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Republic of the Philippines 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

Region2 

DIVISION OF NUEVA VIZCAYA 

Bayombong 

PANDIBISVONG MEMORANDUM 

Big. /1;; I s. 2018 

Sa mga: Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan 
Hepe, Kurikulum/Pampaaralang Pamamahala 
Tagamasid Pansangay I Pampurok 

., 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

RELEAS_ED 
DATE: g-( -/ q 
TIM~ 4-~ 

BY: _ ::::11! 
; .SCHOOLS DIVISION OF NUEVA VIZCAYA 

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

Mula kay: 

Paksa: 

Petsa: 

FLORDELI~OBE, PhD., CESO VI ~ 
OIC, Tagapamanihala ng mga Paaralan 11 

PAUGSAHAN PARA SA BUWAN NG WIKA h'[ r 
Agosto 11 2018 

1. Alinsunod sa Memorandum Pangkagawaran Big 119, s. 2018 1 sa programa ng Komisyon ng Wika 
1 

ang 
Sangay ng Nueva Vizcaya ay nagtakda ng mga gawaing pangwika at paligsahan hinggil sa pagdiriwang 
ng Buwan ng Wika,. Ang paksa sa taong ito ay "Filipino: Wikang ng Saliksik"1 na naglalayon ng mga 
sumusunod: 
a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Big 10411 s. 1997 
b. Mahikayat ang iba1t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga 

programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at 
c. Maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan 

ng aktibong pakikilahok sa mga..._sawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambasa 

2. Ang mga sumusunod ay tatakdaan ng pinagpasyahang paligsahan sa taong ito na gaganapin sa Solano 
North Elementary School sa Agosto 28 

Kategorya Paligsahan Lugar ArawatOras 
Elementary lispel Mo- Grade 6 Solano North ES, Agosto 28; 8:00 NU 

RM#1 
Sulat-Bigkas ng Tula Solano North ES Agosto 28; 8:00 NU 

Rm#2 
Madulang Pagkukwento Solano North ES Agosto 28; 1:00 NH 

Rm#3 
Junior High School lnterpretatibong Pagbasa Solano North ES Agosto 28; 8;00 NU 

Stage 

Paglikha ng Maiklling Pelikula Conference Hall Agosto 28; 3:00 NH 
IN DIE-FILM 

Senior High Dagliang Talumpati Solano North ES Agosto 28; 1:00 NH 

School Stage 

Pagpapahayag Ng Saliksik Solano North ES Agosto 28; 1:00 NH 
Room#4 
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2019 PAMBANSANG TAGISAN NG TALENTO ~~~ 
SA FILIPINO 

Paligsaban PAMBANSA~ TAGISAN NG TALENTO 
Baitang ng Mag- Baitang6 ./ I 
aaral 
Kategorya SULAT BI<;iKAS NG TULA (SULKAS TULA} 7 
Bilang ng Kalahok lsa f1) "~' 
Oras na Inilaan lsang (1) oras para sa pagsusulat, 30 minutong paghahanda at limang 

(5) minuto na pagt:atanghal 
Batayanng Pamantayan Bahagdan 
Ka_pasyaban 

PAGSULAT 50% 
Interpretasvon n2 Tula 

Batayanng 
Kaugnavan sa paksa (25%) 
Organisasvon nf! diwa (15%) Kapasyaban 
Mekaniks (10%) 
(Apat (4] na saknong na binubuo ng 
apat ( 4 J na taludtod na may tu.ama 1 

PAGBASA 50% 
Hikayat 

Datinf! sa Madia (So/o) 
Kilos/galaw /kumpas(10%) 

Batayanng Ekspresvon ng mukha (10% 1 
Kapasyahan Tinig at Bil!kaS 

Lakas/ Diin/ Taginting flO% 1 
Matatas at maliwanag {10%) 
Wastong pagbubukod ng salita(S%) J 

Kabuuan 100% 
I. Patnubay sa Kalahok 
a) Ang tulang isusulat ay naayon sa tema na ibibigay ng hurado sa araw ng patimpalak; apat 

na saknong na binubuo ng apat na taludtod na may tugma; 
b) Ang opisyal na gagamiting papel ay magmumula sa tagapag-organisa; 
c) Ang mga kalahok ay bibigyan ng isang oras na pagsusulat at tatlumpong minutong pag 

eensayo; 
d) Ang Iabat ng papel ay lilikumin ng tagapagdaloy at sisimulan na ang paligsahan; 
e) Ang lahat ng kalahok ay mamamalagi sa isang malaking silid na hindi naririnig ang 

pagtatanghal; 
t) Ang bawat kaiahok ay bibigyan ng limang minuto sa pagbigkas ng tula kasama ang 

pagpasok at paglabas mula sa entablado gamit ang tulang sinulat na ibibigay muli ng 
tagapagdaloy; at 

g) Ang kalahok ay magsusuot ng kasuotang Pilipino. 
IL Kagamitan mula sa. Tagapag-organisa ng Palig.sahan 
a) Paksang gagamitin; 
b) Papel, bolpen, lapis at pambura; 
c) Orasan, numero ng mgakalahok; 
d) d.1 Isang (1 )silid na holding area para sa 17 katao; at 

d.Zlsang (1) silid Tanghalan para sa higit kumulang na 100 katao. 
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2019 P'AMBANSANG TAGISAN NG TALENTO 
SA FILIPINO 

i. P..!,,~g~ 

Paligsahan PAMBANSANGTAGISAN NGTALENTO 
Baitang ng Mag- Ang mga kalahok ay binubuo ng tig-iisang mag-aaral mula sa Baitang 4, 
aaral 5, 6 at isang Graded SPED (Visually Impaired) na may edad tajDiiima 

pababa sa taon ng paligsahan. / 
Kategorya MADULANG PAGKUKUWENTO v 
Bilang ng Kalahok Apat[4) J 
Oras na Inilaan Dalawampung (20) minuto kasama ang paghahanda 

Pamantavan Bahaadan 
Interpretasyon 40% 

Pagpapalutang ng diwa (20%) 
Pagbibigay diin sa damdamin (20%) 

Hikayat 20% 
Dating sa madla (5%) 
Pagbibigay buhay sa tauhan (5%) I 

Batayanng 
Tindig (5%) 
Kumpas/Kilos (5%) 

Kapasyahan 
Bigkas 20% 

Matatas at maliwanag (10%) 
May pagbubukod bukod ng mga salita (5%) 
May wastong diin at intonasyon (5%) 

Tinig 10% 
Lakas (5%) 
Taginting (5%) 

Kaangkupan n2 diwa at damdamin 10% 
Kabuuan 100% 

I. Patnubay sa Kalahok 
a) Isang kuwento ang bibigyan ng interpretasyon batay sa ibibigay ng mga hurado sa 

takdang araw ng paligsahan; 
b) Bibigyan ng 10 minuto ang bawat kalahok upang pag-aralan ang kuwentong bibigyan 

ng interpretasyon; 
c) Malaya ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng kuwento; 
d) Habang nagtatanghal ang unang kalahok, pag-aaralan naman ng susunod na kalahok 

ang kuwento na tatagal din ng sampung minuto, susundin ang paraang ito hanggang 
sa pinakahuling kalahok; 

e) Labat ng kalahok ay mamamalagi sa isang malaking silid na hindi naririnig ang 
pagtatanghal ng iba pang kalahok; samantalang ang kasunod na kalahok ay 
mamamalagi naman sa isa pang silid upang pag-aralan ang kuwento; 

f) Ang pagtatanghal ay hindi lalampas sa sampung minuto kasama ang pagpasok at 
paglabas; 

g) Walanganumang props o kagamitan, musika at instrumento na dadalhin atgagamitin; 
at 

h) likot ang interpretasyon sa kuwento lamang. 

II. 
a) 
b) 
c) 

c.3 Isang_(1) silid Tanghalan para sa higit kumulang na 200 katao. 

13 I Pambansang Tagisan ng Talento 
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TIMP ALAK PAGLIKHA NG MAIKLING PELIKULA 

( Baitang 9- 1 0) 

PAMANTAYAN AT PATAKARAN NG PALIGSAHAN 

1. Ang mga mag-aaral ay dapat na magmumula sa ika-9 at ika -10 baitang ng isang 
paaralang pansekundarya. 

2. May 7 opisyal na miyembro ang isang pangkat na manggagaling sa isang paaralan, 
ang mga ito ay tatayo sa mga sumusunod; 1- director, 1- susulat ng iskrinpley, 1 
sinematograper/cameraman, 1-editor, 1-pangunahing actor, 1-pangunahing aktres, 1-
disenyo ng produksyon at may 1 gurong tagapayo 

3. Ang paksang tatalakayin ay tungkol sa buhay o kultura sa inyong pamayanan 
4. Ang pamantayan sa paghuhusga ay ang mga sumusunod: 

Istorya 25% 
Sinematograpiya 15% 
Disenyo ng Produksiyon 15% 
Tunog!Musika 15% 
Iskrinpley 15% 
Editing 15% 
TOTAL 100% 

5. Ang timpalak ay hihirang din ng mga sumusunod: 
Pinakamahusay na katulong ng actor 
Pinakamahusay na katulong ng aktres 
Pinakamahusay na aktres 
Pinakamahusay na actor 
Pinakamhusay na Direktor 
Pinakamhusay na Pelikula 
Pinakamahusay sa istorya, iskrinpley, lapat ng musika/tunog, sinematograpiya, editing 
at disenyo ng produksyon 

6. Ang pelikula na labis sa 15 minutong palabas ay may kaukulang bawas sa average na 
husga ng mga hurado. Isang puntos na bawas sa bawat minutong labis mula sa 
itinakda ng timpalak. 

7. Hindi dapat kakitaan ng BULGAR na mga eksena ang ilalahok na pelikula. 
Awtomatikong eliminated o tanggal ang kalahok na ito. 

8. Magsususmite ang bawat kalahok ng dalawang kopyang DVD na may format na 
MPEG4 

9. Kailangang maisumite ang kopya ng pelikula na hindi lagpas sa Agosto 25, 2018 sa 
ganap na ika-5 ng hapon sa tanggapan ng Filipino sa SDO-CID. 

r( 



llSPELMO! 

PAMANTAYA'N NG PALIGSAHAN 

A. DESKRIPSYON NG PALIGSAHAN 
l. Ang paligshan aypansangay at tatawaging Iispel Mo! 
2. Ang paligsahan ay bukas paara sa mag-aaral sa ikaanim na Baitang sa antas 

elementarya ng paaralang publiko at pribado. 
3. Magsisismula ang paligsahan mula sa eliminasyong pampaaralan hanggang 

pandistrito at ang mananalo ang magiging kinatawan (1) ng bawat distrito na 
maglalaban-laban para sa pansangay na paligsahan sa Agosto 28 sa Solano North 
Elementary School, Solano sa ganap na ika-8:00 ng umaga. 

B. KRAYTERYASAPAGHAHATOL 
1. Ang mga salitang gagamitin sa paligsahan ay batay sa KWF Ortograpiyang 

Pambansa (OP) at UP Diksyonaryong Filipino. 
2. Babasahin ng Ispeling master ang pangungusap na kinapapalooban ng salitang 

baybayin pagkatapos ng pangalawang pagbasa , ibibigay ang hudyat upang 
simulan ang pagsulat ng mga kalahok. 

3. Ang puntos at bilang ng aytem na babaybayin ay gaya ng sumusunod: 
MAD ALI - 10 aytem x 2 puntos= 20 puntos 
KATAMTAMAN- 10 aytemx 3 puntos= 30puntos 
MAHIRAP - 10 aytem x 5 puntos = 50 puntos 

4. Ang mga kalahok ay bibigyan ng pitong (7) Segundo upang maisulat ang kanyang 
sagot. 

5. Ang magkakamit ng pinakamataas na puntos ang tatanghaling P ANSANGA Y NA 
KAMPEON NG IISPEL MO!. 

6. Sa sandaling magkakaroon ng patas na puntos, may nakalaang tanong na 
magiging clincher. 

7. Ang tie-breaker ay isasagawa batay sa sumusunod: 
7.1 Maglalaan ng btalong tanong na paglalabanan ng may patas na puntos, 
7.2 Ang makakakuha nang mas mataas na puntos ang siyang makakakuha 

ng puwestong pinaglalabanan 
7.3 Sa sandaling magiging patas muli ang kanilang puntos, magkakaroon 

ng knock -out round 
8. Ang hatol ng inampalan ay pinal at hindi mababago 

C. DAGDAGNADETALYE 
Ang isusuot ng mga batang kinatawan ay puting t-shirt at maong na pantalon sa araw 
ng pansangay na paligsahan. 
(RSSebastian) 
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TIMPALAK PAGPAPAHAYAG NG SALIKSIK 

( Baitang 11-12) 

PATAKARAN NGPALIGSAHAN 

1. Ang timpalak ay bukas lamang sa Baitang 11-12. Maaaring magsama ang dalawang 
baitang sa magaganap na pahayag. 

2. Ang tatalakaying paksa ay tungkol sa Panitikang Umuusbong sa mga Kabataang sa 
Makabagong Panahon. 

3. Bigyang pansin ang mga sumusunod: 
Ang font na gagamitin ay' 12' 
Arial ang uri ng titik 
Doble ang ispasyo-"double space' na pagsulat 
Sundin ang 'basic'na panuntunan sa pagsulat ng papel: talahanayan, talatinigan, 
dahoon ng pah-uulat at iba pa. 

4. Ang bawat kalahok ay bibigyan lamng ng 10 minutong paglalahad. Pagkatapos nito, 
tutungo nasa bahaging "tanong at sagot". Maaaring gumamit ng 'powerpoint 
presentatio.\ sa paglalahad. 

5. Magsumite ng tatlong (3) sipi ng saliksik para sa mga huradong magiging I upon sa 
timpalak sa Agosto 25, 2018 sa tanggapan ng Filipino sa SDO-CID 

~ v 



Mga Pasiliteytor ng mga Paligsahan 

IISPELMO 
Punong Pasititeytor 

Joylet laudencia 
Miyembro 

Eva Liza Calamanan 
Marites Sado 

SULAT, BIGKAS NG TULA 
Punong Pasiliteytor 

Erlinda Racca 
Miyembro 

Edelyn Malig 
Regina Hangdaan 

MADULANG PAGKUKWENTO 
Punong Pasiliteytor 

Marlyn Castillo 
Miyembro 

Leigh Dee Dian Castillo 
Sonia Bagiw 

INTERPRETATIBONG PAGBASA 
Punong Pasiliteytor 

Lourdes Jasmin 
Miyembro 

Diana Bugtong 
Jovelyn Lacangan 

DAGLIANG TALUMPATI 
Punong Pasiliteytor 

Nenette Magno 
Miyembro 

Florabel Sulio 
Melody Pacheco 

PAGLIKHA NG MAIKLING PELIKULA 
Punong Pasiliteytor 

Jaquelyn Daulayan 
Miyembro 

Victoria Baguilat 
Marissa Jallorina 

PAGPAPAHAYAG NG SALIKSIK 
Punong Pasiliteytor 

Belinda Pimentel 
Miyembro 

Jocelyn Cadiente 
Raymond Manawit 

Tuao High School 

Sta Fe National High School 
Casat National High School 

Aritao National High School 

Uddiawan National High School 
Malabing Valley National High School 

Solano High School 

PAlMA National High School 
Nansiakan National High School 

Bascaran Elementary School 

Pingkian Elementary School 
Solano North Elementary School 

Casat Elementary School 

Ocapon Elementary School 
Naruron Elementary School 

Vista Hills Elementary School 

Didipio Elementary School 

V. Coloma ES 

Kayapa West District 

Quezon District 
Dulli Elemntary School 
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