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To:

From:

Subject:

Date:

s,20L7

A11 Schools Division Superintendents

Director III
Officer-In-Charge
Office of the Regional Director

Ikawalong Pambansang Kongreso sa wikang Filipino ng Kapisanan Lg rnga
Superbisor at Guro sa Filipino

March 1,2017

Please be informed

Pambansang Kongreso sa

Filipino.

ORDl/ord3

of the attached DepEd Advisory

Wkang Filipino ng Kapisanan

No. 302, s. 2016 re'. Ikcwctlong

ng lnga Superbi,tor at Guro sa

fr'7
MALCOLM S. GARMA, CESO V

Director III
Officer-In-Charge

Office of the Regional Director



' DepEd Advisory No. 302 , s. 2016
Okubre t7,2016

Ayon sa papapatupad ng DepEd Order {DOJ No. 8, s. 2013
at g aduisory na ito ay hindi pag-eendorso, ayon naman sa DO 2g, s. 2001,

ito ay isang,imporrrasyon lernsng para sa mga opisyal
at kawani ng Kagawaran ng Eilukasyo:: , at ng a.ga marnamayarl.

f 'I isrt urwut. dep ed- g o u.plil

IKAIITALONG PAMBANSANG KONGRESO SA WIKANG FILIPINO NG I(APISANAN
NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINO

Ang lGpisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL) ay
magdaraos ng lkaualong Parnhansang Kongreso sa Wikang Wdna na may temang
Masining na Pagttthtro ng Filipinn Ttntgo sa Inlelet*rutali.sasyon Gamit ang mga
Pamantogan rE Progtantallg K to L2 na gaganapin mula Abrii 2s hanggang 26, 2a1z
sa Baguio Teactrcrs Camp {senior Mess), Lungsod g Baguio.

Ang layunin ng Kongreso ay arrg mga sumusrrnod:

1. lubos na rnapasraman at malinang ang pagtuturo ng Filipino tugon sa
mgahamon ng binagong kurikulum;

2. matugunan ang pangangailangan ng mga guro sa Filipino upang higit
na rnaitaas ang kalidad ng pagtuturo;

3. matalakay nang komprehensibo ong kahalagahan ng pagsasalin tungo
sa intelektuwalisasyon ng Filipino bilang wikang pambansa na sa.mit ?

sa iba't ibang disiplina;
4. maiiahad ang ugnaya.n ng mga pamantayan (Pamantayang

Pangnilalaman at Pamarr.tayan sa pagganap) na lilinangin sa
pamamagitaa ng mga kasanayang pampakatuto sa bawat domain; at

5. maipaliwanag at makapa$'akita ng malilil<haing gawain kaugnay ng
iba't ibang interalctiboag gawaing pangglasrum..

Ang rnga dadalo ay ang mga panrehiyon at pansangay na superbisor, pursong-
8uro, puno/tagapag-ugnay ng kagawaran, g1rro, mga adrninistrador at latrat ng
tagapagtaguyod ng wikarrg Filipino.

Ang patakara.n sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at
pampribadong paaralan ay dapat naaayoll *. na4istruption-of-da,sses policy na nasasaad
sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na hstifrfiing Measures to Inuease
Engaged Time*n-Task and Enswing Complianre Therewith-

Para sa karagdagemg irnpormasyon, maaaring tumawag o makipag-ugnayan kina:

r Gloria i. Alday
Pangulo
Ihpisanan ng mga Superbisor- at Ggrg ng Filipino (KASUGUFIL)
2O2 Rosario Street, Mapulang Lupa
Valenzuela Cit5r
MobilePhone: O92&75 4-84L8; O97 7 -499 -LSB6
Em.aift anrriescabuha@gmail. com

r SandorE. Abad
lngat-YArnan
KASUGUFIL
Mobile Phone: 0908-697-8418
Email: sandorabad 12 la@maitr .com

MCA/DA Ikawalorq Pambaqs?Eg Konsres pq Wikanq Filipirc
o?o1locrobtr L3,2016
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GLORIA }. ALDAY
pangulo

ANA MARI,AS.CABUHAT
Kawaksi ng pangulo

CELESTINO DALUMPINES IV
Pangalawang ptrgulo

YOLANDA V. GILBUENA
Katihim

SANDOR B. ABAD
lngat-Yaman 
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Kaiwang ng lngat-Yaman I

MARCELLI G. Ii'AGoB
Tagasuri

LOURDES C. MANLAPUS
Tagapagbatita

EDWIN F. ALBAY
Tag€pamahata ng prcyekto

VILMA P. DASMARINAS
Tagapamayapa

Kalupunan ng mga Direktor

SAADA J. TUBING
MA. JANE gI. ROYONG

Tagapayo

ROBERTO T. AfrONUEVO

Pandangat na Tagapayo

VIRGILIO S, ALMARIO, NA
Tagapangulo, KWF

KAPISAHAH ]tIG MGA SUPERBI$0R AT GUR(}
{KASUGUFIL} 074D289

P874152 17
llanila Central202 Rosario Street, Mapulang Lupa, Valenzuela, Metro Manila

Telepono: 09A8-7S4-A41 8 t Ag77 _4gg_1 386

O5 Pebrero 2O17

GII{@I{C }NLCOLM S. GARMA Ph.D.
Direktor Paruehiyon
DepEd- BEHIYOIT| tII
D.M. Gouerrrnert Certer,Maimpis
San Fercando City,pampanga

hrtahal na Direktor Garrna ,

Mainit na pagbati!

Atg l&pisanan ng r€a *rprbisor at 6urs sa Fi$pino {fi*SUCUFIL}, isang samahang
pangwika ay magsasagaura ng lhulakq Pambnsrg torgreso sa Uyikang Filipino
Fra s nga haralarg A**iksat Fribdo sa AnB fbreraarya at Sekundarya sa
z:t'26 Abtil2{117 sa Teachers camp {seniar Mess} Lurqsod Baguio {DepEd Advisory
B€. :XXI, *2I(116 at CHED lYk*roradurn|.

Ang halaga ng rehistrasyon ay Tatlang Libo at siyam na Daang piso (php 3,900.00) na
gugugulin para sa pagkain, tirahan, r.rlnue, hand-out, t-shirt, training bag, honorarium
ng mga tagapanayam at iba pang gastusin sa pagsasakatuparan ng kongreso at
menzbership fee na karagdagang isandaa*g pim {php 1oo.m} para sa mga bagong
kasapi at dalar*ampung piso (pe0-m) hutaw sa mga dating kasapi-

Ang mga dadalo ay inaasahang darating sa Teachers camp, Lungsod Baguio sa umaga
ng Lirggo, 23 Ahril 2*L7- Ang unang pagkain ay ihahain sa pana*ghalian ng nabanggit
na araw. Samantala ang mga gawain ay magtatapos sa tanghali ng Miyerkoles, 26 Abril
-2o1'7, at aftg.trulisg pagkling ihahain ay pananghalian *g nasabirg ptsa.

Ang mga Surong kasapi ng I(ASUGUFIL *a kinilala ng mga parnpublikong ahensiya tulad
ng KWF, NCCA 3t iba pa gayundi* sa ka*i-kanilang rehiyon bilang natatanging guro sa
Filipino para sa taong 2OL6 ay Bahahalagahaa at pagkakalcoban ng samahan ng
Fambansang Gawad ng KASUGUF|L sa gabi *g €awad parangal,25 Abril 2o17.

Hinihikayat a;lg rnga dadalo sa Kongreso na magpadata ng isang kinatawan lamang
mula sa kanFkanilang rehiyon para :n paligsahan ng Pinakamagandang Rehiyunal na
Kasuotan at Pagblgkas ng Tula na itatampok sa gabi *g sosyalisasyon 22 Abril 2017. Ang
ki*atawan para sa Pagbigkas ng Tula ay marayang pumili ng isang pyesang kaniyang
bibigkasin ngunit ang lahat ay bibigkas ng pyesang mapipili ng samahan na ibiibgay sa
araw nB paligsahan.

Para sa maayos na daloy ng rehistrasyon maaring magpatala nang maaga ang mga
dadalo at ang kabayaran ay ideposito sa bangko ng samahan sa Bpl North Edsa Branch
na may numero na 004433-0748-53 at ang kopya ng deposit slip ay ipadadala sa email
address na

Kaugnay nito, kagalakan namin kayong aryayahang dumalo sa nasabing Kongreso
at sana ay maipahatid ito sa inyong nasasakupan sa pamamagitan ng isang
Kalatas- Panrehiyon sapagkat alam nanning kaisa kayo sa aming layuning
mapataas ang kalidad ng pagtuturo ng Filipino.

Matapat na sumasainyo,

sEc. REG. NO.2011t6264
TrN 008-12+231-{}0(}


