rpub1it of

the

3ljiIippinc

rr

IDepartmeta of ebution
Region XI
SCHOOLS DIVISION OF DIGOS CITY
Digos City
Telefax No.: 082553896' 0825538376

-—

Pansangay na Patalastas Big. 034 s. 2019
Marso 18, 2019
IKA-47 PAMBANSANG SEMINAR-GAWAING KAPULUNGAN SA FILIPINO
NG PAMBANSANG SAMAHAN NG MGA TAGAMASID
AT TAGAPAGTAGUYOD SA FILIPINO

Para sa mga:

Tagamasid Pampurok
Punong-guro ng mga Pampubliko at Pribadong Paaralan
sa Elementarya at Sekondarya

)Alinsunod sa Regional Advisory BIg. 014 s. 2019, ang Pambansang Samahan ng mga
Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino (PASATAF) ay magdaraos ng ika47
Pambansang Seminar-Gawaing Kapulungan sa Filipino sa ika-22 hanggang ika-26 ng Abril,
2019 na gaganapin sa Teachers Camp, Lungsod ng Baguio. Ang mahahalagang detalye
kaakibat sa naturang gawain ay napapaloob sa kalakip na Regional Advisory.
2.)Hiniling ang malawakang pagpapalaganap ng pahayag na ito sa mga kinauukulan.

WINNIE(OON, Ed. D.
Katiw lang Opisyal
Tanggapan ng Tagapamanihalang
Pansangay
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DATE..tO
T1ME:jj
BY:______________

Ends:

as stated

References: Regional Advisory No. 014 s. 2019
To be indicated in the Perpetual Index under the following subjects:
PAGPUPULONG
FILIPINO
CURRICULUM
jmn: pansangay na pagpupulong
18 Marso 2019
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This Advisory is issued ir the information of DepEd Officials. peonnelisas well usl
the concerned public. re: PAMBANSANG SEMINAR - GAWA!NG KAPULUNGAN
SA FILIPINO
Sa rnga:

Tagapamanihala ng Dihisvori

Biiang tuon sa :rnhitasyon ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at
Taganagtaguoi sa F1ipino (PASA FAt) maligoc na inaanyaahan ang mga gurU sa
Filipino. mga Pandihisyon at Panrehiyong Super-visor su Filipino na dumalo sa Ika- 47
Pambansang Seminar - Gawáing Kapulungan sa Filipino sa 1ka.22 hanggang 26 rig Abril,
2019 na gaganapiri sa Teacher's Camp. Lungsod ng Baguio
Lavunm ng pagutipon na:
a. pagtihayin ang puwang at tungkuiin ng Filipino sa paglinang at literasing
pangkuitura sa vuglo ng gioba1isasyon
b isulong ang pagpapauiiad sa runctional literacy sa pamamagitan rig mahusav na
pagtuturo ngisa Filipino:
c. iaiakayin ang mg.- pagbabago at me-unlad na nagaganap sa Filipino bilang wika at
didiplina; at
d. mailahad ang mga salik sik rig mga kasapi rig samahang may kaugravan sa IM
panitikan at iba pa na lalong makalilinaiag sa pagtuturo rig asignarurang fiLipino.
Mahigpit na pinapaala1aharan. tie walang pondo rig Kagawaran ang rnaaarmg gamitin
sa kumperensiya at ang pagdaio s naturang pagttipon ay magmunntia sa personal na
gastos at naayc!n sa polisiva na - On Official time only.
Katakip nito aug programa rig mga Gawam, niga A.htuinunin at Pamantayan rig
PASATAF 2019.
Para sa karagdagang impormasyon a anurnarig katanungan, maarmg tumawag o
makipag-ugnayan kay Viola S. Fsparagosa, Kaiihim rig PASATAF (09222074102).

Hinihiling aug malawakang pagpapaiaganap rig advisory na ito.
ATTY ALBER T ESCOI.FE. CLSO IV
Regional Director
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Ann Pambansang Samahn ng mga Tagamasid at Tagapagtaguvod so Filipino,
(PASATAF) ay magdaraos rig lka47 P mhiwing SRrnIIW C
ing-Kapulunpan $3
Filipino na may te-mang PASATAF: K4AGAPAY SA PAGPAPAUNLAO NG WIKANG

FILIPINO SA MAiL?S AT PATULOY NA NAGBABAGONG MUNDO
/'OLA S. P4RAGOZA
ehi) Xi
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n
YOLHDA V. SERA
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Kaugnay ntc-. malugod po naming kayong iniimbtahan no aumato sa seminar na

gaganapin sa ika-22 hanggan 26 ng AbriL 2019 TeacIers Camp. Lungsôd ng
Baguio.
Na10 po ang detalye ng Gawa -ig Kapulungar
I Mg iayunm ng seminar ang mga sumusunoo:
a

Pageibayin ang puwang at tungkulin rig Filipino sa paglinang at iiterasn
pangkultura sa yugto-rig gobalisayon;
no
b. Isutong ang pgapaunlad sa funct3onai !iteraey a pm-am
manusay na pagtuturo ng/sa Filipino:
c. Talakayiri ang mga pagbabago at paguniad no nagaganap sa Filipino
bilang wika at diipiina at
d. Mailahad ang mga saliksik rig ma icasapi ng sarnahang may kaugnay, sa
wika, panitikan at iba pa na iaiong makaiilinang rig pagtuturo fi9
asignaturang Filipino

FEUXERTO C. LAASTLLA

Tag pagba*ta
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LUPON MG MGA OIREKTOR
CORAZQN G. GENOBL'
UJZ R. PRADES
ReiyoV
FtLICITAS R. C-ARCESA
DJI MQHAMAD AMW AtASA

AMM

MA. LIZA T. 8A4DOtA
R&n XPi-Caaga
0P.

M1JTA C. ABOURA'iMM4

2. Ang inaasarang dadalo ay ang mga kapisanang Pangwika at Edukasyon, mga
kinatawar- na manggagaUng so that ibang rehiyon. Pambanarig Parnunuan at
Lupon ng mga Direktor ng PASATAF. rnga kinatawan ng Tanggapang Se-niral Tig
DepEo at CHED, panrehiyon at pansangay na tagamasd sa Fiipino, mga guro sa
elementara, sekundarya, at tersarya sa mga umbersidad/kOiefliyO na pang-estaao
at pribado. at mga bagorig kasapi sa PASATAF, mga miyembo ng iba lt ibang
kapisanang Pangwika so edukasyon, rnga gurong nagtuturo ng Filipino at mga
asignaturang ang wikang panturo ay Filipino. at sinumang may interes $3 usaping
pangwika. mga iskolar at dalubwia
3 Mg lahat ng dadalo ay magbabayad ng Tatong kbo at Slyarn na raang Piso (P
3.90000) na gugugulir sa pagkain at akorrodasyon sa tatlong gabi at tatlong
araw, seminar bag, tshirt. bayad-kasapiari, honoraria at iba pang gastusin at
karagdagang lsangdaan at tjmampung Piso (P15000) sa mga bagong Kasapi ng
PASATAF.
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Ka .'aim nto ang Droqrama ng mga Gawain. rnga Ahtuntunn at Pamantayan ng

PASATAF 2019.

5. Para sa karagdagang rnoormasyon o anumang katanungan. maanng tumawag o
makpag-ugnayan sa mga sumusunod:
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Panguo, PASATAF
Room 35, Urut 3585. MR Buthng
Commonwealth Avenue, Quezon City
Mobile phone: 0917-859-0847; 0977-852-7402
VIOLA a ESPARAGOZA
Kaiihrm PASATAAF
Mobile phone: 0922-207-4102
Maraming Saamat p0 sa inyong patuloy na pagtangkiiik sa PASATAF at sa inyong
ootiong tugon sa armng itham.
Lubos na sumasainyc,

B. BERGADO. Ed.0
Pangutó, PASATAF
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PAS ATAF
MGA AUTUNTUNIN AT PAMAWTAYAN NG PASATAF 2019
A. PARA SA WDATING KALAHOKJDELEOADO
Haiaqa nc Rehstrasyorr On-stte Regstton-P3.9OO.00
Sahagi rig rehistrasyon ang sumusunod: 3gabng akomodasyon sa Teachers
Camp; Pagkain: 3 agahan, 3 tanghalian, 3 hapunan at 7 meryenda: seminar
bag; PASATAF tshirt; bayad-kasapiari, hand-outs; sertipko rig pag!ahok at iba
pang gastusin
Mg unang pagkan ay se pang umagang meryenda rig Abrfl 23 at ang huh ay
sa meryenda rig Abril 26
Sekahng ang mga deegado ay maubusan rig akomodasyon sa loob rig
Teachers Camp, ang pamurivan ay maghahain rip listahan rig mga transient
house ria masring puntahan ng mga delegado.
Ang mga kalahok na mamamahinga sa rrfga Bahay panuluvan (transient
houoc) ay may kabawasan sa rehiatrasyon na negkakshaaga rig P 60000.
Mg mga dellegado ang may karapatan ria makiag ugnayan sa may an rig
bahay panuiuyan.
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Hindi pananagutan rig PASATAF ang pagkan at paglira sa Teachers Camp ria
hindi sakop na orograrna
Mahtgpit na ipinapaa!a na IWASANG magsarna rig asawa, anak o
kathigang hindi kasapt ng PASATAF namaaaring makasaosba sa peçd&o
rig mga gawain.
Magdata no kaukung qamot pars as may mpa maseseang karamdaman.

SAGOWC3KASAPI NG PASATAF
Magakaroon rig hiwaay ria pata!aari ang mga bagong kasapi ng PASATAF.
Bukod sa On-site Registration na P3,900.00, magbabayad flg karagdagang
isang dean at limampung piso (P150) pars sa bayad-kasapian ang mga
bagorig kasapi
Kasabay nito ang pagbibigay rig sempiko bHang bagorig kasapi mula as
pamunuan.
as oryentasyon na gagar1apn as umnang araw rig kapuiungan
• Eli
Lurnahok at dumao sa mga gawain ng gab! ng inisasyon na gaganapin as
unang gab!
• Sa gabi rig inisasyon fla!ahad ang pangg kstanq gawain
• Laiaanan ng tatiumpong minuto arig tahat pars as kardiang pag eehensayo
• Tangirig puting T-shirt rig PASATAF aria msaaring isuot. nasa kasuriduan rig
bawat pangkat kung riais na may karagdagang gamitin (praps) s
pagtatangflaL
• Matapos ang !ahat no pagtatanghai, igagawad ang sertipiko rig paglahok
!casabay rig pag anunsyo as tationg pinaka maflusay na pangkat.
• Pagkakaiooban rig sertipiko rig pagki!a!a ang !ahat rig napwagi.

C. PAGTATANGHAL NG MGA SAUKSIK (RESEARCH

Kasapi rig PASATAF na naKadalo $3 Pambansang Pagpupthong na may
kauganeyan sa PagsasaIiksk
Magsumte ng Abstrak sa sut tronkong sa ikskpasetef
gamt

lamang eng MS Word mula Enero 17 bnggang Marso 1, 2019
Ang abstrak ay hindi baDaba sa 150 hanggang 200 salita garnft ang Anal font
style at 12 bang sukat ng font.
Nilalaman ng abstrak ang mga sumusunod: layunn, disenyc, limitasyon,
kinalabasan, rekomendasyon, kahalagahang etikal, at mga susing salita.
Ang fahat ng Abstrak ma isusumite ay susuri;n ng kom,rte sa saiiksik. Maghintay
ng kocnpirmasyon mula sa pamunuan kung ang inyorig saliksik ay itatanghai
bang POSTER PRESENTATION cORAL PRESENTATION.
Pare sa mga POSTER PRESENTERS
• Sakafing mapW ang sattksik sa poster presentation, maqhanda nq poster
(vertical portrait .) no may sukat no 48 x 24 inohos.
• Nakatala thto ang pamagat ng saltksik, layunin. disenyo, resuita at

interpretasyon no dates, konklusyon at sanggunan.
• Magdaia ng stand para sa poster sa unaag araw rig Kapuungan
• Ang mga d&egado na nakapag'ahad ng kaniiarig safiksik ay pagkakalcaban
ng sertiko rig øagkiiala
Pare sa mga ORAL PRESENTERS
bigyan ang bawat kalahok no hind: hifligit sa 10 minute sa pagialahed n o
karulang saiiksik at 5 minute sa tanungan at pagpapahwanag.
Magdadala eng bawat presenter rig laptop para sa kanilang oral presentation.
Is

Ang mga delegado na nakapagiahad rig kanitang saliksik ay pagkakalooban
ng sertipiko rig pagkilaia

D- GAWAD PASATAF 2019
1, Gawad Sasig
• Dapat nakadalo ag PASATAF ng teong 2017, 201 at 2019

• Magmumula ang listahan rig mga gawad sigasig batay Sc tale rig pamurivan
2. Gewad Nataas ng Tungkuiin
• Kasapi ng PASATAF na nataas ang tungkuiin (Halimbawa rnula guro sa
pagigmg punongguro o mas mataas na possyon)
• Magsumite ng anumang katibayan na naka PDF sa (email add) muta (petsa)
hanggang (petsa)
3. Gawad Nagretiro sa Tungkuiin
• Miyembro rig PASATAF na nagretiro at may nagawang ambac; sa
pagtataguyod at pagpapauniad rig Wikang Filipino
• Magsumite ng natapos na gawairi (accomplishment report)
• Maypatala at isumite ang mga dokurnento sa kamite ng Gawad PASATAF sa
(email add) mule (petsa) hangganq (petsa).

E. GAB NG TANGHALAN

ukas sa lahat rig nyembro rig PA.SATAF na may arigkng taiento
Magpataa sa unang araw ang mga nagnanas na umahok
• Magdaa ng kukuang tugtunin o instrumento na gagamith
• Paa!ataanan rig d&awarnpung mint to ang bawat magtatangha
• Narito ang mga pamantayan se pagpii rig rnagwawagi

Orihina (Originality)- 40%
Pagkarnaikhain (Creatvity)- 30%
Tyempo (tempo)- 20%
Rea; syonng manonood (Audience impact) 10%
Kabuuan- 100%
• An- tat!ong magwawag ay pagkakaooban rig sertipiko rig pagkiiaa
F. MUTYA AT LA$AN NG PASATAF 2019

• Bukas ang pat;rnpaiak sa lahat rig babaeng/ta!akenq kasai rig PASATAF
(binatai dalaga o may aEawa)
• WaAang lirnitasyon sa edad
• sa hanggang dalawang ka!ahok ang maaaring kinatawan rig bawat rehyon
• Bawat kalahok ay maghahanda rig mga sumusunod: talent, katutuborig
kasuotan. kasuotang kaswal at porma (evening attire)
An patmpaak ay gaganapn sa gabi rig AbrU 25

G. KALATAS-BALITA (OpIsyalf na Pahayagan rig PASATAF

Ang sinumang kasapi ay rnaaanng mag-ambag rig mga arhkuiong BAUTA,
EDITORYAL/OPINYON, at LATHALAIN

Ang mga may-akdang pampanutikan tutad ng tua, maikcirig kuwento. haiku.

mailaiathaa sa SAMYO (Opisyal na Lupon ng mga Akdang
Pamp-anitikan rig PASATAF). Ang mga sanaysay at maikng kwento ay hindi
dapat laamnas sa isang buong pahina rig A4-sized na papal.
Nararapat na rnalnaw ang maa koovano isusumitte kalskip, ann sumusunod na
mpormasvon; PANGALAN/ PMRALAN! REHIMCINI DlBlYON
• Bibigyan rig karapatan artg mga kasapt ng patnugutari rig Kalatas-Balita/
SAMYO cia rebisahin ang mga artikulong isusumite narrg ayon sa
pangangailangan
Ang bawat kasap; na nag-ambag ng nailathalang artikuio aug pagcakaiooban
rig sertipiko rig pagkiiala mula sa camunuan
• Ang rnga artikulong isusumite ay kinakaiangan na "soft copy tamang at
maaanng isumite sa patnugutan rig kaiatas-balitai sarnyn
• Para sa labas rig SAMYO, maaring magsumite rig akda sa sulat tronikong
muta sa petsa rig pagkalathaa rig mga
alituntuning Ito hanggang sa Huling Biyernes rig buwan rig Marso (Macso 29,
2019). Layon nutong mailathaa sa SAM YO narig mas maaga ang mga akdang
atbp. ay

ipinadala.

Maramirig Salamat po a; inyong paqtangkillk at pakikfisa!
- Parnunuan rig PASATAF
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