
Republika ng Pilipinas 
Kagawaran ng Edukasyon 

Rehiyon IV-A CALABARZON 
DIBISYON NG LUNGSOD NG IMUS 

Toclong 1-C, Lungsod ng Imus 

PANDIVISYONG MEMORANDUM 

B1g. _Jl.5._, S. 2017 

Sa mga: Pangalawang Pansamantalang Tagapamanihala ng mga Paaralan 
SGOD at CID 
Punonggurn I Pansamantalang Punongguro 
Puno ng Kagawaran I Pansamantalang Pono ng Kagawaran 
Mga Guro sa Filipino (Pampublikong Paaralan ng Elementaiya at Sekundaiya) 

Mulakay: 
.. � o.t6 ....- .. -"" 

EDITHA M. ATENDIDO, Ed.D 
Tagapamanihala ng mga Paaralan 

Paksa: 

Petsa: 

PANDIBISYONG SEMINAR AT WORKSYAP SA FILIPINO SA 
PAGPAPAUNLAD NG KASANAYANG PANGNILALAMAN AT PROSESO NG 
PAGKATUTO 

03 Mayo 2017 

1. Ang dibisyon ng lungsod ng Imus ay magtataguyod ng Pandibisyong Seminar at Worksyap sa
Filipino na may temang: Pagpapaunlad ng Kasanayang Pangnilalaman at Proseso ng

Pagkatuto na gaganapin mula 22 hanggang 24 ng Mayo 2017, ika-8 ng wnaga hanggang ika-5
ng hapon sa Buhay na Tubig Elementary School, Lungsod ng Imus, Cavite.

2. Ang layunin ng seminar ay ang mga swnusunod:
a. makapagsagawa ng aksyon riserts I pananaliksik na makatutugon sa mga hamon ng bagong 

kurikulum;
b. makapagmungkahi ng mga bagong istratehiya sa pagtuturo kaugnay ng disiplinang Filipino

gainit ang midya at teknolohiya;
c. mapaigting ang kakayahan ng mga guro sa mabisang pagtuturo ng Panitikan at Gramatika; at
d. malinang ang mga kasanayang patnpagkatuto sa K to 12 sa iba't ibang antas.

3. Ito ay dadaluhan ng punonggmo na may pagmamahal sa wikang Filipino, puno ng kagawaran sa
FilipinCJ� !!1..g� ���w_g-1rnrn, mg� b�gcm.g,gtJrq �t mg� g1Jrqng n�gn�.!l-�i� P�llS @ftl_alo na na_gtutu.ro
ng Filipino mula Kinder hanggang Baitang 11.

4. Ang seminar na ito ay libre ngunit bawat kalahok ay inaasahang magdala ng kani-kaniyang
probisyon sa pagkain.

5. Kruakip 11.ito w1g matrix ug se.trtimu' at lup@ ng komite.

6. Ang palagiang kooperasyon at pagtupad sa nilalaman ng memorandwn na ito ay lubos na 
inaasahan.

Inklosyur: Tulad ng Nasasaad 
Ilalagay sa Palagiang Talatw1tunan sa ilalim ng mga swnusunod na paksa: 
Guro 
Seminar 

cid/gdsc 








