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Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon lll
SATTGAY ilG MGA PAARAIA'I NG flUN'A ECUA
Old Capitol Compound, Burgos Avenue Cabanatuan Gty

September 11, 2015
PA'ISAI{GAY NA MEMORAN DUM
130
s.2015

Blg.,

PAIISA'IGAY NA TA6ISAI{ IIG TAU'{O 5A FIUPI'IO SA ETGMEiITARYA 2015

Sa: Mga Tagamasid Pampurok
Punongguro/OlC ng mga paaaralanB Elementarya

1.
2.

Bilang pakikiisa sa diwa ng Buwan ng pagbasa at paghahanda sa panrehiyong paligsahan,
an8 Pansangay na Tagisan ng Talino sa Filipino ay gaganapin sa Guimba East Central School
sa Nobyembre 19, 2015.
Ang paligsahan ay katatampukan ng mga sumusunod:

2.1. Katetorya ng Mag-aaral
a. Pagtula para sa mga Baitang 1, 2 at 3
b. Pagbabaybay para sa Baitang 4
c. Masining na pagkukuwento para sa mga Baitang 5 at

G

2.2. Katesorya np Guro
a. Masining na pagkukuwento

3.

Layunin ng paligsahan na
a. mapasigla ang interes at pagpapahalaga ng mga mag-aaral at guro sa mga panltikang
lokal na kasasalaminan ng sariling kultura;
b. mabigyang pagkakataon ant mta mag_aaral at turo na maipakita ang kanilang
konseptwal na pag-unawa sa paglikha at pagbigkas ng tula, pagbabaybal, pagsutat
ng alamat at pagkukuwento;
c. makilala at mapahalagahan ang mga mag-aaral at guro na may natatanging galing sa
wika at panitikan;

d'

4'

maisakatupa'n sa mga gawaing pampaararan ang konsepto ng kontekstwarisasyon.

An8 Pansangay na Tagisan

nt

Tarino sa erementarya ay nararapat rahukan ng tatrons (3)

Tarisan nr Talino. Kaugnay nito,_phapaluhan ang bawat purok
na magisagarfla ngi
na Tagisan ng Talino upang mapiri ang rarahok sa pansangay
na reber. Maaaring ii.g"*,
paligsahan sa alinmang petsa mula una hanggang
ikalawang linggo ng wobyemlre iOfS. "ng

Ang magwawagi ng unang puwesto sa pansirngay na paligsahan
sa bawat kategorya ay
kakatawan bilang opisaal na lahok sa Rehiyrnal na Tagsan ng Talino
na gaganapin sa
Nobyembre 27,2OL5.
lminumungkahi na ant mga proseso ng mga gawain at
mga pamantayan sa gaganaping
Pampurok na paligsahan ay ibatay sa mga gawain
at pamantayan nt pansantay na

Paligsahan.

7. Kalakip nito ang:

a. Panuntunan at Pamantayan ng Paligsahan - Kalakip Blg. 1
b. Komite sa Pagpaplano at Teknikal - Kalakip Blg. 2
Ang hafagang gugugulin para sa pagkain ng mga hurado, focilitotorc at iba pang mga
kagamitan sa paligsahan ay manggagaling sa Division INSET Funds. Ang sariling probisyon sa
pagkain at transportasyon ng mga dadalo ay manggagaling sa school funds/school MooE na
sasailalim sa tuntunin at patakaran ng pagtutuos at patsusuri'
9. Ang patakaran sa paglahok ay dapat naayon sa 'no-disruption-of-closses policy'na nasasaad
sa DepEd Order. 9, s.2OO5 na may pamagat na lnstituting Measures to lncrcose Time-onTask snd Ensuring Complionce Therewith.

10.

Inaasahan ang mabilisanB pamamahati at diseminasyon ng memorandun na ito

EDNASANTO
Tagapamahala ng mg

Kalaklp:8ayan! nasa$ad

, Ed.D" CESO V

aralangPansaneV.

Kctcldp

t!g. I no Ponlrln'rsy no Mcnrlronerm afe9Oc. mE

Panuntunan at Pamantayan ng Pallgsahan
A. Kategoya ng Mag-aaral
a. PagSula
Ang paligsahan sa pagtula ay lalahukan ng mga nagwagi ng Unang Puwesto sa ginanap
na Pampurok na Tagisan ng Talino. Ang kalahok ay maaaring matmula sa alinmanS Baitan8
1, 2 at 3 na nagwagi ng nasabin8 puwesto.

Panuntunan

1. Ang tulang bibigkasin sa paliSsahan ay orihinal na komposisyon nB mag-aaral o

2.

sinumang miyembro ng pamilya sa paggabay ng mga turo. lto ay bibubuo ng limang (5)
saknong na may lalabindalawahing (12) pantig bawat taludtud.
Ang nilalaman ng tula ay inaasahang naglalarawan at nagpapahalaga sa sarillng kultura
bilang pamilyang PiliPino.

Pamantavan: Pupuntusan ang bawat kalahok batay sa sumusunod na pamantayan:
........-......25%
1.
2. Taglay ang mga sangkap ng tula (sukat, tugma, talinghaga' imahe) ..'..25 %
......---.--...25%
3. Nagf alarawan ng sariling kultura
4. PaBkakatanghal (Pagbigkas, tinig, tindiB at kilos) ........'.".'....... -.....-.......' t5%
-.-..'.....----.'. LO%
5. Hf kayat sa manonood/nakikinig
100 %

Orihinalidad

.....'..'.......'....

..'......'..'.."'.

b. Pagbabaybay
Ang paligsahan sa pagbabaybay ay lalahukan ng mga mag-aaral sa Baitant 4 na
nagwagi ng unang Puwesto sa Pampurok na Taglsan ng Talino. susukatin ang galing ng
bawat kalahok sa pagsulat ng wastont baybay ng salita/mga salita, gamit ng malaki at
maliliit na titik at gitlinS. Ang paligsahang ito ay binubo ng mga sumusunod:
Unang Bahagi: Madali - 10 puntos ( 10 salita x l puntos)
lkalawang Bahagi: Katamtaman - 30 puntos ( 10 salita x 3 puntos)
lkatlong Bahagi: Mahirap - 50 Puntos (10 satita x 5 puntos)
lkaapat na bahagi: Clincher - paglutas sa t? (kung mayroon)
Sa bawat bahagi ay may sampung (10) salitang isa-isang bibigkasin nE Quiz Mdster.

W

an' salita/mga salita, siya ay magbibigay hudyat
Matapos mabigkas nang makalawa ng
ng 'Go' sa mga kalahok upang mabilis na isulat sa metocard ang tamang baybay ng narinig
na salita/mga salita. Ang pagsulat ay dapat lamang tumagal ng sampung segundo (10)'
Matapos ang inilaang oras ay maririnig sa QNI/Timer ang hudyat na'Stop'upang itaas ang
metocord at ipakita ng bawat kalahok ang kanilang isinulat sa mga hurado. lbababa lamang
an9 metocofd matapos masuri at mapuntusan nt QM at mga hurado an8 bawat sa8ot.
Matapos ang pagpuntos ay kukulektahin ng mga hurado/f ocilitatorc an8 mta metocords sa
bawat kalahok.
Sa paligsahang ito, makatutulong sa bawat kalahok ang masusing pakikinig at
kooperasyon sa QM/Timer. Ang hindi pagsunod sa panuntunan ay nangangahulugan ng
diskwalipikasyon sa paligsahan.
c, Masinlng na Pagkukuwento
Ang paligsahan sa Masining na Pagkukuwento ay para sa mga mag-aaral sa Baitang 5 at 6
na magwawagi ng Unang Puwesto sa Pampurok na Tagisan ng Talino. 5a Sub-kategoryang
ito, ang kalahok sa paggabay nt mta Suro ay inaasahang makasusulat ng sariling alamat ng
sariling lugar na kasasalaminan ng kanilang kultura. Ang mabubuong alamat ay gagamitin sa
masining na pagkukuwento.

Panuntunan

1.

2.
3.
4.

Ang alamat na gagamitin sa masining na pagkukuwento ay may payak na banghay
lamang - Simula, Gitna (Kasukdulan) at Wakas.
lnaasahan na ang nilalaman ng alamat ay naglalarawan ng kultura ng sariling lugar.
Ang pagkukuwento ay tatagal lamang ng 4-5 minuto.
Maaaring gumamit ng angtop na kasuotan o kagamitan sa pagkukuwento.

Pamantavan: Pupuntusan ang bawat kalahok batay sa sumusunod na pamantayan:
1. Orihinaf
................25 %
2. Taglay ang mga sangkap ng alamat (Simula, Gitna at Wakas) ............... 25 %
3. Nagfafarawan ng sariling kultura
...............25%
4. Pagkakatanghal (Pagbigkas, tini& tindtg at kilos) ................................... 15 %
f,. Hikayat sa manonood/nakikinig

idad

.....................

B. Katetoya ng Guro
a. Masining na Pagkukuwento

Ant

kategoryang ito ay lalahukan nt mga turong nagwagi ng Unang puwesto sa
Pampurok na Tagisan ng Talino. Katulad ng masining na pagkukuwento ng mga mag-aaral,
ang sariling akdang alamat tungkol sa sarlling lugar din ang gagamitin sa paligsahan. sa
bahaging ito, maaaring magdagdag/magpaunlad ang guro sa ilang bahagi ng alamat sa
ikabubuti ng gagawing pagkukuwento.
Panuntunan

1. Ant

2.
3.
4.

alamat na gatamitin sa masinint na pagkukuwento ay may payak na bangnay
lamang - Simula, Gitna (Kasukdulan) at Wakas.
InaaSahan na ang nilalaman nt alamat ay naglalarawan ng kultura ng sariling lugar.
Ang pagkukuwento ay tatagal lamang ng 6.7 minuto.
Maaaring gumamit ng angkop na kasuotan o kagamitan sa pagkukuwento.

Pamantavan: Pupuntusan ang bawat kalahok batay sa sumusunod na pamantayan:
5.
................25%
6. Tagfay ang mga sangkap ng alamat (Simula, Gitna at Wakas) ............... ZS %
7. Nagf af arawan ng sariling kultura
............... 25 %
8. Pagkakatanghal (Pagbigkas, tini& tindig at kilos) ................................... 15 %
9. Hikayat sa manonood/nakikinig
........-.....,... 10 %

Orihinalidad

.....................

...-...............

L@%
Pa

ngl(alahata ng Tuntunln

1.

2.
3.
4.
5.

Ang kopya (hard ond sotfl ng sariring akdang tura at aramat na nagwagi ng unang pwe$o
sa ginanap na pampurok na Tagisan ng Talino ay dapat pormal na maisumite sa
tanggapan ng EPS Firipino sa sDo ng Nuern Ecija hanggang Nobyembre L6,2ots.
Ant bawat kalahok ay dapat magpatala sa takdang oras bago ang paligsahan.
Pipiliin/Kikilalanin ng Lupon nt Hurado ang tatlong (3) magwawagi si bawat
kategorya
Eamit ang point system.
Tutuusin dln ang panalo ng bawat purok upang matukoy ang tatlong (3) gagawaran
ng
pagkifafa bilang Over-oll-Chompion, Fi6t at Second Runner_lJp.
Ang desisyon ng Lupon ng Hurado ay pinal atdi maipaghahabol.

