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         _____________________________________ 
 

               Archdiocese of Tuguegarao 
       Archbishop’s Residence 
       Tuguegarao City 

         _____________________________________ 

 
My gratitude to the Pambansang Samahan sa Sikolohiyang 
Pilino (PSSP) for allowing me this opportunity to extend to its 
members my felicitations on the occasion of their annual 

convention held at the Lyceum of Aparri in Aparri, Cagayan. We are thankful that the Lyceum of 
Aparri played host to this illustrious gathering of the PSSP, especially because this educational 
institution in the North is the show window of the Archdiocese of Tuguegarao and of its 
commitment to propagating the faith through Catholic education of the young. As both the 
spiritual father of the Archdiocese and of the Lyceum of Aparri, your having chosen our school 
as venue of your convention is an honor I share not only among the members of the Lycean 
Community but of all constituents of the Archdiocese. 
 
It is especially heartwarming that your convention is held during the school year which is being 
commemorated by the Lycean Community as its Ruby Jubilee Year, 2006-2007 being its 40th 

school year. We are therefore doubly honored that you celebrate with us this significant event in 
our history.  
 
We welcome you to the Lyceum of Aparri with the warm hospitality the Cagayanos are known 
for. We welcome you not as strangers but as friends, you are all our new-found friends.  
 
Nonetheless, may your coming over be an occasion for you to indulge in respite from all the 
busy days of your work and your profession. May you enjoy your stay with us. 
 
My prayers and benediction to each and every one of you. 
 

 
 
 

Most Rev. DIOSDADO A. TALAMAYAN 
Archbishop, Archdiocese of Tuguegarao 
President, Lyceum of Aparri    
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         _____________________________________ 
 

               Archdiocese of Tuguegarao 
          LYCEUM OF APARRI 
       Aparri, Cagayan 

         _____________________________________ 

 
It is our singular honor and pride that a society of learned 
men and women like the Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilino (PSSP) has chosen our 
humble institution as venue of this year’s annual convention of its officers and members from 
all over the Philippines. The Lyceum of Aparri community deeply appreciates and is grateful of 
such an opportunity to come in commune with academicians and social scientists renowned 
locally and globally. We are sure to learn a lot from all of you. 
 
Your coming to the Lyceum of Aparri is a telling of the openness of your society in embracing 
lesser-known institutions such as ours into your fold. We hope that this shall initiate as 
between your society and our institution a more meaningful partnership towards achieving 
excellence and quality in the teaching of social sciences and in research undertakings about the 
same.  
 
We are specifically happy to welcome you to our province which is not only a site of the 
diversified culture that permeates it but which is a locus itself of the earliest era known to 
history. This is most especially true in the case of the Municipality of Lallo which during the 
Spanish Regime had once been seat of Nueva Segovia, the equivalent of our modern day 
dioceses. We particularly propose a tour of the churches that abound in our Province for the 
reason that such edifices had been rich and silent witnesses to the kind of lifestyles the people 
practiced in the old. 
 
We hope and pray with much earnest that your coming over to our home, the Cagayan, will 
contribute to your understanding of who we are as a people and of the lives we live. If in the 
future, you decide to return to this place which you may have known only for the most fleeting 
of moments during your conference, even only for a visit, we assure you of our warmest of 
welcome and embrace. 
 
Have a pleasurable stay with us. Our prayers and felicitations. 
 
 
Rev. Fr. JOEL M. REYES 
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Executive Vice President    
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_____________________________________ 
 

Pambansang Samahan Sa  
Sikolohiyang Pilipino 

4A Annex, Alcal Building, 285 Katipunan Avenue,  
Loyola Heights, Quezon City 

_____________________________________ 
 
Pagbati. 
  
Sa nakaraang sampung taon, naging tampok ang konsepto ng " kalinga " sa iba't-ibang 
pananaliksik at programa sa pagsasanay ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. 
Pinagtuunan ito ng pagsisiyasat sa konteksto ng ugnayan ng mag-asawa, sa pag-unlad ng 
bata at ng pamilyang Pilipino, sa yaman-tao at mga organisaayon at sa boluntarismo. 
  
Ngayong taon, bibgyan ng natatanging pagpapahalaga ang pagkalinga kaugnay ng sari-
saring institusyon, larangan ng pagkadalubhasa at pagpapahalaga.Inaasahang mapupukaw 
ang ating kaisipan at damdamin ng mga piling presentasyon sa kumperensyang ito. 
  
Sa ngalan ng Lupong Tagapangasiwa ng PSSP, kinikila ko ang malalim na pagkalinga ng 
lahat ng mga tumaguyod sa PSSP at sa kumperesiya nitong  taon 2006. Kasama ng 
pamunuan ng Lyseo ng Aparri, binabati ko ang lahat ng ating mga tagapagsalita, delegado 
at kalahok.  
 
 
 
  
Grace Aguiling-Dalisay, Ph.D. 
Pangulo, PSSP 
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Pagpapakilala sa PSSP 
 
Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan at propesyonal na 
organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at itaguyod ang Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina 
at kilusan para sa makabuluhan at makatuturang pag-aaral, pagsusuri at pag-unawa ng diwa at pagkataong 
Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at 
kamulatan ng sambayanang Pilipino.   

Partikular na mga Layunin ng PSSP 
 

1. Ipalaganap ang sikolohiyang Pilipino sa unibersidad, Simbahan, pribadong ahensiya, media at 
pamahalaan. 

2. Mag-ambag sa diskurso ukol sa mga napapanahong usaping pambansa at pandaigdigan na gamit ang 
perspektibo ng sikolohiyang Pilipino 

3. Linangin at gamitin ang kaalaman, kaisipan at metodolohiyang batay sa yaman ng mga kultura at 
karanasan sa Pilipinas 

4. Bumuo ng sistematikong paglikom ng mga materyal at kaalaman ukol sa kultura at lipunang Pilipino 

 
 

 

Lupong Tagapamahala 2006-2007 
 
 

Pangulo  Grace Aguiling-Dalisay 

Kalihim  Atoy M. Navarro 

Ingat-Yaman  Cherrie Joy F. Billedo 

Mga Kasapi  Alwin C. Aguirre 

Geraldine R. Asis 

Jose Antonio R. Clemente 

Christine Ann A. De Villa 

Jose Maria A. Diestro Jr. 

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 

Roberto E. Javier Jr. 

Flordeliza Lagbao-Bolante 

Michelle G. Ong 

Tagapangasiwang  
Direktor 

 Jay A. Yacat 
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Talaan ng mga Naging Pangulo 
 

Virgilio G. Enriquez 
Pangulong Tagapagtatag 

 
Esther S. Reyes 

1979-1980 
 

Manuel F. Bonifacio 
1981-1982 

 
Abraham B. Velasco 

1983-1984 
 

Felipe De Leon Jr. 
1984-1985 

 
Alfredo V. Lagmay 

1987-1988 
 

Lilia F. Antonio 
1989-1990 

 
Rogelia Pe-Pua 

1991-1992 

Grace Aguiling-Dalisay 
1993-1994 
 
Proserpina D. Tapales 
1995-1996 
 
Elizabeth Protacio-Marcelino 
1997-1998 
 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 
1999-2000 
 
Flordeliza Lagbao-Bolante 
2001-2002 
 
Grace Aguiling-Dalisay 
2003--Kasalukuyan 

 
Talaan ng mga Kasapi (1975-Kasalukuyan) 

 
KASAPING PANDANGAL 
Teodoro A. Agoncillo, Kasaysayan  Genoveva Edroza Matute, Panitikang Tagalog 
Renato Constantino, Kasaysayan   Ramon Munzones, Panitikang Hiligaynon 
Jose “Pepe” W. Diokno, Pulitika   Ponciano B.P. Pineda, Wika 
Alfredo V. Lagmay, Sikolohiya   Bonifacio P. Sibayan, Linggwistika 
Cecilio Lopez, Linggwistika 
 

KASAPING PANGHABAMBUHAY 
Alexa P. Abrenica, Andresito E. Acuña, Jasmin E. Acuña, Teruya Adachi, Grace Aguiling-Dalisay, Alwin C. 
Aguirre, Albert E. Alejo, Hermin S. Alejo, Amelia B. Alfonso, Milagros B. Alfonso, Nilda R. Almonte, Rosario 
Alonzo, Annie Antonio, Lilia F. Antonio, Geraldine R. Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I. Bernardo, Cherrie 
Joy F. Billedo, Manuel F. Bonifacio, Josefina Andrea R. Cantiller, Clarita R. Carlos, Annadaisy J. Carlota, Rolando 
Carub, Bernardita R. Churchill, Susan Cipres-Ortega, Aurora Corpuz-Mendoza, Ma. Elna R. Cosejo, Prospero R. 
Covar, Ma. Trinidad Crisanto, Romeo V. Cruz, Pamela Cruz-Constantino, Lenore de la Llana-Decenteceo, Alma 
S. De la Cruz, Felipe M. de Leon, Jr., Gregorio del Pilar II, Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, 
Sylvia Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Ma. Cecilia Gastardo-Conaco, Elaine Geronimo-Reyes, 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña, Margarita Go Singco-Holmes, Roberto E. Javier Jr., Ma. Carmen C. Jimenez, Elsa 
P. Jurado, Fredisvinda Lagbao-Aniban, Flordeliza Lagbao-Bolante, Leticia A. Lagmay, Violeta Lagmay, 
Godofredo A. Lanuza, Lourdes V. Lapuz, Patricia B. Licuanan, Anselmo Lupdag, Filoteo A. Mangulabnan, 
Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A. Mendoza, Roberto N. Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon 
Mogol, Ma. Divina Gracia Nakar, Atoy M. Navarro, Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten, Michelle G. Ong, Editha 
Panay, Emy M. Pascasio, Elizabeth A. Pastores, Surapol Payonyaam, Consuelo J. Paz, Ma. Carmen V. Peñalosa, 
Rogelia E. Pe-Pua, Elizabeth Protacio-De Castro, Anatalia Ramos, Fe Corazon B. Ramos-Muit, Natividad T. 
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Reyes, Guillermo Q. Roman, Jr., Zeus A. Salazar, Lilia P. Salazar, Corazon M. Samaniego, Elena L. Samonte, 
Mario R. San Buenaventura, Ida Siason, Pilar E. Soto, Juan Tapales, Jack P. Taylaran, Amaryllis T. Torres, 
Danilo Bv. Tuazon, Mary Agnes M. Urban, Ma. Leonora Vasquez-de Jesus, Abraham B. Velasco, Elizabeth R. 
Ventura, Eva Minerva Duka Ventura, Joseph O. Vergara, Wilfrido V. Villacorta, Aracelli M. Villamin, Benedicto 
C. Villanueva, Violeta Villaroman-Bautista, Rory Villar, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Jay A. Yacat. 
 

KASAPING ORGANISASYONG PANG-MAG-AARAL 
CSU Psychology Circle (CSU Psych Circle), DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya (DLSU SMS), DLSU-
D Psychological Society at Work (DLSU-D PSW), DLSU-D Psychology Program Council (DLSU-D PPC), PNU 
Psychology Society-Kalipunan sa Sikolohiyang Pilipino (PNU PSYCHSOC-KAISIP), PUP Bukluran sa 
Sikolohiyang Pilipino (PUP BSP), SLPC Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (SLPC SSP), at UP Bukluran sa 
Sikolohiyang Pilipino (UP BUKLOD-ISIP). 

  
GGAAWWAAIINN  AATT  PPRROOGGRRAAMMAA  NNGG  PPSSSSPP  

  
PPAAMMBBAANNSSAANNGG  KKUUMMPPEERREENNSSYYAA  SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  
Isinasagawa taun-taon ang Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino.  Kumprehensibong 
tinatalakay sa mga pambansang kumperensya ang isang piling tema. Nitong mga nakaraang taon, isinasagawa 
ang pambansang kumperensya tuwing Nobyembre bilang paggunita rin sa kaarawan ni Dr. Virgilio G. 
Enriquez, ang Ama ng Sikolohiyang Pilipino.  Sa tuwing ikalawang taon, isinasagawa ang kumperensya sa 
labas ng Kalakhang Maynila.  Para sa taong 2003, tema ng kumperensya ang “Iba’t Ibang Mukha ng Pamilyang 
Pilipino sa Nagbabagong Panahon” sa De La Salle University, 27-29 Nobyembre 2003.  

  
KKAAPPIIHHAANN  SSAA  PPSSSSPP  
Itinataguyod ang Kapihan sa PSSP isang Sabado minsan sa isang semestre sa tanggapan ng PSSP. Isa itong 
okasyon kung saan tinatalakay ang mga bagong pananaliksik kaugnay ng mga isyung konseptwal, teoretikal, 
pilosopikal at metodolohikal sa Sikolohiyang Pilipino. 
 
PPIILLIINNGG  PPIILLIINNGG  AARRAAWW  
Paksa. Inumin. Pagkain.  Ito ang mga sangkap na nagpapalinamnam sa Piling Piling Araw (PPA).  Nag-aanyaya 
ng mga piling tagapagsalita upang magtalakay sa isang natatanging paksa.  Sinusundan ito ng pagsasalo sa 
katutubong inumin at pagkain.  Inililibot ang PPA sa iba’t ibang mga eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. 
 
TTAATTSSUULLOOKK  SSAA  PPSSSSPP  
Itinataguyod ang Tatsulok sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga organisasyong pang-mag-aaral 
ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at unibersidad na nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang 
Pilipino.  Pagkakataon ito para sa pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga organisasyon sa mga 
gawain at programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain at programa ng pagtutulungan ng mga 
organisasyong pang-mag-aaral.  
 
LLIINNAANNGGAANN  SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  
Binubuo ng iba’t ibang pagsasanay sa lalong pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino ang Linangan sa 
Sikolohiyang Pilipino (LSP).  Sa kasalukuyan, may dalawang natatanging kurso at programa ang LSP: 
 Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik 
 Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino 
 
AAKKLLAATTAANN  SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  
Pinapangasiwaan din ang Aklatan sa Sikolohiyang Pilipino sa tanggapan ng PSSP.  Naglalaman ang naturang 
aklatan ng malawak na koleksiyon ng mga babasahin at lathalain ukol sa sikolohiya, lipunan, kultura at 
kasaysayang Pilipino.  Malaki ang maitutulong ng aklatan sa pag-aaral at pananaliksik ng mga dalubhasa, 
estudyante at may interes sa Sikolohiyang Pilipino. 
 



 

 8 

SSAALLIIKKSSIIKKAANN  SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  
Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang pananaliksik ng PSSP. Sa 
kasalukuyan, may tatlong pangunahing grupong pananaliksik ang Saliksikan: 
 Pamamahala at Pamumuno 
 Pagkatao at Sekswalidad   
 Kulturang Popular at Media  
 
PPUUBBLLIIKKAASSYYOONN  SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  
Itinataguyod ang iba’t ibang Publikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaya ng mga aklat, jornal at monograp 
tungo sa higit pang paglalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  Inilalathala ang mga katitikan at ulat ng 
Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino, Kapihan sa PSSP, Piling Piling Araw at materyales mula 
sa Linangan sa Sikolohiyang Pilipino at Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino.  May mga digital na publikasyon 
din bukod pa sa pagkakaroon ng website: www.pssponline.com 
 

PPSSSSPP  TTAALLAAAANN  NNGG  MMGGAA  PPAAMMBBAANNSSAANNGG  KKUUMMPPEERREENNSSYYAA    
SSAA  SSIIKKOOLLOOHHIIYYAANNGG  PPIILLIIPPIINNOO  

  
1975 (Quezon City): Unang Pambansang Kumperensya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa 

Pambansang Kaunlaran.”  Abelardo Hall Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of 
the Philippines, Diliman, Quezon City, 6-11 Nobyembre 1975.  Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez. 

 
1976 (Manila):  Ikalawang Pambansang Kumperensya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa 

Pambansang Kamulatan.”  Bulwagang Paulino J. Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng 
Agham, Pedro Gil, Manila, 9-11 Nobyembre 1976.  Pinamahalaan ni Zeus Salazar. 

 
1977 (Manila):  Ikatlong Pambansang Kumperensya: “Mga Katutubong Konsepto at Pamamaraan sa 

Lipunang Pilipino.”  Philippine Normal College, Manila, 16-19 Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni 
Esther Reyes. 

 
1978 (Laguna):  Ika-apat na Pambansang Kumperensya: “Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.”  

University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham 
Velasco. 

 
1979 (Leyte):  Ikalimang Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagpapaunlad ng 

Nayon.”  Divine Word University, Tacloban City, Leyte, 24-27 Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni 
Leonardo Mercado. 

 
1980 (Albay):  Ika-anim na Pambansang Kumperensya: “Ang Kamalayang Etniko at Pananagutang 

Pambansa.”  Bicol University, Legazpi City, Albay, 22-25 Oktubre 1980.  Pinamahalaan ni Jesus Fer 
Ramos. 

 
1981 (Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo at 

Kaalamang Pantao.”  University of the Philippines, Baguio, Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981.  
Pinamahalaan ni Nellie Alabanza. 

 
1982 (Marawi):  Ikawalong Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya at Pagkataong Pilipino sa 

Katutubong Sining.”  Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982.  
Pinamahalaan ni Angelito Flores. 

 
1983 (Nueva Ecija):  Ikasiyam na Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya ng Mambubukid na 

Pilipino.”  Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983.  Pinamahalaan ni 
Anselmo Lupdag. 

http://www.pssponline.com/
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1984 (Quezon City):  Ikasampung Pambansang Kumperensya: “Ang Pamilya sa Lipunang Pilipino.”  

University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 24-27 Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel 
Bonifacio.  (Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre 1984.  
Pinamahalaan ni Abraham Velasco.) 

 
1985 (Manila):  Ikalabing-isang Pambansang Kumperensya: “Kaalaman, Gamit at Etika ng Sikolohiyang 

Pilipino.”  Pambansang Aklatan, Manila, 19-21 Nobyembre 1985.  Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua. 
 
1986 (Bulacan):  Ikalabindalawang Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya ng Pelikulang Pilipino: 

Direktor, Artista at Manonood.”  Hiyas ng Bulacan, Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986.  
Pinamahalaan nina Corazon Samaniego at Felipe de Leon Jr. 

 
1987 (Quezon City/Quezon):  Ikalabintatlong Pambansang Kumperensya: “Ang Kamalayang Ispiritwal ng 

mga Pilipino.”  University of the Philippines, Diliman, Quezon City at Bundok Banahaw, Dolores, 
Quezon, 13-14 Oktubre/5-7 Nobyembre 1987.  Pinamahalaan nina Violeta Bautista at Prospero 
Covar. 

 
1988 (Manila):  Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensya: “Ang Katutubong Medisina sa Sikolohiyang 

Pilipino.”  De La Salle University, Manila, 14-15 Oktubre 1988.  Pinamahalaan ni Lilia Antonio. 
 
1989 (Quezon City): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensya: “Katiwalian at Pananagutan sa Lipunang 

Pilipino.”  University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989.  Pinamahalaan 
nina Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua.  

 
1990 (Quezon City):  Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensya: “Ang Lihis na Pagkilos sa Lipunang 

Pilipino.”  Ateneo de Manila University, Quezon City, 10-11 Disyembre 1990.  Pinamahalaan ni Alma 
Santiago de la Cruz.  

 
1991 (Batac):  Ikalabinpitong Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya ng Pamumuno sa Pamayanang 

Pilipino.”  Mariano Marcos State University, Batac, Ilocos Norte, 13-15 Nobyembre 1991.  
Pinamahalaan nina Felipe Cachola, Zenaida Pegtuan at Ernesto Cadiz. 

 
1992 (Manila): Ikalabing-walong Pambansang Kumperensya: “E Babae, Kasi? Lalake, Palibhasa?.”  

Philippine Normal University, Manila, 11-12 Disyembre 1992.  Pinamahalaan ni Grace Aguiling-
Dalisay. 

 
1994 (Quezon City):  Unang Pandaigdigang Kumperensya at Kultura/Ikalabinsiyam na Pambansang 

Kumperensya: “Katutubong Sikolohiya at Kultura.”  University of the Philippines, Quezon City, 8-10 
Disyembre 1994.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 

1995  (Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensya: “Pamumuno at Pagpapahalagang 
Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, Tag-init 1995.  Pinamahalaan ng 
Lupong Tagapamahala. 

 
1995 (Marawi): Ikadalawamput-isang Pambansang Kumperensya: “Buklurang Muslim-Kristiyano.” 

Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 1995.  Pinamahalaan ng Lupong 
Tagapamahala. 
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1996 (Quezon City):  Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensya: “Sikolohiya ng Kabayanihan at 
Lideratong Pilipino.”  Balay Kalinaw, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 
Disyembre 1996. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
1997 (Palawan):  Ikadalawamputtatlong Pambansang Kumperensya: “Kalikasan, Kabuhayan at Kulturang 

Pilipino.”  Palawan State University, Puerto Prinsesa City, Palawan, 12-14 Disyembre 1997. 
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
1998 (Manila): Ikadalawamput-apat na Pambansang Kumperensya: “Wika ng Rebolusyon, (R)Ebolusyon 

ng Wika.”  CSB Theater, College of St. Benilde, De La Salle University, Manila, 19-20 Nobyembre 1998. 
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
2000 (Davao):  Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensya: “Hamon sa Kapayapaan: Konteksto ng 

Mindanaw.”  Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25 Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong 
Tagapamahala kasama si Albert Alejo. 

 
2001 (Quezon City):  Ikadalawamput-anim na Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya ng Sekswalidad 

at Spiritwalidad sa Kontekstong Pilipino.”  Alumni Hostel Conference Hall, University of the 
Philippines, Diliman, Quezon City, 22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
2002 (Laguna):  Ikadalawamputpitong Pambansang Kumperensya: “Kahit Maputi na ang Buhok Ko: Ang 

Sikolohiya ng Pagtanda sa Konteksto at Lipunang Pilipino.”  SEARCA Auditorium, University of the 
Philippines, Los Baños, Laguna, 21-23 Nobyembre 2002.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala 
kasama sina Dwight David Diestro at Nenita Tapay. 

 
2003 (Manila):  Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensya: “Iba’t Ibang Mukha ng Pamilyang 

Pilipino sa Nagbabagong Panahon.”  Yuchengco Seminar Room, De La Salle University, Manila, 27-29 
Nobyembre 2003. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
2004 (Cavite):  Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensya: “Kayod Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng 

Manggagawang Pilipino (Ang Sikolohiya ng Paggawa).”  Severino de las Alas Hall, De La Salle 
University, Dasmariñas, Cavite, 24-26 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala 
kasama sina Jose Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason Laguerta, Selfa Napicol at 
Nonalyn Vista. 

 
2005 (Manila): Ikatatlumpong Pambansang Kumperensya: “Gandang Pinoy: Loob at Labas.”  University 

Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, Manila, 24-26 Nobyembre 2005.  Pinamahalaan 
ng Lupong Tagapamahala kasama si Jose Maria Diestro Jr. 

 
2006  (Cagayan): Ikattalumput-isang Pambansang Kumperensya:”Taos Puso, Bukas Palad: Kultura at 

Sikolohiya ng Pagkalinga,” Conference Hall, Lyceum of Aparri, Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 
2006.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes. 
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Mga Lupon ng Kumperensiya 
 

Lupong Tagapagpaganap Geraldine Asis 

Jose Antonio Clemente 

Christine Ann De Villa 

Jose Maria Diestro Jr. 

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 

Flordeliza Lagbao-Bolante 

Jay Yacat 

Programa Atoy Navarro 

Jose Maria Diestro Jr. 

Jay Yacat 

Faye Balanon 

Tess Batangan 

Grace Aguiling-Dalisay 

Carmelo Callueng 

Sekretaryat  at Dokumentasyon Ted Dulay 

Edison Balagtas 

Gale Espinola 

Mariko Franca 

Palatuntunan, Paanyaya at Promosyon Fr. Joel Reyes 

Grace Aguiling-Dalisay 

Atoy Navarro 

Jose Maria Diestro Jr. 

Pananalapi at Marketing Cherry Joy Billedo 

Geraldine Asis 

Jose Antonio Clemente 

Christine Ann De Villa 

Jose Maria Diestro Jr. 

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 

Grace Aguiling-Dalisay 

Flordeliza Lagbao-Bolante 

Carmelo Callueng 

Jay Yacat 

Lohistika Anna Balubal 

Carmelo Callueng 
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UNANG ARAW NG KUMPERENSYA 
23 NOBYEMBRE 2006, HUWEBES 

 
07:30-08:00 PAGPAPATALA 

  

08:00-10:00 PAMBUNGAD NA PALATUNTUNAN 
 
Panalangin 
 
Pambansang Awit 
 
Pagbati at Pagtanggap 

Reverend Fr. Joel M. Reyes 
Executive vice President 
Lyceum of Aparri 

 
Pagbubukas ng Kumperensya 

Virginia E. Resurreccion, Ph.D 
Director, Commission on Higher Education Region 02 

 
Pagpapakilala ng mga Delegado 
 
Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita 
 
Pangunahing Tagapagsalita 

Dr. Florentino Timbreza 
Department of Philosophy, DLSU Manila 

  

10:00-12:00 UNANG SESYON 
WIKA, MEDIA AT KULTURANG POPULAR 
 
Kalinga/Alinga: Wika, Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga 
sa Katagalugan at Kanlurang Kabisayaan 

Prop. Vicente Villan 
Department of History, UP Diliman 
 
Prop. Jose Antonio Clemente 
Department of Psychology, UP Diliman 

  

12:00-01:00 PANANGHALIAN 
  

01:00-03:00 IKALAWANG SESYON 
PAMILYANG PILIPINO 
 
Papel, Kilos, Mungkahi: Ang Anak na Lalaki  
sa Mata at Puso ng Ama 
Dr. Roberto Mendoza 
Department of Psychology, DLSU Manila 
 

Ang Karanasan ng Pangangalaga ng mga Matatanda:   
Isang Penomenolohikal na pag-aaral 
G. Raymond Anicete at Prop. Homer Yabut 
Department of Psychology, DLSU Manila 
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03:00-05:00 IKATLONG SESYON 
RELASYONG PILIPINO 
 
Kalinga sa Konteksto ng mga Relasyon sa Labas ng Pamilya 
Dr. Violeta Villaroman-Bautista 
Department of Psychology, UP Diliman 

 
Ang Ugnayan sa Barkada Bilang Tagpuan sa Sikolohikal ng  
Pag-unlad ng Kabataang Pilipino 
Dr. Madelene Avila-Sta. Maria 
Department of Psychology, DLSU Manila 

 
 

IKALAWANG ARAW NG KUMPERENSYA 
24 NOBYEMBRE 2006, BIYERNES 

 
08:00-10:00 IKA-APAT NA SESYON 

INSTITUSYONG PILIPINO 
 
Pagkalinga at Programa sa Pagunlad ng Kaguruan 
Dr. Grace Aguiling-Dalisay 
Graduate School, Miriam College 
 
Pangangasiwa ng Kalusugan: Tinig ng mga Doktor,  
Pasyente at Tagapagkalinga 
Dr. Laurene Chua-Garcia 
Department of Psychology, UP Manila 

  

10:00-12:00 IKALIMANG SESYON 
PAGGAWANG PILIPINO 
 
Ang Social Work bilang Mapagkalingang Gawain 
Dir. Nelly Miranda 
Cagayan Provincial Social Welfare Office 
 
Kalinga at Paggawa sa Konteksto ng Globalisasyon 
Dr. Josefina Tuazon 
College of Nursing, UP Manila 

  

12:00-01:00 PANANGHALIAN 
  

01:00-03:00 IKA-ANIM NA SESYON 
KALIKASAN AT KULTURA 
 
Kalinga sa Kalikasan para sa mga Piling Grupong Etniko 
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel 
Departamento ng Filipino at  
Panitikan ng Pilipino, UP Manila 
 
Prop. Felipe de Leon, Jr. 
Department of Arts Studies, UP Diliman 
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03:00-05:00 IKAPITONG SESYON 
GAWAING DEBELOPMENTAL 
 
Pagbabagong Panlipunan at Gawad Kalinga Villages  
sa Bagong Silang, Kalookan City 
Prop. Carlos Tatel Jr. 
Department of Anthropology, UP Diliman 
 
Kalinga at Gawaing Pangkapayapaan 
Bb. Loreine B. Dela Cruz 
Balay Rehabilitation Center 
 
Pagpapaunlad at Kalinga sa Teatrong Pilipino 
G. Ernesto Cloma 
Philippine Educational Theater Association 

  

5:00-7:00 PANGWAKAS NA PALATUNTUNAN 
 
Panunumpa ng Bagong Kasapian 
 
Paghahandog ng GAWAD NG PAGKILALA 
 
Pagbibigay ng Katibayan ng Pagdalo at Pasasalamat,  
at Pagwawakas ng Kumperensiya 

Dr. Grace Aguling-Dalisay 
Pangulo, PSSP 
VPAA, Miriam College 

 
Pagtanggap ng Pasasalamat 

Reverend Fr. Joel M. Reyes 
Executive vice President 
Lyceum of Aparri 

 
Guro ng Palatuntunan 

 
 

IKATLONG ARAW NG KUMPERENSYA 
25 NOBYEMBRE 2006, SABADO 

 
08:00- 05:00 LAKBAY TALASTASAN SA CAGAYAN 
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Kalinga/Alinga: 

Wika, Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga 

sa Katagalugan at Kanlurang Kabisayaan 

 

Vicente C. Villan 

UP Departamento ng Kasaysayan  

 

Dalawang magkahiwalay na pangkat etniko o lipunan ang papaksain sa papel; ngunit magkaugnay namang 

wika at kultura ang pagtutuunang pansin at dadalumatin sa buong daloy ng talakayan ang ating maitatampok 

gamit ang dalawang sandata ng pagsisiyasat — linggwistiks at agham-tao — sa pagpapalitaw ng sikolohiyang 

Pilipino ng “pagkalinga” na ating sinisikap na arukin ang kalaliman ng ating pagiging tao (biolohikal) at 

pagkatao (kultural) sa konteksto ng mayamang karanasang panlipunan ng mga Pilipino (kasaysayan) . 
Sa pagpapalaot ukol sa dalawang magkaugnay na wika at malawak na paksaing kultural, ating babaybayin 
ang aspetong metodolohikal at praksis ng pananaliksik.  Sa unang bahagi, espisipikong tutuntunin ang 
larangang epistemolohikal, ontolohikal at penomenolohikal na batayan ng pagsisiyasat kaugnay sa paksa ng 
pag-“kalinga” (Tagalog) at pag-“alinga” (Binisaya) upang magsilbing tuntungan natin sa “malawak, malalim”; 
at kung papalawigin pa sa wika ni Rodriguez-Tatel, sa “malaman” na kultura ng pagmamalasakit ng mga 
Tagalog at kabalaka ng mga Bisaya sa kani-kaniya at iba’t-ibang konteksto ng pagpapakita/ pagpapahayag 
at/o pagkakaloob — spatial at sosyal.  Samantala, bibigyang pansin naman sa ikalawang bahagi ang nauukol 
sa pagsasakatotohanan kaugnay sa praktikang panlipunang ito ng mga Pilipino na nakatuon sa pag-ukol ng 
pagpapahalaga sa kapaligiran, at pag-ibig sa isigkatawo (kapwa-tao) at kung magkagayun nga’y kongkretong 
manipestasyon ng kabihasaan sa pagmamalasakit sa kapwa nilalang/isigkatinu ga at kapwa tao/isigkatawo 
sa rehiyon ng Katagalugan at Kanlurang Kabisayaan — nagpapatibay ito sa madaling salita hinggil sa ating 
matalik at matibay na ugnayang spatial, sosyal at sikolohikal — mga batayang sangkap ukol sa mga relasyong 
pangkapaligiran/ panlipunan at katatagang pangkabansaan. 

 

Papel, Kilos, Mungkahi: Ang Anak na Lalaki sa Mata at Puso ng Ama 

 

Dr. Roberto M. Mendoza 

De La Salle University, Department of Psychology 

 

Marami na rin ang nalathalang artikulong pangsikolohiya na tumutukoy sa relasyong ama at anak magmula 

noong sumikat ang mga uri ng ama ayon kay Dr. Allen Tan (1989), mga pagbabago sa mga gawain ng ama 

kumpara sa kanilang mga ama na sinulat naman ni Dr. Grace Aguiling-Dalisay (1983) at ang pagkategorya ng 

mga ama ayon sa pagbabahagi ng paniniwala o saloobin tungkol sa sekswalidad at pag-ibig sa inilathalang 

aklat na Pagkalalake: Men in Control? na sinaliksik nina Dr. Dalisay at iba pa (2000). Lumalabas sa mga 

artikulong ito na ang papel ng mga lalaki bilang ama at asawa ay nagkakaroon na ng mga pagbabago dahil na 

rin sa mga pagbabago sa panahon lalo na sa kababaihan, panibagong interes sa kalitatibong pananaliksik 

ekonomiya at mga hinaing ng mga tinatawag na “enlightened” males.  

 

Labing isang ama ang tig-isang kinapanayam ng malaliman tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa 

kanyang pagpapahayag ng pagiging malapit sa anak na lalaki. Ang mga ama ay karamihan, middle-class, may 

anak na teen-ager at kasal na mahigait 15 taon na. Lahat ng ama na nagpahayag ng kanilang karanasan ay 

nakatuntong sa kolehiyo at the least. Ang mga asawa nila ay nagtatrabaho rin kahit na papano. Ang bawat 
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panayam ay umabot ng higit isang oras. Karamihan sa kanila ay sa kanilang bahay nagpa-interbyu at sa week-

end (Sabado o Linggo). 

 

May pitong tema ang lumabas sa pagbabad sa mga transcript: 

1. Pisikal na aspeto na pagpapahayag ng pagmamahal 

2. Pagbabalanse ng pagiging kaibigan ng anak at pagpapanatili ng respeto. 

3. Ang pagtangkang bigyan ng ispiritwal o ideal na direksyon 

4. Tagapagbigay ng kumpyansa (panloob at pampribado) 

5. Tradisyonal na pagtingin sa pag-aalaga: maraming gulo na nangangailangan ng pagsasakripisyo. A ng 

pagpapalago ng pamilya ay dapat gampanan. 

6. Mga pagbabago (kumpara sa ama nila: pagtanggap ng kabuluhan ng emosyon o sentimiento; pagtanggap sa 

pagiging “ina” 

7. Ang pagkakataong maipagmalaki ng isa’t isa (ama ang anak)and isa’t isa anak ang ama ) 

 
Ang implikasyon ng mga ito sa kalinga sa relasyon nito sa pagkalalake, sa counseling at pagyabong ng 
interaksyong panlalaki ay binigyan-diin. 

 
Ang Karanasan ng Pangangalaga ng mga Matatanda:   

Isang Penomenolohikal na pag-aaral 
 

Anicete, Raymond, Tan-Lee, Jenny Claire at Yabut, Homer 
De La Salle University, Department of Psychology 

  
Ang pananaliksik ay isang penomenolohikal na pag-aaral sa karanasan ng pangangalaga ng mga matatanda.  
Layuning ng pag-aaral na alamin at maunawain ang mga nararamdaman at mga saloobin ng mga matatanda 
kapg nararanasan nila na binibigyan sila nga alaga ng mga taong malapit sa kanila.  Ang mga taong ito ay 
maaring miyembro ng kanilang mga pamilya o mga nakakasama lang nila tulad ng mga caregivers.  Ang 
pagbibigay nila ng kahulugan sa mga nararanasang ito ay mahalaga sa isang penomenolohikal na pag-aaral.  
Ang mga kalahok ay nanggaling sa iba't ibang lugar sa Maynila at Pampanga.  Mayroong ding mga kalahok na 
galing  Hospicio de San Jose. Gumamit ng malalimang panayam ang mga mananaliksik.  Ang mga datos na 
nakalap ay ginamit upang makabuo ng mga gema na magpapaliwanag at magbibigay linaw sa mga karanasan 
ng mga matatanda ukol sa mga natanggap nilang pangangalaga mula sa ibang tao.  Tatlong tema ang 
lumabas na bumubuo sa essence ng pangangalaga.  Ang mga lumabas ay pakiramdam ng pinagpapahalagaan 
niya ako, malapit siya sa akin, at tinutugunan niya ang aking mga pangangailangan 

 
Kalinga sa Konteksto ng mga Relasyon sa Labas ng Pamilya 

 
Violeta Villaroman-Bautista , Ph.D. 

UP-Diliman, Department of Psychology 
 
Ang papel ay nagpapalinaw sa kalikasan ng karanasan ng “kalinga” sa konteksto ng mga relasyon sa labas ng 
pamilya. Ang mga relasyon sa labas ng pamilya ay hinati sa tatlong kategorya: una, doon sa kaugnay na di-iba 
sa nagbibigay ng kalinga: ito’y iyong kasintahan o kaibigan sa iba’t ibang larangan ng buhay; pangalawa, doon 
sa kaugnay na iba, taga-labas, di kakilala o gaanong kalapitang loob nguni’t itinuturing na kapwa tao; dito 
maisasama ang ugnayan sa mga kakilala, kaupisina, kaiskwela, kaiglesia, kapitbahay, bisita, kababayan, 
kasanlibutan, at doon sa kaugnay na tinutulungan o nakikipagtulungan, at pangatlo doon sa mga propesyonal 
o di propesyonal na ugnayang nagtutulungan tulad ng sa klergi at miyembro ng iglesia; terapist/doktor/ 
abugado/konsulta nt at kliyente/pasyente; boluntir na tagapayo at kliyente, guro-estudyante, atbp. Sampung 
elemento ng kalinga ang inilahad at tinalakay sa konteksto ng mga nabangggit na ugnayan. Matapos nito, ilang 
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mga pili at mahahalagang isyu sa pagkalinga sa bawa’t isang kategorya ng kaugnay na nabanggit ang binigyan 
ng talakay. 

 
 

Ang Ugnayan sa Barkada Bilang Tagpuan sa Sikolohikal ng  
Pag-unlad ng Kabataang Pilipino 

 
Dr. Madelene Sta. Maria 

De La Salle University, Department of Psychology 
 

Tinignan ang barkada bilang debelopmental na tagpuan sa yugto ng pag-unlad ng kabataan.  Apat ng FGD ang 
isinagawa sa tatlumpu’t anim na kabataan na naninirahan sa lungsod at sa lalawigan.  Sa pagsusuri ng 
ugnayan sa loob ng barkadahan natuklasan na ang pagbubuo at pananatili ng ugnayan ay natutupad sa 
pamamagitan ng kadalasan ng pangingita at paggamit ng tagpuan bilang okasyon ng pagbubukas ng kalooban 
at paglalahad ng sarili.  Sa tagpuan ng barkada diretsahan nararanasan ng indibidwal ang pag-unlad ng sarili. 
Nangyayari ang nararanasang pag-unlad sa pamamagitan ng mga tuntunin tungkol sa pagkilos sa 
kabarkadahan.   Ang kahusayang natutunan ng kabataan na may kinalaman sa sosyal na pakikipag-ugnayan 
sa labas ng pamilya ay bumubuo ng mga positibong paraan ng pakikipag-ugnayan.  Natutunan ito ng 
indibidwal sa mga pagkakataong binibigay barkadang maipahayag, masubukan, at maisakatotohanan ang 
mga natutuklasang katangian ng sarili.  Ang mga pagkakataong ito ay naisasakatuparan sa pagbibigay ng 
tiwala ng kasamahan sa indibidwal, at pagbibigay tiwala ng indibidwal sa mga kasama niya sa barkada. 

 
Pagkalinga at Programa sa Pag-unlad ng Kaguruan 

 
Grace Aguiling-Dalisay, Ph.D. 

Miriam College, Programang Gradwado  
  
 Ang husay sa pang-akademikong kakayahan at pagkadalubhasa sa piling larangan ay hindi-matatawarang 
layunin ng mga institusyon ng mataas na edukasyon. Upang maisakatuparan ang mga ito, mahalagang bumuo 
ng programa sa pagunlad ng kaguruan. Sentro sa programang ito ang pagkalinga na institusyon sa mga guro 
at ang pagpapahalaga ng guro sa sarili. 

 

Pangangasiwa ng Kalusugan: 

Tinig ng mga Doktor, Pasyente at Tagapagkalinga 

  

Dr. Laurene Chua-Garcia 

De La Salle University, Department of Psychology 

  
 Sa iba't ibang paraan, may dramatikong pagbabago ang pagkalinga sa kapwa ng mga kapamilya o kahit na, 
hindi kakilala.  Noong mga nakaraang panahon, masasabing para sa mga nasa bingit ng kamatayan at mga 
kasong pangkawanggawa ang mga ospital.  Ngunit nitong nakaraang tatlong dekada, makikita ang pagtaas ng 
bilang ng mga ospital at medikal na propesyonal.  Ngunit hindi perpekto ang sistema.  Tinitingnang nakalimot 
na ang mga ospital sa pananagutan sa kanilang pasyente at pinapalagay na para lamang sa mga propesyonal 
mismo ang kultura ng pangangalagang pangkalusugan.  Kung kaya't madalas makitang nasa 
nagsasalungatang panig ang mga doktor, pasyente at tagapagkalinga.  Bakit may masamang pagtingin ang 
isa't isa?   
  
Sa pag-aaral na ito, tiningnan kung ano ang sinasabi ng mga doktor tungkol sa kanilang pasyente.  Tinanong 
din ang mga pasyente at tagapagkalinga sa kanilang persepsyon sa mga doktor.  Ipinaghalintulad ang kanilang 
mga tugon at sinuri ang mga lumitaw na magkakaugnay na tema.  Dagdag pa, inobserbahan din ang mga trend 
sa praktis ng mga doktor at tugon ng mga pasyente.  
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Pinaghalong positibo at negatibong tugon ang makikita sa resulta ng pag-aaral na maaaring magbigay ng 
mahahalagang kaisipan para sa lahat ng panig.  May mga pananaw na organisasyonal din na maaaring 
isaalang-alang ng mga ospital at ng sistema ng pangangalangang pangkalusugan. 

 
Kalinga at Paggawa sa Konteksto ng Globalisasyon 

 
Josefina A. Tuazon, RN, MN, DrPH 

UP-Manila, College of Nursing 
  
Kung mayroon mang propesyon na katumbas ng KALINGA, masasabing NURSING ito.  Hindi lamang ito 
propesyon ng paglilingkod, propesyon ito ng pagkalinga.  Sa agham at sining ng nursing, ang bahaging sining 
ang madalas tumutukoy sa proseso ng pagkalinga sa mga pasyente.  Isang mahalagang aspeto ng pagkalinga 
ang interpersonal na ugnayan ng nars sa kanyang mga kliyente.  Sa katunayan, isang interpersonal na proseso 
ang pagkalinga sa nursing, kung saan kinakailangang maisagawa ng nars ang mga espesipikong gawaing may 
kaugnayan sa kanyang tungkulin sa pamamaraang naihahatid sa tumatanggap ang ekspresyon ng partikular 
na emosyon gaya ng “liking” at “compassion” (Griffin, 1983).  Para kay Griffin , may dalawang pangunahing 
domeyn: isang may kinalaman sa aktitud at emosyon ng nars at isang may kinalaman naman sa mga gawaing 
isinasagawa ng nars habang tinutupad niya ang kanyang tungkulin.   
   
Ipinahihiwatig ng unang domeyn na may mga taong mas angkop na maging tagapagkalinga at nars kumpara 
sa iba.  Ipinapakita ng realidad ng pangangailangang global sa mga Pilipinong nars ang napakagandang 
reputasyon ng mga Pilipino bilang tagapagkalinga.  Nais ko saang idahilan dito ang kalidad ng edukasyon sa 
nursing at propesyonal na antas ng programang nursing na ibinibigay natin sa bansa (B.S. Nursing).  Ngunit 
tulad ng laging sinasabi na kailangang tanggapin ng mga nasa edukasyon ng nursing, malaki ang kinalaman ng 
kultura at sikolohiyang Pilipino sa pagkakaroon ng mahuhusay na nars at tapapagkalinga.  Nililinang lamang 
ng edukasyon sa nursing ang mga katangian sa pagkalingang ito na nagbibigay ng agham at sining ng 
paghubog sa kalinga tungo sa higit na makakatulong sa mga kliyente.  Kaugnay nito, malaki ang epekto ng 
komunikasyon, wika at kultura sa kung paano magbibigay ng pagkalinga ang mga nars.      
  
Sa kinasamaang palad, maaaring magbago ang magandang reputasyon ng mga Pilipinong nars.  Sa walang 
katulad na pagtaas ng kakulangang global at pangangailangan sa mga Pilipinong nars sa kasalukuyan, binago 
na bilang negosyo ang produksyon ng mga nars sa bansa.  Sa kasalukuyan, may 475 paaralan  sa nursing at 
marami sa mga ito ang may malalaking bilang ng mag-aaral na malinaw na higit sa kakayahan ng mga 
paaralang itong tugunan, na nagbubunga sa mga nars na may mababang kahandaan.  Halos wala nang proseso 
ng pagpili sa pagtanggap ng mga estudyante.  Tulad ng nabanggit, may mga taong mas angkop na maging nars 
kaysa iba.  Dinadagdagan pa ang problemang ito ng mga doktor na nagiging nars, na pumasok ang karamihan 
sa mga paaralan ng nursing nang mabilisan na hindi tumanggap ng kabuuang edukasyon para maging 
epektibong tagapagkalinga. 
  
Produksyon ng maraming nars ang naging tugon sa pangangailangang global sa mga nars nang hindi 
isinasaalang- alang ang kalidad.  Sa harap nito, upang tugunan ang pangangailangang global, ang 
pagpapanatili ng kalidad ang tanging angkop na tugon upang sistematikong malinang ang kalikasan sa 
pagkalinga ng mga Pilipinong nars. 

 
Kalinga sa Kalikasan para sa mga Piling Grupong Etniko 

 
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel 

UP-Diliman, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas 
 
Dadalhin ng pag-aaral na ito ang diskurso ng “kalinga” sa kalikasan sa konteksto ng ilang piling grupong 
etnolinggwistiko sa Amianan o Hilagang Luzon .   
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Itatampok sa pag-aaral ang namamayaning pananaw-pandaigdig ng mga grupong ito bilang konteksto ng pag-
unawa sa kanilang pangangalaga sa kalikasan.   
Sa isang lipunang may holistikong pagtingin sa uniberso, nagsasalimbayan ang daigdig na materyal at 
espiritwal.   
Sa ganang ito, ipakikita ang mahalagang papel ng ritwal bilang wika at kaparaanan ng pagpapanatili at 
pagpapanumbalik ng kaayusan sa ugnayang tao-kalikasan.    
 

Pagbabagong Panlipunan at Gawad Kalinga Villages 
sa Bagong Silang, Kalookan City 

 
Carlos P. Tatel, Jr. 

UP-Diliman, Department of Anthropology 
 
Sa Bagong Silang, Lungsod ng Kalookan, ang pinakamalaking barangay sa Pilipinas, kapansin-pansin na may 
mga proyektong pabahay na ipinangalan mula sa kilalang mga tao o mangangalakal. Ang mga ito ay 
tumatayong tila espesyal na komunidad sa loob ng tinatawag na “informal settlement.” Ang Couples for 
Christ-Gawad Kalinga Foundation (CFC-GKF) ay responsable sa paglikom ng pondo mula sa mga donasyon ng 
pilatropo sa loob at labas ng bansa na siya namang ginagamit sa pagtatayo ng mga nasabing pabahay. Sa 
pagsang-ayon ng piling mga tao bilang beneficiary ng ganitong programa, ay pumapasok na rin sila sa isang 
uri ng kasunduan: isang pagbabagong pangkalinangan at pangkaisipan. Ang kanilang identidad ay hinuhubog 
alinsunod sa anyo ng proyektong pabahay; na ang mismong pangalan ng komunidad ay nakasunod sa 
pangalan ng lugar o tao na pinanggalingan ng pondo ng pabahay. Nangingibabaw din ang bagong kaanyuhang 
pisikal tulad ng mga sementadong daan, landscaped na kapaligiran, nakapintang makukulay na pader at 
dingding ng bahay, at sa huli, malaking “gate” na nagsisilbing palatandaan ng kanilang “kaibahan” sa ibang 
mga taga-Bagong Silang. Ang GK ay isang “tatak” na pwedeng ulit-ulitin sa maraming mahihirap na lugar sa 
Metro Manila , na ngayon ay matatagpuan na rin sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.  
 
Nais ipakita ng papel na ito na ang pabahay ang siyang kumakatawan sa konsepto ng pagbabagong 
panlipunan sa isang informal settlement tulad ng Bagong Silang. Ang GK Village ay tumatayo bilang simbolo 
ng pagbabago sa kapwa pisikal na kondisyon ng buhay at kamalayan ng mga tao. Gayumpaman, ang mismong 
pabahay ring ito ang nagsisilbing hangganan ng kamalayan at ugnayan sa bayan. Ang mga GK Village ay 
nakahiwalay sa mas malawak na kunteksto at sistemang panlipunan sa barangay. Bilang mga “villager” at 
hindi “squatter,” binibigyang diin nito ang pagbabagong kaakibat ng paninirahan sa GK: pagkakaroon ng pag-
uugaling ideyal at pamumuhay na angkop sa kanilang estado bilang village – ang kabaliktaran ay mga yaong 
pag-uugali at pamumuhay na ikinakabit sa nakagisnang pamumuhay sa isang “informal settlement.”  
 
Sa proseso ng pagbabago, ng paggawad ng “kalinga” sa mga tao sa pamamagitan ng pabahay, may mga dapat 
isaalang-alang at pag-aralan: ano anyo ng ugnayan ng kapangyarihan at interes sa pagitan ng CFC at mga 
beneficiary? Paano tinatangap ng mga tao ang kamalayang CFC bilang miyembro ng GK Village? Paano 
tinitignan ang mga pabahay sa perspektiba ng taga-labas, ng mas malawak na komunidad ng barangay? 
Makikita na mas maraming epektong ibinubunga ng GK sa tao, lampas sa pisikal na anyo. Ito at ang iba pang 
usapin ang nais bigyang linaw ng kasalukuyang pag-aaral. Ito ang mga usaping nagaganap marahil sa bawat 
GK Village na itinatayo sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. 
 

Kalinga at Gawaing Pangkapayapaan 
 

Loreine B. Dela Cruz 
Balay Rehabilitation Center 

 
Ang gawaing debelopmental ay napakamasaklaw na usapin.  Kung kaya’t mahalagang tingnan at suriin, kung 
saan marapat na nakasentro o nakatutok ang mga usapin at nilalaman nito.  Sa aking pananaw at palagay, 
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anumang gawain sa usaping debelopmental ay mahalagang nakatuon at nakatutulong tungo sa pagsulong at 
pag-unlad ng tao.  Walang saysay ang anumang pag-unlad kung hindi ito nagsisilbi o nakakatulong sa pag-
unlad ng tao o sa masaklaw na antas, ng sangkatauhan.  Dahil tao ang marapat na sentro o pinaka-ubod ng 
usaping pag-unlad o gawaing debelopmental, napakahalaga ng papel at paglahok ng tao sa gawaing 
debelopmental.   
 
Sa pagmimintini o pagsusustini ng pag-unlad, kailangang matamo ang kapayapaan sa iba’t ibang panig o 
larangan ng bansa na dumaranas ng karahasan at pagyurak sa karapatang pantao.  Tulad ng gawaing 
debelopmental at bilang bahagi nito, nakasentro sa tao ang usaping pangkapayapaan na marapat na 
isinasabuhay at ipinatutupad sa loob ng pamilya, isinasapraktika ng mga pamilya sa mga komunidad at sa 
malawakang saklaw, sa buong lipunan at buong sandaigdigan.  
 
Kapag pinag-uusapan ang tao sa konteksto ng kapayapaan, di-maiiwasang mapag-usapan ang mga sektor o 
grupo na nangangailangan ng proteksyon, ng pag-aruga, ng pagtulong, at ng pagkalinga.  At sino-sino ang mga 
taong ito?  Nariyan ang mga bata at mga kabataan na tunay na bulnerable sa panahon ng digmaan at 
kalamidad, nariyan din ang kababaihan na dumaranas ng ibayong pasanin at kahirapan sa panahon ng 
digmaan, idagdag pa natin ang tumatanda ng seksyon ng populasyon kasama na ang ilang nagtataglay ng 
kapansanan. 
 
Kung susuriin, likas ang pagkalinga sa kulturang Pilipino.  Taglay ng karamihang Pilipino ang pagkakaroon ng 
puso para sa kapwa; likas ang pagiging mapagmahal sa kanyang kapamilya na sumasaklaw hanggang usapin 
ng angkan; pagmamahal at pagkalinga sa kapwa na siyang nagbibigay ng kahulugan at kasiyahan sa kanya 
bilang isang tao.   
 
Bilang bahagi ng kultura, ang likas na pag-usbong ng isang mapagkalingang pananaw o panuntunan sa buhay 
ay nagbibigay-daan sa pagkamit o pagtamo ng kapayapaan – maaaring sa paraang unti-unti, dahan-dahan; 
mula kaunti ay papalaki, paparami tungo sa kapayapaan ng buo-buong komunidad na nagsisikap na 
panghawakan ang mabubuting bagay na mayroon sa mga tao at mga pamilya ng bawa’t komunidad tungo sa 
pagkakaroon ng kapayapaan sa loob nila, sa loob ng mga pamilya tungo sa pagbubuo ng mga espasyong 
pangkapayapaan sa komunidad na kung saan bumubukal ang pagkalinga, pagmamahal sa kapwa at sa isa’t 
isa, bilang  tao sa tao at bilang mamamayan. 
 
Ang pagkalinga ay nagmumula sa kapasyahang humakbang o umakto para sa tao/kapwa ng labas sa sarili. 
 Pagkalinga na kung tutuusin, mulat man o hindi ay nagbibigay daan sa pagkamit ng kapayapaan, kapayapaan 
mula sa sariling kalooban, tungo sa kapwa, patungo sa komunidad bilang ambag sa buong lipunan at para sa 
buong sangkatauhan. 
 

Pagpapaunlad at Kalinga sa Teatrong Pilipino 

  

Mr. Ernesto Cloma 

Philippine Educational Theater Association 

  

Maraming mga grupo o samahang nagtratrabaho tungo sa pagpapaunlad ng lipunan ang naniniwalang 

kinakailangang isanib ang Kultura sa mga programa ng pagpapaunlad ng tao. 

  

Ang pagpapaunlad ng pamayanan sa pamamagitan ng Kultura ay nagmula sa tinatawag na teatro popular o 

tanghalan ng sambayanan.  Pamayanan o Komunidad ay tumutukoy sa isang grupo o mga grupo ng tao na 

nasasakop ng isang tukoy na lugar o geograpiya, na mayroong pare-parehong interest at identidad o pagkilala 

sa sarili.  Sa malawakang pagtingin sa kultura ay ang pagkakaroon ng pamana ng kulltura at lahi, isang salik sa 

trabahong pagpapaunlad o developmental.  Ang pagpapaunlad ay tumutukoy sa masiglang katangian ng isang 
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gawaing kultural na gumagamit ng ilang prinsipiyo sa pagpapaunlad ng sarili at di ang pag-unlad na idinikta 

ng nakatataas o may Kapangyarihan.  Nagsisimula sa sarili tungo sa kapwa hanggang pampamayanan 

tungong pambansa at kung kinakailangan, pandaigdigan. 

  

Ang teorya at pagsasagawa ng pagpapaunlad kultural ay epekto ng mga kilusang sibil at karapatang pantao at 

mga namuno sa teorya ng pagpapalaya:  Frantz Fanon (The Wretched of the Earth), Paolo Freire (Pedagogy of 

the Oppressed) at Augosto Boal (Theater of the Oppressed). 

  

Ang puso ng paggawa ay ang pagbibigay ekspresyon sa mga problema, pangarap at aspirasyon ng mga nasa 

gilid ng lipunan, ang mahihirap o naghihirap, ang mga naagawan o walang anu pa mang pagaari at ang mga 

inaapi at pinagsasamantalahan .  Pagbibigay ng mga gawaing gigising sa kanilang mapanglikhaing kalipunan 

upang maisulong ang kanilang pagiging ganap na tao na tanggap ng lipunan. 

  

Layunin din ang pagkawala o pagbawas sa kahirapan tungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad at pagbabagong anyo 

ng lipunan.  Kinakailangan ang aktibong partisipasyon ng sambayanan sa pagharap sa mga usapin at 

problema at sa paggamit ng kultura bilang isang paraan sa pagmumulat, pagbabago ng kaisipan at prioridad, 

pagpapahalaga mula sa isang individual na tao tungo sa kolektibong pagbabago at kamalayan. 

  

Mahalagang maunawain ng mga alagad ng sining na lumalahok sa gawaing pagpapaunlad na ang ating gawain 

ay mula sa labas, tayo ay pumapasok sa loob ng tao at pamayanan, kaya’t, kailangan ang pag-unawa at 

pagkilala sa kanilang kultura ng buhay--upang magkaroon sila ng kakayahang maipahayag ang kanilang sarili, 

identidad, iniisip, nararamdaman at gustong gawin.  Ang tungkulin ng sining pang teatrong Pagpapaunlad ay: 

  

(1)  makatulong sa mobilisasyon ng tao upang suportahan ang mga gawaing pagpapatayo ng 

maunlad na pamayanan, local man o pambansa. 

(2)  Maisagawa ang pagkonsulta sa tao sa tunay at makatarungang pag-uusap o dayalogo. 

(3)  Talakayan ng Komunidad at sama-samang pagdedesisyon. 

(4)  Pagtataas ng kamalayang panlipunan. 

(5)  Pag-angat sa antas ng pagsasabuhay ng pamayanang kultura at kaisipan. 

  

Mga Programa ng PETA na Naglalayon ng Pagpapaunlad at Pagkalinga sa Pilipino sa Pamamagitan ng Teatro-

Pagtatanghal at Edukasyon: 

a)  Kalinangan Ensemble (KE) 

b)  School of People’s Theater (SPT) 

c)  Children’s Theater Program (CTP) 

d)  Metropolitan Teen Theater League (MTTL) 

e)  Women’s Theater Program (WTP) 

 

Mga Proyekto ng PETA na Sumusuporta sa Pagpapaunlad at Pagkalinga sa Pilipino sa Pamamagitan ng 

Teatro: 

a)  Theater-in Education 

b)  Theater for Community Development 
c)  Theater for Aesthetic Development
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Travel Expertise for more than 34 years 
 

 

SERVICES OFFERED: 

 
 Domestic and International Flight Reservations and Ticketing 

 Domestic and International Reservation of Cruises, etc. 

 Domestic and International Hotel Reservations 

 International and Domestic Tour Packages 

 Passport, Visa (s) and Immigration Assistance 

 All Travel Related needs 

G/F Don Jacinto Bldg., 141 Salcedo St., 

Legaspi Village, Makati City, M.M., Philippines 

Tel. Nos.: (632) 893-9761; 8939762; 893-9776;                                 
813-5368; 840-5392;  8405393; 8135431; 8135237 
Fax No.  : (632) 813-5464 

Website : www.wayfairtours.com.ph 

E-mail    : wayfair@skyinet.net 

                 info@wayfairtours.com.ph 

 

Wayfair Tours, Inc. 

mailto:info@wayfairtours.com.ph
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Department GRADUATE STUDIES PROGRAM 

Behavioral Sciences Master of Health Social Science 

  Master in Environmental Social Science 

Communication Master of Arts in Communication major in Applied Media Studies 

Filipino Master of Arts in Language and Literature major in Filipino 

  Master of Arts in Philippine Studies 

  Doctor of Arts in Language and Literature major in Filipino 

  Doktor sa Pilosophiya sa Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya 

  Master sa Sining sa Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya 

History Master of Arts in History (Thesis and Non-thesis) 

International Studies Master of Arts in International Studies major in European Studies 

  Master of Arts in Asian Studies major in Japanese Studies 

Literature Master of Arts in Language and Literature major in Literature 

  Master of Fine Arts in Creative Writing 

  Doctor of Philosophy in Literature 

Philosophy Master of Arts in Philosophy 

  Doctor of Philosophy in Philosophy 

  Doctor of Philosophy in Philosophy (Ladderized) 

Political Science Master of Arts in Political Science (Thesis and Non-thesis) 

  Master of Arts in Development Policy 

  Doctor of Philosophy in Development Studies 

Psychology Master of Science in Psychology in 

        Applied Social and Cultural Psychology 

        Clinical Psychology 

        Human Development Psychology 

        Industrial/Organizational Psychology 

        Psychological Measurement 

Theology and 
Religious Master of Arts in Applied Theology (Thesis & Non-thesis)  

Education  Master of Arts in Religious Formation 

  
Master of Education major in Religious Education,   
                                               Values Education (Thesis & Non-Thesis) 

  Master of Arts in Education major in Religious Education with  

  Specialization in Formative Counseling/Spiritual Direction (Thesis & Non-Thesis)  

  Doctor of Education major in Religious and Values Education  

  Doctor of Philosophy in Applied Theology 

  Doctor of Applied Theology 

  Certificate in Teaching Religion  

  Diploma Course in Applied Theology 

 

 

For inquiries, contact: Graduate Admissions Office  
                                          Tel. no. 5244611 loc 468 
                   www.dlsu.edu.ph/admissions/gao 

Kolehiyo ng Malalayang Sining 
College of Liberal Arts 
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PSYCHOLOGY DEPARTMENT  

 
   Undergraduate Programs 
 BS Psychology  
 AB Psychology 
 
  Graduate Programs 
  Master of Science in Psychology major in  
 Clinical Psychology 
 Human Development 
 Industrial/Organizational Psychology 
 Psychological Measurement  
 Socio-Cultural Psychology  
 
  Master in Psychology (Non-Thesis) 
 

Global survey ranks DLSU-Manila 

as No.1 Philippine private university 

For inquiries, contact: Mr. Carmelo M. Callueng 

                    Tel. no. 5244611 loc 560 

           Email: calluengc@dlsu.edu.ph  
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Mapagkalingang Pagbati sa PSSP! 
 

mula sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
at kina 

 

Rep. Etta Rosales 
Rep. Mayong Aguja 

Rep. Risa Hontiveros-Baraquel 
 

 

  

Akbayan National Secretariat 
101 Matahimik St., Teacher's Village West, 

Diliman, Quezon City, 1101 
Tel: (02) 433-6831 / (02)433-6933 

Fax: (02) 925-2936  
Email:secretariat@akbayan.org  

Web:www.akbayan.org 

mailto:secretariat@akbayan.org
http://www.akbayan.org/
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Malugod na Pagbati sa P S S P 

 

 

          
 

JHON & JHON 

Farms, Inc. 

 

Chito & Fides Aniban 
 

 
 
Business Office:    Farm Site: 
 
Telephone: (02) 911 4637   Cequeña St., Sitio Halang 
Fax            : (02) 911 4757                      Barangay Macamot 
                                                                 Binangonan, Rizal 
Email        : afa168@pldtdsl.net 
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Kasama sa pagtataguyod ng ika-31ng 
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino: 
 
 
 
 
 

Engr. Francisco P. 
Guanzon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pagbati sa PSSP sa pagdaos ng Ika-31ng 
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino: 
 
 
 
 
 

Antonio at Josefa 
Clemente 
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Maligayang Pagbati sa 

 

 

Pambansang Samahan sa  

Sikolohiyang Pilipino 

 

para sa pagdaraos ng 

 

Ika-31ng Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino 

 

 

mula kay 
 

 

 

 

 

Rogee Pe-Pua 
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Maligayang Pagbati sa 

 

 

Pambansang Samahan sa  

Sikolohiyang Pilipino 

 

para sa pagdaraos ng 

 

Ika-31ng Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino 

 

 

mula kina 
 

 

 

Michelle Ong at 

Alwin Aguirre 
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Maligayang Pagbati sa 

 

 

Pambansang Samahan sa  

Sikolohiyang Pilipino 

 

para sa pagdaraos ng 

 

Ika-31ng Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino 

 

 

mula sa 
 

 

 

EMC Bus Lines 
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Maligayang Pagbati sa 

 

 

Pambansang Samahan sa  

Sikolohiyang Pilipino 

 

para sa pagdaraos ng 

 

Ika-31ng Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino 

 

 

mula kay 
 

 

 

Hon. Edgar Lara  
Cagayan Province Governor 
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PASASALAMAT 
 

sa mga katulong sa pagtataguyod ng 

Ika-31ng Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino 

 

kay 

 

Ma.Carlos Zamora 

 

 

at kina 

 

 
Mr. Auggie Cadua 

Mr. Eyron Magtibay 

Mr. Vic Del Rosario 

Mamita Bernie Alapide 

Mr. Jobart Bartolome 

Ilaya Isorena 

 

 


