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PANSANGAY NA MEMORANDUM

Bilang _O4_, s. 2012

PANSANGAY NA PALIGSAHAN SA PAGSUIAT NG HIGANTENG AIOAT

Para sa: Tagamasid pansangay

Tagamasid pampurok

Puno ng mga paaralang Elementarya

1. Alinsunod sa napagkasunduan matapos ganafin ang pagsasanay sa mga Guro ng
Pagbasa sa unang Baitang (Mother Tongue- Based Multilinguil Education ; noong oktubre 26 -28,aotl sa club Royale, Malolos; ipinababatid ang paglulunsad ng pan6sangay ia paligsahan saPagsulat ng Higanteng Aklat.

2. Layunin ng paligsahan ang :

2.l Mahikayat ang mga guro lalo na sa unang baifng na sumurat ng mga
kuwentong angkop sa kakayahan ng kanilang mag-aaral;

2.2 Makarikom ng mga kuwentong pambata na magagamit sa pagpaparaganap
ng Mother Tongue_Based Multi_Lingual Education; at

2'3 Mapatingkad ang kamalayan na ang pagkatutong bumasa ng mag-aaral sa
unang baitang ay nakasalalay sa kalidad ng mga kuwentong ginagamit sa
pagtuturo.

3' Ang mga lahok na Higanteng Aklat ay dapat isumite sa Records section ng
Division office hanggang Pebrero 10, 2012 (Biyernes) . Nakasaad sa lnklosyur Bilang l ang
panuntunan na dapat sundin hinggil sa pagsulat ng ilalahok gayundin ang batayan sa
pagpili ng mananalo.

4' Maaaring lrrmahok sa paligsahang ito ang mga gurong dumalo sa pagsasanay na
nabanggit sa unang talata ; gayundin ang iha pang guro na nakatanggap na katulad na



pagsasanay . Hanggang tatlo (3) lahok ang maaaring isrimite ng isang indibidwal na nais

suiltali.. :
,i

5. Pagkakalooban ng premyong salapi at sertipiko ng pagkilala ang mga.rnapipfling

.

6. Ang:mga gastusing napapaloob sa patigsahang ito ay kukunin mula sa Provincia'l

SEF na sasailalim sa tamanB pagtutuos /pag-aaldit.

7. Malaganap-na pagpapabatid sa nilalaman ng Memorandum na ito ay hinihiling .

sa lahat.

EDilAsanrosz&ffi#, cEsov
Tagapamanihala ng mga Paaralan,
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panuntunan ng paligsahan sa pagsutat ng HigantengAklat

1' 
;:flx: """lina 

na mav sukat na 17" ang haba at 11" lt7- x 11,,) ang tapad and dapat

2' Dapat may walong (8) pahina lamang bukod sa patralat (cover). Bale tatlong (3) tabas napapel-front cover; inside front cover & pl; p2 & p3; p4 & p5; p6 & pr;pg & inside backcover; outside back cover.
3' Ang front cover ay dapat may rettering ng pamagat at pangaran ng may_akda. Maykasamang angkop na drawing na maaaring paabutin hanggang outside back cover.4' Bawat pahina {pp' 1-B} ay may drawing at tekstong nasusurat na aabot sa dalawang maiktingpangungusap lamang (5 na salita bawat pangungusap). Kulayan ng krayola ang drawing atpalimbag (printed) ang pagsulat sa lahat ng teksto.
5. Ang paksang napaparoob sa akrat ay dapat batay sa karanasan o gawi ng mga bata.6' Ang lengguwaheng taglay ay dapat ginagamit ng mga bata at nauunawaan din ng mga hatalalo na sa Unang Baitang.
7' Ang tema ng teksto ay dapat magtagray ng diwang pagpapaharaga (varues), kaugarian o

;fi:J::, 
produkto o anumans pagkakakiranran ng arinmang bayan sa Larawigan ng

8' Bawat 

lahok 

ay dapat magtaglay ng impormasyon hinggil sa may-akda sa ganitong format:

I May Akda :

Paaralan

Purok/Bayan

Punongguro

Tagamasid pampurok:

Ang mga detalye ay dapat isulat na palimbag (printed) sa inside front cover.

9' Gumawa ng limang (5) tanong tungkol sa nilalaman ng aklat na susukat sa pagkakaunawa ngmambabasa. lsulat ito sa inside back cover.
10' Pipiri ang Lupon ng rnampatan ng 20 natatanging Higanteng Akrat {Top 20).
11. Batayan sa pagpiling mga magwawagi:

:

L

a. Orihinalna gawa

b. Nilalaman

c. Presentasyon (Guhi! kulay, teksto)
d. Pangkalahatang Kakintalan
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