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RECION X - NORTIIERN MINDANAO
DIVISION OF M'IIIYBAJ]\Y CITY
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MEMORANDUM PANSANGAY
qDs
Blg.
2021

s-

PARA SA :

MUt A

Kauaksing Tagapamanihala ng Paaralan
Hepe ng CID/SGOD at Kawani ng Tanggapan
Tagamasid Pandistrito
Punongguo (Pampubliko at Pribado), Kaguruan
Sangay Malaybalay

XAY:

\'ICTORIA v. GAZO, PhD.. qESO v
lrftagaPmtt hrh Dg Parrslatr f

PETSA

Eulyo 30,2021

PAKSA :

BIIWAN NG WIKANG PA}IBANSA

2O2I

l.

Alinsunod sa Komisyon ng Wikang Pambansa (KWF) na siyang tumutuon
pagpapalaganap,
pagppauolad, at pagpopayaman ng Wikang Filipino habang
sa
pinatrgangalagiaal ang mga wikang katutubo ng Filipinas, ang tema ng pagdiriwang ng
Buwan ng Wika 2021 ay

"Filipiro at Ega Kstutubotrg Wik

E8

Ilekolooisasyor trg P8g-

iisip trg mga Pilipitro."

2.

Ang Tanggapang ito ay nakikii$ sa natureng pagdiriwang at nag-aanyaya
sa lahat ng mga dishito at paaralan sa Sangay na makiisa ritr sa taunang pagdiriwang oa
naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng
barNa at mga wka.

2.

Kalakip ay ang Memorandum Pangkagawaran Blg. 046, s. 2021 Buwan ng
Wikang Pambansa kasama ang Amexl:Mungkahing mga gawain na angkla sa lingguhang
tema ng isang buwang pagdiriwang.
3

Hinihiling ang mabilisan at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na

rto.

Addr6s:sayre Hi-wry, Pu.ok5, C.sis.n8, M.laybalay City

T.lehx No.: 088-314{094j Telephon. No.: 088-813-1246
Email Address: ma!avbalav..ltv@deped.sov.ph
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EMORANDUM PANGKACA\,!ARAN
, s. 2o2I

Bls

c46

BIrWAlf

lfc

WrNAtfc PA.uAAlfs'/t 2021

Dtektor ng Kawaniha-n
Diiekor ng mga Rehiyon
Tagapamaiihda ng mge Paera]an

Sa mga:

Pinuno ng mga Parnpubliko ar Pribadong Paaralan

1. Alinsunod sa itinakdang Pampalguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997,
na nagpapahayag ng taunang BEp.. Dg mtang PaDba.ora tuwing Agosro I-31,
ang pagdiriwang ay partungunalan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
2.

Para sa sabayanB pagdiriwang ng Bur,r_an ng Wikang Pambansa at Buwan ng
Kasaysaya!, ipinatutupad gng KWF Kapasiyaha, ng Ka.lupunan Blg. 21-17 na
nagtatakda nt temang, Futpl.ao at ttrg. I(atutubolg wltr !. Dckololira.yoa ltg
P.3-illp ag 6t Ptltpiro, na naglalayon na ilaan aJlg Agosro bilang lunsara, nt
mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga Eika.

3.

l,ayrtun nt Buwan ng Wika 202I ay arrg mga sumusunod

a.
b.
cd.
e.

4.

Ganap na marpatupad ang Pampanguluhang Proklanasyon Blg.
I041;
Marangat ang kamdayan ng mga mallranoayarg Pilipino ukol sa
wika at kasaysayan nit6;
Malikayat ang ibal ibang ahensiyang pamparnahalaan at
pampribado na makiisa sa m8a programang tulad nit6 na
nagl,apataas ng kama.layang pargwika ar sibiko;
Maganyak ang mga mafiamayaurg Pilipino na pahalaSahan ang
mga wika ng Fihpinas sa pamamagitan ng aktibong pskikilahok sa
mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at
Maipakilala sa m8a marn€rmayang Pilipino anB KWF bilang
alensiya ng pamahalaan na nantantalaga sa mga wika ng
Filipioas sa pamamagitan ng mga programang paigwika nito.

Hinati sa apar na lingguhen8 tema

Pctra
Agosto 2-6, 2O2I
Agosto 9-13, 2021
I

a-ng isang

buu'ang pagdiri*ang:

TcEe
Wikang Katutubo: Tanghalan n8 Ya,l]a,l at
KEIinan Sang Katutubo
wikang Katutubo: wrka ng Lahi, Wika ng

Wikang Filipino: Bigkis ng Magkal<alayong
Pulo
Agosto 23-3I, 2O2l Mga Wikant Katutubo sa Pagbubuo ng
r Pambansang Panitikan
Agoslo l6-20, 2021

O.pEd Compi.x, Mcroro Atrnu.. Pasi8 Crtr,600

I

8633 7204/a633-?22a,/8632

l36I

T

8636-4a76/6637-6209

l

q

5

Kalakip nito a,rg mungkalung mga gawain angkla sa Iingguhang tema ng
isang buu'ang pagdiriwang.

6.

Mungkah artg mga gawain sa pas.ralang nagsimula na ng Taong Panuruan
at gagawin ito nang birtuwal. SaJnantala, hindi ito sapilitan sa mga paaralant nasa
balasyon pa.

7.

Pare sa iba pan8 detaJye at irnpormasyon, maaerin8 malopag-ugnayan sa
s,n8ay E8 EduL.tyor.t trGt?orlirg {sEltl sa email komisyonsawik lAgmail.com
o selfon bilalg 0928-844-1349 at Kawanilan ng Lmangan sa PagkatLlto sa email
bld.od@dep€d.Bov.ph o telepono bilant {Oq 8637-4347.

8.

Hinihning ang maaga et malawakant pagpapalatanap ng Memorandum na

ito.

BRIOI{ES

LEOI{OR

Kalfiim
Kalakip'
Gaya

nt

srnasaad

ffi{rfri

Saggunian I
Memorandum Pallgkagawaran BIg. 059, s.2020

Ilalacar sa Palarians Taluntunsr sa da.Iist
ng mga surDusunod na paksa:
BUREAUS AND OFFICES
CELEBRATIONS AND FESTIVALS
CURRICULUM
LANGUAGE
LEARNING AREA, FILIPINO
SCHOOLS
McN, !!CctEEDUIc$I-!a..W*9
Upda..dora5 Hulyo07/21, 202I

McR,/ SMMA./APA,/ MPc i

Annex 1i Mungkahing mga Gawain sa Memorandum Btg _C,16 s 202t

Linggo at tomr

ffiitt:i

Antaa 8t mga Gawein

x-3

Baitang

44

Biitang 7-lo

Baitang I t-12

2-5 Agolto
Wikang Kalutubo:
Tanghalan ng Yaman at
Kalinangang Katulubo

9-13 Agosto
Wkang Katutubo: Wika
ng Lahi, Wika ng mga
Bayani

'16-20 Agosto

Wikang Filipinoi Brgkis
ng Magkakalayong Pu16

2$-31 Agolto
Mga Wikang Katutubo
sa Pagbubuo ng
Pambansang Panitikan

Pagdalo ng mga guro sa webinar ng KWF hinggrl sa
Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at
Kalinangang Katutubo

Online forum ukol sa
mga wrkang
katutubo.

Pagdaraos ng mga online forum al taiakayan hinggil
sa mga mahalagang personalidad sa larangan ng
lingguwistika, panitikan, at kultura ng katutubong
wika

Pagsulat n9 mga tula na may kinalaman sa
Wikang Katutubo (online)
Timpalak sa muling pagsalaysay ng mga
kuwentong-bayan gamit ang wikang katutubo
(online)

Pagsulat ng sanaysay gamit ang wikang katutubo hinggilsa karanasan sa
komunidad na sumasalamin sa pagkakaisa o pagbibigkis ng mga
mdmamay6n
Pananaliksrk sa kasaysayan at kasalukuyang estado ng isang katutubong
wika.
Paggawa ng maikling komentaryo/blog/vlog na tumatalakay sa kahalagahan
ng mga katutubong wika sa pagbubuo ng pambansang panilikan.
Paglikha ng awrt gemit ang wikang katutubo na nagpapakita at nagtalaguyod
ng panitikang Filipino
Paglalagom ng mga naging gawain sa Buwan ng Wika

