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Ang Kcmisyon $o lffikcng Filipino cy mogdorcos ng Kongreso so Wika 20iB
no moy pcksong "Adyendo sa Pagbuo ng Grom<rtika ng Wikcrng Pombonsq". lto oy
gogonapin so Agosto 2-4, ?018 sa Gusoling Albertus Mcgnus, Univenidod ng Sonto
Tomos, Espcnc. Sompoloc, Mcnilc. Ang loyunin ng gcwoing ilo oy ang mgo
sumusunod:

1. Moisokonleksto ong pag-csrol ng gromoliko ss pongkolohctang lcrong
ng pog-ocrol ng wiks,

?. Mclalunlon ong simula of pog-unlod ng gromotiko ng Wikong Pcmbonso
sc Pilipinos,
Mosuri cng nilolamong ponggramaiikq ng Kunikulum ng K to I2,
Moiolokoy ong mgo ospekto of kotcngion ng ilong pongunching
katutubong wika so Pilipinos,
Maitcmpok ang mgc sclikik ng mgc piling institusyon of orgcnisctsyon so
Pilipinos, ot

6. Motolokoy qng ilong eslrotehiyo ng pogtuturo ng gramotiko.

Ang Toggopong ilo oy iniendorso ong gcrwoing ito ss lohot ng kincuukulon
upcrng higii na map<runlod ong koslsmqn sc pogiuiuro ng osignoturang Filipino.
Ang rehistrcsyCIn oy nagkakohalago ng P2,400.00 porc ss semincr kit at pcgkoin (3

tongholi<rn ai 6 meryendo] pcra sa moogong pogpoparehisiro honggang Hulyo 10,

20lB. Ang okomodasyon ncmen cy nogkokohologc ng P2,000.00 sa loob ng toilong
crraw nc semincr" 
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Ang mgc kolohok so gowoing ito oy CIng mgo sumusunod:

l. Ulong-Guro so Filipino {Sekundoryo}
2, Gurong Togopog-ugnoy so Asignoturcng Filiplno {Elemenioryo ot

Sekundoryo)
3. Mgo Guro sa Filipino {Elementcryo st Sekundaryc}
4. At ibo pang interesadong guro

Ang pokikilohok oy BOLUNTARYO oi oyon so pogsong-CIyon ng punongguro
l'tg pooralan. Ang mgo gcstusin poro so rehistrosyon, ircnspartosyon, okomodosyon
qt ibo pang gosiusin cy moaring kunin so Focutrly Develapmenf Fund. School MOOE
o locolfund no dcdcon so tomong ponuntunon ng pcgtuiuos cl pcgsusuri.

L*hsi ng interescdc oy mocring mokipag-ugnaycn koy Dr. Jonolhan F.

Bernobe, EPS-Filipino pcro sc pagpspatolo of ibo pang irnpormosyon.
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