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Purok 6, Casisang Lungsod Malaybalay

Pansangay na Adbaysori Blg. b\', .s.2019
Marso 26,2019

IKA - 47 PAMBANSANG SEMINAR GAWAING - KAPI]LIINGAN SA FILIPINO

Kalakip nito ang Abaysori Blg.24, s. 2019 at liharn paanyaya ng PASATAF hkaugnay
sa Ika - 47 Pambansang Seminar Gawaing - Kapulungan sa Filipino na gaganapin sa

Teachers' Camp, Lungsod ng Baguio, sa Abril 22-26,2019.

Ang lahat na dadalo ay magbabayad ng Tatlong libo at siyam na mang Piso ( 3, 900.00)
na gugulin sa pagkain at akomodasyon sa tatlong gabi at tatlong araw, seminar bag ,t-shrt ,
bayad kasapian, honoraria at iba pang gastusin at karagdagang isang daan at Limampung Piso
( PhP 150.00 ) sa mga bagong kasapi ng PASATAF. Ang partisipasyon ng bawat kalahok ay
manggagaling sa kanyang sariling pondo o personal na gastusin.

Para sa mga interesadong dadalo, sumangguni lamang sa kalakip na liham para sa mga

detalye. Ldaari ring kontakin ang Pansangay na Tagamasid sa Filipino sa 0936 840 1920.
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This Advisory is issued for the information of DepE<I

personnel/ staff, and the concerned public.
(Visit tlcpr:d l0.com)
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Alinsunod sa liham paanyaya ng PASATAF, idaraos arrg ika-47
Pambansang Seminar Gawaing-Kapulungan sa Filipino na may temang
"PASATAF: I(aagapay sa ng Wikang sa Mabilis at
Patuloy na Nagbabagong Mundo."

Kaugnay nito, magkakaroon ng limang araw na seminar na
gaganappin sa Teachers Camp, Lungsod ng Baguio, sa ika-22
ng Abril, 2O19.

Para sa mga interesadong dadalo, sumangguni larnang sa kalakip na
liham panr mga detalye.

Maaari ring kontakin ang Pambansang Sarnahan ng mga Tagamasid
at Tapapagtaguyod sa Filipino (PASATAF), Room 35 unit 3535, M

26

,
Building, Commonwelath, Quezon City o di kaya ay tawagan ito sa telepono
O917A59OA47, O9222O74LO2, o 09 774a.
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Gusaling Watson, 1610 JP Laurel 5t.,
Malacafiang Palace Complex, San Miguel, Manila
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TANGGAPAN HG KAPISANATTI NG M6A SUPERBISOR AT GURO SA FITIPINO

{KASUGUFTL}

lmUGlRAtt Tungkol sa IfiSUGU.FIL , l

Ang Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL) ay isang orpnisasyon ng mga panrehiyon at
pansangay na irga superbisor at guro sa Filipino ng labinrpitong (fZ) mga rehiyon ng DepED sa buong bansa.
ito ay non-protit organization na ang layunin ay matiuon at mabuklad ang kapatiran ng lahat ng mga superbisor
at guro sa Filip,no sa lahai ng antas ng edukasy'on ne negtut'Jro sa pr.rtriitro at pr.ibado mga paaralan sa buong
bansa, rnay r;lg6 kasapi rin na rflga nagtataguvod ng wikaog Filipino qa rnga puno ng kagawaran, at
kocr"dinegtcr :a Fiiipino, atbp

tuiagxatuwang ra itrnatag ito ng mga Lingurstics Specialisr ng Komrsyon s* Wirang Fitipino(KWF), Regionai
Superbiscr sa ;iiipino ng NCft at R-lV A, at Educaticnal Program Specialist ng BSE at BEE, DepED Cenrral Offiqg,
sampung taon {10i ang nakaraan. Sa pagsisimula noon ay itinalagang panguio ng KASUGUFIt ang Educarional
Program Sperialist ng Curricuium Developrnent Div, iln-charge sa Filipino) ng BSt, DepED at binuo ang
miyernbro ng kalupunan ng mga Oirektor na mula sa rnga Regional Superbisor sa Filipino o ang kanilang
kinatawan sa trawat rehiyon. lnihanda ang Saligang-batas nito, at pagkaraan ng apat (4) na taon ay naghalai ng
pamunuan ang xalupunan ng mga direkter at naihalal na unang pangulo ang Fegional Superbisor ng NCR at
iba pang Regional SuBerbisor 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-piii na rnga batikang tagapanayam ang mga

napapanahong paksalkaalaman sa wikang Filipino tulad ng tungkol sa wika, panitikan, at iba pang mga isyung
pangwika na makatutulong sa pagpapataas ng antas at kalidad ng pagtirturo ng mga guro sa Filipino. Rn6

registration fee na binabayaran ng rnga dumadalo sa kongreso na ito ay gastusin para sa kaniiang pagkain,

akomodasyon, honoraria ng rnga tagapanayam, at seminar kit ng mga kalahok.

5a <asalui<uyan, idaraos ngayong taon ang tkasampung i10! Pambansang Kongreso sa wika at Panirikang

Filipino'ang KASUGUFIL na may paksang: "|0{SUGUFIL:Sipat,5rrd, SoJrtsr} (53), Gurong Filipino ng K to 12 sa

Makabagong Daigdig' na gaganapin sa i7- s0'Abril2019 sa:rTeachers Gamp, 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 rnandato ng Komlsyon sa Wikang Filipino ay rnagtaguyod ng mga organisasyon o samahang
pangwika na nagtataguyod ng mga progrsmang 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

Paiigsahan sa lspeling: lispel Mol.

CETESTINO 5. DALUMPINES IV

Pangulo, KASUGUFIL

K.riakip:
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PASATAF
TGA ALITUNTUNIN AT PAIAI{TAYAN NG PAEATAF 2OIO

A. PARA SA DATING XALAHOK/DELEGADO
. Halega ng Rehistrasyon: On-sito Registrataon-p3,So0.00
. Bahagi ng rehistrasyon ang sumusunod: 3-gebing akornodesyon.a

Camp; Pagkain: 3 agahan, 3 tanghalian, 3 hapunan at 7 mcrycnda: raminar
bag; PASATAF Fshirt;
pang gastusin

ssltiprko ry p.olehok at ib8

Ang unang pagkain ay sa pang umagang meryenda ng Abril 23 at ang huli
sa meryenda ng Abnl 26

3

a

o

o

n

o

o

Sakaling ang mga delegado ay maubusan rq'akomodaeyon sa loob ng
Teachers Camp, ang pamunuan ay maghahain ng lBtehan
house na maaring puntahan ng mga
Ang mga kalahok na mamamahinga 8a mga Bahay panuluyen
houses) ay may kabawasan sa rehistrasyon na nagkakahalaga ng P 000.00.
Ang mga delegado ang may karapatan na makipag ugnayan
bahay panuluyan.

may an tE

Hindi pananagutan ng PASATAF ang pagkain al pagtira ea Teach€rs Camp na
hindi sakop ng programa.

nF-l ipinapaalala na IWASANG mrgsrmr ng ro.xra,
kaibigang hindl kasapl ng PASATAF na
ng mga gawain.

Magdala ng kaukulang gamot para sa may mga maseeelarg karemdaman.

o
fE

B. BAGONG I(ASAPI I{G PASATAF
Magkakaroon ng hiwalay na patahan ang mga bagorU kegap
Bukod sa On-site Registralion na P3,900.00, magbabayad ng karqdagang
irang daan et lamtmpung pEo (Pl

kasapi

Kasabay nito ang Pagbibigay ng Ulang bagorU kasspi mula sg
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a

a
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Lumahok at dumalo sa mga gswain ng g[U ng lillpyott na gagsna*t

Targing puting T-shirt ng PASATAF
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C. PAGTATANGHAT NG TGASALIKSIX (RESEARCH}
Kasapi ng PASATAF na nakadelo sa pambansang
kauganayan sa Pagsasaliksik
Magsumite ng Abstrak sa sulat tronikong saliksik.
lamang ang MS Word, mula Enero 17 hanggang Marro 1, 2019.
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Ang abetrak ay hindi bababa ea lS0 hanggang 200 ealita gamit ang Ariat font
style at 12 bilang sukat ng font,

o ng abstrak ang mga sumueunod; layunin, dlecnyo, llmtt[yon,
rckomendaeyon, kahalageheng edkel, rt mgr 3ullng ralltr.

Ang lahat ng Abstrak ma isusumite ey susuriin ng komlte sa saliksik. Maghintay

dito ang pamagat ng saliksik, layunin, disenyo,

ng kompirmasyon mula sa pamunuan kung ang inyong Baliksik
bilang POSTER PRESENTATION o ORAL PRESENTATTON.

Para ea mga PTOSTER PRESENTERS
Sakaling mapili ang saliksik sa poster pr€sentation, maghanda r|g poeter
(verticel portrait) na may sukat na aS x 24 lncho.

interpretasyon ng datos,
Magdala ng stand pam sa poster sa unang araw
Ang mga delegado na
ng sertiSriko rE pekilala

Para sa mga ORAL
Bibigyan ang bawat kahhok rE hindi hihigit sa 10 minuto sa paglahhad ng
kanilang saliksik at 5 minuto tanungan at pagpapaliwanag

Magdadala ang baurat prBsenter ng la@p para

Ang mga delegado na nakapaglahad rg kanilang saliksik ay pagkakalooban
ng sertipiko ng pagkilala

D PASATAF 2OI9

at
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a trg

a
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1 Gawad
a

a

Dapat nakadalo ng PASATAF ng taong 2017 , 2018 at 201 I

pagrsing punongguro o mes meteas na po8isyon)

hanggang (petea)

na n4mtiro d may nagnf,ang ambeo
pagtetsguyod at pagpapaunlad ng Wilong Filipino

TN

2.
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(emailadd) mula (p&a) hanggang (pde).



E. GABINGTANGHALAN
Bukas sa lahat ng miyembro ng PASATAF na may angking talento
Magpstale sa unang araw ang mga nenanaF na lumehok
Magdala ng kaukulang tugtunin o instrumento na gagamitin
Paglalaanan ng dalawampung minuto ang bawet magtatanghal
Narito ang mga pamantayan sa pagpili ng

Orihinal (OrQinality)- 40%
Pagkamalikhain (Creativity)- 30%
Tiyempo (tempo)- 20%
Reaksyon ng manonood (Audience impact) - 10%
Kabuuan - 100%

Ang tatlong maguawagi ay pagkakalooban ng sedipiko ng psgkilah

a

a

a

a

F. If,UTYA AT LAKAN I{G PASATAF 2OI9
Bukas ang patimpalak sa lahat ng babaengndakeng kasapi ng PASATAF
(binata/ dalaga o may asawa)
Walang limitasyon sa edad

r.l

:l

o

3

3

n

a

o lsa hanggang dalawang kalahok
Balat kalahok ay maghahanda ng mga sumusunod:

Ang patimpalak ay gaganapin ..1: gabi ng Abril 25

Ang sinumang kasapi

atbp. ay mailalathala ea SAMYO (Opisyal na

!ll

G.

ETI N
:l trh,

at maiklhrg kvrento ay hirdi

o

Nararapat na malinawang mga kopyang isuaumb

Bibigyan ng
SAMYO na

Ang barvat kasapi na n gflbtg ng n.lld[hng artikulo

m
o

maaarirg isumite !a pahuguEn ng kalata+balibl

l(.1

2019). Layon nitong malbthala
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