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PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA WIKA AT SAWIKAAN 2012:
MGA SALITA NG TAON
Ang Filipinas Institute of Translation (FIT), Inc. katuwang ang Wika ng Kultura
at Agham (WIKA), Inc. ay magdaraos ng Pambansang Kumperensiya sa Wika at
Sawikaan 2012: Mga Salita ng Taon na gaganapin sa Setyembre 20-22, 2012, 8:00 ng
umaga-5:00 ng hapon sa Leong Hall Auditorium, Ateneo de Manila University (ADM),
Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon.
Ang layunin ng kumperensiyang ito ay ang mga sumusunod:
1. matalakay ang K to 12 Basic Education Program bilang bagong
pinaiiral na sistema ng edukasyon sa Pilipinas;
2. matalakay ang kalagayan at hamon sa wikang Filipino sa pinaiiral
ngayong pagbabago sa sistema ng edukasyon dahil sa K to 12 Basic
Education Program;
3. maitatag ang mga problema at hamon sa mga guro sa Filipino sa
pinaiiral na bagong sistema ng edukasyon;
4. mabigyan ng diin ang papel ng wikang Filipino sa K to 12 Basic
Education Program ;
5. makapagpanukala ng reporma sa pagtuturo ng Filipino;
6. matalakay ang mga hamon sa produksiyon ng bagong materyales
pang-edukasyon; at
7. matalakay ang mga bagong salita na umiiral ngayon sa korpus ng
wikang Filipino at/o ng mga bagong pakahulugan sa dati nang salita
na nasa diksiyonaryo sa pamamagitan ng patimpalak na Sawikaan.
Ang tagapangulo at miyembro ng kaguruan ng Kagawaran ng Filipino sa bawat
paaralan ay inaanyayahang dumalo sa kumperensiyang ito. Maaari ding dumalo ang
mga iskolar, mag-aaral ng wika, araling Filipino, lingguwistika, leksikograpiya,
antropolohiya, at mga kaugnay na disiplina sa lahat ng antas ng pag-aaral.
Ipadala ang inyong reserbasyon sa o bago ang petsang Setyembre 14, 2012.
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