
Repubhc of the Philippines

DepartmentofEducation
Region VH, Central VIsayas

DIVISION 0F CEBU PROVINCH
Sudlon. Lahur` Cebu City

.`!..;...I.a

JUNE 27, 2018
D]VIS]ON MEMOFIANDUM
No.    4`21         ,s.2018

DIVISION ARALING PANLIPUNAN (AP) CONFERENCE WORKSHOP

To:     Assistant superintendents
Education Sup ervisors/Coordinators
Disl:riot Supervise rs/O]Cs
Elementary and Secondary School lleads

1.        This offiee announces the conduct of the Division AP conference workshop for Elementay on July 03, 2018 at Molave I, and for
Secondary on July 05, 2018 at Pavillon both jn DepED Ecotech Center, Sudlon, Lahug, Cebu, City from 8:00 am. to 5:cO p.in.

2.        Objectivestor this conference`rorkshap are as follows:
a.togatherassessmentresult/quarferlympsOfAPsubjectpersGhoolfoTschoolyear2017-2018;
b.  to finalke and submit the survey questionnaire for AP 10 critical content;
c.   to present, discuss, and share feedback Of the develop curriculum implementation matrix;.
d.  to discuss program of activities, updates, and incoming qBuwan ng Kasaysayan" celebration; and
e.  to create Teachers Instructional Plan rrlp) on AP Subject for school year 2018-2019 based on the NAT and quarferiy mps
submitted,

3.        Relative to this, key persons forAraling panlipunan in every secondary schools, Distrfet AP specialists in the Elementary. ancl
Officers Of the Division Of Cebu Province Association Of AP Advisers Group for both Elemenfary and Secondary are erfeined
to partieipate in this conference workshop.

4`       Teacher paticjpants must bring theAP ±exthook used of the year level taught.

5.        Furthermore Teacher presenter of the curriculum lmplementatfon Matrix(CIM) are required to attend fortheir presentation.

(Concern Teacher Presenter please see annex A).

6.      AP 10 Teachers are encourage to ansuertheAP 10 survey questionnaire (Annex B) and submit the same before or on July 05,
2018 to Mrs. Rosemary N. 0liverio or email at roseoliv2005 ahoo.com

7.       Reg`istratbn fee of six Hundred pesos (Php 600.00) shall be collected per partieipants. Traveling, per diem, and other incidental
and related expenses incurred in connection with the participants' attendance to the said activity shall be chargeable against Local
School MO0EJ SEE/ PTA Funds, subject to its avallabjlity and the usual accounting and auditing lutes and regulatons. Travelling and
other incidental expenses Of the Division representatives to the Corference shall be chargeable agairist Division lnsET Funds.

8.        This Memorandum serves as Travel Authority of the partieipants.

RHEA A ANGTUD, Ed. D., CESO VI
Division Supeiintendenan

one Nirnha:
Scl\oots Division Superiiitendent:
Asst. Schools IHvi§ion Superintendut:
AccountingSection:
msbusing Section:
Admin/Legal:

(032) 255i;405
(03'2) 414-7457
(082) 254-2632
{032) 2554roi
(032) 253-7847

Websife : ww`hr.depedcebuprovinee.com
E-indl did : depedcebt]province©rahoo.com
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ANNEXA

Names of Teacher Presenter:

A. ELEMENTARY

1. ARITAS QUINANOLA

2. EVA M. WASAWAS

3. LECENIA FORMENTO

4. FE L.  DURA

.  5. RICHARD INOC

6. MARNELLI ANCAIAS

8. SECONDARY
`

7. TITA CENIZA

8. JOSEPH JUDAYA

9. ARLIE FERNANDEZ

10. JOCELYN  a. ALARDE

-MALABUYOC

-PINAMUNGAHAN 2

-DUIVIANJUG  1

-TUBURAN 1

•TABOGON

-TABOGON

-TUBURAN 1

-CONSOLACI0N

-SAMBOAN

-SAM REMEGlo 1



ANNEX 8

Survey-Questionnaire

Teacher's  Name  :  (Optional)

Name of School:

Age: -Sex: -

Typeofschool:   BigE         MediumE        SmallH

Instructions:  Please answer diligently the following  questions below in  order

to come  up  with  a  reliable  data  in Araling  Panlipunan  10.

1.  Please give the needed  data  relative to your profile as teacher in

Araling  Panlipunanl0.

Area  of specialization: Years  in  Service

Highest Educational Attainment:

Related  Seminars/Trainings Attended  in AP10:

2.   Below  are the  Learning  Competencies  in  Araling  Panlipunan  10,  which

competencies in every quarter that you think critical/difficult to teach?

Check the appropriate box before each number that indicates the

particular Learning Competency.

UNANG MARKAHAN  -Mga lsyung  Pangkapaligiran at Pang-ekonomiya

I       1.    Naatalakayang  katuturan nglipunan atang mga bumubuo rito

I      2.    Nasusuriang istrukturang panlipunan atang mga elemento nito

I       3.    Nasusuriangkultura bilang mahalagangbahagi ng pagaaral  ng lipunan
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I      4.    Naipaliliwanag  ang  pagkakaiba  at  pagkakatulad  ng  mga  isyung  personal  at  isyung

panlipunan

I      5.    Nasusuri ang bahagi  ng bawat isa sa pagtugon sa  mga  isyu  at  hamong panlipunang

kinahaharap sa kasalukuyan

I     6.    Natatalakay ang kasalukuyang kalagayang pangkapallglran ng pIIIpirias

I    7.    Nasusuriang epekto ng mga suliraning pangkapaligiran

I    8,    Natatalakay ang mga progi.ama  at pagkllos ng lba't ibang sektor upang pangalagaan

ang kapallglran

I     9.    Natataya angkalagayang pangkapallglran ng pmpinas bataysa epektoat pagtugon sa

mga  hamong pangkapaligiran

I     10.Naipaliliwanag  ang   katangian   ng  top-down   approach   sa   pagharap   sa   suliraning

pangkapaliglran

I     11.Nasusurl  ang  pagkakalba   ng  top-down   at  bottom   up  approach  sa   pagharap  sa

sullranlng pangkapallglran

1]     12.Nakabubuo   ng   konklusyon   sa   angkop   na   approach   sa   pagharap   sa   sullranlng

pangkapaligiran

I    13.Nauunawaan ang mga konsepto na may kaugnayan sa pagsasagawa ng CBDRRM Plan

I    14.Nalpalillwanag ang mga hakbangsa pagsasagawa  ng CBDRRM Plan

I    15.Natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin Sa harap ng panganib na dulot ng

mga suliraning pangkapaligiran

I    16.Nalsasagawa ang mga hakbangngcBDRRM plan

I    17.Napahahalagahan  ang pagkakaroon  ng disiplina  at kooperasyon sa  pagharap sa  mga

panganlb na dulot r[g mga suliranlng pangkapallglran

I    18.Nasusurl   arig   kahalagahan    ng   Communlty-Based    Dlsaster   Rlsk   Reductlon    and

Management Approach sa pagtugcm sa mga  hamon at suliraning pangkapaligiran
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ll{ALAWANG MARl(AHAN  - Mga lsyung Politikal at Pangkapayapaan

H1.    Nasusuri   ang   konsepto   at   dimensyon   ng   globalisasyon   bilang   isa   sa   mga   isyung

panlipunan

H2.    Naiuugnay  ang  iba't  ibang  perspektibo  at  pananaw  ng globalisasyon  bilang suliraning

panlipunan

I 3.    Nasusiiri ang implikasyon ng anyo ng globalisasyon sa lipunan

H4.   Napahahalagahan ang ibat ibangtugon sa pagharap sa epekto ng globalisasyon

I 5.    Naipaliliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng ibat ibang suliranin sa pagBawa

I 6.   Natataya ang lmplikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa sa pamumuhay at sa pagr

unlad ng ekonomiya ng bansa

I 7.   Nakabubuo ng mga mungkahi upang malutas ang ibat ibang suliranin sa paggawa

[] 8.    Naipapaliwanag ang konsepto at dahilan  ng migrasyon dulot ng globalisasyon

I  9.    Naipaliliwanag  arig  epekto   ng  migrasyon   sa   aspektong  panlipunan,   pampolitika  at

pangkabuhayan

Ilo.Nakakabuongangkopnahakbangsapagtugonngmgasuliraningdulotngmigrasyon

IKATLONG MARKAHAN  - Mga lsyu sa Karapang Pantao at Gender

I 1.    Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa  mga isyung

panlipunan

I 2.    Nasusuri ang mga uri ng kasarian ( gender) at Sex

I 3 .   Natatalakay ang gender roles sa Pilipinas sa iba't ibang panahon

I 4.    Natataya ang gender roles sa Pilipinas sa iba't ibang panahon

H5.    Nasusuri ang gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig

I 6.    Natutukoy ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT ( Lesbian , Gay , Bi -

sexual , Transgender

H7.    Nasusuri ang karahasan sa kababaihan, kalalakihan at LGBT



I 8.    Nasusuri angtiigon ng pandaigdigang samahan sa karahasan at diskriminasyon

I 9.    Napahahalagahan angtugon ng pandalgdlgang samahan sa karahasan at

diskriminasyon

I 10.Napahahalagahan ang tugon  ng pamahalaang Plllplnas sa  mga   isyu ng karahasan at

dlskrimlnasyon

Hll,Nakagagawangmallkhalnghakbangnanagsusulongngpagtariggapatpaggalangsa

kasarian  na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ngtao bilang kesapi ng pamayanan

lKAAPAT   NA   MARRAHAN      -   Mga   lsyung   Pang-Edukasyon   at   Pansibil(a   at

Pagkamamamayan (Civlcs and Citizenship)

H1.    Naipaliliwanag ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan

na nakikllahok sa  mga gawaln at usaplng pansibiko

H2.    Nasusurj ang mga pagbabago sa konsepto ng pagkamamamayan

E3.    Napahahalagahan ang papel ng lsang mamamayan para sa pagbabagong

panlipunan

H4.    Natatalakay   ang   pagkabuo    ng    mga    karapatang   pantao    batay   sa    Universal

Declaration of Human  Rights at Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas

]5.    Nasusuri ang bahagingginagampanan ng mga karapatang pantao upang matugiinan

ang iba't ibang isyu at hamong panlipunan

]6.    Napahahalagahan angaktlbong paklkllahok ng mamamayan bataysa kanllang taglay

na mga karapatang pantao

E7,    Natatalakay  ang  mga   epekto  ng  pakjkilahok  ng   mamamayan  sa   mga  gawaing

pansibiko sa kabuhayan, politika, at lipunan

H8.    Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pamamahala ng isang komunidad

H9,   Nasusuri ang mga elemento ng isang mabutlng pamahalaan
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3.  In   a   scale  of  1-4,   please  check  your  level   of  readiness  in  teaching

learning  competencies  in  AP10.

Learning Competencies

Not Less Ready(3) Very
Ready Ready Ready

(1) (2) (4)

Unang  Markahan

1.Naatalakay ang  katuturan ng lipunan at

ang mga bumubuo rito

2.Nasusuri ang istrukturang panlipunan at

ang mga elemento nito

3.Nasusuri ang kultura bilang mahalagang

bahagi ng pagaaral ng lipunan

4.Naipaliliwanag       ang       pagkakaiba        at

pagkakatulad   ng   mga   isyung   personal   at

isyung panlipunan

5,Nasusuri ang bahagi ng bawat isa sa

pagtugon sa mga isyu at hamong

panlipLinang kinahaharap sa  kasalukuyan

6.Natatalakay ang kasalukuyang

kalagayang pangkapaligiran ng  Pilipinas

7.Nasusuri ang epekto ng mga suliraning

pangkapaligiran

8.Natatalakay     ang     mga     programa     at

pagkilos     ng    iba't    ibang    sektor    upang

pangalagaan ang kapaligiran

9.Natataya ang kalagayang pangkapaligiran

ng Pilipinas batay sa epekto at pagtugon sa

mga hamong pangkapaligiran
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10.Naipaliliwanag ang katangian  ng top-

down approach sa pagharap sa sullraning

pangkapallglran

11.Nasusuri ang pagkakaiba ng top-down at

bottom    up    approach    sa    pagharap    sa

sullranlng pangkepallgrran

12.Nakabubuo ng konklusyon sa angkop na

approach sa pagharap sa suljranjng

pangkapaligiran

13.Nauunawaan ang mga konsepto na may

kaugnayan sa pagsasagawa ng CBDRRM

Fllan

14.Naipal"iwanag ang mga  hakbang sa

pagsasagawa  ng CBDRRM  Plan

15.Natutukoy ang mga paghahandang

nararapat gawin sa harap ng panganib na

dulot ng mga suliraning pangkapaligiran

16.Nalsasagawa ang mga hakbang ng

CBDRRM  Plan

17.Napahahalagahan   ang  pagkakarocin   ng

disipllna   at   kooperasyon   sa   pagharap   sa

mga  panganlb  na  dulot  ng  mga  sullranlng

pangkapallglran

18.Nasusuri ang kahalagahan ng

Commuiilty-Based Dlsaster R]sk Reductlon

and Management Approach sa pagtugon

sa mga hamon at sullranlng

pangkapaliglran
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Ikalawang  Markahan

1.Nasusurj ang konsepto at dimensyon ng

globalisasyon bilang isa sa mga isyung

panlipunan

2.Naiuugnay ang iba't ibang  perspektibo at

pananaw ng globalisasyon  bilang suliraning

panlipunan

3.Nasusuri   ang   implikasyon   ng   anyo   ng

globalisasyon sa  lipunan

4.Napahahalagahan ang ibat ibang tugon

sa pagharap sa epekto ng globalisasyon

5.Naipaliliwanag     ang     mga     dahilan     ng

pagkakaroon    ng   ibat   ibang   suliranin   sa

Pa88awa

6.Natataya  ang  implikasyon  ng  iba't  ibang

suliranin  sa  paggawa  sa  pamumuhay  at  sa

pag-unlad ng ekonomiya  ng bansa

7.Nakabubuo    ng    mga    mungkahl    upang

malutas ang ibat ibang suliranin sa paggawa

8.Naipapaliwanag  ang  konsepto  at  dahilan

ng migrasyon dulot ng globalisasyon

9.Naipaljliwanag  ang  epekto  ng  migrasyon

sa   aspektong   panlipunan,   pampoljtika   at

pangkabuhayan

10.Nakakabuo   ng  angkop  na   hakbang  sa

pagtugon    ng    mga    suliraning    dulot    ng

migrasyon
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Ikatlong  Markahan

1.Nasusuri  ang  konsepto  at  dimensyon  ng

globalisasyon    bilang    isa    sa    mga    isyung

panlipunan

2,Nasusuri    ang    mga    uri    ng    kasarian    (

gender) at sex

3.Natata]akay ang gencler  roles  sa  Plllplnas

sa iba't ibang panahon

4,Natataya  ang gender  roles sa  Pmplnas sa

iba't ibang panahon

5.Nasusurl  ang  gender  roles  sa  lba't  ibang

bahagl ng dalgdig

6.Nal:utukoy       ang       dlskrlmlnasyon       sa

kababajhan,  kalalakJhan  at  LGBT (  Lesblan  ,

Gay , 81 -sexual , Transgender

7.Nasusuri   ang   karahasan   sa   kababaihan,

kalalakihan  at LGBT

8.Nasusuri   ang   tugon    ng   pandaigdigang

samahan sa karahasan at diskriminasyon

9.Napahahalagahan        ang        tugon        ng

pandaigdigang   samahan   sa   karahasan   at

diskrlmlnasyon

10.Napahahalagahan       ang       tugon       ng

pamahalaang   Pilipinas   sa    mga       isyu   ng

karahasan at diskrimjnasyon

11.Nakagagawa ng malikhaing hakbang na

nagsusulong ng pagtanggap at paggalang

sa kasarian na nagtataguyod ng

pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi

ng pamayanan
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Ikaapat  na  Markahan1Na'1'1'

.      Ipa  I  iwanagangmgakatangianna

dapat taglayin  ng isang aktjbong

mamamayan na nakikilahok sa mga gawain

at usaping pansibiko2.Nasusuriangmgapagbabago sa

konsepto ng pagkamamamayan3.Napahahalagahanangpapelng isang

mamamayan para sa pagbabagong

panlipunan4.Natatalakay     ang     pagkabuo     ng     mga

karapatang    pantao    batay    sa    Universal

Declaration   of  Human   Rights   at  Saligang

Batas ng 1987 ng Pilipinas5.Nasusuriangbahagingginagampanan ng

mga karapatang pantao upang matugiinan

ang iba't ibang jsyu at hamong panljpunan6.Napahahalagahanangaktibong

pakikilahok ng mamamayan batay sa

kanilang taglay na  mga karapatang pantao7.Natatalakayarigmgaepektong

pakikilahok     ng      mamamayan      sa      mga

gawaing  pansibiko  sa  kabuhayan,  politika,

at lipunan8.Napahahalagahan ang papel ng

mamamayan sa pamamahala ng jsang

komunidad9.Nasusurj ang mga elemento ng isang

mabuting pamahalaan
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4.  In a scale of 1-4, please check your level of difficulty in teaching learning

competencies  irT AP10.

Leaming  Competencies1.Naatalakayangkatuturannglipunan at

Not Less Dlfflcult(3) Vle..,y
Dlfficult Dlfflcult Dlflcult

(1) (2) (4)

(

ang mga bumubuo rito2.Nasusuriangistrukturang panlipunan at

ang mga element:o nito3.Nasusurlangkulturabllang mahalagang

I

bahagl ng pagaaral ng llpunan4.Nalpallliwanagangpagkakalba       at

pagkakatulad   ng  mga   isyung  personal   at

isyung panllpunan

5.Nasusuri ang bahagi ng bawat lsa sa

pagtugon sa mga isyu at hamong

panlipunang kinahaharap sa kasalukuyan

6.Natatalakay ang kasalukuyang

kalagayang pangkapallglran ng PIIIpinas

7.Nasusuri ang epekto ng mga suliraning

pangkapaligiran

8.Natatalakay     ang     mga     programa     at

pagkllos     ng     lba't    lbang    sektor    upang

pangalagaan ang kapallglran

9.Natataya ang kalagayang pangkapaligiran

rig PHiplnas batay sa epekto at pagtugon sa

mga hamong pangkapaljglran
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10.Naipaliliwanag ang katangian ng top-

down approach sa pagharap sa suliraning

pangkapaligiran

11.Nasusurl ang pagkakaiba ng top-down at

botl:om    up    approach    sa     pagharap    sa

suliraning pangkapaligiran

12.Nakabubuo ng konklusyon sa angkop na

approach sa  pagharap sa suliraning

pangkapaligiran

13.Nauunawaan ang mga konsepto na may

kaugnayan sa pagsasagawa ng CBDRRM

Plan

14.Naipaliliwanag ang mga hakbang sa

pagsasagawa  ng CBDRRM  Plan

15.Natutukoy ang mga paghahandang

nararapat gawin sa harap ng panganib na

dulot ng mga suliraning pangkapaligiran

16.Naisasagawa ang mga hakbang ng

CBDRRM  plan

17.Napahahalagahan  ang  pagkakaroon  ng

disiplina   at   kooperasyon   sa   pagharap   sa

mga  panganib  na  dulot  ng  mga  suliraning

pangkapaligiran

18.Nasusuri ang kahalagahan ng

Community-Based Disaster Risk Reduction

and Management Approach sa pagtugon

sa mga  hamon at suliraning

pangkapaligiran
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Ikalawang  Markahan

1.Nasusuri ang konsepto at climensyon ng

globalisasyon bilang isa sa mga  isyung

panlipunan

2.Naluugnay ang lba't ibang perspektibo  at

pananaw ng globalisasyon  bilang suliraning

panlipunan

3.Nasusuri   ang   implikasyon   ng   anyo   ng

globallsasyon sa  llpunan

4.Napahahalagahan ang lbat lbang tlJgon

sa pagharap sa epekto ng globalisasyon

5,Nalpallllwanag     ang     mga     dahllan     ng

pagkakaroon    ng   lbat   lbang   suliranln   sa

Pa88awa

6.Natataya  ang  lmpllkasyon  ng  lba't  lbang

sullranln  sa  paggawa  sa  pamumuhay  at sa

pag-unlad  ng ekonomjya ng bansa

7.Nakabubuo    ng    mga    murigkahi    upang

malutas ang ibat ibang suliranin sa paggawa

8.Naipapaliwanag  ang  konsepto  at  dahilan

ng mlgrasyon dulot ng globalisasyon

9.Naipaliliwanag  ang  epekto  ng  migrasyon

sa   aspektong   panllpunan,   pampolitlka   at

pangkabuhayan10.Nakakabuong  angkop   na   hal(bang  Sa

pagtugon    ng    mga    suliraning    dulot    ng

migrasyon
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Ikatlong  Markahan

1.Nasusuri  ang  konsepto  at  dimensyon  ng

glcibalisasyon    bilang    isa    sa    mga    isyung

panlipunan

2.Nasusurl    ang    mga    urj    ng    kasarian    (

1 ) j )

gender) at sex

3.Natatalakay ang gender roles sa  Pilipjnas

)

sa iba't ibang panahon

4,Natataya ang gender roles sa  Pilipinas  sa

iba't ibang panahon

5.Nasusuri  ang  gender  roles  sa  lba't  ibang

bahagi ng daigdig

6.Natutukoy       ang       diskriminasyon       sa

kababajhan,  kalalakihan  at  LGBT (  Lesbian ,

Gay , Bi -sexual , Transgender

7.Nasusuri   ang   karahasan   sa   kababaihan,

kalalakjhan  at LGBT

8.Nasusuri   ang   tugon    ng   pandaigdigang

samahan sa karahasan at diskriminasyon

9.Napahahalagahan        ang        tugon        ng

pandaigdjgang   samahan   sa   karahasan   at

diskriminasyon

10.Napahahalagahan       ang       tugon       ng11pamahalaang   Pilipinas   sa    mga       isyu   ng

karahasan at diskriminasyon

11.Nakagagawa ng malikhaing hakbang na

nagsusulong ng pagtanggap at paggalang

sa kasarjan ria nagtataguyod ng

pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi

ng pamayanan
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Ikaapat  na  Markahan1N.I.11

.    aipa  I iwanag ang mga I(atangian na I I
dapat taglayin  ng jsang aktibong

mamamayan na nakikilahok sa  mga gawain

at usaping pansjbiko2.Nasusuriangmgapagbabago sa

) ( i
jkonseptongpagkemamamayan3.Napahahalagahanangpapelngisang 11mamamayan para sa pagbabagong

panlipunan4.Natatalakay     ang     pagkabuo     ng     mga

karapatang    pantao    batay    sa    Universal

Declaration   of  Human   Rights   at   Saligang

Batas ng 1987 ng Pilipinas5,Nasusuriangbahagingginagampanan ng

mga karapatang pantao upang matugunan

ang lba't lbang lsyu at hamong panllpunan6.Napahahalagahanangaktlbong

paklkllahok ng mamamayan batay sa

kanilang taglay na mga karapatang pantao7.Natatalakayangmgaepektong

paklkilahok     ng      mamamayan     sa      mga

gawaing  panslblko  sa  kabuhayan,  polltlka,

at l'punan8.Napahahalagahan ang papel rig

mamamayan sa pamamahala ng lsang

komunldad9.Nasusuriang mga elemento ng isang

( I )

mabutlng pamahalaan
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A. 7:00-8:00 AM

8. 8:00-8:20 AM

1. PRAYER

2. NATIONAL ANTHEM

3. SuGBO
•      4.WELCOMEREMARK

Republic of the  Philippines

Department of Education
Region Vll, Central Visayas

DIVISION OF CEBU PROVINCE
Sudlon, Lahug, Cebu City

PROGRAM  OF ACTIVITIES
(Elementary)

•REGISTRATloN

-OPENING PROGRAM

-VIDEO

- VIDEO

- VIDEO

- MA. GLYN SUMAGANG

Pres. AP Advisers Group

(Elementary)

5. PRESENTATION 0F PARTICIPANTS   -ABEGAIL VILLAMOR

VP AP Group of Advisei.s

6. ENERGIZER

C. 8:20-12:00

D.12:00-1:00

E. 1:00-2:30

F. 2:30-5:00

(Elementary)

CONFERENCE PROPER

- Presentation/Discussion of the ff:
•      Curriculum  lmplementatjon Map
•      Ciirriculum lmplementation Matrix

- LUNCH

- Respective Presenter/Year Level

-  ENERGIZER

-Pre§entationofNATResult/QuarterlySchoolMPS-Mrs.R.0liverio

and Drafting of Teachers Instructional plan |TIP)                    EPS-AP

-planning Buwan ng I(asaysayan Activities     -Mrs. R. OIjverio w/OfficersAP Advisers Group

EPS-AP

-HOME SWEET HOME

NOTE:9:30AMand3:00PMar`etheschedulefortheworkingsnack.



A. 7:00-8:00 AM

a. 8:00-8:20 AM

1, PRAYER

2. NATIONAL ANTllEM

3. SUGBO

4. WELCOIVIE REMARK

PROGRAM  OF ACTIVITIES
(SEcONDARY)

-REGISTRATION

-OPENING  PROGRAM

- VIDEO

-VIDEO

- VIDEO

-ARLIE  l=ERNANDEZ

Pres. AP Advisers Group

(Secondary)

5. PRESENTATION OF PARTICIPANTS   -CARINA MARIKIT

MT I -Compostela NHS

(Secondary)
6. ENERGIZER

CONFERENCE PROPER

C, 8:20-9:00

D. 9:00-12:00

E.1Z:00.1:00

F. 1;00-2:30

G. 2:30-5:00

- Finalize AP 10 Survey Questionnaire

- Presentation/Discussion of the ff:
•      Curriculum lmplementation Map
•      Curriculum  lmplementation  Matrix

-LUNCH

- ENERGIZER

-  Mrs. R. 0liverio

EPS.AP
- Respective Presenter/Year Level

- Pre§entatlon of NAT Result / Quarterly School MPS   -Mi.S. R. 0liverio

and Drafting of Teachers Instructional Plan (TIP)

- Planning Buwan ng I(asaysayan Activities

-HOME SWEET HOME

EPS-AP

- Mi.s. R. 0liverro w/Officers AP Advlsers Group

EPS-AP

NOTE: 9:30 AM and 3:00 PM are the schedule for the working snack.


