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Course Descriptions 
 
EDFL 211 PANIMULANG LINGWISTIKA – 3 units. Saklaw ng kursong ito ang kasaysayan ng 
linggwistika sa daigdig at sa Pilipinas; ang kahulugan ng linggwistika at ang kahalagahan sa mga 
guro ng wika. Binubuo ito ng aralin sa panolohiya, morpolohiya at sintaksia. Kasama rin ang 
kabatiran ukol sa alpabeto at ortograpya. 
 
EDFL 212 PILIPINO SA TANGING GAMIT – 3 units. Saklaw ng kursong ito ang kabatiran sa 
patakarang baylinggwal sa edukasyon at ng mga paraan sa pagpapayaman ng talasalitaan. 
Tatalakayin din ang tanging gamit ng Filipino sa pagtuturo ng iba’t-ibang asignatura, pagsulat at 
pananaliksik, pagsasaling-wika at paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo. 
 
EDFL 221 PANITIKAN NG PILIPINAS – 3 units. Pag-aaral ito sa kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas 
mula pa bago dumating ang mga Kastila hanggang sa ngayon na nagpapahalaga sa mga katutubong 
anyo at mga katayuan ng panitikan sa pana-panahon upang natutuhan at maunawaan ang proseso 
ng paglinang ng ating pambansang katauhan. 
 
EDFL 222 MAUNLAD NG FILIPINO – 3 units. Pag-aaral at pagsusuri ito ng kayarian ng Pilipino. 
Kasama sa talakay ang mga bahagi ng panalita, pag-unlad ng gramtikang Filipino at ang paraan ng 
pagbabalangkas. 
 
EDFL 321 SINING NG PAGSASALING-WIKA – 3 units. Tatalakayin sa kursong ito ang kasaysayan ng 
pagsasaling-wika sa daigdig at sa Pilipinas. Kasama sa tatalakayin ang mga simulain sa pagsasaling-
wika at ang paraan at hakbang sa pagsasaling-wika. Magsasagawa ng mga aktuwal na pagsasalin ng 
mga akda sa tuluyan gayundin ng awit at tula. 
 
EDFL 312 PAGTUTURO NG FILIPINO BILANG PANGALAWANG WIKA – 3 units. Tatalakayin sa 
kursong ito ang saligan ng mga wika sa Pilipinas at ang mga simulain sa pagtuturo ng Filipino bilang 
pangalawang wika. Sa paghahambing ng ilang wikain sa Pilipinas at ng Filipino, tatalakayin ang mga 
lawak na panolohiya, morpolohiya at sintaksis. Kasama sa kurso ang mga paraan ng aralin at 
pamaraan sa pagtuturo ng pangalawang wika. 


