KWF Programa at Proyekto, Mga Benepisyado, at Estado ng Implementasyon

PAMAGAT NG PROYEKTO

Aprobadong Badyet
(PhP)
Estado ng Implementasyon
300,000 mula sa KWF ;
1,100,000.00
(Kabuuan)
tapos na

Proponent

Benepisyado/Makikinabang
Makikinabang dito ang mga manunulat at
Buwan ng Panitikan ng
National Book
pabliser, mga guro at estudyante na
Filipinas
Development Board interesado sa paglilimbag at publikasyon.
Makikinabang sa pagdiriwang na ito ang
mga awtor na Filipino sapagkat
maitataguyod ang halaga nila sa lipunan.
Makikinabang din ang mga guro, mag-aaral,
at iskolar ng panitikan sapagkat
magkakaroon sila ng dagdag na kaalaman
Araw ng Aklat/Dia Del Libro SEN s/p John Enrico C. hinggil sa halaga ng pagbabasa at panitikan
ng Filipinas.
450,870.00
2016
Torralba

Koleksiyong Balmaseda

SLAK s/p Lourdelene
N. Diaz

Aklatang Balmaseda

SLAK s/p Lourdelene
N. Diaz

Antolohiya para sa
Gramatikang Filipino

SSG s/p Sheilee B.
Vega

Makikinabang dito ang mga empleado,
estudyante at mga mananaliksik na
gumagamit ng aklatan.

Makikinabang dito ang mga empleado,
estudyante at mga mananaliksik na
gumagamit ng aklatan.
Makikinabang sa gawaing ito ang mga
dalubguro, manunulat, paham, iskolar,
mananaliksik wika at mga estudyante na
may interes sa pagpapaunlad ng wikang
Filipino.

tapos na

1,835,120.00

patuluyan

2,001,795.00

patuluyan

220,350.00

patuluyan
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25 Huwarang Teksto sa
Filipino

SEN s/p Wilbert M.
Lamarca

Integrated Library System ng SLAK s/p Lourdelene
Aklatan ng KWF
N. Diaz

Makikinabang sa gawaing ito ang
tanggapan kaugnay sa hangaring
maitanghal ang piling 25 Huwarang Teksto
sa Filipino kasabay ng ika-25 anibersaryo
mg KWF. Makikinabang dito ang mga
estudyante, guro, at iba pang may interes
sa pagtatanghal ng yaman ng ating
pambansang wika.
858,800.00

patuluyan

Makikinabang dito ang mga empleado,
estudyante at mga mananaliksik na
gumagamit ng aklatan.

patuluyan

185,320.00
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Katutubong Salitang
Panghanapbuhay (Pagsasaka SLAK s/p Lourdes Z.
at Pangingisda)
Hinampas

Mahalaga at may malaking pakinabang ang
proyektong ito sa mga mananaliksik-wika at
nanaliksik sa agrikultura. Magkakaroon ng
isang talaan ng mga katutubong salitang
ginagamit sa pagsasaka at pangingisda na
magsisilbing reperensiya ng mga nabanggit
na benepisyado sa kanilang mga
pananaliksik. Hindi lamang sa
pagpapayaman ng wika ang dulot na
pakinabang sa proyektong ito, kundi mas
magkakaroon ng malalim na pagkilala sa
kultura ng mga Filipino na sinasalamin ng
bawat paliwanag at paglalarawan sa
kahulugan ng salitang katutubong naitala.
Mapapalawak din ang kaalamang
bokabularyo sa larang ng agrikultura,
pangingisda, at pagmimina.
404,027.80

Makikinabang sa proyektong ito ang mga
mag-aaral, guro, mga institusyon sa larang
ng edukasyon, higit sa lahat ang mga
katutubong Agta/Negrito na
mapahalagahan at mapreserba ang
kanilang wika at kultura ba nanganib nang
mawala. Ang maililimbag na aklat at
dokumentaryo ay mabubukas rin sa lahat
Pagdodokumento ng Wika,
ng may interes na makilala at magsagawa
Kultura, at Estado ng
pa ng ibang pananaliksik ukol sa wika at
Kababaihang Agta / Negrito SSG s/p Jeslie del Ayre kultura ng tatlong pangkat.
1,460,434.60

patuluyan

patuluyan
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Annual Physical Examination,
Pagbabakuna laban sa
Trangkaso at Pneumonia
para sa taong 2016
SPP s/p Julio Ramos

Ang pangunahing makikinabang sa
proyektong ito ay ang mga opisyal at
empleado ng KWF. Dito malalaman ng mga
opisyal at empleado kung sila ay nasa
maayos na kalusugan para higit na maging
produktibo sa pagsasakatuparan ng Misyon
at Bisyon ng KWF.
117,000.00

tapos na

Medicine Cabinet at First Aid Buklod-Filipino s/p
Kit
Salvador Sagadal

Ang proyektong ito ay makatutulong sa
pag-unlad at pagpapanatili ng mabuting
kalusugan ng mga kawani ng KWF.

45,200.00

tapos na

Timpalak Salin sa Obra ni
Shakespeare

Ang proyektong ito ay makatutulong sa
pag-unlad ang kapasidad ng mga kawani ng
KWF sa larang ng pagsasalin. Pagkakataon
din nila ito para maipamalas ang kanilang
galing sa pagsusulat at pagsasalin.
46,443.00

tapos na

Buklod-Filipino s/p
Salvador Sagadal
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Pagsasanay ng Koro at Bayle SPP s/p Ma. Victoria
–KWF
Corrige-Casoy

Malaki ang pakinabang ng dulot ng
proyektong ito sa mga lalahok na kawani na
babae at lalaki ng KWF, sa pamamagitan ng
pagpapamalas nila ng kanilang mga
natatanging kasanayan at kakayahan sa
larangan ng pagkanta higit na
mapapatingkad ang programa at
makabubuo ng produktibong manggagawa
ng Gobyerno na hindi lamang hanggang sa
pagpapaikot ng mga dokumento,
masinsinang pag-iisip ng mga proyektong
pangwika, at pagtutuos ng mga purchase
request, voucher bagkus nahuhubog ang
kanilang kabuuang pagkakakilanlan na may
mga malaking pakinabang sa pagsulong ng
misyon at bisyon ng tanggapan gamit ang
musika na may kasamang pag-awit di
lamang ng mga kababaihang kawani maging
ang mga kalalakihang kawani sa tanggapan. 88,000.00

tapos na

Konsultasyon sa
Maria Christina A.
Ortograpiyang Kapampangan Pangan

Makikinabang sa gawaing ito ang mga guro
at manunulat ng Kapampangan dahil
magkakaroon na ng estandardisasyon ang
wikang Kapampangan. Makikinabang din sa
gawain ang mga batang Kapampangan na
gagamit ng wikang Kapampangan sa Kinder
hanggang baitang 3.
30,510.00

tapos na
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Makikinabang sa gawaing ito ang mga
ahensiyang sumusubaybay sa mga gawain
ng KWF at may interes sa isyung pangwika;
Opisina ng
at mga estudyante, mga guro, at iba pang
Paglalathala ng KWF Taunang Tagapangulo s/p Maria akademikong indibidwal, at mga may
Ulat 2015
Christina Pangan
interes sa wika at kultura.
148,500.00

National Book Awards 2016:
Komisyon sa Wikang Filipino Maria Christina A.
Prize (Language Studies)
Pangan

Makikinabang sa gawaing ito ang mga
pabliser, manunulat, mananaliksik, iskolar
pangwika sapagkat magkakaroon ng paraan
upang makilala ang kanilang mga gawa.
Makikinabang din sa proyektong ito ang
mga guro, estudyante, at mga mananaliksik
pangwika sapagkat mas lalawak ang
kanilang kaalaman hinggil sa mga nalathala
nang mga pag-aaral pangwika.
67,800.00

Makikinabang sa gawaing ito ang mga SWK
Direktor, mga guro, mga organisasyong
pangwika, at iba pang stakeholders.
Makikinabang din sa gawain ang
SWK Oryentasyon at Medyo Tanggapan ng
pambansang pamhalaan hinggil sa mga
Matagalang Plano 2017 –
Tagapangulo s/p Maria pagsusulong at implementasyon nito ng
2020 Palihan at Plano
Christina A. Pangan
mga programang pangwika.
495,505.00

tapos na

tapos na

tapos na
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Sine Bughaw 2016: Sakuna

Makikinabang asa gawaing ito ang mga
mag-aaral, guro, at iskolar sapagkat
madaragdagan ang kanilang kaalaman at
pagpapahalaga sa naging papel ng
Pandacan, Maynila sa pagpapaunlad ng
wika, panitikan, sining, at kasaysayan ng
bansa. Makikinabang din ang mga
mamamayan ng Pandacan, Maynila
sapagkat magkakaroon sila ng isa pang
SEN s/p John Enrico C. paraan upang palakasin ang turismo sa
Torralba
kanilang lugar.
112,661.00
Magiging kapaki-pakinabang ang gawaing
ito sa mga guro at estudyante ng wika,
panitikan, at mass at broadcast
communication sapagkat magkakaroon sila
ng karagdagang kaalaman at pananaw
SEN s/p John Enrico C. hinggil sa pagpapahalaga sa mga pelikulang
Torralba
Filipino.
22,600.00

tapos na

Pagdiriwang ng Araw ni
Balagtas 2016

Makikinabang sa proyekto ang mga
kabataan, mananaliksik, manunulat ng aklat
pampagtuturo sa panitikan, propesor,
SEN s/p John Enrico C. superbisor, guro at mag-aaral sa wika at
Torralba
kultura.
1,717,600.00

tapos na

Literatour Pandacan

tapos na
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Dandaniw

Makikinabang ang NCCA at KWF sa
proyektong ito dahil maipababatid sa madla
ang kanilang mga inorganisang aktibidad
para sa Buwan ng Panitikan ng Filipinas.
Makikinabang din ang madla sapagkat
magkakaroon sila ng mga kaalaman hinggil
SEN s/p John Enrico C. sa pagdiriwang at mga aktibidad nito na
Torralba
maaari nilang lahukan.
355,950.00
Makikinabang ang mga mag-aaral, guro, at
iskolar ng wika at panitikan sa proyekto
sapagkat magagamit nila ito bilang
sanggunian para sa kanilang mga pag-aaral
at pananaliksik. Makikinabang din ang mga
tagapagtaguyod ng mga panitikan ng
rehiyon sapagkat maipakikilala sa mas
maraming Filipino ang kanilang panitikan na
SEN s/p John Enrico C. isang mahalagang salik sa pagbuo ng
Torralba
panitikang pambansa.
858,800.00

Tertulya sa Panitikan

Makikinabang sa aktibidad na ito ang mga
manunulat sapagkat mabibigyan sila ng
pagkakataon na maitanghal ang kanilang
mga akda at mailahad ang kanilang
pananaw hinggil sa pagpapalakas ng
panitikan at pagbuo ng pambansang
panitikan. Makikinabang din dito ang mga
mananaliksik, guro, mag-aaral, at
tagapagtaguyod ng panitikan sapagkat
magagamit nila ang mga kaalamang
SEN s/p John Enrico C. mapupulot sa talakayan para sa
Torralba
kani-kanilang gawaing pangwika at

Promosyon ng Buwan ng
Panitikan ng Filipinas 2016

327,982.50

tapos na

tapos na

tapos na
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pampanitikan.

KWF Kalendaryo 2016

SEN at Opisina ng
Tagapangulo s/p
Kriscell L. Labor

Makikinabang sa gawaing ito ang mga guro
at mag-aaral na Filipino.
184,190.00

tapos na

Kapihang Wika 2016

SEN s/p Wilbert M.
Lamarca

Makikinabang ang mga kasapi ng midya at
KWF mismo dahil mapapalaganap ang mga
gawain o proyekto ng KWF.
189,840.00

tapos na
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SS s/p Benjamin M.
Mendillo Jr.

Pangunahing makikinabang sa proyekto ang
mga guro sa larang ng Agham at
Matematika, Pananalapi at Ekonomiya,
Computer Studies and Information
Technology, Inhinyeriya at Batas at
Hurisprudensiya upang maipamalas ang
halaga at bisa ng Filipino bilang epektibong
midyum ng pagtuturo. Gayundin,
makatutulong ito upang maging malay ang
mga guro sa mga pamamaraan, pagbabago
sa wika at upang maging konsistent sa
pagbaybay na katanggap-tanggap na
nasasaad sa Ortograpiyang Pambansa ng
KWF.
301,400.00

tapos na

Sertipikong Programa sa
Pambansang Pagsasanay sa SS s/p Benjamin M.
Batayang Antas ng Pagsasalin Mendillo Jr.

Ang KWF ay makatutulong sa pagpapataas
ng propesyon ng pagsasalin. Makatitiyak na
ang mabibilang sa kawanihan na
magmumula sa mga serye ng pagsasanay ay
may sapat na kaalaman at kasanayan.
Malaki ang maitutulong ng kaalaman ng
mga tagapagsalin para sa higit na
pagpapalaganap, pagpapaunlad, at
preserbasyon ng Filipino at iba pang wikang
katutubo ng Filipinas. Ang pagkakaroon ng
registry ay makakatulong sa pagtukoy ng
tagapagsalin sa tuwing may kagyat na
pangangailangan na hindi matutugunan ng
tanggapan.
291,540.00

tapos na

Serye ng Forum para sa
Pagtuturo ng iba’t ibang
larang gamit ang Filipino:
Mga Hamon, Karanasan, at
Tugon
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Salin Na! Luna
SEN
Paghaharap ng mga
Tagasanay sa Balangkas ng
mga Paksa para sa
Sertipikong Programa sa
Batayang Antas ng Pagsasalin
at Komentaryo sa Silabus ng
Antas Intyermedya
SS s/p Edna R. Aquino

Makikinabang sa timpalak na ito ang mga
tagasalin, eskolar, mag-aaral, at mga
mambabasa na may interes sa wika at
kasaysayan.

40,000.00 (2015);
97,500.00 (2016);
137,500.00 (Kabuuan) tapos na

Makatutulong ito sa pag-angat sa
kasanayan ng mga tagasanay sa
pagbabahagi ng pinainam sa silabus para sa
mga sasailalim sa Sertipikong Programa sa
Pagsasalin.
7,345.00

Pulong-Konsultasyon para sa
mga Katawagan sa Paghahabi SS

Makatutulong sa kawastuan ng pagsasalin
sa Filipino ng mga katawagan sa paghahabi. 8,800.00

Forum sa Pagbalangkas ng
Silabus para sa Sertipikong
Programa para sa
Pambansang Pagsasanay sa
Pagsasalin

Makikinabang sa gawaing ito ang
tanggapan sa kalahatan sapagkat makabuo
ng isang angkop na silabus para sa mga
magiging tagasalin na siyang bubuo sa
kalaunan, ng registri ng mga tagasalin.
16,720.00

SS

Summit sa Wika ng Kalikasan SSG s/p Sheilee B.
at Kaligtasan
Vega

Makikinabang sa proyektong ito ang iba't
ibang katutubong pangkat ng Filipinas na
magkakaroon ng magandang ugnayan para
sa pangangalaga ng kalikasan at
estandardisasyon ng mga wikang katutubo
para sa MTB-MLE at IPED.
2,888,788.50

tapos na
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Pagtuturo ng Filipino bilang
Pangalawang Wika (L2):
Retooling ng mga Guro sa
Batayang Edukasyon

SSG s/p Sheilee B.
Vega

Dap-ayan sa Gramatikang
Filipino

SSG

Pagpapakompone ng
Kaliwang Bahagi ng Gusaling
Watson
SPP

Makikinabang sa proyektong ito ang mga
mag-aaral sa Filipino ng batayang
edukasyon sapagkat higit magiging
makatotohanan, interaktibo at kawili-wili
ang pag-aaral ng asignaturang Filipino kung
kaya't higit na magiging madali at mabilis
ang kanilang pagkatuto.
Makikinabang sa gawaing ito ang mga
dalubguro, manunulat, paham, iskolar,
mananaliksik wika at mga estudyante na
may interes sa pagpapaunlad ng wikang
Filipino.
Ang pangunahing makikinabang sa
proyektong ito ay ang buong tanggapan ng
KWF, mga mag-aaral, mananaliksik at mga
indibidwal na nagpapahalaga sa wikang
Filipino.

2,738,829.00 (KWF);
8,553,600.00 (DEPED);
11,292,429.00
(Kabuuan)
patuluyan

152,955.00

tapos na

450,000.00

patuluyan
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SLAK s/p Lourdes Z.
Hinampas

Pagkatapos ng pagsasanay sa
Korespondensiya Opisyal at
Implementasyon ng Kautusang
Tagapagpahanap Blg. 335, inaasahang
matutulungan din ang mga kawani ng
pamahalaan sa kanilang matalino at
mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa
opisyal na mga transaksiyon,
komunikasyon, at korespondensiya sa mga
opisina ng pamahalaan partikular na sa mga
guro at kawani ng apatnapu't apat (44)
tanggapan na kinabibilangan ng LGU,
ahensiya ng pamahalaan, at sangay ng
Edukasyon.
593,250.00

tapos na

Wikang Filipino sa Serbisyo –
Publiko: Asamblea ng mga
Tagapag-ugnay sa
Korespondensiya Opisyal at
KampEOn 335 (Gawad
SLAK s/p Lourdes Z.
Corazon C. Aquino)
Hinampas

124,630.00

tapos na

Seminar sa Korespondesiya
Opisyal at Implementasyon
ng Kautusang
Tagpagpaganap blg. 335

Seminar sa Pagtuturo ng
Panitikang Gender-based

SLAK s/p Lourdes Z.
Hinampas

Aklat ng Bayan 2016

SEN s/p Louise
Adrianne O. Lopez

1,054,516.00
3,050,593.20 (NCCA
Fund 2016);
1,101,072.00 (KWF
Makikinabang sa proyektong ito ang madla, GAA 2016);
lalong-lalo na ang mga mag-aaral, eskolar, 1,593,300.00 (KWF
mga guro, at iba oang indibidwal na may
Publication Fund);
interes na isulong ang wika.
5,744,965.20

tapos na

patuluyan
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(Kabuuan)

Reprint at pagsasapanahon
ng mga Aklat ng Bayan

SEN s/p Louise
Adrianne O. Lopez

Pagbuo at paglilimbag ng
mga ortograpiya ng mga wika Maria Christina A.
sa Filipinas (Kopya kay MCP) Pangan

Transition Course on ISO
9001:2015 (Quality
Management System)

Maria Christina A.
Pangan

Makikinabang sa gawaing ito ang mga
mananaliksik, mag-aaral, guro, at iba pang
bumibili ng Aklat ng Bayan. Makikinabang
din sa proyektong ito ang mga silid-aklatan 96,050.00 (KWF GAA);
sa mga paaralan o pampublikong aklatan na 581,385.00
makatatanggap ng komplimentaryong sipi (Publication Fund);
ng mga aklat.
677,435.00 (Kabuuan) tapos na

492,680.00
Makikinabang sa gawaing ito ang KWF
upang maidokumento at maisaayos ang
mga internal na proseso nito. Makikinabang
din, sa kalaunan, ang mga kliyente ng KWF
na kumukuha ng serbisyo ng ahensiya at/o
mga kawani ito.
103,960.00

patuluyan

tapos na
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Pagkatapos ng eksibit at paglulunsad ng
Aklat ng Bayan, inaasahang tatangkilikin at
mapahahalagahan ng mga mag-aaral,
mananaliksik, dalubguro, manunulat, at iba
pang mga may interes sa wika na tangkilikin
at pahalagahan ang nabanggit na mga
publikasyon. Maipauunawa at
maipadadama rin sa sambayanang Filipino
ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kultura
ng pagbabasa.
181,952.60
Makikinabang ang mga guro, mag-aaral,
kawani, opisyal, at media sa proyektong ito
dahil lalalim ang kanilang pag-unawa at
pagpapahalaga sa wikang Filipino sa
pamamagitan ng ibang medium.
Makikinabang din ang KWF dahil
magagamit nila ang mga video upang higit
na maging mabisa sa pagpapalaganap ng
mga kaalaman at halagahan sa wikang
Filipino.
467,820.00

tapos na

tapos na

37th Manila International
Book Fair

SLAK s/p Lourdelene
N. Diaz

Mga Video ng KWF

SEN s/p Roy Rene S.
Cagalingan

Pambansang Paligsahan sa
Ispeling: Iispel Mo!

Makikinabang sa proyekto ang mga guro at
mag-aaral sa Filipino para sa pagpapataas
SS s/p Sandor B. Abad pa ng antas ng wikang Filipino.
381,601.00

Lekturang Norberto L.
Romualdez

SLAK s/p Lourdes Z.
Hinampas

Ang pangunahing makikinabang sa seminar
na ito ay ang mga guro, propesor, at
mag-aaral hinggil sa kultura at kasaysayan. 56,366.75

tapos na

tapos na
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Pambansang Kumperensiya
sa Wika at Panitikang
Rehiyonal

SLAK s/p Lourdes Z.
Hinampas

Pambansang Kongreso sa
Intelektuwalisasyon ng
Filipino

SS s/p Benjamin M.
Mendillo Jr.

Paglilimbag ng KWF Medyo Maria Christina A.
Matagalang Plano 2017-2020 Pangan

Pagkatapos ng kumperensiyam inaasahan
na makatutulong ito sa mga guro,
mananaliksik, manunulat, at mga
mag-aaral.
361,427.00
1) Nakatutulong sa pagpapalawak ng
paggamit ng wikang Filipino; 2)
Nakatutulong sa pagtataya ng pag-unlad ng
Filipino sa mga tinukoy na larang; 3)
Nakatutulong sa pagbuo ng glosaryo ng
mga katawagang teknikal at ng mga
kagamitang panturo sa teknikal na
pagsasalin. Nakatutulong sa
2,054,114.00 (KWF);
pagbabalangkas ng lapit at estratehiya sa 693,000.00
(Registration Fee)
pagtuturo.
Makikinabang sa gawaing ito ang mga guro,
mananaliksik pangwika, at mga
organisasyong pangwika. Makikinabang din
sa gawaing ito ang mga estudyante at
mamamayang Filipino para sa mas malinaw,
kongkreto, at mas maugnaying planong
pangwika at pangkultura.
73,700.00

tapos na

tapos na

tapos na
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Sa isang banda, makikinabang sa proyekto
ang mga opisyal at kawani ng mga
tanggapang pampamahalaan, mga tao sa
media, mga superbisor, guro, at mag-aaral
sapagkat magkakaroon sila ng mas malalim
na pagpapahalaga sa wikang pambansa. Sa
kabilang banda, makikinabang din ang KWF
Pagdiriwang ng Buwan ng
sapagkat dagdag na pagkakataon ito upang
Wikang Pambasa 2016 at
itaguyod ang wikang pambansa at ipakilala
Ika-25 Anibersaryo ng
SEN s/p John Enrico C. ang halaga nito bilang ahensiyang
pangwika.
2,667,308.50
Komisyon sa Wikang Filipino Torralba
Makikinabang ang mga guro, mag-aaral,
kawani, opisyal, at media sa proyektong ito
dahil magbibigay ito ng panibagong
perspektiba hinggil sa pangangalaga at
pagpapaunlad ng wikang Filipino at iba
pang wika ng Filipinas. Sa pamamagitan ng
video, mas malawak ang maaabot ng KWF
sa tungkulin nitong ipalaganap ang mga
SEN s/p John Enrico C. kaalaman at pagpapahalaga sa wikang
KWF Anniversary Video
Torralba
Pambansa.
236,170.00

Pagpapahusay ng Pagtuturo
ng Filipino bilang
Pangalawang Wika (W2) sa
Batayang Edukasyon
SSG

Makikinabang sa proyektong ito ang mga
mag-aaral sa Filipino ng batayang
edukasyon sapagkat higit magiging
makatotohanan, interaktibo at kawili-wili
ang pag-aaral ng asignaturang Filipino kung
kaya't higit na magiging madali at mabilis
ang kanilang pagkatuto
2,997,505.80

tapos na

tapos na

patuluyan
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Makikinabang sa proyektong ito ang mga
leksikograpo, mananaliksik-wika at iba pang
interesado sa pagbubuo ng diksiyonaryo ng
mga wika ng Filipinas. Sa bandang huli
makikinabang nito ang mga guro at mga
353,125.00 (KWF);
mag-aaral sa pagkakaroon ng mga
97,500.00
diksiyonaryong magagamit sa kani-kanilang (Rehistrasyon);
Simposyum sa Diksiyonaryo SSG s/p Evelyn Pateno wika.
450,625.00 (Kabuuan) tapos na
Kayamanang Pangwika bilang
Pamanang Bayan:
Pangongolekta at Pagsusuri
ng mga Korpus at
Pagpapangkat ng mga Wika SSG s/p Jeslie del Ayre

mga mag-aaral, guro, mga institusyon sa
larang ng wika at lingguwistika, maging ang
mga mananaliksik-wika. Makakatulong ito 452,025.00 (2016);
tungo sa popularisasyon at modernisasyon 454,800.00 (2017);
ng wikang Filipino.
906,825.00 (Kabuuan) patuluyan

Uswag: Dangal ng Filipino
(2016)

Makikinabang sa gawaing ito ang mga guro,
mag-aaral, mananaliksik, indibidwal, at iba
pang may interes sa wika, masinop na
Opisina ng
Tagapangulo s/p
pagsulatm ortograpiyang pambansa, at
931,120.00
Minda Blanca L. Limbo korespondesiya opisyal.

tapos na

Pambansang Kumperensiya
sa Wika at Sawikaan 2016:
Pagpili ng Salita ng Taon

Filipinas Institute of
Translation s/p
Michael M. Coroza

tapos na

Makikinabang sa gawaing ito ang mga guro,
mag-aaral, mananaliksik, indibidwal, at iba
pang may interes sa wika at kultura.
250,000.00
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Pambansang Reoryentasyong SLAK s/p Lourdes Z.
Pampanitikan
Hinampas

GAD Deepening Session:
Tuon Sa Wika sa Kaunlarang SPP s/p Salvador L.
Pangkasarian
Sagadal
Pagsasalin ng Silabus at
pagbuo ng sangguniang aklat
ng siyam (9) na GEC mula sa SLAK s/p Lourdes Z.
CHED
Hinampas

Pagpapalimbag ng salin ng
mga Batas Pangkababaihan

Ang pangunahing makikinabang sa seminar
na ito ay ang mga guro sa elementarya at
sekundarya na nagtuturo ng Filipino. Sa
kurikulum ng Filipino sa K-12, malaking
bahagi nito ay nakatuon sa pagtuturo ng
panitikan, lalo na sa sekondarya kaya
magiging kapaki-pakinabang sa kanila ang
seminar na ito. Makadaragdag ito sa
kanilang kaalaman sa estratehiya sa
pagtuturo ng panitikan.
603,420.00
Ang proyektong ito ay makatutulong sa mga
miyembro ng GFPS, opisyal, at empleado ng
KWF para sa tunguhing gender
mainstreaming sa sarili man, sa tanggapan,
sa mamamayang Filipino na
pinaglilingkuran.
429,965.00

2,396,730.00

Mahalaga na maipalimbag ang naisaling
mga batas pangkababaihang ito para sa
pagpapalaganap ng kaalaman sa kasarian,
tungkulin ng kababaihan sa pagbuo at
pagpapaunlad ng bansa, responsableng
pagpapalaki ng pamilya, at maitaas ang
kamalayan sa mga usaping kaugnay nito.
SS s/p Earvin Christian Hindi lamang ito para sa kapakanan ng mga
T. Pelagio
Filipina kundi maging sa pagtataguyod ng 270, 070.00

tapos na

tapos na

patuluyan

patuluyan
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wikang Filipino sa pagsasalin sa larang ng
batas. Hindi lamang ito pagtupad sa
mandato ng Komisyon kundi pagganap din
sa mahalagang tungkulin ng paglilingkod sa
mamamayang Filipino.

Timpalak Uswag Darepdep

Sangay ng Salin

KWF Planning and Budgeting Maria Christina A.
Workshop 2017
Pangan

Reprint at pagsasapanahon
ng mga Aklat ng Bayan

SEN s/p Louise
Adrianne O. Lopez

Isang malaking pagkakataon ito na
maitanghal ang mga katutubong wika at
wikang Filipino bilang wikang malikhain.
Isang paraan din upang hikayatin ang mga
manunulat na estudyante para sa isang mas
malawak at higit na maugnaying
100,000.00 (2015);
pag-aambag ng mga katutubong wika sa
222,000.00 (2016);
wikang Filipino.
322,000.00 (Kabuuan) tapos na

Makikinabang sa gawaing ito ang mga
sangay at Kalupunan sapagkat nagkakaroon
sila ng malinaw nang direksiyon ng
implementasyon ng mga KWF PAPs 2017.
Makikinabang din sa pangkalahatan ang
pangunahing kasangkot ng KWF hinggil sa
mas malinaw na implementasyon at
produkto ng mga programa ng KWF.
492,680.00

tapos na

96,050.00 (KWF);
581,385.00 (KWF
Publication Fund);
677,435.00 (Kabuuan) tapos na
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Pagdiriwang ng Buwan ng
Wikang Pambansa 2016

Paghahanda at
Pagpapalimbag ng Diyaryo
Filipino

SEN s/p John Enrico C.
Torralba

SEN s/p Jose Evie G.
Duclay

2,667,308.00
Makikinabang sa gawaing ito ang
tanggapan para sa pagtupad sa mandato
nito hinggil sa kaalamang pangwika tungo
sa masaklaw na pagpapabatid sa madla sa
hangaring magkaroon ng estandardisadong
paggamit at pagsulat gamit ang wikang
Filipino. Makapagtataas sa kaalaman ng
mag-aaral, guro, manunulat, at
tagapaglathala ng peryodiko ang
paglalathala nito.
152,550.00

tapos na

tapos na

