DepEdRO8 ATA-F21 (CY2018-v02-roo)

3Rapubl{c of true "Btltppiiies

®epartment ot ®butatton
REGloNAL OFFICE No. vm (EASTERN vlsAyAs)
Government Center, Candahug, Palo, Leyte

gEREtizrm

fu:&t3fo

CortlflcateNumber:A|A18.0149

ISO 9001 :2015 CERTIFIED

r7

I __

r039
Advisory NO.
February 11, 2020
In compliance with DepEd Order No. 8, s. 2013

this advisory is issued for the information of DepEd officials,

personnel/staff, as well as the concerned public.

PALABA"RAN 2020: PAMBANSANG CONFERENCE WORKSHOP
To:

Schools Division superintendents

All Others Concerned

1.

Attached is DepEd Advisory No. 016, s. 2020 dated January 30, 2020, announcing the

conduct of Palabatiran 2020: Pambansang Conference Workshop on May 11-14, 2020 at the
CTC 413-414, Ateneo de Manila University, Loyola Heights, Quezon City.

2.

Participation of

both

public

and

private

schools

shall

be

subject

to the

no-disruption-of-classes policy stipulated in DepEd Order No. 9, s. 2005 entitled Instituting

Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.
3.

Considering that this is an Advisory, Schools Division superintendents are given the

discretion to act on this matter.
4.

Immediate dissemination of this Advisory is desired.
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PALABATIRAN 2020 : PAMBANSANG CONFERENCE-WORKSHOP

Ang Kagawaran ng Fhipino, Paaralang Humanidades, Mg& Paaralang Loyola n
Parnantasari ng Ateneo de Manila, ay magdaraos ng Palabatiran 2020: Pambansan
Conference-War-kshop na may temarig, Mga Napapanahong Dulog sa Pagtuturo ng Palritikan
Pagsasalin, at Pananaliksik-Kultura, mula Mayo 11 hanggang 14, 2020 sa C'I`C 413-414
Pamantasang Ateneo de Manila, Loyola Heights, Lungsod Quezon.

Ang layunin ng seminar-worksyap ay ang mga sumusunod:

1.

malaman at masuri ang mga usapingkaugnay ng pagtuturo ng panitikan
kabilang na ang mga suliranin at napapanahong hamon at kinahaharap
nito;

2.

maunawaan at mapahalagahan ang papel ng panitikan sa pagkatuto at
pagkahubog ng karnalayan ng mga mag-aaral/mambabasa, gayundin

3.

maitawid ang mga pagsusuri at e§tratehiya ng pagtuturo ng mga anyong
pampanitikan sa iba't ibang panig ng bansa at iba pang karatig-bansa
nang may pagtutuon din sa pagpapalawak ng kaalamang heyograpikal,
sosyolohikal, ekonomikal, at fultural;
malsa-isa at mailapat ang mga estratehiya sa pagtuturo ng panitikan,
kasabay ng pagbibigay-diin sa mga kalakasan at kahinaan ng mga ito;
maisapraktika ang gawain ng pagsasalin sa loob ng pagtuturo;
maunawaan ang halaga ng pagsasalin bilang may sarili rim niyang

ang pa.pel ng mga guro rito;

4.
5.
6.

diskurso;
7.

makilala ang czzzJerszfty sa pagsasalin;

8,
9.

maunavaan ang halaga ng panarialiksik-kultura sa pagtuturo; a.t
magamit ang mga metodo ng pananaliksik-kultura sa pagpapa.yaman ng
pagtuturo.

Ang mga inaasahang dadalo sa seminar-worksyap ay ang mga guro sa Filipino mul
Baitang 1 hanggang 12 a.t mga instruktor at propesor sa kolehiyo na nagtuturo ng Filipino
publiko man o pribado , kabilang ang mga mag-aaral at iskolar sa ibang larangari toalimbagan
guro sa ibang asignatura/disiplina), bukod sa mga matatanggap na ma8lalahad ng kanilan
papel.

Ang pagpapatala/rehistraeyon ay magsisimula sa Pebrero 15, 2020 gamit ang Cfoogz
Form sa https: / /tinyurl.com/ Pambansang Kumperensiya.

Para sa kara.gdagang impormasyon, makipag-ugriayan kina:
•

Andrea Anne I. Trinidad
Kagawarari ng Filipino

Paaralang Hunanidades
Mga Paaralang Loyola
Pamantasan ng Ateneo de Manila
Loyola Heights, Lungsod Quezon
Telepono: (02) 8426-60011ocal 5320

Emajl : a.trinidad@ateneci. edu

•

Jomar I. Empaynado
Emajl: jempaynado@ateneo. edu
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