SPOKEN WORD POETRY CONTEST
Ang aktibiting ito ay naaayon sa pagdiriwang ng taunang Buwan ng Wika tuwing ika-1 hanggang
ika-31 ng Agosto. Ang aktibiti ay naglalayong mahasa at malinang ang kakayahan ng mga iskolar sa paglikha
ng tula. Mapapahalagahan nila ang mga salitang ginamit sa paggawa, saliw na tugma at maging ang
indayog nito sa kabuuan.
MEKANIKS:
1. Ang patimpalak ay bukas sa mga mag-aaral mula baitang 8 - baitang 12 ng Philippine Science High
School-Central Mindanao.
2. Ang bawat baitang ay maaring magkaroon ng isa o dalawang kalahok.
3. Ang piyesang gagamitin ay orihinal na komposisyon na nakasulat sa wikang Filipino. Ang anumang uri
ng pangongopya o plagiarism ay maaring maging batayan para sa diskwalipikasyon ng kalahok.
4. Ang paksa ng piyesa ay kinakailangang tungkol sa pag-asa, tiyaga, o katatagan. Bukas ang mga paksa
sa malayang interpretasyon ng mga kalahok.
5. Ang bawat kalahok ay bibigyan ng apat hanggang anim na minuto upang ipahayag ang kanyang
piyesa sa pamamagitan ng pagrekord nito sa harap ng kamera. Kinakailangang kabisado ng kalahok
ang kanyang piyesa.
6. Ang kasuotan ng kalahok ay dapat disente at angkop sa kanyang piyesa.
7. Maaring gumamit ng background music o instrumental na angkop sa pagtatanghal ng kalahok.
Siguraduhing hindi maingay ang lugar kung saan gagawin ang pagrerekord ng bidyo.
8. Ang mga kalahok ay bibigyan ng puntos ayon sa sumusunod:
Nilalaman
Pagtatanghal o delivery
Tinig
Pagkabisado o mastery
Impact sa manunuod
Kabuuan

-

40
30
10
10
10
100

9. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal at hindi na maaring baguhin.
10. Ang deadline ng pagsumite nga mga bidyo ay hanggang ika-23 ng Agosto lamang. Ipasa ang bidyo sa
google drive folder na ito:
https://drive.google.com/drive/folders/1XC9TrT6PvvqfV3T_jIrgc-044lZSdUt3?usp=sharing
11. Sundin ang file name format sa ibaba:
SURNAME_FIRST_NAME<space>GRADE LEVEL & SECTION<space>SPOKEN_WORD_POETRY
Halimbawa: MARAYAN RODEL 9 - RUBIDIUM SPOKEN WORD POETRY
PREMYO:
Gantimpala sa mga magwawagi sa bawat baitang

500.00

Kung may mga katanungan, mangyaring sumangguni sa mga sumusunod:
Ms. Loumar G. Abing
lgabing@cmc.pshs.edu.ph
Mr. Rodel R. Marayan
rrmarayan@cmc.pshs.edu.ph

Postal Address: Nangka, Baloi, Lanao del Norte 9217
Website: http://cmc.pshs.edu.ph

Tel. Nos.(063) 221-7463
Email:records@cmc.pshs.edu.ph

BUWAN NG WIKA 2022 TIKTOK CHALLENGE
Ano?
Buwan ng Wika 2022 Tiktok Challenge
Sino-sino ang
Mga iskolar mula Baitang 8 hanggang Baitang 12 ng PSHS-CMC
pwedeng sumali?

Paano sumali?

1. May Tiktok account.
2. Ang bawat entry ay dapat nakatuon sa tema ng Buwan ng Wika 2022: Filipino at mga
Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha
3. Isang (1) entry lamang ang maaaring ipasa ng isang iskolar.
4. Gawing tunay na pangalan ang username ng Tiktok (sa pagsumite) upang mapatunayan
na sariling account ito ng iskolar.
5. Gumawa ng Tiktok gamit ang musikang Panalo ni Ez Mil sa link na:
https://www.youtube.com/watch?v=uJSbt6cPbmA (0:07-0:41s)
6. Ang bawat ipapasang entry ay dapat orihinal. Walang anumang copyrighted material,
video footages, soundtrack, artworks, recordings at iba pang materyal ang makikita.
7. Ang pasahan ay hanggang 5:00pm ng ika-23 ng Agosto 2022, sa submission link na:
https://drive.google.com/drive/folders/1tN8fpGhDnHWOPmDUrVJWszKc_1Zz7GUE
8. Hanapin ang folder para sa inyong baitang at i-upload ang Tiktok. Ang filename ay
dapat nasa ganitong format: Baitang – Pangkat – Apelyido
Halimbawa: 7 – Emerald – Manubag
9. Ang mga entry na may hindi angkop na wika, o kakikitaan ng infringing copyright laws,
ay awtomatikong matatanggal sa listahan ng posibleng mananalo.
10. Ang desisyon ng punong inampalan ay pinal at hindi na mababago.
Pamantayan:
Kaugnayan sa Tema – 35%
Nilalaman
– 35%
Pagiging Malikhain – 30 %
100%

Magkano ang
premyo?

Gantimpala sa mga magwawagi sa bawat baitang

-

500.00

Kailan malalaman
kung sino-sino ang Sa kulminasyon ng Buwan ng Wika 2022, Agosto 31, 2022.
nanalo?
Kung may mga katanungan, mangyaring sumangguni sa mga sumusunod:
Ms. Rizza Marie B. Gonzales
Ms. Ma. Allynna E. Manubag

Postal Address: Nangka, Baloi, Lanao del Norte 9217
Website: http://cmc.pshs.edu.ph

-

rmbgonzales@cmc.pshs.edu.ph
maemanubag@cmc.pshs.edu.ph

Tel. Nos.(063) 221-7463
Email:records@cmc.pshs.edu.ph

