KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR AT MGA
GURO SA FILIPINO

Panrehiyong Kongreso ng mga Superbisor at Guro sa Filipino 2014

Ang kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL) ay
magsasagawa ng Panrehiyong Kongreso ng mga superbisor at Guro sa Filipino na
may temang, Ang Wikang Filipino sa lka-21 Siglo: lntelektwalisasyon. lto ay

gaganapin sa Agosto 23,2014 sa Maranatha Christian Academy, Lungsod lmus,
Cavite.

Ang mga layunin ng kongreso ay ang mga sumusunod:

1. Makapagbibigay ng mga pilosopikal na pahayag sa kalagayan ng Filipino sa ika-21 siglo
2. Makatutukoy ng mga teorya na magagamit para sa pagkakaroon ng intelektwa lisasyon
sa paggamit ng wikang Filipino

3.

Makapagtuturo nang may pagmamalaki ng Agham at Matematika gamit ang wikang
F

4.
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o

Makasusulat at makapagpapahayag ng mga resolusyon hinggil sa pagpapalaganap ng
wikang Filipino sa larangan ng paggawa ng batas para sa bansa

Ang mga inaasahang dadalo ay mga guro/edukador na nagtuturo ng wikang
Filipino mula sa mga paaralang publiko at pribado, mga superbisor sa Filipino at
mga punong guro na may pagmamalasakit sa wikang Filipino. lto ay para din sa
pansariling kaularan ng mga guro na nagpapakadalubhasa sa pagtuturo ng wika'
Ang bawat kinatawan ay magbabayad ng halagang limandaang piso (P 500 00)
na ilalaan para sa pagkain (meryenda at pananghalian), bayad sa lugar na
pagda rausa n, sertipiko at kit.

Ang Kongresong ito ay ang Unang Panrehiyong Kongreso para ang lahat ng
mga guro na nagtuturo ng Filipino sa Rehiyon 4-A. lsang buong araw ng Sabado
para sa pag-aaral at pagtataguyod ng lntelektwalisasyon ng wikang Filipino sa
Timog Katagalugan.

Narito ang talaan ng mga gawain:
7:00

- 8:00 -

Pagpapatala ng mga kinatawan

8:00

- 9:00 -

Pambungad na Palatuntunan

9:00

- 10:30-

Unang Tagapasalita
Ang Kasugufil para sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino

10:30

12:00
1:00

- 12:00 - 1:00-

- 3:00 -

lkalawang Tagapagsalita

Ang Kurikulum ng Asignaturang Filipino: lsang Perspektibo
Pananghalian

lkatlong Tagapagsalita
Ang Pagtuturo ng Filipino at Pananaliksik Gamit ang
Teknolohiya

3:00

- 4:00 -

Pagbasa at Pagpapasa ng mga Resolusyon ng Kongreso para sa
Pagtataguyod ng wikang Filipino: Kongreso at Senado

4:00

- 5:00 -

Pangwakas na Palatuntunan

Panrehiyon Kongreso ng mga Superbisor at Guro
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