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 PAMBANSANG TALAKAYAN UKOL SA MGA PANANALIKSIK PANGWIKA, PANGKULTURA 

AT PANSINING SA WIKANG FILIPINO 
 

Ang Kagawaran ng Filipinohiya ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP), 
katuwang ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA) at sa 
pakikipagtulungan ng Philippine Society of Young Educators of Languages and the Arts 
(PSYELA) Inc., ay magtataguyod ng Pambansang Talakayan Ukol sa mga Pananaliksik 
Pangwika, Pangkultura at Pansining sa Wikang Filipino na gaganapin mula Agosto 28 
hanggang 30, 2014 sa PUP, Sta. Mesa, Lungsod ng Maynila.   

 
Layunin ng Talakayan na: 
 
1. magkaroon ng pagpapahalaga ang mga mag-aaral, guro at komunidad 

sa pangwika, pangkultura, at pansining na pananaliksik sa wikang 
Filipino; 

2. matalakay at maiagapay ang tugon ng mga pananaliksik sa larangang 
pangwika, pangkultura at pansining para sa batayang edukasyon sa 
kasalukuyan na tinatawag na K to 12 Program; at 

3. maihatid ang paninindigan ng akademya, lalo na ang PUP na 
tinaguriang largest state university in the Philippines na naglululan ng 
humigit-kumulang 70,000 na mga estudyante, ukol sa hangarin na 
higit na maging malakas ang larangang pangwika, pangkultura at 
pansining sa wikang Filipino tungo sa pagpapaunlad ng karunungan at 
edukasyon ng mga Pilipino. 

 

Ang mga guro sa Filipino sa mga pampubliko at pampribadong paaralan ay 
imbitadong dumalo sa aktibidad na ito. 

 

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 karagdagang kaalaman, maaaring tumawag kay: 

 
Prof. Romeo P. Peña 
Koordineytor, Pambansang Talakayan 2014 
Kagawaran ng Filipinolohiya 
Kolehiyo ng Artes at Literatura 
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) 
Anonas St., Sta. Mesa, Maynila 
Telepono Blg.: (02) 716-7832 to 45 loc. 229 
Mobile Phone Blg.: 0927-670-4845 
Email Addresses: psyela@gmail.com; rppena@pup.edu.ph  
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