
 

 
 

DepEd Advisory No. 87, s. 2014 
February 18, 2014 

In compliance with DepEd Order No. 8, s. 2013 
this advisory is issued for the information of DepEd officials,  

personnel/staff as well as the concerned public  

(Visit www.deped.gov.ph) 

 

UNANG PAMBANSANG KONGRESO SA LITERATURA AT PAGSASALING-WIKA 
 

 Ang Unibersidad ng Pilipinas Visayas (UPV), sa pakikipagtulungan ng Pambansang 
Komisyon sa Kultura at mga Sining at Pandayan ng Wika, Kultura at Panitikan (PAWIKAN) 
Association, Inc., ay magdaraos ng Unang Pambansang Kongreso sa Literatura at 
Pagsasaling Wika na may temang Pagsasalin ng Literatura at Pagtuturo ng Wika mula 

Mayo 7 hanggang 9, 2014 sa Boracay, Aklan. 
 
 Ang layunin ng Kongreso ay ang mga sumusunod: 
 

1. malinang at maisapanahon ang kasanayan, kagalingan at kamalayan ng 
mga delegado ukol sa kahalagahan ng literatura at pagsasaling wika 
kaugnay ng Mother Tongue-Based-Multilingual Education (MTB-MLE); 

2. makapagtaya ng estado ng kasanayan at kagalingan sa literatura at 
pagsasaling wika;  

3. makapaglapat ng mga angkop na estratehiya na makatutugon sa 
epektibong pagkatuto at pagtuturo ng literatura at pagsasaling wika; at 

4. makapanukala ng mga alternatibo at bagong konsepto sa pag-aaral na 
lubos na makatulong sa pagsulong ng K to 12 na edukasyon. 

 
Ang mga kalahok sa gawaing ito ay ang mga guro, superbisor, instraktor at 

propesor sa Filipino, panitikan at mga tagapagsalin o kasalukuyang gumagawa ng 
pagsasaling wika sa lahat ng antas, publiko man o pribado.   

 
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 nasasaad 
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 makipagugnayan kay: 
 

Prof. Jose Julie E. Ramirez 
Program Direktor  
Unang Pambansang Kongreso sa Literatura at Pagsasaling Wika 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas (UPV) 
Miagao, Iloilo 
Telepono Blg.: (033) 337-0550 
Mobile Phone Blg.: 0930-231-8716; 0920-901-7427; 0917-574-9620 
Email Addresses: ovcre@upv.edu.ph; ovcre_upv@yahoo.com 
                            upvswf@yahoo.com 
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