KWF Projects, Programs and Activities, Beneficiaries
and Status of Implementation for FY 2020
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Proyekto

Benepisyado

Estado ng Implementasyon

Sangay ng Salita at Gramatika
1

2

2

Ulirang Guro sa Filipino

Mga guro na nagtuturo ng/sa Filipino at iba pang Kanselado dahil sa pandemya
katutubong wika; mga institusyong
pampagtuturo; pangkalahatang publiko

Pambansang Adyenda sa
Pangangalaga ng mga
Nanganganib
na Wika

Iskolar sa wika; mga katutubong komunidad;
Isinasagawa
tagapagsalita ng mga nanganganib na wika; mga
elder sa katutubong komunidad; mga ahensiya
ng pamahalaan na tagapagbigay ng batayang
panlipunang serbisyo (basic social services)

Bahay-Wika sa Tahanan
at Master- Apprentice
Language Learning
Program

Komunidad ng Ayta Magbukun sa Abucay,
Isinasagawa
Bataan; mga mananaliksik-wika; Bataan
Provincial Government Office; mga magulang at
batang Ayta Magbukun

2

Lingguwistikong
Etnograpiya ng Filipinas

Pagbuo ng Ortograpiya
ng mga Wika

Mga mananaliksik-wika; mag-aaral, guro sa
wika at kultura; mga katutubong komunidad

Isinasagawa

Mga komunidad pangwika; DepEd division at
regional offices; mga guro at mag-aaral sa
MTBMLE

Isinasagawa

2,3
2

2

Atlas Filipinas onlayn
Bibliyograpiya ng may
anotasyon ng mga
diksiyonaryo
ng mga wika ng
Filipinas

Mga mananaliksik-wika; mga guro at mag-aaral Isinasagawa
ng wika at panitikan; pangkalahatang publiko na
may interes sa wika
Mga mananaliksik-wika; mga guro at mag-aaral Isinasagawa
ng wika at panitikan; pangkalahatang publiko na
may interes sa wika

Sangay ng Edukasyon at Networking
1

1
1

Buwan ng Panitikan

Buwan ng Wika 2020
Pamamahala sa mga
Gawad at Timpalak

Mga manunulat at tagapagsulong ng panitikan Isinagawa noong Abril 2020; kanselado
sa iba’t ibang panig ng bansa; mga guro at mag- ang ilang pagdiriwang at gawain;
aaral sa wika at panitikan; pangkalahatang
Disyembre 15 na gawad
publiko
Mga manunulat at tagapagsulong ng panitikan Isinagawa ang timpalak at birtuwal na
sa iba’t ibang panig ng bansa; mga guro at mag- pagdiriwang; Disyembre 15 na gawad
aaral sa wika at panitikan; pangkalahatang
publiko
Mga manunulat, tagasalin, iskolar sa wika at
Isinagawa ang Gawad Julian Cruz
kultura; mga guro at mag-aaral; pangkalahatang Balmaseda at gawain ng iKAW
publiko
Ambasador 2019; ang iba pang timpalak
ay kansaledo dulot ng pandemya

1

1

1,2
1

Pamamahala sa
Promosyon

Katutubong komunidad, mga mananaliksik-wika, Isinasagawa
mga guro at mag-aaral ng wika at panitikan,
midya, pangkalahatang publiko, mga ahensiya
ng pamahalaan, civil society organisations

Pamamahala sa Media
at Network

Katutubong komunidad, mga mananaliksik-wika, Isinasagawa
mga guro at mag-aaral ng wika at panitikan,
midya, pangkalahatang publiko, mga ahensiya
ng pamahalaan, civil society organisations

Aklat ng Bayan 2020
Bantayog- Wika

Iskolar, guro, mag-aaral na Filipino

Isinasagawa

Panlalawigan/lokal na yunit ng pamahalaan;
tagapagsalita ng wika; sektor ng edukasyon;
sektor ng kultura; mga naging katuwang sa
proyekto

Isinasagawa

Sangay ng Salin
1
1

Mga ahensiya ng pamahalaan; mga pribadong Isinasagawa
institusyon na nais magpasalin; pangkalahatang
publiko
Isinasagawa
Pagbuo ng mga Materyales Mga komunidad pangwika; DepEd division at
regional offices; mga guro at mag-aaral sa
para sa MTBMLE
MTBMLE
Frontline Pagsasalin

Sangay ng Literatura at Araling Kultural

1

2

1

Seminar sa
Korespondensi ya
Opisyal at Pagpapaigting
ng Implementasy on ng
Atas Tagapagpaga nap
Blg. 335 sa Sektor ng
Transportasyo
n

Ahensiya at instrumentaliti ng pamahalaan;
Isinasagawa
pribadong organisasyon; mga opsital;
institusyong pang-edukasyon; mga guro at magaaral; pangkalahatang publiko

Pagbuo ng Diksiyonaryo
ng Wikang
Filipino

Mga mananaliksik, guro, midya, editor at
manunulat

Isinasagawa

Anotasyon ng mga Tesis
at Disertasyon

mga mag-aaral, mananaliksik, manunulat at
guro

Isinasagawa

mga empleado, mag-aaral, at mga mananaliksik na
gumagamit ng OPAC ng aklatan

Isinasagawa

Isinasagawa

4

Aklatang Balmaseda
Mga guro, midya, editor at manunulat

1

Seminar sa Ortograpiya
at MMP para sa mga
Editor at Pabliser

4

Talakayan sa mga
Babasahing Pangkultura

Mga opisyal at kawani ng KWF; pangkalahatang Isinasagawa
publiko; mag-aaral at guro na may interes sa
wika at kultura

1

mga manunulat at makata; mga guro at magaaral; pangkalahatang publiko
Tula Tayo

Isinasagawa

Pagpaplano

4

Surveillance Audit sa ISO
9001:2015 Quality
Management System

pangunahing mga kliyente ng ahensiya; mga
opisyal at kawani ng KWF; pangkalahatang
publiko

Irereiskedyul sa Marso 2021

mga stakeholders at pangunahing kliyente ng
KWF; mga opisyal at kawani ng KWF;
pangkalahatang publiko

Isasagawa sa Nobyembre 2020

4

KWF Pagpaplano 2021
at Ebalwasyon
ng FY 2020

4

Pagbuo at paglalathala
ng KWF Taunang Ulat
2019

1

Pagbuo ng ikalawang
Mga guro at mag-aaral ng MTB Ilokano; mga
edisyon ng KWF Manwal guro at mag-aaral na may interes sa Ilokano;
iti Naurnos a
pangkalahatang publiko
Panagsurat iti Ilokano

Mga ahensiyang sumusubaybay sa mga gawain Isinagawa; inilabas bilang digital copy
ng KWF at may interes sa isyung pangwika;
mga estudyante, mga guro,at iba pang
akademikong indibidwal; at mga may interes sa
wika at kultura
Isinasagawa

Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi
4
4

Direkta: mga opisyal at kawani ng KWF; hindi
Isinagawa noong Marso 2020
direkta: mga stakeholders ng KWF at
pangkalahatang publikoa
Ikinansela dahil sa community
Pamamahagi ng mga aklat Pambayan o pampublikong aklatan sa iba’t
ibang panig ng bansa; pangkalahatang publiko; quarantine
ng bayan
mga ahensiya ng pamahalaan
Annual Physical Exam
2020

