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Tawag - Prnsin:
Tagapagsanay ng Malikhaing Pagsulat ng Dagli

At Informance

TO L.OPLENARIA, CESO VI
ng mga Paaralan i/

TAGISAI\I NG TALINO: MALIKHAING PAG-SULAT
NG DAGLI AT INFORMANCtr

AGOSTO 30,2016

1 Kalakip nito ang Memorandum Panrehiyon kaugnay sa Tagisan ng

Talino:Malikhaing pagsulat ng Dagli at Informance para sa patnubay sa

lahat na maging kalahok sa nabanggit na Tagisan.

Ang kampeyon sa Pansangay na Tagism sa Malikhaing Pagsulat Ng
Dagli at Informance ay siyang kumakatawan sa ating Dibisyon para sa

panrehiyong tagisan sa ika - 27 - 28 ng Oktubre, 2016 sa Sangay ng

Lungsod ng Gingoog.

Daglian at malawakang pagpapalaganap ng Memeorandum na ito sa

mga kinauukulan ay higit na inaasahan.
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PARA SA. Mgn TagEpamsnihab ng mga Pearalan
5a Rehiyong ito

Tawag-pansin :

Tagamasid Pansangay sa Asignaturang
Fitidno

BUHAT FARIIAZO

Paksa: TALIIIO:,rIAUrc{AITIG PAGSUIIT IIG
DAGLI AT IT{FORMAI{CE KAISIBAY lIA GAGANAPI

I sA 2015 iFOT
IPETSA3 AGOlsrO re20l6
lt. falakip nlb ang mga Panuntunan para sa 2016 PambansarE

Tagisari n9 Talino sa Filipino para sa mga kategoryang MalikhairE Pagsulat
n9 DAqi at Informance. Inaasahan na ang bawat sangay ay magkakaroon
ng patifnpalak sa nabanggit na mgB gawain.

kampeyon ng bawat kategwa ang kakabwan ng inyorE

2016

kukunl

2
sa

3-
pagd

para sa panrehiyong taglsan ng talino sa ika-27-28 r€ Olcobre,
sangay n9 lungsod nq Gingoog.

a

pondong gugulin ng rngE kahhok sa pagpunta sa lL€Er na
n9 20f6 RFOT at pabalik sa kanllarE mga himpilan ay

mula sa pondong lokal/MOOE na sasailalim nang ma$rsing
alirFunod sa mga polisiya, pamantayan at reguhslon ng
at pag-aawdlt.

lan at malawakang pagpapalaganap ng t{emorandum na ito sa

ay higit na inaashan.
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OA NTU AN PARA SA 20T6 PATBAITISA]I{G TAGIITAN
t{G lAUtitO SA FlLlPlt{O

Kat gorya:

A Malikhaing
B. lnfonnsnce

at ng DAGLI at

A Patnubqy 3a

L Lalikh.lng uld

A. X.hhok
. Bukas

8. Ptn

paligsahan sa rnga mag€aral mula sa Baitsng 7 o Baiiang I
Ans

Ans

Ans

P

ors

rarepet lumahok sa psligsahsn ay yaorB mga nanalo s:r

ng $sulaling DAGLI ay ibibllay sa arayv ng paligsalEn.

irE pagsulat ay iataod ng dalswang (2) oras.

(35%)

g Tagban ng Talino sa Filipino m15

n

a. odh (40%)

minan ng kulturanglpagpapahalagang PiliE no
kawlFwiling panimda, gtlna at pangwakas na bahagi
kaakibat malikhaing estf,o ng pagsulat
kaangkugan sa tsrna, edad at interes ng targot na mambabasa

c

b.

c. (2s%)
mit n9 wastong bantas
mit ng r.rasto at angkop na salita
mit ng mga wastong tayutay, pahiwatig, slmbollsmo at iba pang

ng isang malikhaing akda

(Pagblbigay ng lmpomt yon 5a Pamtmtgitan ng
- Glylng lntomEtlon through Pernonmnce)

A. ga k

ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 9 o Baitang
10

nararapal lumehok sa paligsahan ay yaong rnga nanalo sa
Pa
An balrvat pangkat na kalahok ay binubuo ng apat na kasapi/mag'aara

Tagisan ng Talino sa Filipino 2015

2. I
P

at tagapayo/taoapagEanay



B. Panuntunan

. Ang piyesa ay nagsusulong ng adboksgiya (Advocacy) tungkol sa
pagpapataas ng global na kamalayan sa kahalagahan ng kultura
(Global Awareness).

. May halong musikal o paawit ang pagabnghal.

. Ang pagl,atanghal ay hindi bababa sa labinlimang (15) minulo at hindi
lalampas sa dalevyampung (20) minuto.

C. Pamantayan

lBkrip - ,11r%

a. Orihinalidad
b. Kaangkupan sa tema
o. Makatotohanan
d. Taglay ang mg6 olern€nto ng isang iskrip

Pagtrtanghal - 00%

a. Kasuotan al props
b. Naglalahsd ng kultura ng b6nsa
c. Kilos o gEl8w ng mga buhan
d. Tini!y'musikalidsd
e. Kasiningan/pagkamalikhain ng pagtatanbghal
f. Dating sa mga manonood
g. \,,r'dang tagpuan




