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Pansangay na Adbaysori Blg.
-g)g-s.2019
Marso 2612019

PAMBAI{SAI\G KONGRESO SA VYIKA AT PANITIKANG FILIPINO
Kalakip
KASUGUFIL
gaganapin

sa

nito ang Abaysori Blg. 25, s. 2019 at liham mula sa pangulo ng

hinggil sa Ika -10 Pambansang Kongreso sa Wika at Panitikang Filipino na
Teachers' Camp, Lungsod Baguio, sa Abril 27-30,2019.

Inaasahan na makadadalo ang mga napiling opisyal ng KASUGUFIL
Rehiyonl0, kaguruan at tagapglaguyod ng Filipino. May rehistrasyon angbawat dadalo ng
Tatlong Libo at Limandaang Piso @hP 3,500.00) at may karagdagang isandaan Piso (PhP
100.00) na bayad kasapian sa mga bagong dadalo at Limampung Piso (PhP 50.00) sa mga
datinghang kasapi ng KASUGUFIL. Ang partisipasyon ng bawat kalahok ay manggagaling sa
kanyang sariling pondo o personal na gastusin.

Reyes

sa

Para sa iba pang impormasyon, maaring tawagan si Gng. Maria Concepcion S.
09398401920.
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Adbayro:t 3IrS. ?4. , i. ,o19
Marso 6,2019
Ayon sa pagrapatupad ng DepEd Order (DO) No. 8, s. 2O
at ng DepEkl Order (DOl 28, s. 20O1,
ang adbaysorhg ito ay hindi pag-eendorso.
Ito ay isang impormasyon lamang para sa rrga opigyal at bawani
ng lfugawaran ng Edukasyon at ng mamarnayan.
(Visit depedl0.com)

PAf,BATAAilG KOTGNESO SA SIEAAT PATITHATG rILIPII5O
sa Filipino {KASUGUFIL}

foogrcsocr, UlIr at Prd$Lrry
Sisid, Saliksik, Gurong
Filipino ng K to 12 sa Makabagong Daigdig: na gaganapin sa Teachers'
Camp, I"r-rngsod Baguio, sa Ab,r-il 27-30,2A19.
ay

Layunin ng kongre$o aRS: sumu$urlod:

1. Masipat ang kahalagahan ng urikang Filipino sa larangan ng
gramatika at panititran;
2. Masisid pang lalo ang ambag ng wikang Filipino bilang midyrrm
sa pagtrrturo;
- 3. Mabiryang-halaga arrg kulhrra ng pagbabasa sa bahay at
paaralan;
4. Maipliwanag arlg katralagghan ng pagsaealin ttrlgo sa
prograrna ng kontekstuwalisasyon.
Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan sina Cclestino S.
Dalumpines sa Ogf663909l4 at Sandor B. Abad ea (O2| 243 978i9 o
@08697849r.
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KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 JP Laurel St.,

Malacafiang Palace Complex, San Miguel, Manila
o0o

TANGGAPAN NG KAPISANAN NG MGA SUPERBTSOR AT GURO SA FITIPINO
(KASUGUTU
KAIIGIRAN Tungkol sa KASU€UFIL
Ang Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino {KASUGUFIL} ay isang organisasyon ng mga panrehiyon at
pansangay na mga superbisor at guro sa Filipino ng labimpitong (17i mga rehiyon ng DepED sa buong bansa.
Ito ay non-profit organization na ang layunin ay matipon at mabuklod ang lcapatiran ng lahat ng mga superbisor
at guro sa Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon na nagtuturo sa publiko at pribadb mga paaralan sa buong

bansa, may mga kasapi

rin na mga nagtataguyod

koordineytor sa Filipino, atbp

ng wikang Filiirino na mga puno ng kagawaran, at

.

Magkatuwang na itinatag ito ng mga Linguistics Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino(KWF), Regional
Superbisor sa Filipino ng NCR at R-lV A, at Educational Program Specialist ng 8SE at BEE, DepED Central Office,
sampung taon {10) ang nakaraan. Sa pagsisimula noon ay itinalagang pangulo ng KASUGUFIL ang Educational
Program Specialist ng Curriculum Development Div. iln-charge sa Filipino) ng BSE, DepED at binuo ang
miyembro ng Kalupunan ng mga Direktor na mula sa mga Regional Superbisor sa Filipino o ang kanilang
kinatawan sa bawat rehiyon. lnihanda ang Saligang'batas nito, at pagkaraan ng apat (4) na taon ay naghalal ng
pamunuan ang kalupunan ng mga direktor at naihalai na unang pangulo ang Regional Superbisor ng NCR at
iba pang Regional Superbisor ng DepED sa pamunuan nito.
Pangunahin, proyekto ng organisasyon ang pagdaraos ng apat na araw na taunang Pambansang Kongreso sa
Wika at Panitikang Filipino. Tinatalakay sa kongreso ng mga piling"pili na mga batikang ta3apanayam anB mga
napapanahong paksa/kaalaman sa wikang Fiiipino tulad ng tungkol sa wika, panitikan, at iba pang mga isyung
pangwika na rnakatutulong sa pagpapataas ng antas at kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa Filipino. Ang
registration fee na binabayaran ng mga dumadalo sa kongreso na ito ay gastusin para sa kanilang pagkain,
akomodasyon, honoraria ng mga tagapanayam, at seminar kit ng mga kalahok.
Sa kasalukuyan, idaraos ngayong taon ang lkasampung (10) Pambansang Kongreso sa Wika at Panltikang
Filipino ang KASUGUFIL na may paksang: "KASiJGUFIL: Sipat, Sisid, Salikik {53}, Gurong Filipino ng K to 72 so
Mokabagong Daigdig'na gaganapin sa 27- 30 Abril 2019 sa Teachers Camp, Lungsod Baguio. Ang taunang
kongreso ng organisasyon ay dinadaluhan ng humigit-kumulang sa isang libong mga kalahok na superbisor,
guro, puno ng kagawaran, at iba pang mga tagapagtaguyod ng Filipino mula sa iba't ibang rehiyon ng DepED.
Sapagkat isa sa mga mandato ng Komisyon sa Wlkang Filipino ay magtaguyod ng mga organisasyon o samahang
pangwika na nagtataguyod ng mga programang pangwikang Filipino, isa ang KASUGUFIL sa itinataguyod ng
KWF ang mga programa nito tulad ng pambansang kongreso na ito at ang taunang pagdaos ng Pambansang
Paligsahan sa lspeling: lispel Mol.

f'CELESTINO S. DALUMPINES IV

Pangulo, KASUGUFIL
Kalakip:

TPamunuan at Kalupunan ng mga Direktor ng KASUGUFIL

FtuPtilo
Gusaling Watson, 1610 JP Laurel St.,
Malacaftang Palace Complex, San Miguel, Manila
TANGGAPAITI NG I(APISANAil flC MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPIilO (TASUGUFILI

18 Pebrero 2019
Dr. E1ESIO M. M,IRIBAO
Panrehiyon Tagamasid sa Filipino
DepEd, Rehiyon 10
Brgy, Upper Balulang, Lungsod Cagayan de Oro

Mahal ne Tagarnanld

Marlbao:

,

Pagbatil

Malugod na ipinababatid sa

inyo na ang

6uro sa Filipino

Kapisanam

{KASUGUFILI

F0lplno ne may tema na:
Daigdig, na gaganapin sa 27-

ngfto
30 Abril 2019 sa Benitez Hall, Teachers Camp, Lungsod Baguio.

Layunin ng kongreso ang sumusunod:
Masipat ang kahalagahan ng wikang Filipino sa larang ng Gramatika at Panitikan;
Masisid pang lalo ang ambag ng wikarg Filipino bilang midyurn sa pagtuturo;
Mabiryang-halaga ang kuhura ng pagbabasa sa bahay at sa paaralan;
Maipaliwanag ang kahalagahan ng pagsasalin tun3o sa prograilia rE kcntekstuallsasyon.

a.
b.

c.

d.

Kaugnay nito, inaanyayahan dumalo ang mga napiling opisyal ng KASUGUFIL- Rehiyon t0 na lumahok 3a
Seremonya ng Pagtanggap ng mga bagong kasapi ng samahan at upang ipakllala ang inyong pamunuan sa
KASUGUFIL Nasyunal.
Ang bawat dadalo ay magbabayad ng registration fee na Tatlong Libo at Umandaang Piso (PhP3,5OO.fi)) para
sa pagkain, akomodasyon sa tatlont (3) araw, t-shi$ CD hand out, honoraria ng mga tagapanayam, seminar
kiL atbp. gastusin sa kongreso. Ang unang pagkain ay ihahain sa gabi (Hapunan) ng 27 Abril 2019 at ang
huling pagkain ay ihahain sa tanghali {Pananghalian} ng 30 Abril 2019. May karagdagang lsandaan Piso
(PhP100.00) na bayad kasapian sa mga bagong dadalo at Umampung Piso (PhPs0.l sa mga datihang kasapi ng
KASUGUFIT.

tnaasahan din dadalo ang mga iba pang

mta guro at tagapagaguyod ng Filipino sa inyong rehiyon

na

makilahok sa nabanggit na kongreso.
Para sa iba pang mga katanungan maaaring tawagan sina: Celestino S. Dalumpines, M sa cp no. 09156390914
at Sandor B. Abad tel. bls. (02) 24it 9789; cp no. Og08 697

8491.

l

Lubos na gumagatang,

cE[ESnilO S. DALUMPI]{E5 lV
Pangulo, KASUGUFIL
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Gusaling Watson, 1610 Jp Laurel St.,

Malacaftang Palace Complex, San Miguel, Manita
o0o
TANGGAPAN NG KAPISANAN NG M6A SUPERBTSOR AT GURO SA FtUptNO (KASU6UF|L)

18 Pebrero 2019

Mahal na
Pagbatil

Malugod na ipinababatid sa inyo na ang Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filiplno (KASUGUFIL) Nasyunal
ay magdaraos ng lka-10 Pambansang l(ongreso sa Wika at Panltikang Filipino na may tema na: KASIJGUFIL:
Sipot, Sisid, So/iksrk (53), Gurong Filipino ng K to 72 so MokabogongDoigdig, na gaganapjn sa 2?-30 Abril 2019.
sa Benitez Hall, Teachers

Gmp, Lungsod Baguio.

Layunin ng kongreso ang sumusunod:
Masipat ang kahalagahan ng wikang Filipino sa larang ng Gramatika at Panitikan;
Masisid pang lalo ang ambag ng wikang Fitipino bilang midyum sa pegtuturo;
Mabigyang-halaga ang kultura ng pagbabasa sa bahay at sa paarafan;
Maipaliwanag ang kahalagahan ng pagsasalin tungo sa programa ng kontekstualisasyon.

a.
b.

c.
d.

lnaasahang dadalo ang mga puno ng kagawaran, superbisor, punungguro, tagapag-ugnay, at guro na nagtuturo
sa Filipino sa lahat ng antas ng mga publiko at pribadong paaralan sa buong bansa.
Ang bawat dadalo ay magbabayad ng registration fee na Tatlong Libo at Limandaang Piso (PhP3,500.00) para
sa pagkain, akomodasyon sa tatlong (3) araw, t-shirt, CD hand out, honoraria ng mga tagapanayam, seminar
ki! atbp. gastusin sa kongreso. Ang unang pagkain ay ihahain sa gabi (Hapunan) ng 27 Abril 2019 at ang huling
pagkain ay ihahain sa tanghali (Panarghalianl ng 30 Abril 2019. May karagCagang lsandaan Piso (PhP100.001
na bayad kasapian sa mga bagong dadato at Limampung Piso {PhPSS.} sa mia datihang kasapi nS KASUGUFIL.
Kaugnay nito, inaanyayahan namin kayong dumalo kasama ang mga iba pang mga guro at tagapagtaguyod ng
Filipino sa inyong rehiyon na makilahok sa nabanggit na kongreso.
Para sa iba pang mga katanungan maaaringtawagan sina: Celestino S. Dalumpines, lV sa cp no. 09166390914
at Sandor B. Abad tel. blg. (02) 243 9789; cp no. 0908 697 8491.

Lubos na gumagalang
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Pangulo, KASUGUFIL
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KOMISYON SA WIKANG FILIPINO -.-!. ,
Gusali;rg Wetsoi'r. 1610 JP Laurel 5t.,
Malacafrang Palace Compiex. San Mrguei, fuianiia
eCo

TANfiGAPAN H6 KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINCI

ii(AsucuFrLi
KALIGIRAN Tungkol sa KASUGUFIL
Ang Kapisanan ng rnga Superbisor at Guro sa Fiiipino (KASUGUFtLi ay isang organisasyon ng mga panrehiyon at
pailsangay i:o nrga ;uperbisor at griro:;a Fiiiplao ng labin:prtong (17) rnga rehiyon ng DepED sa buong bansa.
ii,J aV n[:fi-iisiit o!'ganization na ang iayi::rin ay r;rat;uon at mabr.:klod eng kapatiran ng lahat ng rnga superoisor
af g!rc sa F 'gino sa iahai ng anta5 r')B edii(as);x irl'icrSlui-,r'J:;A i-.1,:irrc At Drii:*CC Inga paaraian si; b,.IOng

:i;x'rt i:i;!

m€e xa:ep: rir na rnga nagtalaguyoo ng witang Fiitpino na mBa puno ng kagawaran, at
1*'r':i'
:.,'C lul, ailP
::;
'iCa:;

Lingu!stias Spec;aiisi rg (cr:,sycn sa !r";irar,.g li;,*inaiKWFi, Reg;ci':;;
5*per$,s;i's; !,;ri:,nc ng I'rCi ar F,-rV A, ;t Edu:.a',:lral Frogi'arn Specialirt ng BSE at iirE, SepED Cenrrai Cffice,
samplin€ uic.n ilC; ang, nakaraan. Sa pagsisrrnuia noon ay itrralagang panguio rrg KAST.iGUFIL ang [ducalionai

r'vilgiai;iva.e.a rl:xgreg,:o n6 rn6a

P,"ogia,m S,-eciaiis: r'rg C.,rrli:iiiuff, uevetcpin-lnr Dir,' iin-chai'ge sa F!lipino) ng BSE, tepED et binuc ang
:rg. (arupunan ng mga Oirekror na rnuia sa ,rnga Regionai Superbisor sa Filipino o ang kanilang
t.inatawan :ia b;ivat reniyon. iniharrda ang Saligang-bau"rs nito, et pagkaraan ng apat {4} na taon ay naghalai ng

mivernbro

gemunua$ ;ng kaiupunan ng mga di;'qktor et r:aihaial na ilnang pangulo ang Regional Superbisor ng NCR at
;ba pang Regionai Superbisc'' ng DeptD se pamunuan nitc^
Fangunahi,l proyekto ng orga*isasyon ang pagdaraos ng aoai na ara\,rr na taufiang Pambe nsang Kcrngr"eso $a
lVika et Pa:iitikang :ilipino. Tinet.:lakav sa kongresc ng mga piiing-piii ria nlga batikanB tagapanayarn ang mga
napapanah+ng gaksa,/kaaiamari sa r.'uikang Filipino tulad ng tungkoi sa wika, panitikan. ar ii;a pang mga ;syung
pangwika iia makatuiulong sa pag,pepataas ng antas at kalidad nB pagtuturo nB mga guro sa Filipino. Ang
:,egistratior fee na binabayaran ng mg* dumadalc sa kongreso na itc ay gastusin para sa kanriang pagkairr,
;ikoi"rrodas,,ion. honoiarra itg mge tagapanayen:, at seminar kit ng mga kalanok.

5a <as6lu:,::yari.;dafscs t'r6a"r'crlg i:o:i 3ng ikasa;:'.pur-rg t10! Ptrnbansang Kongrese ra \ryiKe at Pani:ikang
Fiiipino ang KASUGUFIL na may paksang: "KASUGUFIL:iipct,Sisid, Soiiksik (53), Gurong Fitipino ng K to 12 sc
llakabagr,ng Daigdig" na gaganapinsa2T- 30 Ai;ril 20i9 sa Teachers Camp, Lungscd Baguio. Ang tarrnang
korrgi'eso ng oiganisasyo$ av dinadaluhan ng numlgit-kunrulang sa isang, irbortg mga kalahok na superbtsor.
guro, punc ng kagawaran, at iba pang mga tagapagtagi.ryoci ng Fiiipino ir-iuia sa iba't ibang rehiyc,n ng tleoED.
Sapagkat ,sa sa mga rnanciato ng Kom;syon sa Vdikang Filipino ay magtagrjycct ng mga organisasyc;i o samahang,
cangwika i1a nagratagrjyod ng ryrga prcp,ranrang pangwikang Filipino, isa ang KASUGI.jFiL sa itinataguy'rd ng
KWF ang rnga prograrrra nito tulad ng painbansarrg korigiesr,: na ito at ang taunanE pagdaos ng Pambansa*g
Paiigsaha;r sa lspeling: lispei lv4oi.
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KAPTSANAN NG ilrGA SUPERBTSOR AT GURO SA FlLtptNO (KASUGUFTL)
Tanggapan ng I(VVF, 2/F Gusaling Watson, Malacafiang Comphx, 1610 J.P- Laurcl Street, San Mlguel, Manila
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EPS- Panrehiyon
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DepEd, R- 10

EP$ Pansangay

Pang. Pargulo

Sangay ng Lungsod lft;an

EPS- Pansangay

l(ailhim

Sangay ng Lurqgsod Cagayan de Oro

EP$ Pansangay

hgat-yaman

Sangey
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EP$ Pansangay

Tagasuri

Sangey

rq

Lungsod

EPS- Pansangay

Tagapagbdita

Sarlgay

rq Umguod Gingoog

EPS- Pansangay

Social Manager

Sangay ng LungmdTargub

Oamh

8.

Genevieve

EPS- Pansangay

Socid Managar

Sangay ng l-ungeod El Sehredor

9.

Noemi

EP$ Pansangay

Soclal Managpr

Sangay rq Umgsod Vabncia

EP$ Pansangay

llpon

Sangay ng Cambulr

EP$'Pansangay

Lupon ng Direkbr

Sangry ng lanao del NorE

EP$ Pansangay

Lupon ng Direkts

Sangay rE Lungsod Oruquieta

13. Amelita ?t;l:tF

EP$ Pansangay

Lupon ng Direktor

Sangay ng Bukidnon

t4. Lorcna Simbafon

EP$ Pansangay

Lupon ng Dlrekbr

SangE, ng Misamis Oecidental

EPS- Pansangay

Lupon ng Oir€filor

Sangay ng Lun$od MalayDalay
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