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PANDIBISYONG MEMORANDUM 

Big.269 s. 2018 
Hulyo 23, 2018 

2018 PANDIBISYONG PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 

Para sa: Pansamantalang Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan 
Hepe ng SGOD/ CID 
Pansangay na Tagamasid sa Filipino 
Punongguro/Pansamantalang Ptmongguro (Elem., JHS at SHS) 
Ulongguro/Pansamantalang Ulongguro 
Mga Guro Tagapagsanay 

I. Ang Dibisyon ng Ltmgsod ng Imus ay nagtakda ng mga gawaing pangwika at
paligsahan hinggil sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018, alinsunod sa itinakda
ng Tanggapan ng Patnugot na nakasaad sa DEPED-4A- 02- RM -18- 328. Ang
paksa sa taong ito ay "Filipino, ang Wika ng Saliksik".

2. Ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod: 
a. Makalinang ng konsepto at mapilosopiyang kaparaanan upang lalo pang

maipagmalaki ang pambansang wika- ang Wikang Filipino
b. Makalinang ng mga talino at kakayahan sa pamamagitan ng mga gawaing

SALIKSIK upang maiangat ang kultura, pilosopiya at lohikang pangwika
Filipino

c. Makapagtataya ng iba pang kagamitang pampagtuturo para sa disiplinang
Filipino na magpapatibay ng kurikulum sa ilalim ng konseptong
lokalisasyon at indiginisasyon.

3. Ang mga paaralan ay may kalayaang magplano ng kanilang programa subalit
inaasahang mabigyan nang wastong pansin ang mga patimpalak ng dibisyon para
sa paghahanda sa mas mataas na kompetisyon. Ang pagsusumite ng ulat-naratib/
dokumentasyon ng mga naisagawang gawain ay lubos na inaasahan.

4. Ang pandibisyong patimpalak ay gaganapin sa Gen. Emilio Aguinaldo National
High School sa darating na Agosto 31, 2018, ganap na ika-8 hanggang ika-5 ng
hapon.

5. Ang mga Punongguro sa elementarya at sekundarya, kasama ang mga Ulongguro at
Pansamantalang Ulongguro ay inaasahang magtutulungan para sa pandibisyong
patimpalak.

6. Ang mga sumustmod ay ang mga paligsahan para sa taong ito: 
6.1 MaduJang Sabayang Big-Say-Wit (Bigkas- Sayaw-Awit)-para sa mga 

piling mag-aaral mula Baitang 5 at 6; may kabuuang 25 kasapi (maximum). 
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