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2018 PANSAITGAY ITA TAGISAN ITG TALE1YTO SA FILIPINO

Para Sa: Pangalawang Lingkod ng Tagapamalihala ng mga Paaralal
Pinuno ng CID at SGOD
Tagamasid Pansangay ng Asignaturang Filipino
Pinuno ng mga Pampubliko at Pampribadong Paaralal
Mga Paaralang Elementarya at Sekundarya
Mga Guro sa Asignaturalg Filipino
Sangay ng Tangub

1. Ang Dibisyon ng Tangub ay may nalatakdang Pansangay na Tagisan ng Talento
sa Ffipino sa darating na ika - 12 ng Oktubre 2018 sa Bulwagan ng Kapulungan ng
Dibisyon at Paaralang Sentral ng Tangub, Lunsod ng Tangub.
2, Ito ay kaugnay sa Panrehiyong Paligsahal na isasagawa sa buwan ng Nobyembre
sa taung ito na may mga laJrrning sumusunod:

a. Patuloy na maitaguyod ang paligsahang lilinang sa kakayahal ng mga mag -
aaral patungo sa paglrapata.as ng antas ng kalidad ng wikang Filipino;

b. Malinang ang kakayahan ng mga mag - aaral sa wastong ispeling ng mga
salita na sumusunod sa bagong ortograpivarrg pamba.nsa: at

c. Mapapalaganap ang mga napapanahong kaalaman sa wikalg Filipino.
3. Ang paligsahan ay may mga kategoryalg sumusunod:

a. lispel Mo (batay sa Komisyon ng Wikang Filipino, Ortograpiyang Pambansa at
Diksivonarvong Filipino

b. Madulang Pagkuku wento
c. Sulat Bigkas ng Tula (SulKas Tula)
d. Dagliang Talumpati
e. Interpretatibong Pagbasa

4. Ang tatlong ma-ngungunang kalahok sa bawat kategorya sa gagalaping
pandistritong kompetisyon sa elementarya ay silang maglalaban - labarr pa.ra sa pallsangay
na tagisan samantalalg ang mga partisipalte sa sekundarJra ay diritsong lalahok sa
paligsahang pansangay
5. Ang mga Panuntunan at Pafirantaya! para sa nabanggit na patimpalak ay
makikita at mababasa sa Enldost'ur Bilane 1.
6. Buong porsentong partisipasyon ang inaasahan sa lahat ng mga paaralal at
sinumang Punongguro na makikitaan ng pagpapabaya sa hindi pagsa.li sa lahat ng
kategorya ay haharap sa opisina ng Tagapamalihala ng Sangay upang magbigay ng angkop
at balidong paliwalag.
7. Inaasahal ang malawakan at dagliang
Memorandum sa kinauukulal.

p agpapalaganap sa

Tagapamanihala

JGV/rpd/09- 10-18

IEMORANDI'M PANSANGAY
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EnklosJrur Bilang 1.

1. Ispel Mo - I mag - aaral sa ika - 6 na baitang

Krayterya 3a Paghatol
1. Ang komite ang maghanda ng mga salitalg gagamitin sa paligsahal
2. Babasahin ng Ispeling Maste! ang pangulrgusap na kinapapaloobar ng salitang

baybayi.. Pagkatapos ng parga.lawang pagbasa, ibibigay ang hudyat upang
simulant ang pagsuLat ng mga kalahok

3. Ang puntos at bilang ,.1g ajrtem na baybayin ay gaya ng sumusunod:
Madali - 10 aytem x 2 puntos = 20 puntos
Katamtaman - 10 aytem x 3 puntos = 30 puntos
Mahirap - 10 aytem x 5 puntos = 50 puntos

Kabuoal 1O0 puntos
4, Ang mga mag - aaral ay tribigrar ng 7 segundo upa.ng maisulat ang

kanyarrg sagot
5. Ang magkakamit ng pinakamataas na puntos arrg tatanghaling kampeon

ng Iispel DIo na opisya.l na lalahok sa Palrehiyong patimpalal na na1<a
iskedy'ul sa darating na ika - 16 ng Nobyembre, 2018 sa galap rra ika - 9
ng umaga sa ikaflong palapag ng Panrehiyong Tanggapal ng DepEd - X,
Zone I, Upper Balulalg, Lunsod ng C ng Cagayan de Oro City

2. Madulang Pagkukuwerrto - 4 na mga kalahok na binubuo ng tig - iisang mag - aaral
mula sa Baitang 4, 5,6 at 1 graded SPED (Visually Impaired) na may edad 15
pababa sa taon ng pa-ligsahan

Patnubay sa Xalahok
1. Isang kuwento ang bibigran ng interpi'etasyon batay sa ibibigay ng mga hurado sa

takdang araw ng paligsahan
2. Bibiryan ng 10 minuto ang bawat kalahok upang pag - aralan ang kuwentong

bibiryal ng interpretasyon
3. Malaya ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod - sunod ng kuwento
4. Haba.ng nagtatanghal ang unalg kalahok, pag - aaralan narnan ng susunod na

Kalahok ang kuwento na tatagal din ng 10 dinuto, susundin ang paraang ito
haaggang sa pinakahuling kalahok

5. Lahat ng kalahok ay mamalagi sa isalg malaking siId na ltindi aarirtuing ai.g
pagtatanghal ng iba pang kalahok, samantalang ang lasunod na kalahok ay
mamalagi naman sa iba pang silid upang pag - aralan ang kuwento

6. Ang pagtatanghal ay hindi lalampas salo minuto kasarna ang pagpasok at
paglabas

7, Walang anumang props o kagaraitan, musika at instrumento na dadalhin at
gagamitin

8. Iikot ang interpretasyon sa kuwento laEang
Bataya! !g Kapasyahar

Interpretasyon - 409lo
Pagpapalutang ng diwa zOYo
Pagbibigay diin sa damdamin 2Oo/"

H1l<ayat - 2oo/o
Dating sa madla 5o/"
Pagbibigay buhay sa tauhan 5o/o
Tindig sYo
Kumpas/ Kilos 5o/o

Bigkas - 2O/"
Matatas at maliwarrag 7@/o
May pagbubukod bukod ng mga salita 5y"

Tinig - 10%
La-kas 5"1,
Taginting 5o/"

Kaalgkupan ng diwa at damdamin 1O7o

Kabuuan lOOo/"
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May wastong diin at i{rtonasyon 5"/o

3. Sulat Brgkas rg Tula lSulKas Tula) - l mag-aara1 saika-6 na baitang

Pataubay sa Nalatok
1. Ang tularg isusulat ay naayon sa tema ra ibibigay ng hurado sa araw ng patimpalak; 4 na

satnong na biaubuo ng 4 na taludtod na may tugma
2. Ang opisyal na gagamiting papel ay magmumula sa tagapag - organisa
3. Ang mga ka]ahok ay bibiryan ng 1 oras na pagsusulat at 30 Einutong pag eensayo
4. Ang lahat ng papel ay lilikumin ng tagapagdaloy at sisimular na alg paligsahan
5. Ang lahat na kalahok ay mamarralagi sa isang malaking siJid na hindi naririning ang

pagtatanghal
6. Ang bawat kalahok ay bibiryal ng 5 minuto sa pagbigkas ng tula kasa.ma ang pagpasok at

paglabas mula sa entablado gamit ang tulang sinulat na ibibigay muli ng tagapagdatoy
7. AIrg kalahok ay magsusuot ng kasuotang Pilipino

Batayau Dg KaparyEhatr
Pagsulat - 5O9/o

InterpretasJron ng Tula
Kaugnaya.n sa paksa 25Yo
Organisasyon ng diwa 15o/o

Mekaniks 10
{4 na saknong na may 4 na taludtod na may tugm4

Pagbasa - 507o
Hikayat

Dating sa madla 5o/o

Kilos/galaw/kumpas lOYo
Ekspresyon ng mukha \Oo/o

Tinig at Bigkas
Lakas/ Diin/Taginting loo/"
Matatas at maliwanag 1,Oo/o

Wastong pagbubukod ng salita 5o/o

Kabuuaa IOOYI

4. Daglialg Talunpatl - 1 mag - aaral mula sa ika - 11 o ika t2 na baitarlg

Patlrbay sa llalahok
1. Ang paksa na manggagaling sa tagapag - orgarrisa ay ibibigay sa takdang oras
2. Siya ay bibigtan lamang ng 3 minuto sa paghahanda hinggil sa paksang napili habang

oagtatalumpati ang sinusundang kalairok
3 . Ang talumpati ay aabol \g 2 hanggalg 3 minuto lamang
4. May kabawasang puntos sa kabuuaag iskor na labis o kulalg sa itinakdaag oras ng

Pagtatalumpati
1 - 30 segundo - .5 puntos
31-60 segundo - l punto
61 segundo - pataas 2 - puntos

5. Itataas ang banderang berde bilang hudyat ng pagsisiarula, banderang dilaw bilang hudyat sa
nalalabing 30 segundo at banderang pula na tapos na ang itinakdang oras

6. Corporate attire ang ifraasahaIrg kasuotan
Batayas ng Kapasyaha[

Interpretasyon - 357o
Kaugnay sa paksa 2Oo/"
Pagbibigay diin sadamdamin lSYo

Hikayat - 25o/o
Dating sa madla s%o

Kakanyahang pantanghalan 5o/"
I(los, galaw, kumpas loo/"
Ekspresyon ng mukha sYo
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Tinig

Lakas 5%

Taginting 5%

Kaangkupan ng diwa at damdamin LO%
Bigkas - 20%

Matatas at maliwanag 10%
Wastong pagbubukod ng salita 5%
Diin/tndayog S%

Kabuuan 100%

5. Irterpretatibong Pagbasa - tig * iisang mag - aaral galing sa baitarg 2,g,9,10
(4 na kalahok)

(Pagbibigay lnterpretasyon sa Wastong Pagbasa ng Talumpati, Monologo, Deklamasyon,
lsahan at Sabayang Pagbasa ngTula)

Pa,trubay sa Kal.hok
r Ang piyesa ay ibibigay sa araw ng paligsahan
r Isang pryesa lama-ng ang gagamitin para sa pagbibigay interpretasyon ng bawat kalahok
. Bitliryan ng sa:npung (1O) minuto arrg bawat kalahok upang pag - aralan ang piyesang

bibi$ran ng interpretasyon
. Malaya ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod - sunod ng binasang piyesa
. Haba-ng nagtataaghal ang unang kalahok, pag - aaralarl naman ng susunod na kalahok

ar1g piyesa na tatagal din ng sampung rEinuto; susundin ang paraang ito hanggang sa
huling kalahok

r Lahat ng kalahok ay maraa-oealagi sa isalg uralaking silid na hindi naririning arg
pagtatanghal ng iba pang kalahok sa-rnantalarg ang kasunod na kalahok ay mamamalagi
narnan sa isa pang silid upang pag - aralal ang piyesang babasahin

. Dapat na ang interpretasyon ay nakaangkop sa gerueng nakasutat sa piyesa

. Arrg kasuotan ng mga kalahok ay pantalong maong at putting t - shirt

. Ang pagtatanghal ay hindi lalampas sa samfung minuto kasama na ang pagpasok at
paglabas ng mga kalahok

. Walang anumang "props' o kagamitan, musika at instrumento na dadalhin at gagamitin
ang mga kalahok

. Iikot arrg interpretasyon sa piyesa laraang at walang adlib

Batayaa l1g Xapasyaharl
Interpretasyon - 4OYo

Pagpapalutang ng diwa 2O"/o
Pagbibigay diin sa damdamin 2O/"

Hikayar - 2Oo/o

Pang - akit sa madla syo
Pagbibigay buhay sa tauhan syo
Tindig 5o/"
Kumpas/Kilos s%o

Bigkas - 2o9lo
Matatas at maliwaflag looh
May pagbubukod - bukod ng mga salita So/"
May wastong diin at intonasyon syo

?inig - 1O%
Lal<as 5ol'
Taginting 57o

Kaangkupan ng diwa at dalrtdarnin - 1o9lo
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