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                                               January 13, 2021 

PANDIBISYONG MEMORANDUM  
BLG. 012, s. 2021 

 
SA MGA:  Pangalawang Tagapamanihala ng mga Paaralan 

       Hepe, CID at SGOD 
               Pandibisyong Tagamasid 

               Pampublikong Pampurok na Tagamasid 

               Susing Punongguro/Ulongguro Elementarya /Sekondarya/SHS 
               Mga Gurong tagapagsanay sa Bigkasan Elementarya/Sekondarya/SHS 

  
 

PANDIBISYONG WEBINAR-WORKSYAP PARA SA MGA GURONG 
TAGAPAGSANAY NG BIGKASAN SA FILIPINO 

 

 
1. Ang Dibisyon ng Cavite ay magsasagawa ng Pandibisyong Webinar – 

Worksyap sa mga gurong tagapagsanay ng Bigkasan sa Filipino na may paksang: 
“T3 sa S2 sa Kampeonato: Tangka, Tiyaga, Tagumpay ng Saysay at Salaysay 

ng Isang Mahusay na Tagapagsanay” sa ika-18 hanggang 22 ng Enero, 2021. 
 

2. Ang mga kalahok sa webinar-worksyap na ito ay mga piling gurong 
tagapagsanay sa elementarya, sekondarya, at senior high school sa kanilang 

paaralan /distrito kasama ang mga susing punongguro, ulongguro, susing guro at 

function based team sa Filipino. 
 

3. Layunin ng webinar-worksyap na: 
 

a. Mailahad at matutuhan ng mga gurong tagapagsanay ang basikong 
kaalaman na may kaugnayan sa pagtuturo ng pagsulat at pagbigkas ng 

tula, masining na pagkukuwento, madulang pagbasa at dagliang talumpati. 
b. Maitaas ang antas ng tiwala sa sarili ng mga gurong tagapagsanay ng 

bigkasan sa tulong ng worksyap. 

c. Mabigyan ng pagkakataon ang mga gurong tagapagsanay na tuklasin ang 
kanilang sariling talento at kakayahan upang higit na makapagbahagi sa 

mga mag-aaral. 
d. Maihanda ng mga gurong tagapagsanay ang kanilang mga mag-aaral na 

kalahok para sa gaganaping Pandibisyong Tagisan ng Talento 2021 
4.       Ang mga kalahok ay inaasahang magpaparehistro online para sa kanilang 

atendans  at tutugunan ang mga tanong sa link ng ebalwasyon araw-araw para sa 

kanilang sertipiko at service credits. 
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5. Inaasahang ipaaalam ng mga kalahok sa kanilang mga punongguro ang 
iskedyul ng webinar upang magkaroon ng kasunduan sa oras at gawain na 

makahahadlang sa pagtupad sa tungkulin sa kanikanilang paaralan 
 

6. Walang anomang kabayaran para sa rehistrasyon ang kokolektahin sa mga 

kalahok.  
 

7. Para sa ilan pang mga katanungan kaugnay ng webinar-worksyap na ito ay 
mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Pansangay na Tagamasid na nakatalaga 

sa Filipino, Maribeth C. Rieta sa numerong 09190672657 o mag-email sa 
maribeth.rieta@deped.gov.ph.  

 

9. Inaasahan ang pagpapalaganap ng memorandum na ito. 
 

  
                                                             

 
ROMMEL C. BAUTISTA, CESO V 

                                                                 Schools Division Superintendent 
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