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nito ang N.Iemorandum Pangkagarvaran B)g 58. s. 201? hinggil

Wikang PamLransa 2017 na mav temang "
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BY:

(Elemcntal\a at Sckmdarla)
Punong Seksyon /Yunrt at Pamunuan
Sangay N{alayhalay

1. Kalakip

cll y DIVlStott

sa

Buwan Ng

Iilipiho: WikangMapagbago,"

Nakasaad sa \dcmorandum Pangliagarvaran na ang nabangglt na lingguhang paksa ar
papatnubay sa isang buwang pagdiriwdng at ang lahat nr paaralan ay mav kaiayaan sa lahat
ng pagplano ng programa

3

Ang isang buwang pagdiriwang ay gawaan ng isang narativ na

pag uulat inhard a14'

nn

kung saan rto ay imomonilor sa Setyembre 5 - Z 2a)17 sa panahon ng pagmamisrd ng mga
EPS at PSDS sa bawnt praralan Ang nabuong narativ ay dokumenta,syon na ilalagay sa
School l,eaming Resource Center (SLR(]) para maging sanggunian sa mga

4.
5.

mag

aaral.

I(alakrp din ang inklusyor bilang 1 para sa mungkahing a\r,tllne sa narativ pag- uulat

.

Hinihilrng ang mabilis na pi€papalaganap ng N{ernorandum na ito.
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Msmoiandum

Mungkebing Awtlayn Prrr sa Pegh&hendr ng Narrtiv nt Pag- uulst

I.

Prnimula/Inlrodrbsyot (Intodactiorr)

I

l-ayunin (docls

L

aad obJectives)

Highllghx ngNaratiy (

Htghtighb olthe Repoo

Halimbawa: Mga tagumpay na gawair bawat Linggo (mga salik, dahilan ng
matagDmpay na gawitr) Mga palie.sahatr bawat Litrggo

IV.

Mga Aral na Nrkuba ( I*ssoru l,eamed)

v.

Mga Suhestyotr

vt

Apendits

rt Rckomendrsyon ( Saggestiotts

@rd Recommerlddions)

(,4pperdr,aes)

( Mga irnpormasyon na may kaugnayatr paano oaging matagumpay ang
pagdiriwang sa taga pag -ugnay kasama ang namumuno sa tawain; detalye sa
pagdiriwarg : mga larawan
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MEMORANDUM PANGKAGAWARAN

Br&. 58,

s.2ot7
BIIWAI{ IIG WITAITG

Sa

tlAR 2017

PII

BATAA 2017

mga: Dilektoi

ng Kawanihan
Direktor Panrehiyon
Tagapananihala ng mga Paaiatan
Pinuno ng mga Parnpubliko at Pampribadong Paaralan

1. Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWP) ay ncangunguna sa pagdiriwaag ng
taunarg Bue.! !f Wfhlg P.nban . 2OU tuwing ika-1 hongSang ika-31 ng Agosto
alinsunod sa itinakdarg Pampanguluhang Prokldtrasyon Bilang 1O41, s. 1997. Ang tema
ng pagdiiiwang sa taongito dy Filipino: W'tka.ng Mapagbo,ga.
2.

Alg lalnrnin ng pagdiriqrang

a.
b.

c.
3.

ay ang mga sumusunod:

ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s.

1997i
mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado
na mfii6a sa mga programang tuLad nito na nagrlpataas ng
kamalayang pangwika at sibiko; at
magaayak arlg mga Barnamayang Filipino na pahalagahal ang u,ikang
pambansa sa pamarrEgitan ng aktibong pakikilahok sa lrga gawain
kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

ArrE lingguhang pakrsa sa loob ng i6ang buwang pagdirilsang ay ang lnga

a. Wikarg Filipino, Susi sa Pagbabago;
b. Paagaagalaga sa Wikang Katutubo, Pagrapayamar

c,
d.

sa Wikang Filipino;
Wikaag Filipino: Wika og Maka-Filipinong Saliksik; at
Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan,

4.

Ang mga nabanggit na lingguhang palsa ang papatnubay at magsisilbiDg batayan
lahat
ng Sawaing bubuuin at isasagawa sa isarg buwar.g pasdiriwang, Hindi ito
ng
nakaayos ayofl sa pagkakasunod-sunod upang magkaroon ng kalayaan ang lahat sa
pagpaplano ng prografira.

5.

Para sa ibarg detalye o impormasyon, mailry€ting makipag-ugnayan sal
Komisyong sa wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Lautel
Sa! Miguel, Maynila
Telepono: {02) 736-2525, l02l ?36-2524, (02) 735-2519
Emaili komfi {arkwf gov.ph; komisyonsawikangf ilipin@mail.com
Website: vr&'w.kwf.gov.ph
.

6.

na ito

Hinihiling ang mabilis at malawakang pagpapalaganaP ng Merror

-\__
ATTY.
!. riuY0i
Pangararant Kdihim
Nanumrngkulanq Kalihim
DepEd

Cibple\, Meraho Avlaue,

Pasig City 1600
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Sanggunian:
Memorandum Pangkagawaran Blg. 24, s. 2016
Ilalagay sa PalaEiane Ta.latuntunan
sa ilalitn ng mga sumusunod na paksa:
BUREAUS AND OFFICES
CELEBRATIONS AND FESTIVAIS
CURRICULUM
LEARNING AREA, FILIPINO
APA
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