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Pangalawang Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan
Hepe, CID at SGOD
Pansangay at Pampurok na Tagamasid
Punungguro ng Pampublikong Paaralan (Elementarya at Sekundarya)
Punungguro ng Pribadong Paaralan (Elementarya at Sekundarya)
Ulongguro at Gurong Tagapag-ugnay ng Asignaturang Filipino
Sa lahat ng mga guro at Binauukulan

,A(;i,t^ild*ed
Pansangay na TagapamanitEld hg mga Paaralan

BUWAN NG WKA 2018

Hunyo 21,2018

Kaugnay sa Panrehiyong Kalatas Bilang 18-328 ukol sa pagdiriwang ng Buwan ng
\Alika, ang Tanggapan ng Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan sa pangunguna
ng Cuniculum lmplementation Division ay nagtatakda ng mga mungkahing gawaing pangwika
at paligsahan hinggil sa pagdiriwang ng Buwan ng \Alika 2018. Ang paksa sa taong ito ay
"Filipino, ang Wika ng SaliksiK, na naglalayan ng mga sumusunod:

1. Makalilinang ng konsepto mapilosopiyang karapaanan upang lalo pang
maipagmalaki ang pambansang wika-Ang Wkang Filipino;

2. Makalilinang ng mga talino at kakayahan $a pamamagitan ng mga gawaing
SALIKSIK upang maiangat ang kultura, pilosopiya at lohikang pangwika-Filipino;
at

3. Makapagtataya ng iba pang kagamitang pampagturo para $a disiplinang Filipino
na magpapatibay ng kurikulum sa ilalim ng konseptong lokalisasyon at
indiginisasyon.

Ang rnga sumusunod ay mga patigsahan para sa taong ito:

A. MADULANG SABAYANG BIG-SAY-AlrlrlT (BIGKAS€AYAW-AWIT| para sa
mga piling mag-aaral mula sa baitang 5 at 6, na may kabuuang 25 kasapi. Ang
piyesa ay nakalakip sa kalatas na ito.

Alituntunin:
1. Ang Madulang Sabayang Big-Say-Wit ay talahukan ng mga mag-aaral ng isang

paaralan na magmumula sa mga Baitang 5 at 6.
2. Ang pangkat ay bubuuin lamang ng 20-25 na mag-aaral.
3. Maaring gumamit ng uniporme ng paaralan.Kung magkakaroon ng costume ito

ay dapat na mula sa simpleng materyal. lwasan ang mamahaling kasuotan.
4. Pitong minuto lamang ang laan sa bawat pagtatanghal ng mga kalahok. Ang

lalampas sa 7 minuto ay magkakaroon ng kabawasan sa kabuuan marka mula
sa average na marka ng rnga hurado. Kasama na ang pagpasok at paglabas
sa pitong minuto.
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5. Ang paglalapat ng tunog ay dapat na may kaugnayan sa piyesa.
Pinahihintulutan ang pagsingit ng mga "adlib" subalit hindi dapat ito
makakaapekto sa ideya at nilalayon ng piyesa; sakop ng pitong minuto ang
mga isisingit na adlib.

6- Dapat na makita ang Bigkas, Awit at Sayaw (sangkap ng timpalak) habang
binibigkas ang tula. Maaring orihinalang tono ng awit o mula sa mga tunog na
awit OPM. Hindi pwedeng mula sa banyagang awit ang gagamiting
melodiya o tono.

7. Ang timpalak ay huhusgahan batay sa mga sumusunod na pamantayan:
lnterpretasyon (linaw ng bigkas at indayog) 6CI%

Hikayat (Damdamin at Emosyonl ZAYa

Sangkap teknikal {lapat ng tunoglmusika at
Disiplinang pang-intablado)

Dating sa mga manonood
Kabuuan

15%
1a/o

1go%

MALIKHAING SAYAW INTERPRETA$YON- Pili at pinag$amang mag-aaral mula
sa Junior High School {Baitang 7 at 10) na may kabuuang 20 kasapi. Ang
bibigyang interpretasyon ay ang awiting 'Tayo'y Mga Pinot'' mula sa album ng
Banyuhay.

Alituntunin:
1. Bubuuin ang mga mananayaw na mag-aaral mula sa ika-7 hanggang ika-10

na baitang ng isang paaralang pansekundarya.
2. Maaring magkaroon ng mga "adlib" sa awit subalit hindi dapat maapektuhan

ang konsepto nito. Ang sayarn, ay dapat na tumagal lamang ng S-minuto. May
kabawasang 506 mula sa iskor average ng mga hurado ang pangkat na di
makasusunod sa minutong nabanggit.

3. Hindimaaring ibahin ang bersiyon ng awit. Sundin ang mga nakatala sa bilang
dalawa.

4. Ang mga mananayaw ay huhusgahan gamit ang mga sumusunod na
pamantayan:

Pagtatanghalat lnterpretasyon SAo/o

Koryograpi/KonseptoNalikhang Kuwento &Ao/o

Disiplina at hikayat sa manonood 1Ao/a

Kabuuan 100%

PAGLIKHA NG MAIKLING PELIKULA (INDI-FILM)- para sa mga piling mag-aaral
mula sa ika-11 na baitang na bubuo ng 10 kasapi; ang pelikula ay sa loob lamang
ng 10 minuto at mula sa orihinal na iskrip na gawa/isinulaUnilikha ng mga mag-
aaral. Kasama sa timpalak ang pagpili ng mga mahuhusay na mag-aaral mula sa
mga sumusunod na salik/aspektong pampelikula: Paglalapat ng tunog at musika,
Editing, Sinematograpiya, lskrinpley, Produksiyong Disenyo, aktor at aktres at
istorya. Ang terna ay: Pinaghuhugutan ng Hugot.

Alituntunin:
1. Ang mga mag-aaral ay dapat na magmumula sa ika-11 Baitang ng isang

paaralang pansekundarya.
2. Ang paksang tatalakayin ay mula sa PILOSOPIYA ng "Umasa, Palaasa at Pagr

a$a"

c.
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3. Ang pamantayan sa paghusgaayang mga sumusunod:
lstorya
Sinematograpiya

25o/a

1SYo

Produksiyong Disenyo 15o/o

TunoglMusika
lskrinpley
Editins

Kabuuan

15o/o

1*a/o
15o/o

100%

4. Ang timpalak ay hihirang din ng mga sumusunod:
Pinakamahusay na katulong ng Aktor
Pinakamahusay na Katulong ng Aktres
Pinakamahusay na Aktor
Pinakamahusay na Aktres
Pinakamahusay na Direktor
Pinakamahusay na Pelikula
Pinakamahusay sa lstorya
Pinakamahusay sa lskrinpley
Pinakamahusay sa Paglapat ng Tunog at Musika
Pinakamahusay sa Sinematograpiya
Pinakamahusay sa Editing
Pinakamahusay sa Produksiyong Disenyo

5. Ang pelikula na labis sa 10 minutong palabas ay may kaukulang bawas sa
average na husga ng mga hurado. lsang puntos na bawas sa bawat minutong
labis mula sa itinadhana ng timpalak

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

D. PAGPAPAHAYAG NG SALIKSIK {ACTION RESEARCH}- para ito sa mga map
aaral mula sa 12 Baitang. Nakatuon ang saliksik sa uring Deskriptibo na may
sumasalamin sa Pamumunong Panlipunan: Guro, Mag-aaral, Magulang, Pulitiko
at Simbahan.

Alituntunin:
1. Ang timpalak ay bukas lamang sa baitang 12.
2. Ang paksa ay tungkol sa Pamumunong Panlipunan: Guro, Mag-aaral,

Magulang, Pulitiko at Simbahan.
3, Bigyang pansin ang mga sumusunod :

- Ang font na gagamitin ay may sukat na 12
- Arialang disenyo ng titik
- Dohle ang espasyo
- Sundin ang pangunahing panuntunan sa pagaulat ng papel tulad

ng; talahanayan, talatinigan, dahon ng pag-uulat at iba pa.
4. Ang bawat kalahok ay bibigyan lamang ng 10 minutong paglalahad.

Pagkatapos nito, tutungo na sa bahaging "Tanong at $agot". Maaring gumamit
ng power point presentation sa paglalahad.

5. Maghanda ng 3 sipi ng saliksik para sa mga huradong magiging lupon sa oras
ng timpalak.
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Ang Samahan ng mga Fampribadong Paaralan ay inaasahan na magsasagawa ng
eliminasyon upang makapiling lalahok ayon $a nakasaad na bilang sa kalakip ng kalatas na
ito. Gayundin ang Pampublikong Paaralang Pang-Elementarya ay dapat magsagawa ng
pandistritong eliminasyon na siyang kakatawan sa kanilang purok para sa pansangay na
paligsahan.

Tandaan na sa lahat ng timpalak na nabanggit, ang desisyon ng inampalan ay pinal at
hindi mapapasubalian pa ng kung sino man. Ang mananalo sa paligsahang ito ay kakatawan
sa Sangay ng Cabuyao sa darating na Pan-Rehiyon na Paligsahan.

Ang paligsahan ay gaganapin sa darating na Agosto 24,2018 mula alas 8:0O ng
umaga hanggang ika 5:00 ng hapon. Ang timpalak ay gaganapin nang sabayan matapos ang
pambungad na palatuntunan sa mga sumusuncd na lugar.

Madulang Sabayang Big-Say-Awit -
Malikhaing Sayaw lnterpretasyon -

Pagtikha ng Maikling Pelikula
Pagpapahayag ng Saliksik

Cabuyao Central School Covered Court
Cabuyao lntegrated National High School
Covered Court

- CCS Gabaldon Hall
- CCS Gabaldon Hall

Ang panapos na palatuntunan at paggawad ng mga premyo ay gaganapin sa Cabuyao
CentralSchool sa hapon, pagkatapos ng lahat ng paligsahan.

Ang mga gastusin tulad ng transportasyon, kasuotan, kagamitan at materyales na
gagamitin sa paggawa ng pelikula at iba pang gastusin ng mga sasali sa patimpalak ay
maaring kunin sa MOOE o local na pondo at dadaan sa tamang proseso, patakaran at
regulasyon ng pagtutuos at pagsusuri. Samantala ang mga papremyo at iba pang gastusin
$a pangangasiwa ng paligsahan ay magmumula sa Speclal Education Fund.

Kalakip ng kalatas na ito ang mga bumubuo ng Tagapamahala, Komiteng Pan-
teknikal, Tagapagpaganap ng Paligsahan at listahan ng mga inaasahang kalahok sa timpalak.

Ang lahat ng mga lalahok ay inaasahang susunod sa IVo Dkruption of Classes
Policynanakasaad saDepEdQrderNo.9,s.2015(lnstitutingMeasuresfolncrraase Engaged
Time an lask and Ensuring Compliance Thercwith). Dahil dito, pinapayuhan ang mga
punungguro na magsagawa ng alternatibong iskedyulng klase upang hindimaapektuhan ang
oras ng pag-aaral ng mga mag-aaral at oras ng pagtuturo ng mga guro na makikilahok sa
gawaing ito,

Kaugnay sa Pagdiriwang ng Wika, ang lahat ng mga paaralan ay inaasahan na
magsasagawa ng sabayang pagdin'wang, gawain at palatuntunan sa kani-kanilang paaralan
sa Agosto 31,2018 mula ala-una hanggang alas-singko ng hapon bilang pagtatapos ng
Buwan ng tMka sa taong ito.

Ang malawak na pagpapalaganap ng impormasyong ito ay lubos na inaasahan.

uM No. "2/3 -series 
2018.
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MGA INAASAHANG KALAHOK SA PALIGSAHAN

A. Madulang Sabayang Big-$ay-Awit {Baitang 5 at 6}

B. Malikhaing Sayaw lnterpretasyon (Baitang 7-10)

C. Paglikha ng Maikling Pelikulallndi-Film (Baitang ll)

Distrito Pampublikong Paaralan Pribadong Paaralan
Distdct 1A 1 I
District 1B 1 1
B!-r-:-r a llJIsjUIUI ZA 1 I

District 28 1 1

District 3A 1 1

District 38 1 1

District 44 1 1

Distriet48 1 1

District 5A 1 1

District 58 1 1

Kabuuan 10 10

Pampublikons Paaralan Pribadono Paaralan
Bisaa INHS

Kinatawan mula sa 5 na Paaralan

Pula NH$Main
Pulo NHS-Diezmo Extension
Gulod NHS.Main
Gulod NHS-Mamatid Extension
Cahuyao INHS-Main
Cabuvao NHs-Pittland Extension
Casile INHS
Mariniq NH$
Snr#hville { lNl-{S

Kabuuan 15

Pampublikons Paaralan Pribadono Paaralan
Eti^^^ tf lt toLrtlloo ilYt l\)

Kinatawan rnula sa I na Paaralan

Cabuvao INHS
Southville 1 INHS
Casile INHS
Pulo SHS
Mamatid SHS
Pamantasan no Cabuvao

Kabuuan 15
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D. Pagpapahayag ng SaliksiklAction Research (Baitang {2)

Pampublikono Paaralan Pribadono Paaralan
Bioaa INHS

Kinatawan mula sa I na Paaralan

Cahuvao INHS
Southville 1 INHS
Casile INHS
Drrla QUCI UrV Ul rU

Mamatid SHS
Pamantasan no Cabuvao
Kabuuan t5
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TAGAPAMAHALA NG FROGRAMA

Pangkalahatang Tagapamahala Dr. Doris DJ. Estalilla
Pangalawang Pangkalahatang Tagapamahala Dr. Elvira B. Catangay
Kasapi Dr. Edna F. Hemedez

TAGAPAMAHALA NG GAWAING TEKNIKAL
{Mangangasrwa sa tahat ng mga patigsahan naisasagawa at magbiWgay ng teknikal na

tulong sa rnga Komite ng Paligsahan at Pang-Teknika$

Fangkalahatang Tagapamahala Dr. Jonathan F. Bemabe
Fangalawang Pangkalahatang Tagaparnahala Dr. Jennettee F" Haro
Kasapi Gng. Abelinda B- Sison

KOMITE NG PALIG$AHAN
{Pa ngka lah atang manga nga siwa sa paligsafi an at maki ki pag-ugnayan sa pangkalah atang

tagapamahala ukol sa pangangailangan at iba pa)

fliladulang $abayang Big-$ay-Awit
Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

tllalikhaing Sayaw lnterpretasyon
Tagapangulo
Fangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Leila F. Javier
Carolina R, Babula
Jocelyn Paguio
Hilda A. Red
Bolorosa H. Aguilar
Tolentino L. Cefiido

Vilma Sobisol
Nifro T, Cansicio
Ana Liza P. Maranan
Ma. Carolyn B. Esplana

Paglikha ng
Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Tagapangulo
Pa*galawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Maikling Pelikula (lndi-Film)

Pagpapahayag ng $aliksik {Action Research}

Angelita Perez
Rodrigo D. Tenorio
Divina O. Servidad
Analiza T. Cardcza

Royina Monteverde
Teodor:a Galang
Juanito Calay
Verena A. $anchez
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KOMITE PANG.TEKNIKAL

Dokumentasyon
{Magsasagawa ng pagdodokumenfo sa mga pangyayari sa paligsahan tulad ng pagkuha ng
larawan at paghahanda ng ulat (repft) uko sa gawain. Magsusumite ng nasabing ulat sa
taga pamah a I a ng paligsah an.

Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Reh istrasyonlPagpa patala
(Magtatala ng mga ka{ahok na paligsahan mula sa ibat-ibang disfnfo at paaralan. Gayundin,
maghahanda ang komite ng Wrma pata $a rchistrcsyon.)

Nerissa L. Alcazar
Jesusana Garcia
Nieves E. Nacional
ChesielM. Calago

Sertipiko
{Maghahanda ng sertipiko ng Pakikilahok at Fagdalo sa lahat ng mga nakilahak na gurc at
mag-aaral sa paligsahan. Gayundin, maghahanda srra ng Serlipiko ng Pagkilpla sa rrga
nagwagi at sa mga nagsilbing komite)

Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Lizette J. Yu
Marivic E. Baditlo
Marilyn C. Capuno
Jessica T. Jimenez

Ma. Sahlee D. Greganda
Anita L. Castillo
Ailyn C. Mllanueva
Sarah G. Guban

Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Juanito O. Calay
Mildred DO. Rodriguez
Karen Joy D. Aliparo
Mark Jason A. Boticario
Louie Magayon

Pagkain at lnumin
{Mangunguna sa pafiamahagi ng mga pagkain at meryenda. Maghahanda ng listahan at
magpapapima ng mga nakaknggap nito)

Programa at lmbitasyon
{Maghahanda ng daloy ng yognma at mamahagi ng mga imbitasyon. Magsisilbing
Tagapagdaloy ng Palatu ntuna n)

Tagapangulo
Pangalawang Tagapangulo
Mga Kasapi

Tagapagdaloy ng Pambungad na Palatuntunan

Tagapagdaloy ng Panapos na Palatuntunan

Jocelyn Paguio
Luz A. Dulog
Marian G. Cantalejc
Marissa T. Barundia
Tolentino L. Cefiido
Hilda A. Red
Nifro O. Pantaleon
Lizette J. Yu
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,\fiGA PANSAHGAY SA TAGAPAMANIHAI.A I*G MGA PAARATAN

20 Hunyo 2018

Pcro so

iiulo koy

Pckstr

Petso

,|,{isAN ANTONIO

NG Wtrm 2018

i. KsuEnay sc pagdiriwong ng Blrwsn ng Wiko so lqoftg 2018. ncgtaiakdo ong
Tonggapon ng Pr:tnugot ng Rehlycn so pfingunguno ng CLMD, ng mgCI
mungkching gaw*ing pongwiko oi poligsohcn hinggilsc pogdiriwong ng Buwon
ng Wika 2O'i8. Ang pckso so tcong ito oy "Filipino. cng tYiko ng Saliksik". no
nogloloyon ng mga sumusunod:

a. Mskolilinang ng konsepto ct mopilosoplyqng kapcroanon upons lalo pong
maipogmoloki ong pombonsong wiko - ong Wikong Filipino:

b. Makolilinong ng mgo tolinc oi kokcychfln so pamomogiton ng mgo
gowaing SALIKSIK upong maiangct ong kulluru, pilasopiyo ot lohikong
pongwika - Filipino;

c. Mokapagtotoyo ng ibo pong kogomitcng pompogtuturo porq sc
disiplinong Filipino no magpapotiboy ng kurikulum so ilalim ng konseptong
lokoliscsyon ol indiginisosyon.

Ang mgo sumusunod fly ong n:go pinogposyoh*ng poligsohan pors so toong iio:

o. Modulsng Soboyong 3ig-Scy-$tit (Sigkos-$oyaw-Awif) * pcrfi so mga piling
mcg-oorcl rnul* so boitong 5. at 6; may kobuuang 25 k*sapi {mcximurn}.
Ang piyesc oy noknlakip so kolatos na ito.

b. Mslikhcing Scyaw lnlerprelosyon - Pilict pinogsomCIng mcg-oorql mulc sc
Junior HS (Boit*ng 7 ot l0) no moy kobuucng 20 k*sopi. trlahohoti so opoi
no pcngkoi ong mgo rnr:gkokotunggoli;

Unong Pongkot Mgo Songcy no Ponlolowlgon ol isong Lungsod -
{Covite, Logurto; Bctongcs, Rizal. Quezon of Bccoor City}. Ang owif na
bibigyong interpretcsyon oy "Buhoy Pinoy," inowit niHerbert *ortolorne.

2.

iwi
iain iEW
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lkalowang Pcngkoil tlosmariflos, Lipo, Blnan, ,{ntipclo. et Lucenc
Bibigyong inlerpretosyon ong cwiling',pitipinos,, ni pillto Corroles.

lkotlong Pongko* Mgcr lungsod ng Coviie . Baiongas , Son poblo.
Toncucn, ot colombo. Bibigycng inlerprelosyon ong incrwit ng Hot Dogs
{Bctroeng &d*nE-ccwii) no "O. lumopit kc."

lk<ropot no Pongkoi: Mga lungsod ng lmus, Sfo. Ross, Cobuyoo.
Toyobos. ol Generot Trics. Ang bibigyong interpreiosyon cy cng awiiing
"Toyo'y Mgo Plnoy" mulo sc olbum ng Sanyuhoy.

c. Poglikho ng liioikling Felikulc (lndl-rilm) - por$ so mga piting mog-oorol
mulo so iko- 1 1 boiiong ns bubuo ng l0 kosopi; ong peiikulo oy so loot:
lomcng ng I0 rninulo, oi mulo so orihinql ntr iskrip no
gowo/isinulat/nilikha nS mgo mog-carcl. Kr:soma so iimpclok ong
pcgpiling mgo mohuhusoy na rnog*fiorol mulo so mgo sumusunod no
si:liklosp*ktong pompetikutc: Pr:glotopoi ng tunog ai musiko, Ediiing.
sinemoiogrCIpryo, lskrinptey, Froduktiyong Disenyo, of oktorlcrktres oi
lsioryc. nng temo oy : Pinqghuguton ng Hugot.

d. Pogpopohnyag ng $oliksik (Action Research) - poro ito so nrgo mog_
ocrol mulo so l2 Baitong. Nokotuon ong solikik so uring Deskriptibo no
moy sumosolomin sc pomununong ponlipunsn: Guro, Mag_sorol,
M*gulong. Pulitiko, of Simbohon.

lnoosohon na isasskoiuporon ng krowot songoy o dibisyon ong mgo gowoin
koolinsoboy sc pagdiriwong ng Buwon ng wiko. Ang rncnnncla sc ponsongoy no
pcligsohon cy siyong rncglging opisyol no kinolowon porfi so panrehiyong pisto ng
mgo Tolino {Festivcl of Tctenisj.

Moiugod no incosahon ong mobiscng pcgpcpokcloi cl pogsunod sc kolaios no
ito.

Alltuntunln at potokorcn pgro ro Timpcld< sobryong Big-soy-wit {Bigkol-suyow-
Awit)

1. Ang modulong soboyong Big-Say-Wit oy lqlohukon ng mgCI mog-coro! ng
isong pocrolan no mogrnumulo so mgo Boitong S of 6.

2. Ang pongkat uy bubuuin lomong ng 20 - 25 bota {moximurn}.

3' Mooring gumomil ng uniporme ng poorolcn. Kung magkckoroon ng costume,
ito oy dap<lt na mulo so simpleng mclericl. lwcson ong mgu mamoholing
kasuoion.

4.
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4. Pitong minuto lomcng ang losn sfl bowoi pogtolongh$l ng mgo kolohr:k" Ar,.g
lolclmpcs so / minuto oy mogkakfiroon ng kobowcson sa kobuucng mcrko muia
so overogs no marko ng mgo hurodo. Kosomo nc ong entronce at exil sa pitong
minuto.

5. Ang paglclcpof ng iunog oy dapat no may kcugnc,yon so piyescl,
Pinohihintulutcn ang pogsingit ng mgo 'adlib' subolii hindiito dopcll nrokoopekio
sc ideyo cl niiolcyon ng piyesn; sokop ng piiong minulo cng rnga isisingit no adlitr.

6, DAPAT no mckiic cng BiEkos, Awii at $oyow {rongkop ng limpnlok} hobcng
binibigkns ong lulo. Mooring orihinol ong tono ng owit o mulo so mgo tunog nc
awit oPM. tlindi pwedeng mulo so btrnycgong awit qng gossmiting rnelodiyc o
lono"

7. Ang timpolck uy huhusgoi'ron batcy scI rngo sumusunod no pcmontsycn:

c. lnlerpretcsyon {lincw ng bigkos oi indoyog} - 6ffi
b. Hikoyoi (Domdornin oi emosycn) - 20%
c. Scngkcp leknikol (lapcl ng iunoglrnusiko, cl disiplinong

pong-inloblodo)- 15%
d. Dcting s0 rngo manonood - 5%

ToiE:l= 100%

8. Bowol qng rngo PRAPS at lLAW. Ang sinumong rnogiging kclohok so
Punrehiyong Faligsuhun oy di pinohihinMutung mogkorean ng lngo pRAps AT
IIAW. BATAY SA i{ATAGKASUiISUAT'I, SABAWA$AH HG LIIiAHG PUN?OS {5% MUI,A
sA Avr*AGf na ls(o[ NG i,lcA HURAB] AI'|G $tNUtuAr'IG Ktil.ATAwAN NA
iiAGLAIAGAY HG PnAPs AT ltAutt sA otAs Hc PAGTATAHGHAL {$umunod po
toyo poro wolo tayangl moging problernc). &&*kr:il6img c!slm!,'i cr*g keril.:*$r#r'? *rJ
Er *p:i e* $u. UslP*teirt.

5. Alitunlunin al polokoron pors ca Timpolok Scyow interpretosyon {sekundaryo}

I. Bubuuin ong mgo mcnonoycw no mog-o<rroi mula sa iko-7 hi:nggong iko-,l0
nc broitong ng isang poorclong ponsekundoryo.

2. Ang mgo owil no siyong gogomitin so soyow interprelcsyon oy ong mgc
sumusunod:

Unong Pongkol -"Buhay Pinoy"

{original nc Lrersiyon niHerbert Bor{clome}

Ikcloweng Psngkul - "Filipincs"

{orihinot no ber:iyon niPllits Conales)

lkollong Pongkal - 'O. Lumopit Kc"
{orihinolna bersiyon ng Hotdogs* bab<reng mong-oowif}

lkoopoi no Pangkcd * "Ioyo'y mgo Pinoy"
iorhinol nc bersiyon ng Bonyuhoy)
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7.

Mccring mcgkoroon ng mgo 'odlib' so owii suboli'i hindi dopoi moopektuhfln ong
konsepio nilo. Ang soycw oy dopot no tumogollamong ng $ minuto. Moy
kobowcsong 5% rnuk: ss iskor overcge ng mgo hurado ong pongkal na di
rr<rkcstisunod so minuiong nobonggit.

Hindimqoring ibohin cng krersiyon ng uwii. sundin ong mgo nakoiolo so bilong
dolowa.

L Ang mgo mcnonoyow ay huhusgohon gomit ong mgo sumusunod nc:
pomontoyon:

o. Pogiotonghol ot lnterpretosyon - 6S%
b. Koryograpi/Konsepto/Notikhong Kwenlc - 30%
c" Disiplino ot hikoyai so mcnonood - t0%

Tclst= 100%

I' Ang kosuoifin oy dopot no nobcbogoy so owii^ Hindimoooriong rnftffxllroling
kssuolcn; iminlrmungkohi na ito ay mulo sa indigenous no bcgay o mctericl.

10. Bowolctng mgo PIAPS sl ltAw. Ang rinurnong mogiging kolohok so pcnrehiyong
Faligrohon ey di pinohihinfulutong mogkcroon ng mgo FRAPS AT ltAW. BATAY SA
I{APAG(ASUHDUAN. BABAIfi,ASAN HG IIi,IAIIG PuHTos (5% i,lutA $A AyERAGE
rsr{oR NG itltcA HrrftADo} ANc StHU'r'tA}tc Kt}tATAWANItGtA}tOt( HA
frfiAGLALAGAY HG FRAPS AT ltAW SA ORAS ItlG PAGT.AIAilGH.AI". {Sumunod po loyo
poro wolo loyoag moging problema).

I 1. Alituntunin crt pofckorcn so Timpolak Pogfilkhc ng llAoikling Pelikula (tNDt-HLAt)

I. Ang mgc mog-corcl oy dopot no mogmumulo so iks-il Baitong ng isong
pacrolong ponsekundoryo.

2. Ang poksung ioiotokoyirr oy mulo sc PILOSOPIYA ng 'Umosa. Polcrasa, at
Pcg-oso'

3. Ang pcrmontoyon so poghusgo oy onE mEo sumusunod:

lstoryo -257"
Sinematogropiyo - I5%
Produksiyong Disenyo - 15%
Tunog/Musiko - 1S%

lskrinpley - 15%
Editing - 15%
Tolol: 100%

12" Ang limpalnk ay hihirong din ng mgq s$rnusunod:

Pinakomohusoy nc kciulong ng Aktor
Pinokomohusfiy no kaiulong ng Aktres
Pinokomohusoy na Akior
Pinskomohusoy no Aktres
Pinckamohusoy n0 Direktor
Pinckomohusoy n0 Pelikula
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Pinakcmahusay so tsioryo, tskrinpiey, Lopot ng Musiko/'tunog,
Sinernatogrcrpiyo. Editing, crt Produksiyon Disenyo.

Ang pelikulo no lobis sq I0 rninutong polcbo$ oy mcy kcukulong bowos so
overoge na husgo ng mgq hurgdo. isong punlos no bcwos so bowct minuiong
lobis mulo sa itinqdhono ng limpclck.

Hindi dopct kakitoon ng BULGAR nc rngo ekseno ong ilolohok no petikulo.
Awiomoiikong 'eliminated' o ionggcrlong kalahok no ilo.

Alituntunin so Timpalck Pogpopahoyog ng Sstiksik

t, Ang iimpclok oy bukcs lomcng so Soilong 12- Maooring mogscmo ong
dolowong boiiong sa mogogonop nc pahoyag.
Nokoscod so unchon ong iotolokoying poksa.
Bigyong ponsin ong mga sumusunod:

- cng loni no gqgomilin cy '12'
- criclcng uring titik
- doble ang esposyo - 'double spoce' ng pogsulot
- sundin ong 'bosic' no pcnuntunon so pogsulai ng popel:

tolohonoyon,
ialatinigan. dCIhon ng pag-uulotot ibc po.

4. Ang bowot kolshok oy bibigycn lomcng ng I0 minuiong poglolohod.
Pogkotopos nito. lulungo no so bohoginE "Tonong of scgot. " Mcooring
gumomil ng PPF sc pcrgtolohod.

5. Moghcndo ng 3 sipi ng soiiksik pcro sa mgo hurodong mcgiging lupon so oros
ng iimpolck.

16. rnndson no so lshcrl nglimpnlek no ncbonggit, cng diskyon *g lnompakn oy
pinol al hindi no mopasusubolion pc ng kung sino pc mcn.

14.

lf,I J.

?
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Wikeng Fltipino, Wik* ng $sl*k*ik
mulc sc diwang pcyck ni Erico Mern{e Hcbijon

Holikcryo kob<rloong kobohogi ng rnitenyol
Sumali't mokisalo so solik ng p*deslal
Pagkoliksiqy gihuhun of so dossloy iusol
Pog-oso oy diopinyon pogkoi dalos sadyong banol.

Kcralomon, kcrrunungon hukoyin no of bungkolin
Pokinggan itong tinig so ilong no msy pcgtingin
mgo tonong no rnisteryo modcdongog no mosillsin
wiwikoin ong posulct so mundo ng poninimdim.

Loposlon go' I rnonlilinlong. mgo henyong nogcorobo
Mgo popeloy mohusoy kung so ingles noipinlo
Kohihiyon ot bosuro scliksik no pinuntiryo
Kung sc wikong Filipino inilimbag iginiyc.

ponchon no poro ilong rebuh,rsyo'y poi,gtingin
sa pcgsulol ng soliksik Filipino ong gomilin
intelektwal sl tolino isulqt no'i qroruhin
purong Pinoy no bobqsa boliniuno'y sisipoin.

so siyensiyo't mgo L'ilong, polibolos no orolin
kohcngalan kung sabihin so bonysga nokobitin
lolino oy molilinong kopog puso'y kukurutin
susuloting imponnasyon wikcng lokcl pololimin.

G<rlugorin itong mundo pagkotuto'y oosenso
Lumboy noti'y kokolosin, ingingitiso palosyo
Ponloloko'y motitigil niiong rngo pustorero
Saliksik ong koportido rnow<rwulo ponloloko.

Simulo'l huwog huminto, pogkot isnaw-tonqw kc no
Liksi'l bilis nilong titik, pogkolongo CIy godon no
llotholo itong popet. Filipino toyo't toso
Bobcsohing lnielekfwol bonyago oy motaionga.


