Republika ng pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon lll
SANGAY NG MGA PA,/{IIAU{]{ NG ]TUEVA ECUA
Old Capitol Compound Burgos Avenue, Cabanatuan CitV
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PANSA'IGAY I{A TAGISA'I IVG TAIJTO
SA FIUPINO SA SEKUiIDARYA 2015

Sa: Mga punongturo/Olc ng mga paaaralang
Sekundarya
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Bilang pakikiisa sa diwa. ng Buwan_ng pagbasa
at paghahanda sa panrehiyong parigsahan,
ang Pansangay na Tagisan ng-.Tarino
riripino'ay gaganapin sa gartoromi sangarang
National High school, Guimba, Nueva
Ecija
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Ang paligsahan ay katatampukan
ng mga sumusunod:

a.

Malikhaing pagsulat para sa Baitant
7 at g
b. Informonce para sa Baitang 9 at

ld

3.

LaWnin ng paligsahan na:
a' mabigyang pagkakataon ang mga
mag-aarar na maipakita ang kan'ang
..o ..-..--,
konseptwar na
pag_unawa sa malikhaing pagsulat
at pagat anghal ng inforionr".
ans adbokasiva
ptep'pitr';,is?r'rrrv.ns grobar sa kaharahagan
'"
ng
Ang Pansangay na TaSisan
ng_Tarino ayrarahukan ng mgafnat-aarar
na magwawagi ng una,
ikalawa at ikatrong puwesto
sa gaganaping congressroiat
District Tagisan ng Tarino.
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). Ang magwawagi ng unang
elw.eslo sa pansangay na

ffi"rt:ffi:":f:to'isyar
6.

na rahok sa
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pa.ligsahan sa bawat kategorya
ay

r;san

Kalakip nito anB:

a.
b.

Tuntunin at pamantayan ng paligsahan _
Kalakip gle.
Komite sa paspaptano at Tetnidr_
raratii';;:;-"

f

ns rarino na sasanapin

sa

7.

Ang halagang gugugulin para sa pagkain at honororium ng mga hurado, focilitdtors at mBa
katamitan sa paligsahan ay manggagaling sa Division TNSET Funds, at ang sariling probisyon
sa pagkain at transportasyon nt mga dadalo ay manggagaling sa school funds/school MOOE
na sasailalim sa tuntunin at patakaran ng pa8tutuos at pagsusuri'

10. Ang patakaran sa paglahok ay dapat naayon sa 'no4isruption-of-closses policy' na nasasaad
sa DepEd Order. 9, s.2oo5 na may pamaSat na tnstituting Meosures to lncrco* Time-onTask ond Ensuring Compliance Therewith.
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lnaasahan an6 mabilisang pamamahagi at diseminasyon ng memorandun na ito
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Tuntunin at Pamantayan ng Paligsahan

l.

Malikhaing Pagsulat

A.

Tuntunin
1. Ang paligsahan sa Malikhaing Patsulat ay lalahukan ng mga mag-aaral na maaaring
mula sa Baitan8 7 at E.
2. Ang tema ng susulatin ay ibibigay sa araw ng paligsahan.
3. Ang paligsahan sa pagsulat ay tatatal lamang ng dalawang oras.

B.

Pamantavan
Pupuntusan ang bawat kalahok batay sa sumusunod na pamantayan:

Orihinalidad
2. Organisasyon
- kasasalaminan ng kultura
- may kawili-wiling panimula, gitna at wakas
- may kakaiba at malikhaing estilo ng pagsulat
- may kaangkupan sa tema, edad at interes
1.

Wo
35%

ng target na mambabasa

3. Mekaniks
Gumamit ng wastong:
Bantas
angko na salita
tayutay
pahiwatig
simbolismo
iba pang elemento ng isang malikhaing akda

-
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ll. InJormonce

Ang Informonce ay pagbibigay ng inpormasyon
pagtatanghal.

A.

o

kabatiran sa pamamatitan ng

Panuntunan

1. Ang pafigsahan sa Informonce ay larahukan nt pangkat ng mag-aarar na binubuo

ng apat
(4) miyembro mula sa mga Baitang 9 at 10.
2. Ang piyesa ay inaasahang nagsusulong ng adbokasiya tungkol sa pagpapataas ng global
na kamalayan sa kahalagahan ng kultura.
3. Ant pagtatanghal ay sa paraang musikal.
4. Ang pagtatanghal ay dapat tumagal lamang ng 1s-20 minuto. Ang kakulangan at labis na
minuto ay nangangahulugan ng kaukulang bawas na puntos nt kalahok.

B. Pamantavan
Pupuntusan ang bawat kalahok batay sa sumusunod na pamantayan:
1.
4g%
Orihinalidad
Angkop sa tema
Makatotohanan
Taglay ang mga elemento ng iskrip

lskrip
2. Pagtatanghal
- Kasuotan at kagamitan
- Kilos o galaw ng mga tauhan
- Tinig/musikatidad
- Kasiningan/pagkamatikhainntpagtatanghal
- Dating sa manonood
- Walang tagpuan

6}yo

100'16Panekalahatang Tuntunin
1' Ang Pansangay na Tagisan ng Tarino ay rarahukan ng mga mag-aarar na magwawagi
ng
tatlong pan8unahing puwesto sa gaganaping congressional
oistrict tagisan n! t"tino.

2.

Pipiriin,/Kikiraranin ng Lupon ng Hurado an8 tatrong (3)
pangkat na magwawagi gamit an8

point system.

3.

Tutuusin din ang panalo. ng bawat paaralan upang
matukoy ant tatlong (3) paaralan na
gagawaran ng pagkilala bilang Over-oll_Chompion,
First at Secind

Ruri"rlip.

4.

Ang desisyon ng Lupon ng Hurado ay pinal atdi
maipaghahabol.

