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Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Sangay ng Camarines Sur
Rehiyon- V
San Jose, Pili, Camarines Sur

Iuly 20, 2016
MEMORANDUM PANSANGAY

Blg. t

b8

s.2016

PANSANGAY PATIMPAT"AK SA PAGDIRIIA'ANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2015
Sa

t.

mga : Tagamasid

Pampurok ( Elementarya at Sekundarya )
Punong Guro
{ Elementarya at Sekundarya}
Pansangay na Samahan ng mga Guro sa Filipino at Mapeh { Elem. Sekundarya }
Mga Guro sa Mapeh at Filipino

Alinsunod sa Memorandum Pangkagawaran Blg.24 s.ZALG at Memorandum Panrehiyon Blg
78,s,20L6 na nagtatakda ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong ito , ang
Pansangay ng Samahan ng mga Guro sa Filipino at Mapeh Elementarya at Sekundarya ay
magsasagawa ng Pansangay na Patimpalak sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa
na magtatampok ng Tagisan ng Talinq lndak ng Kultura, Kwiz sa Komunikasyon sa Wika at
Kulturang Pilipino at mga awiting kundiman sa antas Elementarya at Sekundarya sa Agosto
26,2OL6. Ang lugar na gaganapan ay isusunod na lamang.

2. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Filipino : Wika ng karunungan. Layunin

ng

pagdiriwang na:

a.
b.

Malinang ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaralsa asignaturang Filipino.
Mapaunlad ng mga guro ang angkin husay at dedikasyon sa pagtuturo ng Filipino at
MAPEH.

c. Maipamalas ang kahalagan ng sariling wika at kuttura ng Fitipino.
d. Malinang ang kasanayan at kakayahan ng guro at mag-aaral sa asignaturang Filipino
at Mapeh.
Ang pagdiriwang ay dadaluhan ng mga Tagamasid Pampurok, Koordineytor sa Filipino at
MAPEH, mga opisyal ng samahan ng mga guro, mga gurong kalahok at mag-aaral sa
patimpalak.
Ang pamasahe at iba pang gugugulin ng mga kalahok na may kaugnayan sa pagdiriwang ay
mangagaling sa pondong locaUMOOE o iba pang pondo na sasailalim sa kinagawiang
pagsusuma at pagsusuri.
5.

Kalakip nitg ang Paksa, Panuntunan at iskedyul sa pagsasagawa ng paligsahan.

Dahil ang Agosto 20, zoLG ay sabado ang partisipasyon ng mga gurong kalahok ay
pagkakalooban ng Service Credits alinsunod sa DepEd Order BIg. 53 s. 2003 at
Compensatory Overtime Credits ( COC) ang mga Tagamasid at mga miyembro ng lupon
alinsunod sa paragraph 53 letter of joint circular no.2 of the Civil Service Commission and
the Department of Budget and Management Dated October 4 2004

7.

Hinihiling ang maaga at malawakang

ng Memorandum na ito.

cEsov
nihala

Kalakip ng Memorandum Pansangay Blg.

_s.2016

Panuntunan at Pamantayan sa Tagisan ng Talino

A.

Masinlng na Pagkukuwento
Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral sa Baitang 5 na nanguna sa Pangkongresyunal na

a.

paligsahan.

b.
c.
d.
e.

Ang masining na pagkukwento ay sa loob lamang ng 3-5 minuto.
Ang kwento ay hango sa mga aklat ng kwentong pambata.
Ang kasuotan ng kalahok ay pampaaralang uniporme; walang anumang props sa entablado at
tanging ang p'ryesa lamang ang hawak.

Angpamantayanay:
Pagpili ng kwento

LWo

2s%

Pagsasalita

B.

Pagbibigay ng kahulugan /lnterpretasyon at
Paraan ng pagkukwento-interaktibong pagkukwento
SWo
{ casual,relaxed, conversational )
Personalidad/Kakayahan sa Pagkukwento
15%
Kabuuan
lOWo

Paggawa ngPoster

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Ang kalahok ay narunlpat na mag-aaralsa Baitang 6 (Level-1 )sa Antas Elementarya at Baitang
at 10 { level-l} para sa Junior High School na napiling kakatawan para sa Kongresyunal,
lsang kalahok lamang sa bawat levelat Kongresyunal.
Ang tema ng paggawa ng poster ay ibibigay ng proctor sa araw ng patimpalak.
Hindi pahihintulutan ang pre-drawn sketches.
Ang bawat kalahok ay magdadala ng sariling gamit, % illustration board at
Craypass. Tanging kulay pula, asul, dilaw, itim at puti ang maaaring gamitin.
Maaari rin ang kumbinasyon ng mga kulay na nabanggit.
Ang paghihiram ng gamit sa kapwa kalahok sa oras ng patimpalak ay hindi pinahihintulutan .
Ang paggawa ng poster ay sa loob lamang at hindi lalampas ng 2 oras.
Ang pamantayan ay:
4Mo

Pagkamalikhain

Orihinalidad

25Yo

Kaangkupan sa Paksa

25%

Hikayat ( lmpact

w/o

)

Kabuuan

L08flo

C. PagsulotngSanayasay
a. Ang kalahok ay nararapat ng mag-aaralsa Baitang 11 na nanguna sa

b.
c.

Kongresyunal na paligsahan at siya ring kalahok sa kwiz.
Ang pagsulat ay sa loob lamang ng isang oras.
Ang pagsulat ng sanaysay ay binubuo ng 5 talataan ukol sa isyu o paksa

4
e.

Ang kasuotan ng kalahok ay pampaaralang uniporme.
Ang pamantayan ay:

Na ibibigay ng proctor.

i

Kaangkupan sa paka
Nilalaman ( ideya, organisasyon )
Balarila ( wastong gamit ng mga salita, kayarian ng mga
Pangungusap)
Pagkakasulat

talataan
Wastong palugit
Malinis at Malinaw
5

Cursive/Standard
Kabuuan

20%
3Wo
3OYo

2Wo

5%
5%
5%
5%
1.0tr/o

D.

Kwlz sa Kumunikasyon sa

a.
b.
c.

d.
e.

f.

lllika ot Kukurong Piliplno

Ang Kalahok sa kwiz ay nararapat na mag-aaral sa Baitang 11 na siyang nanguna sa Kongresyunal na
Patimpalak tagisan ng talino at siya ring kalahok sa pagsulat ng sanaysay.
May tatlong kategorya ang tagisan ng talino : 75 Madoltng tonong na may 5 puntos bowot isa ; 7O
Kotamtamsng tanong na mry 1A puntos bowat lsa qt 70 Mahirap na may 15 punas bowot iso. Ang
mga katanungan sa bawat kategorya ay ihahanda ng bawat Kongresyunal.
Ang bawat tanongay sasagutin sa loob ng 20 se6undo.
Ang sagot ng bawat kalahok ay isusulat sa laang sulatan. lpapakita lamang ang sagot matapos
magpahayag ang Quiz Master sa kabatiran ng lahat.
Hindi pahihintulutan ang mga tagapagsanay na magsasagawa ng paglilinaw. Ang mga kalahok ang
nararapat na magsasagawa nito matapos humingi ng pahintulot sa Quiz Master at siya ang
magpapahayag ng paglilinaw sa Lupon ng lnampalan. Ang Lupon ng lnampalan lamang ang may
karapatang magpasya sa anumang paglilinaw na ihahain.
Ang tatlong kalahok na magtatamo ng pinakamataas na puntos ang hihirangin na mga nagwagi sa
kwiz.

E.

MONOLOGO

a.

d.

Ang pagmomologo ay pagbibigkas at pagsasabuhay ng isang karakter, sinasabi ang kanyang nadarama
at mas maramiangt dayalogo kaysa paggalaw, dapat saulado ang piyesa at may background music.
Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral sa Baitang 9 na nanguna sa ginawang Kongresyunal na
paligsahan.
Ang piyesa ay may isang katauhan lamang, maaaring merong kasap at mula sa mga akdang Asyano sa
Panitikan ng Filipino, Baitang 9.
Ang kasuotan at anyo ng kalahok ay maaaring iayon sa napiling karakter, walang anumang props na
bitbit ang kalahok o anumang gamit/bagay na ilalagay sa entablado.
Ang Pamantayan ay;
Katapatan ng Piyesa

AWo

{ malaman, kawili-wili, nagpapayaman ng isipan}
Hikayat

3Wo

( kakanyahang pantanghalan,ekpresyon, kilos/galaw)
Tinig ( lakas,taginting, angkop sa damdamin )
Bigkas ( wasto, malinaw, angkop sa diwa )

ZWo

tWo
1006

Kabuuan

INDA'(NGKULruRA

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral sa Baitang 1-3 para sa
Antas elementarya ( Tikles ) at Baitang 7-10 para sa.lunior High
School {Esperanza } na siyang nagwagi sa ginawang Kongresyunal
na paligsahan.
lsang lahok lamang sa bawat Kongresyunal.
Ang bawat lahok ay binubuo ng walong miyembro. ( 4 na lalaki at 4 na babae )
Ang indak ( sayaw ) ng mga kalahok ay nakatuon at nagpapamalas
ng kulturang Bicol.
Ang musika, kasuotan at props ( kung kinakailangan)ay nagmumula sa mga kalahok.
Ang pagtatanBhalng sayaw ay sa loob lamang ng 5-f minulo lamang.
Ang pamantayan ay

:

Produksyon (pagkamalikhain , koryograp at aspetong kultural)
Pag-indak (precisionlexecution )
Kasuotan ( Kaangkupan )

4OYo

25%
2s%
LO%

Musika
KABUUAN

1007o

v
G. HAN AT RflNANG

KUNDIMAN

Ang kalahok ay nararapat na guro sa Mapeh/Filipino sa elementarya at sa Junior High School na
napiling kakatawan sa bawat Kongresyunal.
lsang lahok lamang sa bawat Kongresyunal. Ang bawat lahok ay binubuo ng 2 guro ( babae at lalaki )
at walang limit sa edad.
Ang bawat kalahok ay malayang makakapili ng aawiting kundiman.
Ang pamantayan ay;

a.
b.
c.

d.

Kalidad ng Tinig
Kakayahang Pantanghalan

4Wo

Tiyempo

25Y"

Piyesang Pangkundiman
Hikayat ( lmpact )

75%
1W6

tWo

Kabuuan

LOW"

MATGTANGTAON

a.
b.
c.

Ang kalahok ay nararapat na guro sa Filipino sa elementarya at junior high school na napiling
kakatawan sa bawat Kongresyunal.
lsang lahok lamang sa bawat Kongresyunal.
Ang bawat kalahok ay inaasahang susulat ng tula na may temang 'Flllptno: lttiko ng

d.

Ang tula ay binubuo ng 12 saknong 4-6 na taludturan bawat saknong na may sukat at

Korunungon'
Na labindalawahing pantig at tugma.
TradisyonaIang pagbigkas ng tula.
Pambansang Kasuotan ang gagamitin ng bawat kalahok.
Ang pamantayan ay:

e.

f.
c.

Nilalaman ng Piyesa

AWo

Kakayahang Pantanghalan

LWo

Tinig
)

25%
75%
LO%

l(abuuan

tw%

Biekas ( Tradisyonal)

Hikayat ( lmpact

Iskedyul ng Paligsahan sa itinalagang Paaralan ng b*wat Kongresyunal
7n

*

Congresslonal Distrtct

R ,AFS- Ragay

Congressional District

Pomukid Hlgh School
San Femondo Dlstrict August 16,2076

*

Congtesslonol Distrtct

It nion Elementory School
Colobango Dlstrict0
Don Servlllano Ploton Memortal
Tlna mbac South Dlstrtct

4rth Congresslonal Dtstrict

Flfih

Cong resslonol

Dlstrct

Nabuo National Hlgh School

August 77,2416

August 18,2016

NHS

August 79,2016

August 20,2076

