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Mga Mensahe Para sa Psynergy 8
Para sa Psynergy 8:
Walang masidlan ang tuwa namin ng madisisyunang
dito na nga sa De la Salle University—Dasmariñas (DLSU-D)
gaganapin ang ika-walong Psynergy. Kalakip ng umaapaw na
tuwang ito ang aming pagbati sa lahat ng kalahok sa
pagtitipong ito.
Sa simula’t simula pa lang ng itatag and Departamento
ng Sikolohiya (dating Behavioral Sciences Department) sa
DLSU-D halos dalawampu’t limang taon na ang nakakalipas, kasama nang itinuro at
patuloy pang itinuturo ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa hindi na mabilang ng dami ng
mga estudyante ng Sikolohiya. Ang pagkiling ng DLSU-D sa SP ay hindi aksidente
kundi nagmumula mismo sa mga paniniwala namin bilang mga Lasalyano.
Naniniwala kaming ang Sikolohiya bilang isang agham at sining na ring maituturing ay
kailangang sumalamin sa lipunang Pilipino. Naniniwala rin kaming upang mas lalong
maging makabuluhan ang Sikolohiya, kailangan isangkap at isangkot ang pagkaPilipino ng mga Pilipino sa mga usapin. Hanggang ngayon kahit sa gitna ng mga
patuloy ng globalisasyon ng mundo, matingkad pa rin ang paninimula naming hindi
dapat bumitiw sa SP.
Kasama ng buong komunidad ng DLSU-D, isang mainit na pagtanggap sa
lahat ng mga kalahok sa iba’t ibang ibayo ng Pilipinas. Alam kong marami sa inyo ay
nagmula pa sa malalayong lugar. Nawa’y maging bukas ang ating mga puso at isipan
at sana’y huwag kayong magkiming makibahagi at makisangkot.

Silfa C. Napicol
Tagapangasiwa, Departamento ng Sikolohiya
De La Salle University-Dasmariñas
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Mga Mensahe Para sa Psynergy 8
Maligayang bati sa lahat ng mga delegado sa PSYnergy 8!!!
Makasaysayan ang edisyon ng PSYnergy sa taong ito dahil
iyo ang kauna-unahang panahon na isasagawa ito sa labas
ng Kalakhang Maynila. Sa ngalan ng Pambansang Samahan
sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nagbibigay-pugay kami sa
pamunuan ng Pamantasang De La Salle sa Dasmarinas sa
kanilang pagsuporta sa natatanging kumperensiyang ito.
Ipinagmamalaki namin ang pagpili ng temang tumatalakay
sa konsepto ng “walang hanggan” sa kulturang Pilipino,
isang paksa na pinag-isipan at pinili mismo ng mga
estudyanteng bumubuo ng TATSULOK, ang network ng mga organisasyon magaaral na nagsusulong ng Sikolohiyang Pilipino. Kung hindi dahil sa kanilang walang
sawang sipag at tiyaga sa ngalan ng boluntirismo, wala tayong kumperensiya
ngayong taon.
Nagpapasalamat din kami sa mga guro at iba pang bumubuo ng mga departamento
ng sikolohiya sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa
isang pagtitipon na binuo, plinano, at pinangasiwaan ng mga mag-aaral sa sikolohiya.
Umaasa kami na matutugunan ng PSYnergy 8 ang inyong mga layunin sa pagdalo sa
dalawang araw na pagtitipong ito. Maraming salamat sa inyong walang hanggang
pagsuporta sa PSYnergy, sa TATSULOK at sa PSSP.
Mabuhay kayo!!!

Jay A. Yacat, M.A.
Pangulo, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
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Mga Mensahe Para sa Psynergy 8
Isang Mapagpalayang Pagbati inyong lahat!
Isang napapanahon na paksa sa ika-walong
kumperensiya ng Tatsulok ang Infinity o “Hanggang
Saan ang Walang Hanggan” pagkatapos ng mga
kalamidad na naranasan ng ating mga kababayan.
Sa gitna ng mga kahirapang ito, paano nga ba
makakamit ang walang hanggang hanggang buhay
na puno ng siksik, liglig, at umaapaw na mga
positibong pananaw?
Kasama ng ating mga
dalubhasa sa kani-kanilang mga larangan, samasama nating pakinggan at pag-usapan sa kumperensiyang ito ang mga posibleng
mga kasagutan gamit ang Sikolohiyang Pilipino na naipamana sa atin ni Dr. Virgilio
Enriquez. Ang taon na ito ay lalong naging natatangi dahil ginugunita din natin ang
kanyang ika-dalawampung kamatayan.
Ang kumperensiyang ito ay natatangi din dahil ito ang unang pagkakataon sa aking
pagkakaalam na igagawad ang isang parangal para sa natatanging undergraduate
research/thesis. Isa itong pagpupugay sa kahusayan ng ating mga estudyante sa
kanilang paggawa ng pananaliksik.
Sa ngalan ng PSSP, nais kong iparating ang isang mainit na pagpugay sa mga
estudyanteng namumuno ng TATSULOK sa taong ito sa pamumuno ni Doreen
Trinidad, na kanilang pangulo, kasama ng kanyang mga opisyales at mga kinatawan
mula sa iba’t-ibang katuwang na mga eskuwelahan. Walang hanggang pasasalamat
sa De La Salle University - Dasmariñas sa pagiging punong abala ng kumperensiya
sa taong ito. Ito ang unang pagkakataong inilabas ng Maynila ang Psynergy kaya
napaka-espesyal ng kumperensiyang ito.
Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng dumalo! Mabuhay ang TATSULOK at ang
Sikolohiyang Pilipino!

Homer J. Yabut, Ph.D.
Tagapayo, Tatsulok
Pangalawang 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 pagaaral, 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:
♣ Ipalaganap ang Sikolohiyang Pilipino sa unibersidad, simbahan, pribadong ahensiya,
media, at pamahalaan.
♣ Mag-ambag sa diskurso ukol sa mga napapanahong usaping pambansa at
pandaigdigan na gamit ang perspektibo ng Sikolohiyang Pilipino.
♣ Linangin at gamitin ang kaalaman, kaisipan at metodolohiyang batay sa yaman ng
mga kultura at karanasan sa Pilipinas.
♣ Bumuo ng sistematikong paglikom ng mga materyal at kaalaman ukol sa kultura at
lipunang Pilipino.

LUPONG TAGAPAMAHALA
Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim
Ingat Yaman
Lupon ng mga Kadiwa

Tagapangasiwang Direktor

Jay A. Yacat, M.A
Homer J. Yabut, Ph.D
Jayson D. Petras, M.A.
Josefina Andrea R. Cantiller, M.A.
Prop. Miriam Grace Aquino-Malabanan
G. Jose Mari A. Carpena
Prop. Carl O. Dellomos
Bb. Christine Ann A. De Villa
Prop. Howell B. Calma
Dr. Roberto E. Javier, Jr.
Prop. Silfa K. Napicol
Dr. Maria Guadalupe C. Salanga
Jayson D. Petras, M.A.
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Talaan ng mga Naging Pangulo
Virgilio G. Enriquez
Pangulong Tagapagtatag
Esther S. Reyes
1979-1980

Lilia F. Antonio
1989-1990

Manuel F. Bonifacio
1981-1982

Rogelia Pe-Pua
1991-1992

Abraham B. Velasco
1983-1984

Grace Aguiling-Dalisay
1993-1994

Felipe De Leon Jr.
1984-1985

Ma. Angeles GuanzonLapeňa
1999-2000

Proserpina D. Tapales
1995-1996

Alfredo V. Lagmay
1987-1988

Elizabeth ProtacioMarcelino
1997-1998

Flordeliza LagbaoBolante
2001-2002
Grace Aguiling-Dalisay
2003-2007
Jose Maria Bartolome
2008-2011
Benito L. Tehankee
2011-2012

Jay A. Yacat
2012-Kasalukuyan

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

Gawad Sikolohiyang Pilipino
Virgilio Enriquez, 1994
Rogelia E. Pe-Pua, 1998
Prospero R. Covar, 2000
Zeus A. Salazar, 2002
Lilia F. Antonio, 2004
Estefania Aldaba-Lim, 2009
Carmen Enrile, 2011
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Mga Gawain at Programa ng PSSP
PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Isinasagawa taun-taon ang Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.
Kumprehensibong tinatalakay sa mga pambansang kumperensiya ang isang piling
tema. Nitong mga nakaraang taon, isinasagawa ang pambansang kumperensiya
tuwing Nobyembre bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Virgilio G. Enriquez, ang Ama
ng Sikolohiyang Pilipino. Sa tuwing ikalawang taon, isinasagawa ang kumperensiya
sa labas ng Kalakhang Maynila.
KAPIHAN SA PSSP
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 konseptuwal, teoretikal, pilosopikal, at
metodolohikal sa Sikolohiyang Pilipino.
PILING PILING ARAW
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 kolehiyo at unibersidad.
TATSULOK-PSSP
Itinataguyod ang TATSULOK upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga
organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang 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 mga organisasyong
pang-mag-aaral.
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Mga Gawain at Programa ng PSSP
LINANGAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
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: (1) Mga Katutubong Pamamaraan ng
Pananaliksik at (2) Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino.
AKLATAN SIKOLOHIYANG PILIPINO
Pinapangasiwaan din ang Aklatan sa Sikolohiyang Pilipino sa tanggapan ng PSSP.
Naglalaman ang naturang aklatan ng malawak na koleksyon 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.
SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang pananaliksik
ng PSSP. Sa kasalukuyan, may tatlong pangunahing grupong pananaliksik ang
Saliksikan: (1) Pamamahala at Pamumuno, (2) Pagkatao at Sekswalidad at (3)
Kulturang Popular at Media.
PUBLIKASYON SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang iba’t ibang Publikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaya ng mga aklat,
jornal, at monograp tungo sa higit pang pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.
Inilalathala ang mga katitikan at ulat ng Pambansang Kumperensiya 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 sa pagkakaroon ng website: www.pssp.org.ph
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Pagpapakilala sa Tatsulok
Ang Alyansa ng mga Mag-Aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng
mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang isulong at isabuhay ang
Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
(PSSP), nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang
mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino.
Kasalukuyan itong may labing-tatlong (13) kasaping organisasyong pang-mag-aaral:














CEU Psychology Society
DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
DLSU-D Psychological Society
EAC-C Psychological Society
FEU Psychology Society
HAU-Pampanga Psychology Society
LPU-B Psychology Association
PLM Psychological Society
PNU Psychology Society
PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
SBC Psychology Society
UE Psychological Society
UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Matatagpuan ang tanggapan ng organisasyon sa himpilan ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City.
Maaaring bisitahin ang Facebook ng TATSULOK sa http://facebook.com/tatsulok13 o ang
Twitter sa http://twitter.com/tatsulokPSSP para sa karagdagang impormasyon.
Mga Gawain ng Tatsulok
Oryentasyon: Tuwing buwan ng Setyembre ay nagsasagawa ng oryentasyon para sa mga
organisasyong nais sumali ng TATSULOK. Dito inilalahad ang mga plataporma ng Tatsulok,
tungkulin, at pribilehiyo ng mga kasaping organisasyon ng TATSULOK at ang pamantayan sa
deliberasyon ng mga aplikante.
SP Primer: Isinasagawa tuwing buwan ng Setyembre. Layunin ng seminar na ito na
magbigay kaalaman ukol sa Sikolohiyang Pilipino, na pangunahing isinusulong ng samahan,
sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad.
Psynergy: Kumpirensyang inihahandog ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na kasapi ng
TATSULOK para sa mga kapwa mag-aaral ng Sikolohiya mula sa iba’t ibang kolehiyo at
unibersidad. Ang dalawang araw na kumperensyang ito ay may layuning pagbuklurin ang
mga mag-aaral sa pagpapalawig ng kaalaman hinggil sa Sikolohiya sa pamamagitan ng
paglulunsad ng workshops at paper-sharing.
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Pagpapakilala sa mga Kasaping
Organisasyon ng Tatsulok

Centro Escolar University Psychology Society
Guided and inspired by the University maxim Ciencia y Virtud, CEU seeks to be the
University of First Choice- the leading higher education institution fostering
excellence in the pursuit of knowledge while engendering personal integrity and
social responsibility. The CEU Psychology Society caters not only to students
interested in the field, but to everyone with a passion and a heart for service. The
organization aims to up fit its members through programs in and out of the university
focused on strengthening their knowledge of this science and their character with
Escolarian virtues.

De La Salle University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
As an organization, SMS shall recognize the individuality of its members, but it will
also seek to foster cooperation, unity and camaraderie that will lead to a synergy.
This will greatly harness the potential of its member’s thereby, completing their
development as well-rounded individuals.
As a psychological organization, SMS will establish the study of Psychology and its
related discipline within and outside the walls of the University. It shall focuses on the
development and advancement of Sikolohiyang Pilipino as a discipline. SMS believes
that classroom learning is important, but more to that, it shall serve as a vehicle that
will supplement these learning.
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De La Salle University-Dasmariñas Psychological Society
A recognized student organization of De La Salle University - Dasmariñas, primarily established to
develop future Lasallian Psychologists, by providing opportunities for growth and advancement
through activities that would further educate, hone, and mold students in the field of Psychology;
guided by the Lasallian core values of faith, zeal, and communion. The society also aims to promote
excellence; thoroughly equipping its members as capable helping professionals, in preparation for the
challenges of the outside world.

Emilio Aguinaldo College-Cavite Psychological Society
EAC-C Psychological Society is a student organization that aims to produce competent graduates that
are able to: exhibit profound comprehension of theories, principles, concepts, and skills in psychology
and enabled to apply theoretical frameworks to their chosen area of professional practice; critically
evaluate the established principles in psychology in pursuit of truth and high moral and correctly utilize
the concept and principles to social issues that impact their lives and the lives of others in the local
and global community; develop a sense of self as a Filipino through understanding of Filipino psyche
which includes his beliefs, value system and culture, and endowed with a sense of appreciation for his
cultural heritage; conduct research using knowledge and skills in psychology and communicate the
results of such research to both specialists and non-specialists in national and international
conferences.

Far Eastern University Psychology Society
Is an academic organization in FEU under the Institute of Arts and Sciences which aims to provide
Fortitude, Excellence and Uprightness among its uphold the rights of psychology major students and
establish rapport among the students inside and outside the university. Moreover, it aims to enrich,
inculcate and cultivate the values, capabilities, skills, and behavioural knowledge of every FEU
Psychology major student. Furthermore, it also aims to make the organization productive and known
inside and outside the university.
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Holy Angel University Psychology Society
It is a college-based organization under the College of Arts, Sciences and Education. It is the official
student organization of Psychology majors in HAU. The mission of the organization is to stimulate the
interaction between students and professionals in order to help the students realize and achieve their
future goals; to instil in every student the willingness to innovate and promote unity among members.
Also, it is the mission of the organization to develop the individual holistically and dynamically, which
includes his personality, character preferences, societal functioning traits and the righteous application
of gained knowledge and learned morals.

Lyceum of the Philippines University-Batangas Psychology Association
Ay ang natatanging pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na
naniniwalang ang Sikolohiya, upang maging makabuluhan, ay kailangan nakabatay sa kasaysayan,
kalagayan at mithiin ng sambayanang Pilipino at tumutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan,
lalo na ng masang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga gawaing pang-akademiko na nakabatay sa
Sikolohiyang Pilipino at mga proyektong nagsusulong ng pagkamulat sa lipunan, nakikiisa ang UP
Buklod-isip sa pagtamo ng isang tunay na malaya, mapagpalaya at mapagpabagong-isip na
Sikolohiya.

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Society
Is a bona fide student organization established in 1986, bound by to unite all Psychology students by
providing activities geared towards the total development of its constituents, students of the college
and the community. Thus, PsySoc PLM is no wonder a legacy of hard work and passionate service the
fullness of life.
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Philippine Normal University Psychological Society
Under the College of Arts and Sciences since it was founded on 1979, it is a bona fide student
organization that implores the aiding of Almighty God in order to establish a government that shall
embody the general welfare of students through exploring different horizons of experience in the field
of Psychology, valuing Filipino characteristics and behaviours, developing multiple intelligences and
equipping each major to become an agent of knowledge to the community with love, dedication and
diligence.

Polytechnic University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
Ay isang progresibong organisasyon nagsasanay ng mga dalub-isiping ating kinabukasan kung saan
Malaya ang mga kasapi nitong matuto, lumago, makisama tumuklas at pawiin ang kanilang uhaw sa
kaalaman. Ito ay pagpapalalim ng kaalaman ukol sa sarili, bayan, Diyos at Sikolohiya upang maging
mas epektibong Dalub-isip sa kinabukasan na naglilingkod para sa bayan.

Psychology Society of San Beda College
Psychology Society of San Beda College is the student professional organization of the Department of
Psychology of the College of Arts and Sciences. It aims to develop the intellectual and psychological
well-being of the Psychology majors through the realization of planned programs and activities, to
mold young psychology students to be socially active and responsible individuals who are committed
to the Christian formation of Filipino youth, to foster closer ties and acquire a true spirit of unity
amongst the psychology students, faculty and the whole Bedan community, and to promote internal
and external activities that will enhance the skills and talents of the members in preparation for their
chosen fields in Psychology.
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University of the East Psychological Society
Since its creation in the mid-90s, the UE Psychological Society have expanded its members and
fortified its student services. One among the services offered by the organization is through building
tie-ups and linkages with outside school organization, wherein UEPS aims to outsource to be abreast
in the demands of the field: and to be one of the pioneering institutions that will maintain and
procreate psychology graduates at their best.

University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
Ay ang natatanging pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na
naniniwalang ang Sikolohiya, upang maging makabuluhan, ay kailangan nakabatay sa kasaysayan,
kalagayan at mithiin ng sambayanang Pilipino at tumutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan,
lalo na ng masang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga gawaing pang-akademiko na nakabatay sa
Sikolohiyang Pilipino at mga proyektong nagsusulong ng pagkamulat sa lipunan, nakikiisa ang UP
Buklod-isip sa pagtamo ng isang tunay na malaya, mapagpalaya at mapagpabagong-isip na
Sikolohiya.
Matapos ang 32 taon, tuloy pa rin ang UP Buklod-isip sa pagpapanatili ng isang kritikal na kasapiang
hindi lamang magkakaibigan, ngunit nagkakaisa rin sa mga tunguhing pang-akademiko, paninindigan
at adhikain.
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Pagpapakilala sa mga Observer
Organization ng Tatsulok

Manila Tytana Colleges-Psychology Society
The MTC Psychology Society was envisioned to develop the psychology students to become
responsible in the attainment of the mission and goals of Manila Tytana College. More so, the society
aims to establish the psychology department as a unit that is geared towards developing the
maximum potential of the students in their field of specialization. The Psychology Society (Psych Soc),
as a departmental group under Recognized Students’ Organizations, works cooperatively with Student
Government. Its purpose is threefold: registration, promotion, and regulation of the psychology
department. Psych Soc also works with newly-forming groups so that they may achieve an organized
and efficient nucleus.
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Pamunuan ng Tatsulok
Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim
Ingat Yaman

Mae Danica Doreen F. Trinidad (PLM)
John Benedict D. Reyes (SBC)
Jessica Catrina Sta. Isabel (UP)
Ronald F. Bartolome (CEU)

MGA KALIPUNAN
Kalipunang Pang-Akademiko
HAU
Cruz, Mel Vinci D.
Embalsado, Justin Vianey M.
PLM
Ferrer, Christine Margaret F.
Reynancia, Kean O.
UP
Abog, Maryanne A.
Lagamon, Kristina A. (Pinuno)
Kalipunang Pangdokumentasyon at
Komunikasyon
FEU
Aquino, Fernchesca L.
Reyes, Revjim G. (Pinuno)
SBC
Bacani, Ernest G.
Gorospe, Reianne Dominique S.
LPU
De Torres, Dior Grita F.
Javellana, David M.

Kalipunang Pang-Marketing
DLSU-D
Bacolod, April Anne T.
Calderon, Eufracio S. Jr.
DLSU-M
Go, Arthur Martin L. (Pinuno)
Sumagaysay, Rev G.
Kalipunang Pang-Logistik
CEU
Garcellano, Shane Yehlen S.
Perez, Louchel Joy A.
PNU
Casama, Jessica S.
Pigao, Jerica Ane P. (Pinuno)
PUP
Armero, Maria Set V.
Abrazado, Louie Cesar S.
Kalipunang Pananalapi
EAC
Paraiso, Hannah S.
Tavanlar, Stephanie S.
UE
Caamic, Aldrin Ivan S. (Pinuno)
Co, Khate Ann Margareth N.

Homer J. Yabut, Ph.D
Tagapayo
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Mga Nakaraang SP Primer at Psynergy
2007

(Quezon City): PSYnergy I: “First All Psychology Students’ Congress.”
College of Social Work and Community Development, University of the
Philippines-Diliman, Quezon City, 2-3 March 2007.

2008

(Manila): PSYnergy II: “The Role of Psychology in our Society.” De La
Salle University, Manila, 22-23 February 2008.

2009

(Manila): PSYnergy III: “Psychology towards Positive Psynergies.”
University of the East, Manila, 6-7 March 2009.

2010

(Quezon City): PSYnergy IV: “The Psychology of Social Responsibility,
the Social Responsibility of Psychology.” NISMED Auditorium and Palma
Hall Annex, University of the Philippines-Diliman, Quezon City, 26-27
February 2010.
(Manila): SP Primer: “Pagkakakilanlan at Pagkakabuklod-buklod Para sa
Iisang Sikolohiyang Pilipino.” Pre-Bar Room, College of Law, University
of the East, Manila, 2 October 2010

2011

(Manila): PSYnergy V: “Strenthening Psychology as a Profession.” Far
Eastern University, Manila, 4-5 March 2011.
(Quezon City): SP Primer: “Ang Pagbabago ng Sikolohiyang Pilipino sa
Nakalipas na Panahon.” Palma Hall, University of the PhilippinesDiliman, Quezon City, 10 September 2011

2012

(Quezon City): PSYnergy VI: “Sikolohiya ng Pag-ibig, Pagmamahal at
Pagnanasa.” Bahay ng Alumni and Palma Hall Annex, University of the
Philippies-Diliman, Quezon City, 17-18 February 2012
(Manila): SP Primer: “Pinoy Ka Kung Ganito Ka: Sikolohiyang Pilipino,
Sikolohiyang Natatangi sa Kulturang Pilipino.” Librada Avelino
Auditorium, Centro Escolar University, Manila, 8 September 2012

2013

(Manila): PSYnergy VII: “Bakit Masarap ang Bawal?” De La SalleUniversiy Manila, 22-23 February 2013
(Pampanga): SP Primer: “iSip NoyPi: Pagkiliti sa Imahinasyon ng
Kabataang Pinoy.” Holy Angel University, Pampanga, 14 September
2013
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Pangkalahatang Programa
Unang Araw—Pebrero 21, 2014
Ugnayang La Salle Gymnasium, DLSU-D
8:00-9:00 n.u.

Pagpapatala

9:00-9:10 n.u.

Pagbubukas ng kumperensiya

9:10-9:15 n.u.

Invocation/Pambansang Awit

9:15-9:25 n.u

Pambungad na Pananalita

9:25-9:40 n.u

Pagpapakilala sa Mga Delegado

9:40-10:20 n.u.

Pangunahing Pananalita: Pagtuklas sa Walang Hanggan
Br. Sockie de la Rosa VI FSC

10:20-10:35 n.u.

Open Forum

10:35-11:10 n.u.

Unang Plenaryong Sesyon: Trabaho sa Konteksto ng Walang Hanggan
Dr. Ma. Dolores C. Patag

11:10-11:25 n.u.

Open Forum

11:25-1:00 n.h.

Tanghalian

1:00-2:00 n.h.

Ikalawang Plenaryong Sesyon: Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Walang Hanggan
Prop. Jay A. Yacat

2:00-2:15 n.h.

Open Forum

2:15-2:50 n.h.

Ikatlong Plenaryong Sesyon: Pag-ibig sa Konteksto ng Walang Hanggan
Prop. Katrina Capulong Fernando

2:50-3:05 n.h.

Open Forum

3:05-3:40 n.h.

Ika-apat na Plenaryong Sesyon: Walang Hanggang Kaligayahan
Dr. Ron R. Resurreccion

3:40-3:55 n.h.

Open Forum

3:55-4:05 n.h.

Paggawad sa mga Tagapagsalita

4:05-4:10 n.h.

Pangwakas na Pananalita

4:10-4:30 n.g.

Paggawad sa Best Undergraduate Research at Thesis

4:30-6:00 n.g.

Palaro

Ikalawang Araw—Pebrero 22, 2014
Julian Felipe Hall, College of International Hospitality,
Luis Aguado Viewing Room, at Cabesa Viewing Room
8:00-9:00 n.u.
9:00-10:00 n.u.
10:00-10:15 n.u.
10:15-11:15 n.u.
11:15-1:00 n.h.
1:00-2:00 n.h.
2:00-2:15 n.h.

Pagpapatala
Unang Sabayang Sesyon
Break
Ikalawang Sabayang Sesyon
Tanghalian
Ikatlong Sabayang Sesyon
Pagbibigay ng Katibayan ng Paglahok
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Pangunahing Tagapagsalita

Br. Sockie de la Rosa VI FSC
Si Br. Francisco V. de la Rosa VI FSC ay
nagtapos ng BA Psychology sa Pamantasang
De La Salle, Maynila. Siya ay may master’s
degree sa Religious Education mula sa Ateneo
de Manila University at sa kasalukuyan ay
tinatapos ang MA in Education sa Pamantasang
De La Salle. Si Br. Sockie ay naging guro at
tagapayo ng ilang mga paaralan at organisasyon
sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nagsisilbi siya
bilang instructor sa Psychology Department at
subject area chair sa Religious Education and
Philosophy ng General Education Department ng
Pamantasang De La Salle, Maynila.

19

Mga Tagapagsalita
Dr. Ma. Dolores C. Patag
Si Dr. Ma. Dolores C. Patag ay nagtapos ng BS
Industrial Psychology sa Far Eastern University at ng MA
Industrial Psychology sa Pamantasan ng Lungsod ng
Maynila. Siya rin ay nagkamit ng Doctor of Education,
Educational Administration sa PLM, taong 2007. Halos 30
taon na ang panunungkulan ni Dr. Patag sa PLM bilang
Adminstrative Officer, Human Resource Management
officer, atbp. Sa kasalukuyan ay nagsisilbi siya bilang
propesor sa College of Human Development-Psychology
Department at sa Graduate School of Arts, Sciences, and
Education sa PLM.

Jay A. Yacat, MA
Si Prop. Jay A. Yacat ay higit 15 taon ng
nagtuturo ng panimulang kurso sa Sikolohiyang Pilipino
sa Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng
Pilipinas, Diliman. Siya rin ay nagtuturo at
sumusubaybay sa mga mag-aaral ng kwalitatibong
pananaliksik. Halos 10 taon na rin nagsisilbi si Prop.
Yacat sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino at siya rin ang kasalukuyang pangulo nito. Siya
ay PhD candidate sa Sikolohiyang Panlipunan sa
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas.
Maaaring abangan si Prop. Jay Yacat sa Psych O’
Clock Habit, tuwing Huwebes, ika-6 ng gabi, sa DZUP
1602.
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Mga Tagapagsalita
Katrina Capulong Fernando, MS, CCLP, CASP
Si Prop. Katrina Capulong Fernando ay nagtapos
ng BA Behavior Sciences sa Unibersidad ng Pilipinas,
Manila at ng Masters in Psychology, Major in Clinical
Psychology sa Pamantasang De La Salle, Maynila. Sa
kasalukuyan ay kaniyang kinikuha ang Doctoral Degree
sa Counseling Psychology, Major in Clinical Counseling
mula rin sa Pamantasang De La Salle. Siya ay nagsilbing
preschool teacher, volunteer psychologist, at research
assistant sa mga nakaraang taon. Si Prop. Katrina
Capulong Fernando ay kasalukuyang nagsisilbing
propesor at mananaliksik sa Pamantasang De La Salle,
Maynila.

Dr. Ron R. Resurreccion
Si Dr. Ron Resurreccion ay nagtapos ng BA
Psychology mula sa Pamantasang De La Salle. Nakamit
din niya ang kanyang Master’s Degree (Master of
Science, Major in Clinical Psychology) at Doctoral
Degree (Doctor of Philosophy, Major in Counseling
Psychology) mula sa nasabing unibersidad. Si Dr.
Resurreccion ay nabansagang Clinical, Counseling, and
Assessment
Psychologist
(PAP)
at
Licensed
Psychologist (Philippine Regulatory Commission). Siya
rin ay higit sampung taon ng nagsasagawa ng seminar
at training para sa mga mag-aaral o kapwa sikolohista.
Sa kasalukuyan ay nagsisilbi siyang propesor sa
Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle,
Maynila.

21

Pasasalamat
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Ang Dapat Abangan Mula sa Tatsulok
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Mga Tala
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