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Memorandum Pansangay 
Bldg,2g£..,, 2017

PANSANGAY PATIMPALAK SA PAGDIRIWANG NG BUVMM 
WIKANG PAMBANSA 2017

Sa mga : Tagamasid Pampurok (Elem. Sekundarya)
Punongguro ( Elem/ HS)
Koordineytor sa Filipino (Eiem/Sekundarya)
Opisyales ng Samahan ng mga Guro sa Filipino (PASAGUFICS)

1. Ang Kagawaran ng Edtfkasyon, Sangay ng Camarines Sur sa pakikipagtulongan ng Pansangay ng Samahan 
ng mga Guro sa Filipino, Sangay ng Camarines Sur (PASAGUFICS) bilang pagtugon at pakikiisa sa taunang 
pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at alinsunod sa Memorandum Pangkagawaran Bldg. 58. s» 
2017 ay magtatampok ng PANSANGAY NA PATIMPALAK SA PAGDIRIWANG NG WIKANG PAMBANSA 
SA AGOSTO 25,2017 at gaganapin sa Manguiring Elementary School, Distrito ng Calabanga .

2. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay FILIPINO: Wikang Mapagbago. Layunin ng pagdiriwang na:

a. Malinang ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.
b. Mapaunlad ng mga guro ang angking husay at dedikasyon sa pagtuturo ng asignaturang 

Filipino at
c. Maganyak ang mga guro at mga mag-aaral na pahalagahan ang wikang pambansa sa 

pamamagitan ng aktibong paglahok sa mga gawaing kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng 
Wika.

3. Ang pagdiriwang ay dadaluhan ng mga Koordineytor sa Elementarya ,Sekundarya ,mga giirong 
tagapagsanay,mga kalahok na mag-aaral, opisyales ng Samahan ng mga Guro sa Filipino ( Elem. at 
Sekundarya) at mga gurong kalahok sa patimpalak na gaganapin sa mga sumusunod na distrito:

4. Ang mga nagkamit ng unang pwesto sa ginawang Pangkongresyunal na Patimpalak lamang ang lalahok sa 
Pansangay na Patimpalak.

5. Ang bawat kalahok ay magbibigay ng butaw na limampung piso (P50.00) para sa token, isnaks ng mga 
hurado, plake at sertipiko ng mga nanalo at mga paaralang lumahok sa patimpalak at iba pang gastusin 
na may kaugnayan sa pagsasagawa ng patimpalak.

6. Ang pamasahe at rehistrasyon ng mga kalahok ay manggagaling sa MOOE ng bawat paaralan o lokal na 
pondo na dapat sumailalim sa kinagawiang pagsusuma at pagsusuri.

7. Kalakip nito ang palatuntunan at panuntunan ng mga gawain.
8. Hinihiling ang maaga at malawakang pagpapabatid ng Memorandum na itck

Distrito Petsa Lugar 
Del Gaiiego NHS 
Gainza NHS 
Catabanga NHS 
Don Servlllano Platon 
Nabua NHS

Una
lka-2
ika-3
lka-4
lka-5

Agosto 11, 2017 
Agosto 11, 2017 
Agosto Vf 2017 
Agostol8,2017 
Agosto 18, .2017

es
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Kagawaran ng Edukasyon 
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Sangay ng Camarines Sur 
Freedom Sports Complex, San Jose Pili Camarines Sur

m r u t * *  *! ®*»*

Kalakip ng Pansangay Big. s. 2017 

Panuntunan at Pamantayan sa Tagisan ng Talino

A. Masining na Pagkukuwento
a. Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral sa baitang 4 na nangunguna sa Pagkongresyunal na 

Paligsahan.
b. Ang masining na pagkukuwento ay sa loob lamang ng 3-5 minuto.
c. Ang kwento ay hango sa mga aklat ng kwentong pambata.
d. Ang kasuotan ng kalahok ay pampaaralang uniporme, walang anumang props sa entablado at 

tanging ang piyesa lamang ang hawak.
e. Ang pamantayan ay:

Pagpili ng kwento 
Pagsasalita

Uri ng Tinig (10%)
Tono/Bigkas/Diin/Hinto (15%)

Pagbibigay ng kahulugan/interpretasyon 
at paraan ng pagkukwento-interaktibong 
pagkukuwento (casual, relaxed, conversational)

Personalidad/Kakayahan sa Pagkwento 
Kabuuan

B. Monologo
a. Ang pagmomonologo ay pagbibigkas at pagsasabuhay ng isang karakter, sinasabi ang kanyang 

nadarama at mas marami ang dayalogo kaysa paggalaw, dapat saulado ang piyesa at may 
background music.

b. Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral sa baitang 9 na nanguna sa ginawang Kongresyunal na 
paligsahan.

c. Ang monologo ay tatagal lamang ng 3-5 minuto.
d. Ang piyesa ay may isang katauhan lamang ng buhay ng isang Bayaning Pilipino (Ito ay bilang 

pagpapahalaga sa pagdiriwang ng Araw ng ,ga Bayani)
e. Ang kasuotan at anyo ng kalahok ay maaaring iayon sa napiling karakter, walang anumang props 

na bitbit ang kalahok o anumang gamit/bagay na ilalagay sa entablado.

Katapatan ng Piyesa
(malaman, kawili-wili, nagpapayaman ng kaisipan)

Hikayat
(kakayahang pangtanghalan, ekspresyon, kilos/galaw)

Tinig (lakas, taginting, angkop sa damdamin)
Bigkas (wasto, malinaw, angkop sa diwa)
Kabuuan

40%

30%

20%
10%

100%

10%
25%

50%
15%

100%

C. Pagsulat ng Dagli (KISLAP-Kuwentong Isang Iglap)
1. Ang kalahok ay nararapat na mag-aaral o nasa Baitang 11 na nanguna sa Pangkongresyunal na

paligsahan.
2. Ang tema ng Dagli ay ibibigay sa araw ng paligsahan.
3. Ang pagsulat ay nasa loob lamang ng isang (1) oras.
4. Ang pagsulat ng dagli ay hindi kukulangin ng 100 salita at hindi hihigit ng 150 salita ngunit buo ang

kuwento, may simula,tunggalian,kasukdulan at katapusang hindi malilimutan.
5. Ang kasuotan ng kalahok ay pampaaralang uniporme.
6. Ang pamantayan ay:

a. Orihinalidad (40%)
b. Organisasyon (35%)

• Kasasalaminan ng kulturang/pagpapahalagang Pilipino
• May kawili-wiling panimula, gitna at pangwakas na bahagi
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• May kaakibat na malikhaing estilo ng pagsulat
• May kaangkupan sa tema, edad at interes ng target na mambabasa

c. Mekaniks (25%)
• Gumamit ng wastong bantas
• Gumamit ng wasto at angkop na salita
• Gumamit ng wastong tayutay, pahiwatig, simbolismo at iba pang elemento ng isang 

malikhaing akda.

D. Makata ng Taon

a. Ang kalahok ay nararapat na guro sa Filipino sa elementarya/sekondarya (Junior /Senior high 
school na napiling kakatawan sa bawat Kongresyunal.

b. Isang kalahok lamang sa bawat Kongresyunal.
c. Ang bawat kalahok at inaasahang susulat ng tula na may temang “Filipino: Wikang Mapagbago.”
d. Ang tula ay binubuo ng 12 saknong, 4-6 na taludturan bawat saknong na may sukal na 

labindalawang pantig at tugma.
e. Tradisyunal ang pagbigkas ng tula.
f. Pambansang kasuotan ang gagamitin ng bawat kalahok.
g. Ang pamantayan ay:

Nilalaman ng piyesa 40%
Kakayaang pantanghalan 10%
Tinig 25%
Bigkas (tradisyunal) 15%
Hikayat (impact) 10%

Kabuuan 100%

E. Balagtasan
1. Ang kalahok na mag-aaral ay nararapat na galing sa ika-7 o 8 baitang na napiling kakatawan sa 

bawat Kongresyunal.
2. Sa balagtasan ay malaya ang pagpili ng paksa ukol sa mga social issues na napapanahon.
3. Tatlo ang kalahok.
4.Walo (8) hanggang sampung (10) minuto lamang ang balagtasan.
5. Ang pamantayan ay:

Nilalaman: pyesa - 15% 30%
tema - 15%

Pagbigkas: labas - 15% 25%
tono - 10%

Paggalaw: kumpas ng kamay - 15% 25%
ekspresyon ng mukha - 10%

Kasuotan - 10% 20%
Pagtanggap ng mononood - 10% ____

100%
F. Mutya at Lakan ng Wika at Panitikan

1. Bawat distrito ay magdadala ng isang (1) mag-aaral na lalaki at isang (1) mag-aaral na babae na
nagmumula sa mga mag-aaaral ng junior /senior high school.

2. Tanging ang tradisyunal na kasuotan (Filipiniana, katutubong kasuotan) lamang ang
ihahanda ng bawat kalahok.

3. Ang mga pamantayan ay:
a. Tradisyunal na kasuotan (Filipiniana, katutubong kasuotan) 50%
b. Matalinong pagsagot 20%
c. Postura/pagdadala/tiwala sa sarili 20%
d. Hikayat pangmadla 10%

Kabuuan 100%
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G. Malikhaing Pagsulat ng Photo Essay
1. Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral ng baitang 7 0 8.
2. Ang lalahok sa paligsahan ay ang nanalo ng unang pwesto sa pangkongresyunal na 

patimpalak.
3. Ibibigay sa araw ng paligsahan ang larawan ng photo essay at ang malikhaing pagsulat nito 

ay tatagal ng dalawang oras.
4. Pamantayan:

a. Orihinalidad 40%
b. Organisasyon (35)

• May kaangkupan ang nilalamanng sanaysay sa nilalaman
• May kawili-wiling bahagi ng panimula, gitna at wakas
• May kaakibat na malikhaing estilo ng pagsulat
• May kaangkupan sa tema, edad, at interes na target na mambabasa

c. Mekaniks 25%
• Gumamit ng wastong bantas
• Gumamit ng wasto at angkop na mga salita
• Isaalang-alang sa pagsulat ang gamit ng wika ng kabataan sa kasalukuyan
• Gumamit ng mga matatalinhagang mga pahayag tulad ng tayutay at 

idyomatikong pahayag, paliwanag, simbolismo at iba pang elemento ng 
isang malikhaing pagsulat ng akda.
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Kagawaran ng Edukasyon 
Region V 

Sangay ng Camarines Sur 
Freedom Sports Complex, San Jose Pili Camarines Sur

PANSANGAY NA SAMAHAN NG MGA GURO SA FILIPINO SA CAMARINES SUR
(PASAGUFICS)

PANSANGAY NA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2017 

Mga Pinunong Pangkalahatang Tagapagpaganap

ARNULFOM. BALANE, CESOV 
Tagapamanihala ng mga Paaralan

SUSAN S. COLLANO 
Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan

FELICIDAD P. BISENIO 
EPS - 1  Filipino

Pangkalahatang Tagapamahala at Katulong na Tagapagpaganap (Teknikal)

MELINDA R. CARDANO, Ed.D. 
Pangulo ng PASAGUFICS 

(Sekondarya)

RICO BERMEJO 
Pangulo ng PASAGUFICS 

(Elementarya)

T AGAPANGASIWA/ TAGAPAGDALOY
Rehistrasyon: Timer

Ronilo Palmaria Irene Flores
Wilson Ballon Myma Rantael

Programa/imbitasyon at materyales Pagtanggap ng panauhin/ corsage/Numero para sa
Loma C. Monforte, Ph.D. paligsahan
Eva Sevilla Novelita R. Figura 

Helma Norte
Pagsasaayos ng Entablado/ Kalinisan/T agapamayapa/ Tagapagdaloy sa pantanghalan gawain

Akomodasyon/biliting/T unog Christian Vega
Manguiring Elementary School Marinelle 0. Dacunos

Sertipiko Tagapagdaloy sa masining na pagkukwento
Melinda R. Cardano, Ed.D. Rico Bermejo
Nerissa Ferrer Thelma Guevarra

Paghahanda ng mga Score/Tally sheet Tagapagdaloy sa Monologo/Makata ng Taon/Balagtasan
Merly Endrano Amelita Cabase
Thelma Guevarra Melinda R. Cardano, Ed. D.

Paghahanda ng pagkain Tagapagdaloy sa Pagsulat ng Dagli(KISLAP)
Lourdes Aguila Maria Cecilia Bermas
Manguiring Elementary School Vemice Marie B. Abiog

Dokumentasyon Tagapagdaloy sa photo essay
Evangeline Venancio Miguela Pillora
Randy Boitizon Monalisa Adan.Ph.D.
Tabulators/ encoder Tagapagdaloy sa Mutya at Lakan ng Wika at Panitikan
Ronnie Prevosa Carlo de Quiroz
Liezel Paladan Liberty Morino 

Ma. Reyna Moises
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