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Kawaksing Tagapamanihala ng Poeralan
Tsip ng CID at SGOD
Patpublikong Punongguro ng mga Eldnentad at Sekondari
Kaguruan ng Filipino
SmSsy ng Lun$od Mal&ybslay
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Agosto 30, 2022

BUWAN NG WII(ANG PAMBANSA 2022PAXSA

l. Kalakip nito ay ang Memorandum Pangkagawarsr Blg. 073, s.2022 hhggl
sa pegdiriwang sa Buwan ng Wika na mgtatakda ng temang,Filipino at Mga Katutubong wika:
Kasangkapan sa Paglikha at Pagtuklas na naglalayon na ilaan aang Agosto bilang lunsann ng

mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.

2. Inaasahan ne ang mga paar"alm ay makapagsumite ng kadlang tlar narstib sa

pagdiriwmg.

3. Para sa k ragdagang deralye maari kayong rhakipag- uglayan kay Mana

Corcepcion S. Reycs sa 09368401920.

Addr.ss: Sayr€ Hi-way, Purok 5, C.asisan3, M.layblayCitY

Toletar No.: 088-314{094; Telephon€ No.: 088{13_1245 C9'{-i'
2t*t@
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MEMORANDUM PANGKAGAWARAN
2022

ET'SAT IG PITT.rG PAIE/UIAA 2022

Sa mga Diiellor ng Kawanihan
Direkror ng mga Rehiyon
Tagapamaniha.la n8 mga Paaralan
Pinuno nE mga Parnpubliko at Pribadong Paaralan

l. Alinsunod sa itinakdang Proklarnasyon Bilar8 (BlE.) 1041, s. 199?, na
nagpapahayag ng taunang Buwa.n ng Wikang Pambansa tuwing l-31 ng Agosto, 6ng
pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

2. Para sa pa8dinwang ng Buwan ng WikanB Pambansa, ipinatutupad ang KWF
Kapasiyahan ng Ka.lupunan Blg. 8-6 serye 2022 na nagtatalda ng remarlt, Fllplao
rt 18. f.trtrrto!3 fllt: frtaDglrF! .. Patllltr at PrgtutL. na naglalayon
na ilaan an8 Agosto bilang lunsara.rl ng mta pagrupunyagi sa kasaysayan ng bansa
at mta wika.

3. Layunin nt Buwan ng Wika 2022 ang sumusunodl

a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon
Blg. 1O41;

b. Maiangat an8 kama.layan ng mga mdmarnayar:rg Pilipino ukol sa wrka
at kasaysayan nito;

c. Mahikayat ang ibal ibang ahensiyang pampamahahen at
pampribado na makiisa sa E8,a proSramang tulad rito na
nagpapataas ng kamalayang palgwika at sibiko;

d. Maganyak ang mga mimamaydng Pilipino na paha-lagahan ang mga
wika ng P ipinas sa pamamagitan ng aktrbong pakikilahok sa rnta
gasain kau8nay nB Buwa, ng Wikang Pambansa; at

e. Maipakilala sa mga memamayeng Pilipino ang KWF bilang ahensiya
ng pdEna}talaen na nangan8alaga sa mga wika ng Prlipinas sa
pamarnagitan ng mga programang pana ika nito.

4. Hinati sa limang lin8guhang tema ang isarg buwang paadiriwang

Et.r Tcnr
Ang mBa Wikang Katutubo sa Paglinang
n Kultural
Wika ng Tahanan, Komunidad, at
Paaralan: Kaugalen at Moribasyon sa

taas il Kalidad n Eduk n
Wikang Filipino: Da.luyan ng Karunungan
at Kala Ern

Br8 oz3

Unang Lingto
l-7 Aaosto 2022
lka-2 Linggo
&14 Agosto 2022

Ika-3 Lingto
15-21 Azosto 2022
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Ika-4 na Linggo
22-28 Agosto 2022

M u ltidisiplinaryo at tnterdisiplinaryong
Lapit sa Pagbubuo at Pagpapatibay ng
N Kulturaj

Ika-S Linggo
J 29-31 Agosto 2022

Paunarlg Sipal. sa DokumentasyonS
Dihital sa Preserbasyon ng mga
Pamanang Kultural

5. Samantala, porma.l na inilulunsad ng KaSawaran ng Edukasyon sa
pangunguna ng Kawanihar ng Linang,an ng Pagkatuto,Sangay ng Pagtuturo at
Pagkatuto ant proErananB FILIPEfO BTAOITYOD: Pr.Bbl!t.!t Prcg.-Er Inn t.
Flllpho .. Eduteryoa. Isa itong oala-Pilipino at maka-Filipinong progrzrma na
maspapalal€s at magtataguyod sa Filipino sa Edukasyon. Tuon nito ang pagbuo,
pa&rapatupad, pagsubaybay at ebal\r€syon ng mga proyekro at gawaing
pag)apaunlad ng mga kaalaman at kasanayan sa Filipino sa paglinang pam-Pilipino
ngunit hindi limitado sa:

a. pagtuturo at patkatuto ng Filipino;
b. pagtuturo a! pagkatuto sa ibang asignarula gamit ang Filipino;
c. panalaliksik;
d. pagsasalin; at
e. rba pang kauEnay sa paggamrt ng Filipino sa larang ng edukasyon

6. Tunguhin ng prograrnalg ito alrg pagrapatatag sa 4Ks-kaakuhan,
kamalayan, kalinangan, at kaunla.rang pam-Filipino tarnit arlg Filipino. Sskop ng
pro8ramanS ito ang sumusunod na provekto:

a. BRl.crtr .s FlltplBo na lilinang sa kasanayan sa panana.liksik ng
InBa guro at mag-aaral;

b. Ffllptlo Br l--ig na tulugon sa paglinang n8 mga kasanayan sa
paggamrt n8 Filipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi li.rritado sa
korespondensiya, kagamitang panturo at pagkatuto, pagtururo ng
ibang asignatura gamit ang Filipinoi

c. Flllpho DTuro na tutugon sa paBpapaunlad sa kasanayan sa
pa8tuturo ng Filipino tuon ngunit hindi limitado sa kaa.lamant
pangnilalaman, mga estratehiyang pampedaSohiya, pagtataya,
kagamitaJr, kapa.ligirang pampagkatuto, islrung pangmag-aa-ra.l at iba
parrg kaugnay;

d. E-a.h a. Flllpho na tutugon sa paglinang ng kasanayan sa
pagsasalin sa Filipino ng mga guro at mag-aa.ra.l: at

e- FlllptBo E-G obd na tutugon sa makaglobal Da pagtataguyd sa
Frlipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi limitado sa pa8,linang nB
kasanayang panteknolohiya nt mga turo sa Filipirro, eksposl,nr sa
mga mal(abago at napapanahong parrdaigd.rg na u saping panS\Mika sa
edukasvon.

7. lminumungkahi ang online at oalayang paglahok ng mga guro at mag-aaral
sa mBa gawaing nal<asaad sa Ka.laj<ip (Antas at mga Gawain). lsaalan8-alang na ito
ay nasa panahon pa ng bakasyon at mga gawain sa pagsieimula ng taong panuruan.

8. Pera sa iba pang detalye at impormasyon, maaating makipag-u8nayan sa
tu-g.y !| EdElrryoi .t lfctDorHn! sa rnobile phone blg. O92a-844I349 o
komisyonsawika(0,gmail.com para sa mga katanun8an kaugnay sa rnga Gawain sa
Buwan ng wika at/o sa tr Srtara! Ea Edull.y6-frtrsthrs [A LI!.4E ..
Prlhtuto sa telepono btg. (O2l 8636-65a0; (02) 8633-65a9 o mag-email sa
bld.o@deped,gov.ph psra naman sa mga katanun8an hinBgit sa programang
Filipino E-Ta8uyod.



9.
ito

Hinihiling ant maagap at malawakan8 pa&)apslaganap ng Memorandum na

Alinsunod sa awtoridad na iginawad ng Kalihim

rrrf
Ka.lihim at Puno n8 Esawang

Kalakip:
Gaya nB sinasaad

Sanggunian:
Memorandum Pangkagawaran Blg. 046, s. 2O2l

Ualagay sa Palasianq Ta.luutunan sa ilalim
ng mga sumusunod na paksa:

tado Mavorf
/"6\-
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BUREAUS AND OFFICES
CELEBRATIONS AND FESTTVALS
CURRICULUM
I.ANGUAGE
LEARNINC AREA, FILIPINO
SCHOOLS
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