
ALTERNATIVE 
DELIVERY 

MODE
(ADM)

Ang Alternative 
Delivery Mode o ADM 
ay isang menu ng mga 
alternatibong paraan 
upang ang mag-aaral 
na naka-enrol sa ating 
paaralan na malimit 
na liban sa klase dahil 
sa iba't ibang 
kadahilanan ay 
makatapos ng 
kanilang edukasyon sa 
paraang angkop sa 
kaniyang kakayahan 
at kalagayan kahit 
wala sa loob ng 
classroom. 

Ito ay para sa mag-aaral na laging absent sa 
klase dahil sa: 

◆ malayo ang bahay sa paaralan
◆ laging palipat-lipat ng tirahan dahil sa 

trabaho ng magulang
◆ may sakit o kinakailangan ang 

ibayong pang-iingat dahil sa 
kondisyong medikal

◆ may espesyal na pangangailangan
◆ biktima ng sakuna/digmaan
◆ may banta sa seguridad o kalusugan
◆ nagtatrabaho sa araw
◆ tinutulungan ang magulang sa gawain 

sa bukid o sa bahay 
◆ may emergency sa bahay (may 

namatay o nagkasakit sa pamilya)
◆ may natatanging sitwasyon
◆ nahuli ng pag-eenrol 
◆  kasali sa curricular at co-curricular 

na mga gawain sa paaralan
◆ suspension ng klase dahil sa local at 

national na pagdiriwang



A n g i s a n g k l a s e a y 
ipapangkat sa dalawa (2) : 
a n g I N - S C H O O L a t                   
OFF-SCHOOL group. 

Ang in-school  group ay 
mag-aaral sa gabay ng 
kanilang guro sa loob ng 
silid-aralan. 

Ang off-school group naman 
ay sa bahay mag-aaral. 
Iuuwi niya ang mga module 
na katumbas ng mga aralin 
sa loob ng silid-aralan sa 
panahon na off-school siya. 

Kung kaya, gagawain niya 
ito nang nag-iisa.  Kung hindi 
n a m a n , m a a a r i s i y a n g 
h u m i n g i n g t u l o n g n g 
k a n i y a n g m a g u l a n g , 
kapatid , community elder o 
isang nakatatanda  na 
handa at may kakayahang 
gabayan siya sa pag-aaral. 
Maari din siyang makipag-
ugnayan sa kaniyang  guro. 

M a t a p o s a n g 
napagkasunduang araw, 
ang dalawang pangkat ay 
magpapalit ng kanilang 
modality. 

Kung sa panahon na ang 
isang mag-aaral sa in-school 
a y m a g k a r o o n n g 
emergency, maaari naman 
siyang maging off-school o 
vice versa kahit hindi pa 
tapos ang itinakdang araw.  

Kung posible, ang guro ay 
magtatakda ng isang araw 
para sa dalawang pangkat 
n a m a g k i t a p a r a s a 
enrichment o remedial at 
assessment. 

MISOSA
Modified In-School  Off-School Approach

Programmed Teaching
Ang mag-aaral na hindi pa kayang mag-aral nang 
nag-iisa ay gagabayan ng magulang, 
nakatatandang kapatid , o sinumang matanda na 
kasama sa bahay sa kaniyang aralin gamit ang 
mga module na ibinigay ng paaralan. 

Peer Group Learning 
Ang mag-aaral sa isang bahay o isang compound 
ay maaaring magsama-sama upang  magtulungan 
na gawin ang mga task na nasa module. Bawat isa  
ay magpapalitan ng responsibilidad bilang leader. 

Maaari namang gamitin ang sumusunod sa off-school 
na pag-aaral: 

Individual Learning 
Gagawin nang na-iisa ang mga task sa 
modules. 
Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga 
printed module, online na kung saan ay i-
aacess ng mag-aaral  ang mga module sa 
isang platform sa anyong interactive o e-book. 
Maaari ding offline na kung saan idodownload 
naman niya ang mga module mula sa isang 
portal. Maaari din naman na sa pamamagitan 
ng panonood sa TV o pakikinig sa radyo upang 
masagutan ang mga gawain sa module. 

Open High School Program 
 
Ito ay isang ADM   para sa mag-aaral sa Junior at Senior High School. 
Ang mga task sa ibinigay na modules na manggaaling sa guro o nadownlaod 
mula sa portal ay kokompletuhin sa bahay. . 
Kung kinakailangan, ang mag-aaral ay maaaring makipag-ugnayan sa 
kaniyang guro kung may suliranin o may kalituhan sa tinatapos na modules. 
Babalik ang mag-aaral sa paaralan sa araw at oras na napagkasunduan.      
Kung hindi naman makatutupad sa napag-usapan, maaaring muling  makipag-
ugnayan sa guro upang mapag-usapan ang panibagong kasunduan. 



Homeschooling 
I-enroll ang isang mag-aaral sa pinakamalapit na 
pampublikong paaralan o sa isang pribadong paaralan na 
lehitimong nag-ooffer nito.  Ito ay maaari mula Kindergarten 
hanggang SHS. 

Kung ang mag-aaral  ay ngayon pa lamang papasok sa paaralan 
(maliban lamang kung siya ay Kindergarten) o matagal na siyang 
tumigil sa pag-aaral, maaari siyang kumuha ng Philippine 
Education Placement Test o PEPT upang magkaroon ng LRN (kung 
wala pa) at ng grado para sa enrollment gap. 
Kung siya naman ay nag-aral  sa ibang bansa o sa isang online 
homeschool provider  o isa siyang independent homeschooler o 
indie, kukuha pa in siya ng PEPT upang matanggap nang pormal sa 
paaralan. 

Makipagpulong  sa punongguro ng paaralan at sabihin ang 
pagnanais na i-homeschool ang mag-aaral. 
Pag-usapan at pagkasunduan ang mga dapat pag-aralan 
at mga pagsusulit na gagawain sa bahay, gayundin ang 
oras at araw kung kailan bababalik ang maga-aral sa 
paaralan para sa assessment.  

Magtakda ng oras kung kailan tuturuan ang anak sa bahay. 
Pagyamanin ang K to 12 curriculum sa pamamagitan ng pag-
access sa mga kagamitang naka-print o mula sa internet. 

Babalik sa paaralan ang mag-aaral para sa 
quarterly exam at ipapasa rin ang portfolio. 

Makipag-ugnayan sa guro kung kinakailangan lalo na 
kung may kalituhan sa ituturo sa mag-aaral. 

Ang  ADM  na ito ay para sa mag-aaral 
na may katanggap-tanggap na dahilan kung 
bakit hindi siya puwedeng palaging nasa paaralan. 
 
Ito ay ginagawa sa bahay at ang pagtuturo ay responsibilidad ng magulang.  
Susundin ang K to 12 curriculum pero malaya ang mga magulang na pumili ng paraan                    
at kagamitanang gagamitin. 

Ang isang homeschooler ay maaaring pumasok sa mga klase sa paaralan  kung kinakailangan. 
Gayundin ang paggamit ng library, laboratory at iba pang facility at equipment ng paaralan 
kung saan  siya naka-enroll. 

Mahalaga na makadalo sa isang pagsasanay na isasagawa ng paaralan ang magulang ng 
isang  homeschooler  upang  magabayan siya sa mga prinsipyo, paraan ng pagtuturo, 
pagtatasa at pagtataya sa K to 12 curriculum. 



Gagamitin sa ADM ang  self-learning modules (SLM) 
na isinulat ng mga guro at superbisor mula sa iba't 
ibang Rehiyon ng bansa alinsunod sa K to 12 
Curriculum Guide at ADM Learning Resource 
Standards. 

Ang SLM ay kagamitan ng mag-aaral na 
naglalaman ng isang aralin na  isinulat sa paraang 
madaling mauunawaan at magagawa ng mag-
aaral kahit wala ang guro sa kaniyang tabi. Ito ay 
isinulat para sa distance o remote  learning. 

Ang  K to 12 Curriculum Guide, Teacher's Guide/
Teacher's Manual, Learner's Material/Textbook ang 
naging gabay sa pagsulat ng mga ito.  

Ang bawat SLM ay naglalaman ng pre-test upang 
matiyak ang kaalaman at kahandaan ng mag-aaral 
sa bagong aralin. 

Mayroon ding post test upang matiyak naman ang 
natutuhan sa natapos na module. 

Naglalaman ito ng  mga  gawain upang malinang at 
masukat ang natutuhan ng mag-aaral at  
matugunan ang iba't ibang pangangailangan at 
kakayahan ng bawat mag-aaral na gagamit nito. 

Nilagyan din ito ng Notes to the Facilitator/Parents 
upang maging gabay nila sa pag-alalay sa mag-
aaral sa kaniyang distance/remote learning . 

Ang mga SLM na ito ay isasalin din sa iba't ibang 
format , gayundin sa radio at TV scripts upang 
magamit sa online distance learning (ODL) at sa TV/
Radio-Based Instruction (TV/RBI).

Ang SLM sa orihinal na format ay gagamitin sa 
modular distance learning (MDL),  sa  blended  
learning na Face to Face (F2F)  at MDL. 

Ayon sa DO 21 s. 2019, 
ang mga pampublikong 
paaralang pang-
elementarya at pang-
sekondarya ay dapat 
maging handa upang 
mai-offer ang mga 
menu na ito. 

Ang option na ibibigay 
sa mag-aaral  ay laging 
naaayon  sa kaniyang 
kakayahan at 
kalagayan sa buhay. 

Maaaring magpalit ng 
modality ang isang 
mag-aaral kung ito ay 
hindi nagiging epektibo 
para sa kaniya o maaari 
siyang ibalik sa face to 
face (F2F). 

Ang mga pribadong 
paaralan naman ay 
maaaring mag-offer nito 
matapos kumuha ng 
Permit to Offer mula sa 
Regional Office. 

Sumulat lamang sa 
Regional Director sa 
pamamagitan ng 
Schools Division 
Superintendent. Kalakip 
nito ang implementation 
plan na naglalaman ng 
detalye kung paano ito 
gagawin at ang taalan 
ng aklat at iba pang 
kagamitan na gagamitin 
ng mag-aaral. 
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