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Republic of the Philippines 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

Region2 

DIVISION OF NUEVA VIZCAYA 

Bayombong 

MEMORANDUM PANSANGAY 
Big. /ilJ S. 2018 

Para sa: Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan 
Hepe, Kurikulum/Pampaaralang Pamamahala 
Tagamasid Pansangay I Pandistrito 

DEPARTMENT OFEtH.fCA:ffo~): 

- RELEASED J' 
DATE: 7-/~-/f .. .· 
TIME: !it : 

BY. _ _ . 

VA ; SCHOOLS DIVISIO"fo~.K_Yg_~A , •.. 

Mula kay: 

Petsa: 

Paksa: 

Pampublikong Punong-guro ng Paaralang Elementarya 
Ulong-guro/ Dalubguro/Susing-guro/ Guro ng Elementarya at Sekundarya 

FLORDE~ECOBE, PhD., CESO ~.~ 
OIC, Tagapamanihala ng mga Paarala'rrtf" 

Hulyo 16, 2018 

PANSANGAY NA PALIGSAHAN SA BALAGTASAN AT KWIZ PARA SA 11 
6th DIWANG: 

SAGISAG KULTURA COMPETITION AND FESTIVAL" ~ 

1. Alinsunod sa REGIONAL MEMORANDUM No. 69, s. 2018 11 6th DIWANG : SAGISAG KULTURA 
COMPETITION AND FESTIVAL'', magsasagawa ang sangay ng Nueva Vizcaya ng paligsahan sa 
BALAGTASAN pampublikong hayskul (Grade 7-10 at KWIZ (Grade 4-10) na gaganapin sa ika 
23 ng Hulyo, 2018 sa ganap na 8:00 NU., sa DepEd SDO Conference Hall, Bayombong, Nueva 
Vizcaya. 

2. Ang mga kalahok sa Balagtasan ay kinakailangan makasumite ng tatlong kopya ng kanilang 
piyesa ( A4, double space) sa lka 20 ng Hulyo sa SDO-CID sa tanggapan ng tagamasid sa 
Filipino Dr. RogerS. Sebastian. Kalakip nito ang pamantayan ng mga paligsahan. 

3. Ang mga trasportasyon at iba pang mga gastusin ng mga kalahok ay maggagaling sa MOOE ng 
paaralanjpondong local habang ang gastusin para sa Iugar na pagdarausan at pagkain ( 
dalawang meryenda at pananghalian) ay manggagaling sa HRTD Funds na sasailalim sa 
kinagawiang pagsusuma at pagsusuri. 

4. Hinihiling ang madalian at malawakang pagpapalaganap nito 



Mga Deskripsiyon ng Komponent 

KOMPONENT 1: Pambansang BALAGTASAN 
/// 

Ang balagtasan ay isang anyo ng debate sa paraang patula. Ito ay isa sa mga pangunahing anyo ng 
panulaan na umusbong at lumaganap sa mga unang dekada ng siglo 20. Tampok dito ang dalawang 
rt:li'l.rnl:labala_gtas na kumakatawan sa maskabilans pani.B nj isan_s paksa, at an111san~ tagapamagltan 
na tinatawag na lakandiwa. Karaniwang pinagtatalunan ang mga pang-araw-araw na paksa 
hanggang sa mga usaplng pambansa at pandaigdig. 

layunin ng paligsahang ito na: 
a. Makatulong sa pagpapaslgla ng isang anyo ng panitikang Pilipino; 
b. Malpakllala sa mga estudyanteng Filipino ang isang pamanang pampanltikan; 
c. Makabuo ng mga plyesa ng balagtasan na tumatalakay sa mga napapan~hong·isyu; at 
d. Maitanghal ang mga piyesa ng balagtasan sa publiko. 

A. Pagdaraos ng Pansangay at Rehiyonal na Balagtasan 
1. Ang sangay/dibisyon ang mamamahala sa pallgsahan sa Pansangay at Rehiyonal na 

Balagtasan 
2. Ang rehiyon ang kukuha ng mga hurado para sa paligsahan 
3. Ang rehiyon ang magkakaloob ng mga sertlpiko sa mga kalahok at mananalo 
4. Ang gastusln para sa transportasyon at akomodasyon ng mga kalahok ay manggagaling sa 

pondong local 
S. Ang mananalo sa Rehlyonal na Balagtasan ang lalahok sa Magkakasamang Rehiyon 

(Regional Cluster) na Balagtasan 

Patnubay sa Paglahok 
1. Bukas ang balagtasan sa lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong hayskul {Grade 7-12) 
2. Bawat pangkat ng kalahok ay may apat na kasapl: dalawang mambabalagtas, isang 

lakaMiwa, ·isang-tagapayoftagapagsanay. 
3. Ang pangkat ang siyang lnaasahang susulat ng kanllang plyesa na tatalakay sa sumusunod 

na paksa: 
a. Sino ang dapat magturo ng hafagahan (values) sa mga bata, ang pamllya o ang 

paaralan? 

b. Ano anJ hlgft na dapat lturo sa msa bata, an1 katutubons sayaw o modernong 
sayaw? 

c. Dapat ba o hindi dapat hayaan ang mga batang sumamlt ng lntemet? 

"'~ 



4. Bawat piyesa ay inaasahang sumusunod sa ganitong datoy: 
1. Pagsisimula ng lakandiwa 
2. Unang tindig ng mambabalagtas 1 
3. Unang tugon ng mambabalagtas 2 
4. lkalawang tindig ng mambabalagtas 1 
5. tkalawang tugon ng mambabalagtas 2 
6. lkatlong tindig ng mambabalagtas 1 
7. lkatlong tindig ng mambabalagtas 2 
8. Paglalagom ng mambabalagtas 1 

9. Paglalagom ng mambabalagtas 2 
10. Pagtatapos ng lakandiwa 

5. Maaring lumihis nang kaunti sa daloy na ito sa pamamagitan ng mga maiikling pagsinglt 
ng lakandiwa at iba pang kugnay na dagdag na sangkap, suballt inaasahang susundin ang nabanggit 
nadaloy. 

a. Bawat Pangkat ay mayroong 20- 30 minuto para sa pagtatahanghal. 
b. Ang piyesa ay susulatin ayon sa mga kumbensyon ng tradisyonal na tufa (may 

sukat at tugrila}. 
c. May tatlong antas ang paligsahan: panrehiyon, magkakasamang rehiyon, at 

pambansa. 

PAMANTAYAN 
1. Piyesa =50% 

a. Paglinang sa paksa I husay ng katwiran =30% 
b. Pagtatagpo ng katwlran =20% 

2. Pagbigkas =50% 
a. Unaw sa pagbigkas 
b. Pagsaulado ng Piyesa 
c. Tindig sa Entablado 
d. Kasuotan 

=15% 
=15% 
=15% 
= 5% 



KOMPONENT 5: KWIZ (Paper & Pencil Test) 

1. Para sa estudyante na nasa Grades 4 - 10 na maaaring lahukan ng mag-aaral sa pampubllkong 
paaralan. 
2. May tatlong antes ang paligsahan: panrehiyonal1 magkakasamang rehiyon at !)lmbansa. 
3. Paglulunsad ng division at regional contest na pamamahalaan ng mga Regional Coordinators 
upang pillin ang lalahok sa island duster na kwiz. Bawat rehlyon ay inaasahang may 1-Regional Kwiz 
representative kasama ang isang (1) Coach. 
4. Pagdaraos ng Island Cluster Pagpapangkatin ang 17 rehlyon sa limang pangkat: 

MINDANAO: ARMM, 11, 13 
MINDANAO: 12, 9, 10, 
VISAYAS: 6, 7,8 
LUZON South: NCR, 4a. 4b, 5, 
LUZON North: CAR, 1, 2, 3 

Ang mananalo sa island cluster kwiz ang lalahok sa Final Contest na gaganapin sa September 
24,2018 sa _______ . 

5. Sa Finals ay makatatangap -ng P20,000 ang 1st Place, P15,000·para sa 2nd Place at PlO,OOO para sa 
3'd Place at may PS,OOO para sa 4th at 5th Places. 


