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Mga Layunin ng Programang Pang-edukasyon 
 

Ang Master sa Sining ng Programang Pang-edukasyon medyor sa Filipino (MAED-Fil) ay naglalayong makapagpatapos ng               
mga edukador na: 
 

1. makapagpapakita ng kahusayan sa gramatika, diskurso, sosyo-linggwistika at pamamaraan sa pagbibigay ng instruksyon             
pangwika at panliteratura; 

 
2. makapagpamalas ng kakayahan sa sining ng pagtuturo at makapagkakapit ng mga inobasyon sa instruksyon; 

 
3. makapagbigay ng teknikal at may kadalubhasaang pamumuno at/o tutulong sa pagsasagawa ng mga gawaing sosyo-sibiko sa                

komunidad; 
 

4. masusubaybayan ang mga napapanahong kalakaran sa larangan ng pagtuturo at makapaglalapat ng likha at mga pagbabago                
bilang solusyon sa pagtuturo at pagsubok sa pamamagitan ng riserts at paunang pag-aaral. 

 
 

Bunga ng Pagkatuto ng mga Estudyante 
 

Ang mga nakapagtapos ng Master sa Sining ng Programang Pang-edukasyon medyor sa Filipino ay inaasahang: 
 

1. magagamit ang mataas na order ng kasanayan at kaalaman, kritikal na pagsisiyasat at aplikasyon ng karanasan sa                 
pagkatuto/Pagtuturo; 

 
2. makapagpapakita ng kakayahan at dedikasyon sa pagtuturo gamit ang kompleks at magkakaugnay na kaalaman at               

kasanayan sa pagtuturo ng panitikan; 
 

3. makapagpapakita ng kakayahan na maikakapit ang mga kaalaman at kasanayan sa mga bagong sitwasyon,              
mabibigyan ng solusyon ang mga suliraning saklaw ng malalim na pag-iisip at malayang paggawa; 

 
4. mailalapat ang napapanahong kaalaman at magagamit ang wastong kasanayan sa paghahatid ng iba’t ibang              

makabuluhang mensahe na natatagpuan sa mga akdang pampanitikan; 
 

5. maipapakita ang komprehensibong pag-unawa sa mga pagpapahalagang hated ng mga akda sa bawat panahon; 
 

6. mapahalagahan ang mga natutunan at maikakapit sa pang araw-araw na agos ng buhay; 
 

7. maipagpapatuloy ang mga paunang kaalaman at kasanayan sa kanyang larangan gamit ang naitatag na              
pinaghahanguan ng mga paunang impormasyon. 
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