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Marami nang usaping natalakay at hakbang na nagawa para sa pagtataguyod ng
wikang Filipino. Marami na ring nailathalang pagsusuri ng Filipino bilang wika at sa
mga gamit nito sa iba’t ibang larang. Subalit kulang ang pag-aaral sa aspekto ng
komunikasyong pasalita sa Filipino. Mahalaga itong pag-aralan dahil sa gamit nito sa
pormal at di pormal na komunikasyon nating mga Filipino. Sa panahon ng
globalisasyon, maaari itong kontribusyon upang malaman ang epekto sa paggamit
ng sariling wika sa ating pakikipag-usap sa kapuwa Filipino at banyaga na pawang
may kinalaman sa edukasyon, trabaho, kultura, at kamalayan at pagkatao bilang
Filipino. Mahalaga ang pagtuturo ng kursong komunikasyong pasalita sa panahon
ng globalisasyon para na rin sa ating pagpapalitang diskurso sa iba’t ibang lahi at sa
pagyabong ng impormasyon saang sulok man ng mundo gamit ang teknolohiya.
Importante itong pag-aralan para masuri ang ating kakayahan sa komunikasyong
pasalita base sa mga karanasan ng guro, estudyante, at administrador ng
Unibersidad ng Pilipinas (UP) at maaari itong isakonteksto sa malakas na panawagan
pabor sa pagtuturo gamit ang wikang Ingles para sa pag-unlad ng ating ekonomiya.
Nais masiyasat ng artikulong ito ang kursong Communication 3 (sa Filipino) na
mahigit tatlong dekada nang itinuturo sa UP Diliman sa ilalim ng Departamento ng
Komunikasyong Pasalita at Sining Panteatro [Department of Speech Communication
and Theatre Arts /DSCTA]. Layunin nito na balikan ang simula at tasahin ang
kasalukuyang implementasyon ng kurso. Mahalaga na masagot at linawin ito hindi
lamang para sa UP bilang akademikong institusyon o para sa mga propesor at magaaral ng UP, kundi maging para sa pagtataguyod ng mga pag-aaral sa wikang Filipino
sa mga kursong komunikasyong pasalita bilang mahalagang kasangkapan sa
pagpapalaganap ng wikang Filipino sa ating bansa.
Ang mga layunin ng artikulo ay:
• tuntunin ang kasaysayan at layunin ng pagtuturo ng Communication
3 (sa Filipino)
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