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PAMBANSANG PALIGSAHAN SA ISPELING: IISPEL MO! NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 

 
Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), sa pakikipagtulungan ng Kapisanan ng 

Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL), ay magdaraos ng Pambansang Paligsahan sa 
Ispeling: Iispel Mo! mula sa buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Nobyembre, 2016, sa 
lahat ng mga mag-aaral sa pampubliko at pampribadong mga paaralan sa antas elementarya 
na nasa Baitang 6 sa 18 na mga rehiyon sa bansa. 

 
Ang implementasyon ng proyekto ay sa pagtutulungan ng KWF at KASUGUFIL at 

pangangasiwaan ng Sangay ng Salin ng KWF at Kalupunan ng mga Direktor ng KASUGUFIL.  
Ang Kalupunan ng mga Direktor ay binubuo ng mga superbisor at guro sa Filipino sa iba’t 
ibang rehiyon.  Ang kalupunan ng mga direktor at kasapi ng KASUGUFIL ang mangangasiwa 
sa monitoring ng pagdaraos ng paligsahan sa lebel ng dibisyon at rehiyonal. Samantala, ang 
pamunuan ng KASUGUFIL at ng KWF ang mangangasiwa sa national level ng paligsahan. 

 
Ang mga layunin ng Paligsahan ay ang sumusunod: 
 
1. patuloy na maitaguyod ang paligsahang lilinang sa kakayahan ng mga mag-

aaral patungo sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng wikang Filipino; 
2. malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa wastong ispeling ng mga 

salita na sumusunod sa bagong ortograpiyang pambansa; at 
3. isang paraan ito ng malawakang pagpapalaganap ng mga napapanahong 

kaalaman sa wikang Filipino. 
 

Hinihikayat ang pakikilahok ng mga mag-aaral sa Baitang 6 sa tulong at suporta ng 
mga guro, superbisor, at tagapamanihala ng mga paaralan sa bawat sangay ng 18 na mga 
rehiyon  sa buong bansa. 

 
Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at 

pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nakasaad sa  
DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-
on-Task and Ensuring Compliance Therewith. 

 
Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring tumawag at makipag-ugnayan alin 

man sa mga sumusunod: 
 

• Bb. Sandor B. Abad 
        Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) 

2/P, Gusaling Watson 
1610 Jose P, Laurel Street, San Miguel, Manila 1005 
Telepono: (02) 736-2525, lokal 107 
Mobile Phone: 0908-697-8491 
Email: sandorabad1210@gmail.com 
 

• Bb. Gloria I. Alday 
Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL) 
Telepono: (02) 443-1860 
Mobile Phone: 0998-860-6104 
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