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PANDTWSYONG PISTA NG MGA TALENTO SA FILIPINO 2016

PAI\DIWSYONG MEMORANDUM
slg. 85 

- 

s. 2015

Sa mga:

Mula kay:

cid/gdsc

22Hulyo2016

1. Bilang pagtugon sa Pangkagawaran Blg. 24, s. 2016, pagsunod sa Memorandum
Panrehiyon Blg. 190, s. 16, sa pagsasakatuparan ng Pampangulong Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997
ang Divisyon ng ng Imus ay nagtakda ng mga gawain kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng

-31 ng Agosto 2016. Ang tema sa pagdiriwang na ito ay '6Filipino: Wika ngWikang Pambansa sa
Karunungant'.

Hinati sa apat (4) na ang isang buwang pagdiriwang at inaasahang magsisilbingbatayan ng lahat
ng gawaing bubuuin at i sa isang buwang pagdiriwang:

3.1 Filipino: Wika ng at Kalinangan;
3.2 Intelektwali Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa;
3.3 Pagsasalin, Susi Pagtamo atPagpapalaganap ng mga Kaalaman at karunungan; at
3.4 AngWikangFi ay Wika ng Saliksik.

4. Ang bawat paarulan ay UiriiUiryan ng kalayaan na magtrllano ng kanilang programa bagamat inaasahang
mabigyan ng pansin ang 4ga patimpalak na inihanda ng divisyon. Inaasahan ang pagsusumite ng ulat-
naratib o dokumentasyon 

1g 
isinagawang gawain.

I5. Ang Pandivisyong Pista n$ mga Talento ay gaganapin sa Gov. D.M. Camerino sa ika-23 ng Agosto 2016
sa ganap na ika-8 nu hane$ang ika-5 nh.

6. Ang KAGISEF at mga Pfrnongguro sa elementarya at sekundarya kasama ang mga Ulong Guro ay
inaasahang magtutulunganlpara sa pandivisyong patimpalak bilang paghahanda sa panrehiyong Pista ng
mga Talento.

' 2. Ang layunin ng pagdiriwajrr gay angmga sumusunod:
2-l Makapagpalalimlng pagmamahal sa pambansang wika - ang Wikang Filipino;
2.2 Makalinang ng +ga talino at kakayahan sa pamamagitan ng mga gawaing makapagpapaangat

ng kultur4 pilos$piya at lohikang pangwika;
2.3 Makalikha ng ib{ pang kagamitang pampagtuturo para sa disiplinang Filipino na mapagtibay ng

kurikulum sa ilalim ng konseptong lokalisasyon at indiginasyon; at
2.4 Maganyak ang lmga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa

pamamagitan ng 
Pktibong 

pakikilahok sa mga gawain kauguay ng Buwan ng Wikang Pambansa.
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O. CADAVEDO

Pansalnb ntalang'f-agapamanihala ng mga Paarala n

Tanggapan ns rigapamanihala ng mga eaarala(

Paksa:

Petsa:



7. Ang paligsahan ay ang
7.1 Madulang

7.2 Sayaw

7.3 Paglikhang

iskrip na ga

ng tunog at m
at Istorya.

T.4lbapang patim
Guro at

sa baitang 5-6),
ang mga sum
Talino (tig-ii
Informance,
magwawagi sa

patimpalak.

Ang mga magwawagi sa

Kalakip nito ang mga
lahat.

Hinihiling ang mabilis

Sanggunian: Memorandum

Inklos5rur: Tulad ng
Ilalagay sa Palagiang T,

Programa
Paligsahan
Pagdiriwang
Guro
Mag-aaral

8.

9.

10.

cid/gdsc

Big-Say-Wit (Bigkas-Sayaw-Awit) -para sa mga piling mag-aaral mula sa

baitang 5 at 6;

Ang dalawang
kabuuang 25 kasapi (maximum). Ang piyesa ay nakalakip sa kalatas na ito.

i sa bawat klaster ang magpapaligsahan sa pandibisyong patimpalak.

- pili at pinagsamang mag-aaral mula sa Junior HS (Baitang 7 at 9) na

may kabuuang
(Original).

kasapi. Ang piyesang gagamitin ay "Hangin, {Jlan, Araw at Lupa: ni Dessa

ing Pelikula (Indi-Film) - para sa mga piling mag-aaral mula sa ika- I 0 baitang

na bubuo ng 1 kasapi; ang pelikula ay sa loob lamang ng 10 minuto, at mula sa orihinal na
inulat/nilikha ng mga mag-aaral. Kasama sa timpalak ang pagpili ng mga

mahuhusay na mula sa mga sumusunod na salik/aspektong pampelikula: Paglalapat
Editing, Sinematograpiya, Iskrinpley, Produksiyong Disenyo, at actor/aktres

sa elementarya: Balagtasan para sa Baitang 5-6, Masining na Pagkukwento
(baitang 1-4), Tagisan ng Talino (grupo bubuin ng 4 na kasapi, tigdalawa mula

ng Islogan at Poster para sa baitang 4-6. Samantalang sa sekundarya ay

: Balagtasan, Masining na Pagkukwento - Guro at Mag-aaral, Tagisan ng
kalahok mula sa bawat baitang), Paggawa ng Islogan at Poster, Pintahusay,

ino, Sineliksik (baitang 9 at l0), at Pagsulat ng Dagli (baitang 7 o 8). Ang
pwesto sa pampaaralang paligsahan ang lalahok sa pandivisyong

ivisyong Pista ng mga Talento ang lalahok sa Regional Festival of Talents.

alituntunin, programa, komite at mga gawain para sa patnubay ng

pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

Panrehiyong
waran Blg.24, s. 2016
lum 190, s.2016

sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:



lnklosyur Blg. 1 Pandivisyong

MGA P

KATEGORYA:
A. BALAGTASAN
B. MASINING NA P
C. TAGISAN NG T
D. INFORMANCE
E. MANIK-ANINO
F. SINELIKSIK
G. PINTAHUSAY
H. PAGGAWA NG I
I. PAGGAWANG
J. PAGSULAT NG D,

A. BALAGTASAN
A.1 Ang paligsahang ito

elementarya at mula
A.2 Ang bawat pangkat r

(1) Lakandiwa/Lakar
A.3 Isang piyesa lamang
A.4May angkop na
A.5 Ang hatol ng Lupon
A.6 Pamantayan

B. MASINING NA P
Isang buhay na sining at

B.1 Kahalagahan

B.2 Katangian ng
1. Isangguro/
2. Maymalawak
3. Maymahusay
4. May masayang
5. Mlaykaaya- ay
6. May
7. Nakatanim sa

tanghalan,

8.3 Alituntunin
1 Bukas ang pali

1.

2.

3.

4.

cid/gdsc

sekundarya) sa naman ay maaaring magmula sa kahit na anong baitang.

Blg. , s 2016

UNAN PARA SA PANDIVISYONG TAGISAN/PISTA
MGA TALENTO SA FILIPINO

KUKWENTO

bukas para sa mga mag-aaral mula ika-5 hanggang ika-6 na baitang para sa

7 baitanghanggang ika-10 baitang sa sekundarya.
kalahok ay binubuo ngapat(4) na kasapi, dalawang (2) Mambabalagtas isang

at isang (1) tagapagsanay.
gagamitin ng lahat ng mga kalahok.
ang mga kalahok sa paligsahang ito.

Inampalan ay pinal at hindi na mababago;

(Linaw atLakas20a/o)

{Tono20%)
ilos sa entablado

(kumpas ng kamay 10%)
(ekspresyon ng Mukha 10%)
(tindig sa entablado 15%)

ng Manonood
15%
t0%

t0a%KABUUAN

na anyo ng pagtuturo ng aralin

Nagiging suhay masining na pamamaraan ng pagtuturo.
Nakatutuklas mga tagapakinig ng istrukturang makatutulong sa kanilang maunawaan ang

higit na kompl kwentong pampanitikan.
Nararanasan 't ibang damdamin para sa nakaraan at kaisahan ng iba't ibang kultura ng

Kasalukuyan.
Naghahatid sa tagapakinig ng mataas na kamalayan ng pagtataka at misyon ng buhay.

na may pagrnamahal sa gawaing pagkukwento;
talasalitaan;
memorya;

may diwa ng palutang diwa;
katauhan;
lakas ng tinig; at

niyang siya ang taga-paglowento at tagapagsalaysay at hindi aktor o aktres sa

o pelikula.

sa mga gwolmag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa lungsod na ito.
(mula baitang 1-4 sa kalahok ng elementaryangmag-aaral at anumang baitang para sa

)GAN
TER

40Yo

3s%



6. Hindi pi
habang

Ang

B.4 Pamantayan
Pagsasalita

Kaswal,

7.

8.

C. TAGISAN NG T

a t/).L/2

cid/gdsc

upang

2. Ang mga nagwagi unang pwesto sa pampaaralang paligsahan ang makikipagtagisan sa

pandivisyong
3. Layunin ng pali na pasiglahin ang sining ng pagkukwento gamit ang wikang Filipino

isang paraang makapupukaw sa interes o hilig ng mga mag-aaral sabilangmidyum
pagbabasa lalo

4. Ang kalahok ay
temang ibibigay

C.l Alituntuni

sa mga aklat na nasusulat sa wikang Filipino.
gamit ng mga orihinal o nailathala na di gaanong palasak atmay kaugnayan sa

tagapangasiwa ng paligsahan.

5. Ang nagkamit ng pwesto sa pampaaralang paligsahan ang lalahok sa pandivisyong
paligsahan.

ang paggamit ng props, ilaw, musika/ sound effects, kasama o kawaksi
to at espesyal na kasuotan.

Ang mga kalahok nararapat na nakaputing t-shirt at pantalong maong.
ay hindi hihigit sa walong (8) minuto.

30Yo
at konbersasyunal (nakikipag- usap sa mga manonood sa natural ngunit kawili-wili at

Masiglang Ti
na paraan)
(ginagamit ang boses upang manabik ang mga manonood, nagagawang magpapalit-

palit ng upang ipakilala ang mga tauhan ng kwento, may iba't ibang tono na naglalarawan ng

iba't ibang
Pagbibigay * ulugan o interpretasyon sa kwentong napili
Personalidad, han sa Pagkukwento
Reaksyon ng T,

KABWAI{

paglahokat pagpapasa ng mga katanungan

50"/"
10"/"
10Yo

100"

1. AngTagi ng Talino sa Wika at Panitikan ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral mula sa

ikapito ikasampung baitang para sa sekundarya at dalawa sa bawat baitang 5 at

6 para sa Samakatwid ang bawat grupo ay bubuuin ng4 na kalahok at isang

. Hindi na maaaring samahan ng tagapagsanay angmga kalahok sa oras na

ito ay na sa silid pagdarausan.

2. Ang klaster ay kinakailangang may kalahok o kinatawan sa patimpalak.

3. Ang mga ngan ay ihahanda ng mga susing-guro / ulongguro at Key Admin sa

Filipino baitang na nimayon sa mga kompitensi ng bawat markahang pagsusulit.

4. Magbi ang bawat klaster ng mga sumusunod na uri ng tanong:

) Sampung Madali> (10
> (10
>(s
>(s

ay hindi muna itutupi, sabay-sabay ang bawat paaralan sa pagsasagawa nito
lamang ang klase ng pagkakatupi sa mga katanungan.

) Sampung Mahirap-hirap
Klintser
Pang-breyk

Ang mga ay tungkol sa Wika at Panitikang Filipino
5. Ang mga

ipapasa/i
tanungang binuo ay lalakipan ng KASAGUTAN at SANGGTINIAN na

igay sa koordineytor sa araw mismo ng paligsahan. (nakatype dapat/nakaprint

sa short paper)
6. Format sa

F Bond
ribigay ng bawat tanong:
na&% x2 %

F ArialN ( font size 12 )
8 Y2*

MAHIRAP-WIKA

TANONG:

SAGOT:
Sanggunian:
Paaralan :



D.

cid/gdsc

gamit/materyales it hindi na sa mismong pagsisimula ng patimpalak.

C.2 Alituntun sa Pasalitang Bahagi
1. Angmga ungang gagamitin sa bawat antas ay ayon sa mga sumusunod :

a. (10)
b. (10)
c. (10)
d. (10)
e. (10)

2. Ang bawat

3. Dalawang
4. Ang bawat

paligsahan.
na babasahin ang mga katanungan.

5. Hintaying
rgan ay sasagutin sa loob ng dalawang minuto (2 mins.).
basahin ang katanungan bago magsulat ng sagot.

6. Ang ng bawat kalahok ay may laang sulatan.
7. Ipakikita ang sagot matapos magpahayag ang guro ng patimpalak ng "Ipakita ang

sagot ".
8. Ang guro

kalahok
ang magsasabi ng kasagutan matapos maipakita ng lahat ng

madali na isang puntos (lpt.) sa bawat tanong ang katumbas
Lg mahirap-hirap na dalawang puntos (2pts.) sa bawat tanong ang katumbas

mahirap na may tatlong puntos (3pts.) sa bawat tanong ang katumbas
klintser na may apatnapuntos (4pts.)sa bawat tanong ang katumbas
pang-breyk na isang puntos (lpt.) sa bawat tanong ang katumbas
ay kinakailangang may isang guro na magiging tagamasid habang

Performance) Panahon ng mga AMERIKANO

sa mga mag-aaral mula sa Baitang 9 o Baitang 10.

sa paligsahan ay yaong mga nanalo sa Pangklaster na Tagisan ng Talento:

na kalahok ay binubuo ng apat na kasapi/mag-aaral at

ng adbokasiya (Advocacy) tungkol sa pagpapataas ng global na

ng kultura (Global Awareness).
hindi bababa sa walong (8) minuto at hindi lalampas sa sampung ( I 0) minuto.

sa oras ng paligsahan)
idad

sa Tema
3.7 ang mga elemento ng isang iskrip
4.

60%
at kagamitan (props)

lahad ng kultura ng bansa
idad

sa mga manonood
o galaw ng mga tauhan

likhain ng pagtatanghal
7.W tagpuan

KABWAII fiAOA

& Shadow Puppetry Mechanics)

nr*FORLAIYCE
(Giving Information

D.1 Patnubay sa Pagl
1. Bukas ang pali
2.Angnararapat

Filipino.
3. Ang bawat

D.2 Panuntunan
l.Ang piyesa ay nae

kamalayan sa kahr
2. Angpagtatanghal

D.3 Pamantayan
ISKRIP - (gawa

isang

40o/o

1.

2.

PAGTAT
1.

2.
J.
4.
5.

6.

E. MANIK-AI\UNO (Scri
Ang Manik-

ng teatro, ang pagsasa
nagmula ito sa kultura

E.1 Isang'entry' lamang
E.2 Bubuuin ng anim (6)

Dulaan (shadow play competition) ay nakapokus sa dramatikong elemento
at pagkukwento. Hindi man ito orihinal na nagmula sa ating kultura dahil

ASEAN sa kalahatan.

la sa bawat klaster ang pinapayagang makalahok.
kalahok ang isang grupo (2 propsmen at 4 na magtatanghal)

E.3 Isang tagapagsanay na makakasama ng mga kalahok na mag-aaral sa pagseset-up ng mga



F.1

cid/gdsc

Biswal na (use of video language in the teatment/choice of shots)

E.4 Ang bawat entry ay
kasama na ang exit.

.l lamang ng 15 minuto kasama na ang pagseset-up, aktwal na pagtatanghal

E.5 Ang pagdudula ay sa wikang Filipinollngles.
E.6 Ang mga props ( effect, ilaw, overhead projector atbp.) ay magmumula sa mga kalahok.

tunog ay hinihikayat ngunit kinakailangang hindi ito makaaapekto sa8.7 Ang musika at i
pananalita/linya ng

E.8 Ang mga puppet ay
puppeteers.

malinaw at makikita nang mabuti sa entablado.

8.9 Ang dimensyon ng ng mga puppet ay kinakailangang sununod dito:

E.10 Ang tema ng dula
- sosyal
- pulitikal

maaaring pumokus sa alinmang isYu:

E.l1 Ang iskrip ay kai orihinal na gawa/likha ng mga kalahok na mag-aaral at hindi nagmula sa

kung kaninong
E.12 Limang (5) kopya

magtatanghal ay
E.13 Pamantayan

Kwento
Disenyong
Karakterisasyon at Boses

Teknik
Orihinalidad

F. SIFTELIKSIK (Video
Ang Sineliksik

F.2 Dalawang kalahok
kalahok sa oras ng

F.3 Ang mga kalahok

F.6 Ang maiikling Film
AVI, o kaya ay FL

sa ibang konsepto o

F.9 Ang mga musika at i

F.10 Ang'tema'ay ibi
F.ll Pamantayan

sa araw rehistrasyon ng patimpalak.

at daloy ng pagsasalaysay)

ng puppet at 'timing') at Tunog

KABUUAN

25%
2s%
20o/o

20%
t0%

100%

video, digital ideo camera, na may kable ng kompyuter pafa sa pag-aupload, tripod at iba

pang kagamitan pat

F.4 10 cuts lamang ang inahihintulutan sa editing.
a nakalaan lamang ay l0 hanggang 15 minuto ang haba, kasama na ang front at

sa pagshoshoot at pag-eedit.

F.5 Ang kabuuang oras

back credits.

araw ng Pandivi Tagisan ng mga Talento sa Filipino.
sa mismong araw ng patimPalak.

40%

f r. r",*l
I n"ieh. 

I

fr. ,.n"*l
I n"ient 

I

l
l

fiang ari ng kung sinumang tao.
nakatype na iskrip na may pamagat, pangalan ng sumulat, atpangalan ng mga

ng elemento ng mga ay mat itita. Nakapokus ang bawat eksena sa pakukwento gamit ang mga cut

na mahihirap namay o hanggat maaai ay walang editing'

sa bawat klaster ang makalalahok sa pandivisyong patimpalak

:isang tagapagsanay ngunit hindi maaaring samahan ng tagapagsanay ang mga

[ibition)
isang patimpalak na magiging mise en scene film/video na kung saan ang lahat

Isasagawa ng patimpalak.
t irutuitungung magdala ng sariling laptop na may software ng pag-eedit ng

a ilalahok sa patimpalak ay kinakailangang mai-save sa flash drive: MP4, wMV,
ang pormat ng ipapasa sa mismong araw atoras ng patimpalak. Ang mahuhuli

sa pagpapasa ayon itinakdang oras ay hindi na tatanggapin.

F.7 Ang video ay nasa wikang Ingles o FiliPino.
railangang orihinal na ginawa ng mga kalahok namag-aarul at hindi nagmulaF.8 Ang mga video ay

ari ng ibang tao.
an na ipakikita sa video/film ay kinakailangang nagmula sa mismong

Puppet Theater Screen

Puppet Masters'Area
(covered in black)



Pagku

Kahusayang
Orihinalidad

G. PINTAIIUSAY
G.1 Isang mag-aaral
G.2 Sasamahan ng i

gabayan ang
G.3 Kinakailangang

ito (lumang di
dilaw, itim at puti)

G.4 Hindi pinapayagan

G.5 Ang paksa ng ipipi
G.6 Pamantayan

H. PAGGAWA NG
H.1 Bukas ang

ng baitang.
H.2 Ang nagkamit ng
H.3 Kinakailangang

H.4 Anggagawing
H.5 Isang oras lamang
H.6 Pamantayan

I. PAGGAWA NG

Ang

J. PAGSULAT NG DA
Malikhaing

J.l KALAHOK

J.2 PANLINTTINAN
- Ang tema ng

cid/gdsc

2.

4.
5.

Kalinawan ng
rsalaysay (logical narrative structure/development)
Pahayag (choice of problem, message of the film)

il (focus, camera movements, composition)
ility ofthe fikn)

sanggunian ng kani

- Artistic Merit
- Interpretasyon
- Difficulty
- Orihinalidad

KABTIUAN

30%
l0%
t0%
t0%

KABUUAN lOO%

Painting)
sa bawat klaster ang pinapayagang lumahok

tagapagsanay. Ang tagapagsanay ay makakasama lamang ng kalahok upang
sa pagsasaayos ng mga materyales na gagamitin.

la ng mga sariling paintbrush, sponge, lalagyan ng pintura at panlinis ng mga
basahan/pamunas), acrylic paint na ayon sa primaryang kulay (pula, bughaw,
isang canvas na may sukat na 36x48 inches.

mga kalahok na magdala ng anumang larawan o imahe upang maging

ay ibabxay sa 'tema' na siyang ibibigay sa mismong oras ng patimpalak.

at Prinsipyo ng Sining) 25%
35o/o

t5%
25%
100%

Att
sa baitang 4 -6 para sa elementarya at samatalang sa sekundary a ay paxa sa lahat

ang lalahok sa Pandivisyong Patimpalak.

tulad ng kalahating
ang mga kalahok ng mga kagamitang gagamitin sa paggalYa ng islogan

;i ng kartolina, pentel pen, lapis, ruler at mga pangkulay.

ay batay sa tema/paksang ibibigay ng tagapangasiwa ng paligsahan.
ilalaan ng mga mag-aaral upang matapos ang gawain.

ahing Salita 30%
25Yo

2s%
2A%

sa Tema
iswalisasyon

KABUUAN lOO%

I.l Alituntunin
1. Bukasang igsahan sa ika4 hanggang 6 na baitang para sa elementarya at sa lahat ng

baitang para sekundarya sa bawat klaster.
ng una at ikalawang pwesto ang lalahok sa pandivisyong patimpalak.

Ang mga ay kinakailangang akma sa tema o paksang ibibigay ng tagapangasiwa ng

paligsahan.
Mayl% angbawatkalahok upang gawin ang poster.

ng hurado ay pinal at hindi maaaring mabago.Ang desi

I.2 Pamantayan

sa Paksa

KABUUAN

25%
25%
20%
30%

100%

- Bukas ang pali sa mga mag-aaral mula sa Baitang 7 o Baitang 8.

-Ang nararapat I sa paligsahan ay yaong nanalo sa bawat klaster na paligsahan.

DAGLI ay ibibigay sa araw ng paligsahan.



- Ang malikhai

J.3 PAMANTAYAN
a. Orihinalidad
b. Organisasyon

c. Mekaniks

cid/gdsc

pagsulat ay tatagal ng dalawang (2) oras.

(40%)
(3s%)

ninan ng kulturang/pagpapahalagang Pilipino
ili-wiling panimula, gitna at pangwakas na bahagi

na malikhaing estilo ng pagsulat
sa tema, edad at interes ng target na mambabasa

(2s%)
ng wastong bantas
ng wasto at angkop na salita

it ng mga wastong tayutay, pahiwatig, simbolismo at

elemento ng isang malikhaing akda

KABUUAN iOO%



Lupon ng Paanyaya at
Desiree C. Decano

Petronilo D. Reyes jr.
Sollienorr L. Bongiad

Jacqueline M. Arevalo
Arturo Laraya

Lupon ng Dokumentasyon
Felanie J. Rodriguez

Jerico Hiel B. Astillero
Blessie S. Samson

Ana Marie C. Balintad

Lupon ng Tunog,
Dekorasyon
Gina U. Reyes

Danilyn G. Siwa

Ma. Nelia G. Mariano
Roger lan Demillo

Lupon sa Token
Pamunuan ng KAGISEF

Lupon ng Paligsahan

1. BigSayWit
2. Indi Film
3. Sayawlnterpretasyon
4. Balagtasan
5. Masining na
6. Tagisan ng Talino
7. Informance
8. Manik-Anino
9. Sineliksik
10. Pintahusay
11. Paggawanglslogan
12. Paggawang Poster
13. Pagsulat ng Dagli

cid/gdsc

Tagapangulo
Pang. Tagapangulo

Kasapi

Tagapangulo

Pang. Tagapangulo
Kasapi

Tagapangulo
Pang.Tagapangulo

Kasapi

Lupon ng Sertipiko
Cynthia T. Abeledo
Armilene P. Alejandrino
NeilaniA. Lulu

Frederick G. Bernales

Lupon sa Pagpili ng Hurado
Glenda D5. Catadman

Ma. Shemay Luz F. Austria
Alexandra Jane C. Briones

Judith E. Lagamo

Lupon ng Pamatid - Uhaw

Divina A. Narvaez
Marissa D.O. Agco

Lea D. Del Rosario

Frecela Ballesteros

Ma. Erliza M. Santiaguel
Armilene P. Alejandrino
Petronilo D. Reyes Jr.
Janet E. Magura
Justine S. Alas
Manuel R. Tagbago
Desiree C. Decano
Rocelyn C. Topacio
Arnel S. Orpia
EuniceA. Baquigo
Apple Krystal Siega
Shyrene P. Goodrich
Ma. Shemay LuzF. Austria



lnklosyur Blg. 2 Pandivisyong

Komite/ Lupon sa

GLENDA DS. CATADMAN EPS

DIVINA A. NARVAEZ Klaster I

EDEN P. REYES Klaster ll

GINA U. REYES Klaster lll

Lupon ng Pagpapatala

Eden P. Reyes

Alona O. Verdad
Gina A. Saliva

ArnelS. Orpia

cid/gdsc

Blg.- s 2015

Pagdiriwang Buwan ng Wikang Pambansa 2016

Lupon ng Tagapamahala

LUALHATI O. CADAVEDO
Tagapamanihala ng mga Paaralan

Tanggapan ng Tagapamanihala ng mga Paaralan

GREGORTO A. CO, JR
CID Focal Person

ROIANDO B. TALON, JR
SGOD Focal Person

GLENDA DS, CATADMAN
EPS I

Pangkalahata ng Tagapagpaganap

DIVINA A. NARVAEZ
Klaster I

EDEN P. REYES

Klaster ll

GINA U. REYES

Kaster lll

Mga kasapi

CYNTHIAT. ABETEDO
Ulongguro Vl - INHS

FETANIE J. RODRIGUEZ
Ulongguro lll- GEANHS

Lupon ng Pagpapalano

FILIPINO

Tagapangulo
Pang. Tagapangulo

Kasapi

CYNTHIA T. ABELEDO Ulongguro Vl - lNHs

FEIANIE J. RODRIGUEZ Ulongguro lll-GEANHS

ANNA LEAH M. CRUZ Pangulo / KAGISEF

ROMEO S. SAMSON Pang. Pangulo/ KAGISEF

Mga Kasapi

Pamunuan ng KAGISEF

Lupon ng Mga Tropeyo at
Medalya
Rocelyn Topacio
Apple B. Siega

Greengate at Alapan Annex


