ng mga mag-aaral upang matuto nang mag-isa 

nang hindi umaasa sa presensya ng mga tagapagturo. Ang pangalawang gamit ay ang 

pagpapalit ng tagapagturo.  
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Kaya ang paghahandang ginawa ng mga guro sa pagbuo ng modyul ay may 

malaking tulong sakanila upang ang mga ito bilang kagamitan sa pagtuturo 

nagpaliwanag nang mabuti at madaling maunawaan ng mga mga mag-aaral ayon sa 

antas ng kanilang kaalaman at edad. Ang paggamit ng mga modyul ay maaaring 

gumana bilang isang kapalit para sa mga tungkulin ng tagapagturo. 

 

Sa pagbuo ng video lessons may bilang na 33, pagsasagawa ng learning plan may 

bilang 32, pagsasanay sa paggamit ng google forms atpb. may bilang na 31, 

pagsasagawa ng script para sa radio-based 21, at pagbuo ng podcast ng aralin na may 

bilang na 15. Ito aay may gma ranggo na 4,5,6,7, at 8 batay sa pagkasunod-sunod. 

 

Makikita sa talahanayan 3.c ang paghahandang ginagawa ng mga guro sa 

pamamaraan. Ang pandemya ay may masamang epekto sa mga sistemang pang-

edukasyon kabilang ang pananaliksik, mga programang pang-akademiko, pag-unlad ng 

propesyonal na kawani at mga trabaho sa sektor ng akademya, atbp. Ang mga 

pagbabagong ito ay naramdaman na hindi sa pamamagitan lamang ng mga paaralan 

kundi pati na rin ng mga guro, mag-aaral, at maging ng mga magulang. Dahil ipinatupad 

ang mga lockdown sa lahat ng dako, sarado din ang mga paaralan. Inabandona ng 

mga institusyong pang-edukasyon ang mga harapang klase at ang mga aktibidad sa 

loob ng campus ay itinigil para sa kaligtasan ng populasyon. Kaya’t may mga pamaraan 

na isinagawa ng mga guro upang maitawid ang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-

aaral sa new normal na edukasyon. 

Talahanayan 3.c 

Paghahandang Ginagawa ng mga Guro sa Pamaraan 

Pamaraan f Ranggo 

1. Paghahanda sa mga magulang at mag-aaral sa 

makabagong pamaraan ng pagtuturo at pagkatuto 
41 1 

2. Paggamit ng mga social media platforms sa 

pagpapadala ng mga learning materials sa mga 

mag-aaral. 

37 2 

3. Pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa 

pagsasagawa ng plano sa pagbibigay ng mga 

modules o learning sheets 

32 3 

4. Paggamit ng mga video lessons 29 4 

5. Paghahatid ng mga modules o learning sheets sa 

mga barangay 
28 5 

6. Paggamit ng gmeet, zoom at iba pang mga live 

interaction para sa synchronous na pag-aaral  
27 6 

7. Learning Management System bilang birtual na silid. 24 7 

8. Pagtuturo sa pamamagitan ng radio at tv-based. 22 8 

 n-50  

 

 Ang paghahanda sa mga magulang at mag-aaral sa makabagong pamaraan ng 

pagtuturo at pagkatuto ay nakakuha ng bilang na 41 na siyang nagkamit ng 1 ranggo. 

Ang pagbibigay ng mga kaalaman o impormasyon sa mga magulang at mag-aaral sa 

daloy ng edukasyon. 
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Katulad ng pagkakaroon ng pagpapatawag ng pulong sa mga magulang, 

pagbibigay ng mga liham na naglalaman ng mga patakaraan ng paaralan sa 

edukasyon sa panahon ng pademya, at iba pang maaaring gawing upang magbigay 

ng impormasyon sa mga magulang at mag-aaral.  Komunikasyon sa pagitan ng paaralan 

at mga stakeholder ay nangyayari anumang oras, kahit saan. Kasama nito, ang maayos 

na relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay mapapanatili at madali nakamit na 

siyang pangunahing layunin ng edukasyon (Business Mirror, 2018)29. 

 

Pangalawa sa ranggo ang paggamit ng mga social media platforms sa 

pagpapadala ng mga learning materials sa mga mag-aaral. ito ay nakakuha ng 37 na 

bilang mula sa mga kalahok na mga guro. Ang mga aralin ay maaaring ihatid sa 

pamamagitan ng mga app, telebisyon o iba pang media. Kaya’t ang mga guro ay 

mayroon din pagsasanay sa pamamagitan din ng mga paraang ito (Chang at Yano, 

2020)30. 

 

Nangangahulugan ito na ang isinagawang serye ng online na pagsasanay ng 

Kagawarang Edukasyon ay epektibo para sa mga guro sa pagsasagawa ng anumang 

nauugnay sa kompyuter na gawain sa online distance learning. Alinsunod dito, dapat 

taglayin ng mga guro ilan sa mga kinakailangang kasanayan sa edukasyon sa ika-21 

siglo. Bukod dito, pag-aaral ng bago bagay para sa mga guro sa paggamit ng mga 

kagamitang pang-edukasyon bilang pangunahing kasangkapan sa paghahatid ng 

edukasyon ngayon ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng mga koneksyon sa Wi-Fi. 

Kasama nito, ang mga guro ay maaaring maghanap ng anumang impormasyon mula sa 

anumang open-educational resources na magpapalawak ng kanilang pang-unawa, at 

kamalayan tungkol sa impormasyon at teknolohiyang pang komunikasyon (Sentinellar, 

2020)31.   

 

Pangatlo, pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng plano 

sa pagbibigay ng mga modules o learning sheets may bilang na 32. Ang pakikipag-

ugnayan sa lokal na pamahalaan upang maging kaagapay sa pagbabahgi ng mga 

kinakailangang maiihatid at maibigay na mga pangangailangang kagamitang 

pampagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito ay mapapadali at maiiwasan 

ang mga di inaasahang mga problema sa oras ng pagbibigay ng mga modyul o 

anumang may kinalaman sa mga pag-aaral ng mga mag-aaral. 

 

Karagdagan pa rito ay upang mabawasan ang pasanin ng mga guro sa usaping 

gastusin sa paghahatid ng mga ito sa mga mag-aaral. Ayon nga kay Mercado (2020)32 

ang mga guro ang higit na nagdurusa dahil kinakailangan nilang kopyahin ang mga 

modyul na ito sa kabila ng masikip na badyet at napipilitan din silang ipamahagi ang 

mga mga module na sa ilang pagkakataon ay maaaring tumagal ng apat na oras na 

pagsakay sa motorsiklo sa mabato, maputik, o hindi pantay na lupain (Casilao, 2020)33 o 

kailangan silang tumawid sa mga ilog (Aglibot et al., 2020)34 para lang maihatid ang mga 

ito sa kamay ng kanilang mga mag-aaral.  

 

Sa pagkakaisa at pagsasanib ng mga pagsisikap mula sa magkabilang panig ang 

lahat ng pagod at pagsisikap na maihatid ng maayos ang edukasyon sa kabila ng mga 

suliraning kinakaharap ay ilalagay sa mga angkop na lugar. sa huli ang edukasyon ay 

makakamit pa rin ang hihintay nitong tagumpay. 
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Ang paggamit ng mga video lessons ay nakakuha ng bilang na 29 na may ranggo 

na 4. Bilang karagdagang tulong upang lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang 

pinag-aaralan maliban sa paggamit ng mga nakalathalang mga kagamitang 

pampagkatuto ay nakadaragdag ng impormasyon din ang paggamit ng mga araling 

nasa anyong video. May mga iilang mga mag-aaral na nahihirapang maunawaan ang 

mga aralin kung ito lamang ay nakalathala.  

 

Ayon kay Kay (2012)35 na ang mga video ay talagang mabuti para sa 

pagpapabuti ng kakayahan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Bukod kay Kay, isiniwalat 

din ng ibang mga pag-aaral na ang mga video ay mabuti para sa pagsuporta sa mga 

mag-aaral sa pag-aaral (Ljubojevic et.al, 2014)36. Bilang karagdagan, ang aralin sa video 

ay maaaring maging isang mahusay na tool upang matulungan ang mga mag-aaral sa 

pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa nilalaman (Hong at Riper,2016)37. 

 

Binigyang-diin ni (Calandra at Rich, 2015)38 na ang paggamit ng video lesson sa 

pagtuturo ng mga aralin ay napatunayan na may mataas na epektibo bilang kagamitan 

upang mapatibay ang antas ng kalidad ng pagtuturo. 

 

Gayunpaman, nagkaroon ng kakulangan ng kamalayan at pagsasanay upang 

matulungan ang mga guro na kritikal na suriin at epektibong magamit ang aralin sa video 

sa tunay na pagtuturo sa silid-aralan para sa propesyonal na pag-unlad (Hong at Riper, 

2016)39. Dahil ang pagbuo ng isang video lesson ay kinakailangan ng pagpaplano, 

pagiging malikhain at teknikal na kakayahan.  

 

Habang ang paghahatid ng mga modules o learning sheets sa mga barangay ay 

nakakuha ng bilang na 28 at may ranggo na 5. Isa ito sa mga hamon na kinaharap ng 

mga guro ang paghahatid ng mga module sa mga mag-aaral sa kanilang mga lugar. Sa 

pamaraang ito napagpatuloy pa rin ang hangarin ng kagawaran na ituloy ang 

edukasyon sa panahon ng pandemya. 

 

Sa talahanayan 3.d makikita ang paghahandang ginawa ng mga guro sa kanilang 

kaligtasan. Ang mga guro ang nangunguna sa pagtiyak ng pagpapatuloy ng edukasyon 

sa new normal. Ang mga pagbabago at hamon na ito ay sa mga guro pagtiyak lamang 

na makukuha ng mga mag-aaral ang ninanais na mga kakayahan ngunit pati na rin 

matiyak ang kanilang kalusugan kaligtasan, emosyonal at sikolohikal na katatagan. 

Mahalagang maghanda para sa ligtas na pagbabalik sa mga paaralan para sa lahat. 

Bukod dito, ang mga guro at iba pang mga tagapagturo ay may mahalagang papel sa 

mga emerhensiyang pampublikong kalusugan. Maaari silang maging tulong sa 

kaginhawaan at katiyakan ng mga mag-aaral upang maaging mas ligtas at malusog sa 

panahon ng mga natural na sakuna, paglaganap ng sakit, at iba pang uri ng mga 

emerhensiya sa pampublikong kalusugan. 
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Talahanayan 3.d 

Paghahandang Ginagawa ng mga Guro sa Kaligtasan 

Kaligtasan F Ranggo 

1. Pagpapa-vaccine  40 1 

2. Paglahok sa oryentasyon sa bagong sistema sa 

edukasyon 
38 2 

3. Pagpapalakas ng katawan (Pag-eehersisyo, pag-

inom ng bitamina at iba pa) 
36 3 

4. Pag-aaral tungkol sa preventive measures  34 4 

5. Pagbabasa ng artikulong may kinalaman sa 

pangkalusugan 
30 5 

6. Pakikipag-ugnayan sa LGU 25 6 

 n-50  

  

           Ang pagpapa-vaccine ay nakakuha ng mataas na bilang sa pagahahandang 

ginawa ng mga guro upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ito ay mayroong 40 na 

bilang. Nagpapakita ito na malaki ang tiwala ng mga guro na ang pagpapabakuna ay 

makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na COVID-19. Lalo na marami 

ang kanilang masasalamuhang mga tao katulad na lamang ng mga mag-aaral na 

siyang pangunahing mga kliyente ng edukasyon. 

  

         Ayon kay Salerno et.al (2019)40 ang pagbabakuna ay isa sa pinakamatagumpay na 

interbensyon sa kalusugan ng publiko at isang pundasyon para sa pag-iwas sa 

nakakahawang sakit.  At ang pagkilala pa sa kritikal na papel ng mga guro sa 

pagpapatupad ng Philippine Learning Recovery Plan, ipinahayag ng mga opisyal ng 

gobyerno ang pangangailangan para sa mga guro na mabakunahan laban sa COVID-

19 (Mercado, 2020)41. Karagdagan pa nito sa pag-aaral na isinagawa ni Racey et.al 

(2021)42 na may pamagat na Intentions of public-school teachers in British Columbia, 

Canada to receive a COVID-19 vaccine, ang karamihan, 89.7%, ay nag-ulat na sila ay 

tumanggap ng bakuna para sa COVID-19. 

 

Pangalawa, paglahok sa oryentasyon sa bagong sistema sa edukasyon ay 

nakakuha ng 38 na bilang. Pagkakaroon ng karagdagang kaalaman sa mga 

makabagong sistema ng pagtuturo at paghahatid ng kaalaman sa mga mag-aaral ay 

lalong magalalakas ang kahandaan ng mga guro. Ito rin ay makakatulong upang 

mapalakas din ang kanilang loob na harapin ang bagong hamon ng edukasyon. 

 

Habang ang pagsasanay at iba pang kaugnay na aktibidad ay mapapabuti ang 

kaalaman at kasanayan ng mga guro, pagtukoy kung sino at anong ang dapat isaalang-

alang muna ang pagsasanay upang maihanda ang mga guro sa pagpapatupad ng 

pag-aaral sa new education (Natividad N. J. at Natividad, E., 2021)43. Kailangang 

bigyang-diin ang pagtukoy ng mabisang guro kakayahan, kasama ang pagsasanay na 

kailangan upang suportahan ang pag-unlad ng mga guro. Pagtukoy sa dami at uri ng 

suporta o tulong na kailangan ng mga guro, gayundin mga mapagkukunang 

kinakailangan para sa iba't ibang diskarte at kurso sa pagtuturo ay mahalaga 

(Crumpacker, 2001)44.  

 

Pangatlo, pagpapalakas ng katawan (Pag-e-ehersisyo, pag-inum ng bitamina at 

iba pa) ay nakakuha ng bilang na 36. Maliban sa pagkakaroon ng bakuna ay kailangan 
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din ng mga guro na palakasin ang kalusugan nila. Ito ay sa pamamagitan ng pag-e-

ehersisyo, tamang dayet, pag-inom bitamina at iba pang mga hakbang sa 

pagpapalakas ng katawan o resistensya. 

 

Ang pandemya ay humantong sa mga guro sa isang hindi mahuhulaan na senaryo 

kung saan ang sitwasyon ng lockdown ay nagpabilis sa paglipat mula sa tradisyonal 

tungo sa online na mga pamamaraan ng edukasyon, at ang mga relasyon ay binago sa 

pamamagitan ng pag-iwas sa direktang pakikipag-ugnayan sa iba, na may mga 

implikasyon para sa kanilang kalusugan sa isip. Ang pisikal na aktibidad ay tila isang 

kadahilanan na maaaring maiwasan ang mga sakit sa pag-iisip tulad ng pagkabalisa o 

depresyon sa kakaibang sitwasyong ito. 

 

Ayon kay Amatriain-Fernández et.al (2020)45 ang pisikal na aktibidad at ehersisyo ay 

maaaring makatulong upang mabawasan ang mga epekto na dulot ng kasalukuyang 

pandemya sa mental at pisikal na kalusugan ng mga mamamayan sa buong mundo. 

Ang pagiging aktibo sa pisikal ay dapat na lubos na inirerekomenda at pagpapabuti ng 

kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga negatibong psychosocial 

na epekto ng lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19 (Slimani, 2020)46. Sa parehong 

paraan, dapat ding mahalaga ang papel ng pisikal na aktibidad sa pangkalahatang 

kalusugan at kagalingan ng mga guro sa panahon ng lockdown, dahil napag-alaman na 

ang mga gurong iyon na nagsasagawa ng mas maraming ehersisyo sa oras ng 

paglilibang, o sa mas nagsasariling paraan, ay maaaring maiwasan ang pisikal at mental 

na mga problema sa kalusugan (Bogaert et al., 2014)47. 

 

Habang ang pag-aaral tungkol sa preventive measures ay may bilang na 34. Ang 

pagbabasa ng artikulong may kinalaman sa pangkalusugan ay nakakuha ng bilang na 

30. Sinundan ito ng pakikipag-ugnayan sa LGU ay nakakuha 25. Ito ay may kasunod-

sunod na ranggong 4,5, at 6. 

 

3. Suliraning Kinakaharap ng mga Guro sa Panahong “New Normal” 

 Makikita sa talahanayan 4 ang mga suliraning kinakaharap ng mga guro sa 

panahong “New Noraml”. Ang panahong ito ay may malaking pagbabago sa mga guro 

na nagdulot ng mga iba’t ibang suliranin na kinaharap upang mapagpatuloy ang 

edukasyon. 
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Talahanayan 4  

Suliraning Kinakaharap ng mga Guro sa Panahong “New Normal” 

 

Suliranin f Ranggo 

1. Mahinang internet o data connection 44 1 

2. Kawalan ng printer at iba pang kagamitan 33 2 

3. Limitasyon sa kagamitang pangteknolohiya 32 3 

4. Kawalan ng kasanayan sa makabagong teknolohiya 

(kompyuter, selfon, tablet at iba pa.) 
29 4 

5. Nahuhuling suplay ng Modyul o Learning Activity 

Sheets 
28 5 

6. Kakulangan sa mga seminar para sa new normal na 

edukasyon. 
25 6 

7. Kakulangan ng mga modyul sa proseso ng pag-aaral 23 7 

8. Pangamba sa sitwasyon o di inaasahang sakuna 22 8 

9. Walang kahandaan sa pagtuturo sa new normal 20 9 

10. Pagkakasakit o problemang pangkalusugan 19 10 

 n-50  

  

Ang pagkakaroon ng mahinang internet o data connection ang siyang nanguna 

sa mga suliraning kinaharap ng mga guro. Ito ay nakakuha ng 44 na bilang mula sa mga 

kalahok na guro. Sa pag-aaral, ang mahinang koneksyon sa internet ay itinuturing na 

pangunahing problema ng mga guro at mag-aaral sa pagsasagawa ng mga online na 

pag-aaral. Kung ang mga guro o mag-aaral ay mabigong kumonekta, ang mga pag-

aaral ay nasa panganib dahil walang pagtuturo at pagkatuto kung walang mga guro at 

mga mag-aaral. Ang internet ay nagbibigay tulong upang magkaroon ng link para sa 

virtual na silid-aralan. Ito rin ay ginagamit ng mga guro upang pagbibigay ng mga 

gawain at anunsyo sa klase. 

 

 Ayon kina Clarin at Baluyos (2022)48 dahil sa mahinang koneksyon sa internet, ang 

mga guro ay gumagawa ng iba pang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin 

sa pagkatuto ayon sa itinakda sa Curriculum Guides mula sa DepEd. Naiintindihan nila 

ang mga paghihirap ng mga mag-aaral na sinusubukan ang kanilang makakaya upang 

matugunan ang pagkakakonekta sa pagdidisenyo ng mga gawain sa pagganap para 

sa mga kinakailangan at takdang-aralin. Hindi maibigay ng mga guro sa mga mag-aaral 

ang eksaktong uri ng aktibidad na gusto nilang gawin ng mga mag-aaral. 

 

  Sinundan ito ng kawalan ng printer at iba pang kagamitan. ito ay nakakuha ng 

bilang na 33 mula sa mga guro. Dahil ang pagtuturo ay nailipat sa paggamit ng mga 

modyul ay kinailangan ng mga guro na gumamit ng printer at mga coupon bond. Ito ay 

malaking tulong upang mapadali ang pag-aaral ng mga mag-aaral ngunit dahil sa dami 

ng mga kailangang modyul ito ay nagkukulang at karamihan pa ay nasisira. Ngunit ang 

mga guro ay napipilitan na gamitin ang sarili nilang mga pera. 

 

 Binanggit ni Tagupa (2018)49 na ang mga guro ay madalas na napipilitang 

gumastos ng sarili nilang sahod sa mga pangangailangan na hindi nila dapat pasanin. 

Dagdag pa rito ni Macaraeg et al. (2021)50 na ang Teachers Dignity Coalition ng bansa ay 

nagsasabi na ang Modular Distance Learning ay nagdudulot sa mga guro para humingi 

ng donasyon ng bond paper at ink para sa printer. Sapagkat ang mga guro ay kulang sa 
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mga mapagkukunan para sa pagpaparami ng mga module. Minsan, ang printer ay hindi 

gumagana (Dangle at Sumaoang, 2020)51. 

 

 Ang limitasyon sa kagamitang pangteknolohiya ay nakakuha ng ranggong na 3 

mula sa mga kalahok ng guro. Ito ay may bilang na 3 mula sa sagot ng mga kalahok. Ang 

mga kagamitang pangteknolohiyang ginagamit ng mga guro sa panahon ng new 

normal ay bilang lamang. Kadalasan pa nga ang mga ito ay hindi na maayos na 

nagagamit dahil sa luma na ang mga ito. At ang mga pweding gamiting mga 

kagamitang pangteknolohiya ay hindi sapat ang mga bilang para sa bilang ng mga 

gurong gagamit. 

  

           Ayon sa pag-aaral nina Zalat et.al (2021)52 ang hindi sapat na mga computer lab, 

kakulangan ng mga computer/laptop, at mga teknikal na problema ay ang 

pinakamataas na hamon para sa e-learning. Ang salik na panlabas sa mga guro tulad ng 

pagkakaroon ng kagamitan, pag-access sa mga mapagkukunan, pagsasanay at 

suporta. Kung ang mga guro ay walang access sa mga computer kung gayon ang 

pagpapatupad ng online na pagtuturo ay hindi magagawa (Johnson et al.,2016)53. 

  

          Habang ang kawalan ng kasanayan sa makabagong teknolohiya (kompyuter, 

selfon, tablet at iba pa.) ay nakakuha ng bilang na 29 na may ranggong ikaapat. 

Nangangahulugan lamang ito na ang mga guro sa panahon ng pandemya ay nabigla 

sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa panahong ito. Kaya’t maraming pagsubok 

ang kinaharap ng mga guro upang makasabay lamang sa pangangailan ng edukasyon. 

Ang kakulangan ng kasanayan ay pilit na pinupunuan ng mga guro sa pamamaggitan 

ng pagtatanong o pagpapaturo mula sa mga kapwa guro. Nabanggit sa pag-aaral ni 

Winter (2021)54 na maraming mga guro na nag-uulat na may kaunti o walang 

pagsasanay sa teknolohiya ay nahaharap sa isang malaking pagbabago sa kanilang 

pagsasanay.  

 

 Ang ikalimang ranggo ay ang nahuhuling suplay ng Modyul o Learning Activity 

Sheets. Ito ay nakakuha ng 28 na bilang mula sa mga sagot ng kalahok. Ito ay isa sa mga 

suliranin kinaharap ng mga guro sa panahon ng new normal. Ito ay naapektuhan ang 

oras ng pagbabahagi ng mga guro ng mga modyul sa mga mag-aaral. Nasisira nito ang 

skedyul ng pagbabahagi at pagkuha ng mga modyul ng mga guro.  

 

Ang huli napaghahatid ng mga module ng mga service provider sa mga paaralan. 

Ito ay madalas na lumikha ng stress para sa mga guro dahil kailangan nilang kopyahin 

ang mga module mismo para sa mga modular na mag-aaral (Melorin, n.d.). 55 

 

Ang kakulangan sa mga seminar para sa new normal na edukasyon, kakulangan 

ng mga modyul sa proseso ng pag-aaral, pangamba sa sitwasyon o di inaasahang 

sakuna, walang kahandaan sa pagtuturo sa new normal, at pagkakasakit o problemang 

pangkalusugan ay ilan pa rin sa mga suliranin kinaharap ng mga guro. Ang mga suliraning 

ito ang nagiging balakid sa mas maayos na pagtuturo ng mga guro sa panahon ng new 

normal.  
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KONKLUSYON AT REKOMENSYON 

           

          Iisa ang pananaw ng mga mag-aaral, guro, at magulang sa “new normal” sa 

edukasyon. Ito ay ang kumbinasyon ng face to face at alin man sa mga sumusunod 

(Online Distance Learning, Modular distance Learning, TV or Radio-Based Instruction. Iba-

iba ang mga paghahandang ginagawa ng mga guro. Ang paghahandang ginagawa 

ng mga guro para malinang ang kanilang kakayahan ay ang pagdalo sa mga webinar 

na nakatuon sa kahandaan sa new normal education. Ang ginagawang paghahanda 

ng mga guro para makabuo ng kagamitang pampagtuturo ay ang pagbuo ng “learning 

activity sheets/worksheets.” Sa pamamaraan naman ang ginawang paghahanda ay ang 

paghahanda sa mga magulang at mag-aaral sa makabagong pamaraan ng pagtuturo 

at pagkatuto. Sa kaligtasan ng mga guro, ito ay ang pagpapabakuna. Maraming 

suliraning kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo sa panahong “new normal” tulad ng 

mahinang internet o data connection. Inirerekomenda na ang kagawaran ng Edukasyon 

ay dapat pagtuonan ng pansin, paglaanan ng sapat na badyet, mas pagandahin at 

ipagpatuloy ang mga programa nitong may kinalaman sa pagsasanay, webinars, at 

workshops sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at mga makabagong 

pamamaraan sa pagkatuto at pagtuturo na magpapatibay sa kakayahan ng mga guro. 

Maglaan ng sapat na badyet upang mabigyan ang mga paaralan o guro ng mga 

naaangkop at makabagong kagamitang pagtuturo. Ang paaralan katuwang ang lokal 

na pamahalaan ay dapat pumili ng maaasahang internet provider upang magkaroon 

ang mga paaralan ng maaasahang internet sapagkat ito ay pangangailan na ng mga 

guro sa kasalukuyan lalong-lalo na sa komunikasyon at pangangalap ng mahahalaga at 

napapanahong impormasyon o kaalaman na magagamit sa pagtuturo. 
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