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Pagbati mula sa UPV Sentro ng Wikang Filipino!

lnaanyayahan po kayo ng Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas Visayas na
dumalo sa Pambansang Seminar-workshop sa Filipino na may temang "Wika at Mass Media:
Pagtuturo at Pagkatuto" na gaganapin sa Mayo 7-9, 2074 sa Faith Village Conference Center sa
Boracay. Layunin ng pambansang sem ina r-works hop na lalo pang mapalago ang kasanayan at
kagalingan sa pagtuturo at pagkatuto sa wika at mass media ng mga guro; makapaglahad ng mga
maunlad na inobasyon at estratehiya sa pagtuturo gamit ang mass mediai at mapahalagahan ang
mga rehiyunal na wika, literatura at kultura sa larangan ng edukasyon,

Ang mga imbitadong kalahok ay mga titser, superbisor, instraktor at propesor sa Filipino,
Literatura, Humanidades, Agham Panlipunan at mga nagtuturo ng Mass Media at mga kursong
pangbrodkast sa pribado at pampublikong paaralan avo kolehiyo. May registration fee na
babayaran ang bawat delegado sa halagang APAT NA LIBONG PISO (P4000.00) para sa pagkain (2
snacks at pananghalian kada araw) at akomodasyon sa Faith Village para sa loob ng tatlong araw,
(Mayo7-g, 2014), seminar kit materyal at sertipiko, na maaaring kunin sa lokal na pondo ng inyong
paa ra la n/koleh iyo.

Para sa reserbasyon at pag-ayos ng inyong akomodasyon, makipag-ugnayan po, baoo ang 15
Abril 2014, kay:
Prof. Jose Julie E. RamiGz

Program Direktor

Tel. blg - (033) 337-0550, smart-09302318716, 09209017421 , globe-0927 28697
email address: uovswf@vah oo.co m
Sa mga gustong magbayad

Account

Name:
:

in

7I

advance, maaaring ideposito ang P4000.00 sa:

UP Visayas

AccountNumber: 3052-1015-13
Ban k

Land Bank of the Philippines (Miagao, lloilo Branch)

lpaalam/itawag po sa nakalagda kung kayo ay nakadeposito na ng inyong bayad at dalhin ang
Kasalukuyan pong pino p roseso ang
inyong deposit slip sa araw mismo ng registration sa Boracay.
Memorandum mula sa CHED at DepEd kaugnay nitong gawain.
Magkita-kita po tayo sa BOMCAY
Sumasainyo,

REPLY SLIP

Attention :
Fax No.
:
Mobile N0
:
Pangalan
Paaralan

Contact

No,

Prof. JOSE JULIE E. RAMIREZ, Progtam oirekto{
(033) 337-0550i emaladres: upvswf@yahoo.con
09302318716: 09209017427: 09212869778

:

;

( ) ako ay dadal0 sa Pambansang Semlnar- Workshop sa Flllpino na may temang 'Wika at Mass Media:
Pagtuluro at Pagkatuto' sa l\4ay0 7 -9, 2014 sa Boracay, Aklan.
may kasama po ako: bilang ng kasama

( ) ako ay hindi makakadalo sa Pambansang Seminar- Workshop sa Filipino na may temang "Wika al
. Mass Media: Pagluturo at Pagkatuto" sa Mavo 7 -9, 2014 sa Boracay, Aklan.
mga pagkain na bawalsa akin:

Note. ang pagkan (2 snacks at tanghalian) at akomodasy0n sa Faith Village New Lile Conference Center ay para
lamang sa tatlong (3) araw Mayo 7-9. 2012

