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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Isang mainit na pagbati sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP),
katuwang ang Departamento ng Sikolohiya at Kolehiyo ng Malalayang Sining at Agham
ng Colegio de San Juan de Letran, sa pagdaraos nito ng ika-41 Pambansang
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na gaganapin sa sa ika 17-19 ng Nobyembre
2016 sa Colegio de San Juan de Letran, Intramuros, Lungsod ng Maynila.
Mula sa pagkakatatag ng PSSP noong 1975, mahusay nitong natugunan ang tungkuling
ipalaganap ang inter-disiplinaryo at maka-Filipinong pananaw at pamamaraan sa
pananaliksik. Mula dekada pitumpu hanggang kasalukuyan, patuloy ang pag-ambag ng
PSSP sa pagpapalinaw ng pangangailangan ng isang alternatibo sa maka-Kanlurang
edukasyon na namamayani sa sistemang edukasyunal ng Pilipinas.
Ngayong taon, muling ipinaiigting ng PSSP ang pagsusuri sa mga katutubong
instrumento ng kamalayan. Sa kumperensiya ngayong taon, bibigyang tuon ng Samahan
ang iba’t ibang anyo, pwersa, salik, hamon, at pagkilos ng/sa SP bilang malaya at
mapagpalayang sikolohiya. Malinaw na ginawang bahagi nito ang pagsusuri ng mga
kaakibat na usapin sa kontemporaryong panahon tulad ng paglaban sa diskrimasyonng
kadikit ng uri, etnesidad, kasarian at sekswalidad, edukasyon, wika, edad, at iba pa.
Sa harap ng mga pagbabago at kaakibat na banta ng globalisasyon at
internasyunalisasyon sa pagkatao at identidad ng Filipino, isang mahalagang proseso ang
pagpapalakas ng isang metodolihiyang sariling atin at nakakonteksto sa sarili nating
kultura’t suliranin.
Mabuhay!
Patricia B. Licuanan, Ph.D.
Tagapangulo
Commission on Higher Education
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MENSAHE MULA SA
PUNONG LUNGSOD NG MAYNILA

Kaisa ang mga mamamayan ng ating pinakamamamahal na kapitolyong
Lungsod ng Maynila, nais kong ipaabot ang mainit na pagsalubong at pagbati sa
mga tagapamahala, panauhin at kalahok sa idinaraos na ika-41 Pambansang
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, sa pangunguna ng Pambansang
Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP).
Batid kong ang okasyong ito ay isang mahalagang siyentipikong hakbang upang
lubos nating maunawaan ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa at bilang
mga Pilipino kaakibat ang ating naiibang kultura, kasaysayan at mga paniniwala.
Bukod dito, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapatatag ang ating
pagkakaisa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tulay ng pag-unawa at
pagkakaintindihan, at maituwid ang mga baluktot na kaisipan na nagiging
balakid sa ating ganap na pagbubuklod at pag-unlad.
Tiwala akong ang okasyong ito ay maglulunsad ng matalino at malalim na
talakayan, at magbubunga ng mga panibagong tuklas at kaalaman tungo sa
patuloy na pagkilala, paghubog at pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.
Hangad ko ang tagumpay ng pagtitipong ito, gayundin ang iba pang
makabuluhang proyekto ng inyong samahan.
Joseph Ejercito Estrada
Punong Lungsod
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MENSAHE MULA SA REKTOR AT PANGULO
NG COLEGIO DE SAN JUAN DE LETRANINTRAMUROS AT BATAAN

Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς,
ἀπέσταλκέν [r]με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.

(Lucas 4:18-19)
Nakapaloob sa Mabuting Balita ng Kaligtasan ang Kalayaan. Ito ay kalooban ng
Diyos para sa tao; ito ay kaloob ng Diyos sa tao. Ito ay pangunahing katangian ng
pagiging tao, ng pagiging kawangis ng Lumikha. Kaya, nasa ubod na ng
pananampalataya ang pagkilala at pagpapahalaga, ang pagpapairal at pagtatanggol ng
kalayaan.
Ang pagdaraos ng ika-41 Pambansang Pagpupulong ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) dito sa Colegio de San Juan de Letran ay tinadhanang
“pag-uwi” ng mga katoto ni Gat Virgilio Enriquez, natatanging Letranista at
kinikilalang ama ng Sikolohiyang Pilipino. Mainam din sapagkat ang pagtitipong ito
ay nataon sa paglulunsad ng apat na taong paghahanda para sa ika-400 taon ng
Colegio. At ang paksang “Paghulagpos at Pag-imbulog: Sikolohiyang Pilipino bilang
Malaya at Mapagpalayang Sikolohiya,” ay mistulang banal na pagpapahayag ng PSSP
at ng Letran.
Halina. Tuloy po kayo. Malugod namin kayong tinatanggap. Malugod namin kayong
binabati. Ituring ang Letran bilang kaibigan at tahanan ng adhikaing malaya at
mapagpalaya. Ito ay takdang panahon na ginawa ng Panginoon, puspos ng
pagpapala, kaaya-aya, kagiliw-giliw.
Arriba PSSP! Arriba Letran!
Rdo. Pdr. Clarence C. Marquez, OP
Rector at Pangulo
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros at Bataan
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MENSAHE MULA SA
PANGALAWANG PANGULONG PANGAKADEMIKO NG COLEGIO DE SAN JUAN
DE LETRAN-INTRAMUROS AT BATAAN

Tunay akong nagagalak sa tuwing may pagtitipon ng mga dalubhasa patungkol sa
Sikolohiya.
Una, ang lalim, lawak at tayog ng usapin patungkol dito ay nakapag-aambag at
nakatutulong sa pag-uwana ng iba pang kaalaman. Ang pagyamanin, bigyang
dahilan ang mga kilos, desisyon, asal at pag-uugali ng iba ay nagsisilbing panuntunan
ng ibang sangay ng agham at sining.
Ikalawa, ang hamon sa pananaliksik sa Sikolohiya ay pinatitindi ng pagbabago na di
maiiwasan at inaasahan. Kaya nga ano mang bagong kaalaman ang maibabahagi ng
mga daluhhasa ay aking inaabangan at pinahahalagahan. Lalo pang pinatitindi ang
pananabik dahil ang inyong tema sa taong ito ay “Paghulagpos at Pag-imbulog ” na
tila nagbabadya ng isang matindi at masidhing palitan ng mga kuro-kuro, pananaw
at talakayan tungo sa matalinong kaalaman.
Ikatlo, ang pagtitipong ito ay bunga ng walang sawang pagpupunyagi at
pagtutulungan ng mga taong taal at bukal sa paglilingkod. Kayo ang patunay na ang
hirap, pasakit at pagod na dulot ng pag-aaral at pagtuturo ay sinusuklian ng dimalapatang halaga. Sapat na sa tulad ninyo na matapos ang isang araw na tiyak sa
puso’t isipan na nakakatulong, nakapagpanday, naging kalakbay ng susunod na
salinlahi ng mga dalubhasa sa Sikolohiya.
Nakangiti at nagagalak ang aking puso dahil saksi ang Colegio sa adhikain ninyo
tungo sa Sikolohiyang nagpupumiglas hanapin ang katotohana - Sikolohiyang di
mapakali sa hamon ng panahon.
Nawa’s pagpalain tayong lahat ng ating PANGINOON.
Siempre ARRIBA! Siempre LETRAN!
Assoc. Prof. Cristina M. Castro-Cabral, Ph.D.
Pangalawang Pangulo Pang-Akademiko
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros at Bataan
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG
PAMBANSANG SAMAHAN SA
SIKOLOHIYANG PILIPINO

May kasabihan tayo na mas mapagtatanto natin ang tunay na halaga ng isang
bagay kapag nawala na ito sa atin. Lubhang totoo ito sa kasalukuyang
tinatamasa nating demokrasya at kalayaan. May isang henerasyon na rin ng mga
Pilipino, ang mga kabataang itinuturing na mga Milenyal, ang hindi nakaranas
ng lupit at hagupit ng Batas Militar, kung saan ang mga batayang karapatang
pantao ng mga Pilipino ay ipinagkait at nilapastangan. Kaya naman, malimit
nating maririnig o mababasa sa kasalukuyan ang saloobing “Ibasura na yang
human rights na iyan.”
Umaasa ang pamunuan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Piipino
(PSSP) na magsilbi ang kumperensiyang ito na maipaalala sa ating lahat, mga
kapwa propesyunal at estudyante sa agham panlipunan at kaugnay na disiplina,
ang kahalagan ng pagiging malaya at mapagpalaya ng isang Sikolohiyang
Pilipino. Sama-sama nating muling pag-alabin ang adhikain ng PSSP tungo sa
isang bayang marangal, may katarungan at tunay na malaya.

Jay A. Yacat
Pangulo
PSSP
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MENSAHE MULA SA DEKANO NG
KOLEHIYO NG MALALAYANG SINING AT
AGHAM NG COLEGIO DE SAN JUAN DE
LETRAN-INTRAMUROS

Mula sa kaguruan ng Kolehiyo ng Malalayang Sining at Agham, lubos ang aking
kagalakan sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) upang maging katuwang sa paghahatid ng ika-41
Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.
Lubos ang aming pagsuporta at pagtangkilik sa mga isinusulong ng PSSP na
nakatuon sa pagpapayabong ng kaalaman sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino sa
pamamagitan ng mga pananaliksik na binibigyang diin ang ating karanasan at
kamalayan. Ang taunang pagtitipong ito ay pumupukaw sa damdamin ng maraming
mananaliksik, guro, at propesyonal mula sa iba’t ibang larangan at disiplina upang
limiin ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa pagtataguyod ng Sikolohiyang
Pilipino.
Bukod sa pagkakataon upang maibahagi ng bawat isa ang kanilang mga kaalaman at
mga natutunan, ang tema ng kumperensiyang ito ay sumasalamin sa napapanahong
pangangailangan ng ating Bayan. Sa mga pagbabagong nagaganap sa ating bansa, ito
ay pagkakataon upang tasahin ang antas ng karanasan ng paglaya at pagpapalaya ng
bawat Pilipino dulot ng inihahaing pagbabago. Sa tatlong araw ng pagpapalitan ng
kaalaman, opinyon, at kuro-kuro, nawa’y magbunga ito ng kaukulang pagkilos
upang maisulong ang tunay na diwa at kahulugan ng paglaya. Dahil ang PSSP ay
isang samahang interdisciplinary, inaasahan ang higit na malawak na talakayan at
malalim na pag-unawa sa tema ngayong taon.
Muli, aking binabati ang lahat ng delegado at buong pamunuan ng Pambansang
Samahan sa Sikolohiyang Pilipino.
Asst. Prof. Darwin C. Rungduin
Dekano, Kolehiyo ng Malalayang Sining at Agham
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
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MENSAHE MULA SA CONVENOR NG
IKA-41 PAMBANSANG KUMPERENSIYA

Mainit na pagbati at malugod na pagdating sa ika-41 Pambansang
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino!
Bilang mga tagapagtaguyod ng Sikolohiyang Pilipino (SP), nabatid at nasaksihan
natin
kung
paanong
humulagpos/humuhulagpos
at
pumaimbulog/pumapaimbulog ang SP bilang disiplina at kilusan mula sa
namamayaning Kanluraning hulma ng mga aralin sa sikolohiya. Sa pinasimulan
ni Dr. Virgilio G. Enriquez, naging matibay na sandigan natin sa ating mga
gawain, gaya ng taunang pagtitipon-tipon sa kumperensiya, ang tunguhin ng
isang malaya at mapagpalayang sikolohiya – isang kritikal na sikolohiyang
Pilipinong hindi nagpapakubkob sa tahasang imposisyon ng dalumatpangkaisipang mula sa labas samantalang tumitindig sa maka-kapwang
sambayanang nakaangkla sa panlipunang katarungan at pagkakapantay-pantay.
Makabuluhan ang temang “Paghulagpos at Pag-imbulog: SP bilang Malaya at
Mapagpalayang Sikolohiya” sa ating kasalukuyang kalagayan. Panahon ito
upang muling pagmuni-munihan ang tinahak at tinatahak nating landasin.
Bilang disiplina, saan na nakarating ang ating pagbaklas sa mga mapaglimitang
tanikalang pangkaisipan? Nasaan na ang SP sa kurikulum ng sikolohiya sa
Pilipinas? Paano ito nagkakaugat at nagsasanga sa isipan ng mga guro at magaaral sa loob at labas ng pamantasan? Gaano na katayog ang inilipad natin sa
teorisasyon at konseptuwalisasyon sa SP sa mithiing makapag-ambag sa tunay
na sikolohiyang unibersal? At lalo’t higit sa ngayon, bilang kilusan, saan natin
mailulugar ang mga paninindigan natin sa SP sa mga isyung gaya ng karapatang
pantao, usaping pangkapayapaan, kasarian at sekswalidad, nasyonalismo at
pambansang kasarinlan, internasyonalisasyon at globalisasyon, at marami pang
iba? Malalaking usapin ito na hindi kayang saklawin ng tatlong araw nating
pagtitipon. Gayunman, nawa’y maging oportunidad ang ating gawain ng
panimula o patuloy na pagninilay sa kalagayan ng SP at sa ating gampanin bilang
mga tagapagtaguyod nito. Lalo pa, magsibol ito ng panibagong katanungan o
agam-agam na magsisilbing motibasyon sa atin sa pagtahak sa mapanghamong
pang-akademiko at panlipunang landas.
9

Sa ngalan ng PSSP 2016 Lupon ng Kumperensiya, lubos ang aking pasasalamat
at pagbati sa ating lahat na magkakatuwang sa pagsasakatuparan ng
kumperensiyang ito. Hindi matatawaran ang patuloy nating pagsuporta sa
akademikong gawaing ito, at gayundin, sa iba pang aktibidades ng PSSP sa
buong taon. Higit pa sa sertipiko ng pagkilala na ating matatanggap, nawa’y
tayo mismo ang magsilbing buhay na katawan ng SP sa patuloy na paghulagpos
at pag-imbulog tungo sa isang malaya at mapagpalayang Pilipinas.
Mabuhay ang Sikolohiyang Pilipino! Mabuhay ang PSSP! Mabuhay tayong lahat!
Lubos na sumasainyo,
Jayson D. Petras, M.A.
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Convenor, Ika-41 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
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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. Bumuo ng kritikal na bilang ng mga indibidwal at grupong
magsusulong sa Sikolohiyang Pilipino.
2. Mahikayat ang iba’t ibang sektor sa lipunan na maitaguyod ang
Sikolohiyang Pilipino.
3. Makalikom ng mga materyal ukol sa kultura, lipunan, at sikolohiyang
Pilipino.
4. Malinang ang paggamit ng mga pananaw at pamamaraan na batay sa
yaman ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.
5. Mapahusay ang kakayahan ng samahan sa pagpapalaganap ng
Sikolohiyang Pilipino.

LUPONG TAGAPAMAHALA 2016
Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim
Ingat-Yaman
Mga Kasapi

Sekretaryat

Jay A. Yacat, M.A., RPsy
Miriam Aquino-Malabanan
Jayson D. Petras, M.A.
Michael David Tan Lopez, MSMHS
Howell B. Calma, M.Sc
Ricardo A. Clores, M.A.
Carl O. Dellomos, MHSS
Darren E. Dumaop, M.A.
Adonis L. Elumbre, M.A.
Silfa C. Napicol, M.A., RPm
Florabel S. Suarez, RPm
Homer J. Yabut, Ph.D., RPsy
Kenneth Carlo L. Rives
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TALAAN NG MGA NAGING PANGULO
Virgilio G. Enriquez

Pangulong Tagapagtatag
Esther S. Reyes
1979-1980
Manuel F. Bonifacio
1981-1982

Elizabeth Protacio-Marcelino
1997-1998

Abraham B. Velasco
1983-1984

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña
1999-2000

Felipe De Leon Jr.
1984-1985

Flordeliza Lagbao-Bolante
2001-2002

Alfredo V. Lagmay
1987-1988

Grace Aguiling-Dalisay
2003-2007

Lilia F. Antonio
1989-1990

Jose Maria Bartolome
2008-2011

Rogelia Pe-Pua
1991-1992

Benito L. Teehankee
2011

Grace Aguiling-Dalisay
1993-1994
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Proserpina D. Tapales
1995-1996

Jay A. Yacat
2012-Kasalukuyan

TALAAN NG MGA KASAPI (1975-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
Lorenzo Tañada, 1988
Rogelia E. Pe-Pua, 1998
Zeus A. Salazar, 2002
Estefania Aldaba-Lim, 2009
Virgilio G. Enriquez, 1994

Prospero R. Covar, 2000
Lilia F. Antonio, 2004
Carmen Enrile, 2011
F. Landa Jocano, 2014

MGA 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-Tynan, Milagros B. Alfonso, Nilda R. Almonte, Rosario
Alonzo, Annie Antonio, Lilia F. Antonio, Clemen C. Aquino, Miriam AquinoMalabanan, Geraldine R. Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I. Bernardo,
Cherrie Joy F. Billedo, Manuel F. Bonifacio, Howell B. Calma, Josefina Andrea
R. Cantiller, Clarita R. Carlos, Annadaisy J. Carlota, Jose Mari A. Carpena,
Rolando Carub, Bernardita R. Churchill, Susan Cipres-Ortega, Jose Antonio R.
Clemente, Aurora Odette 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.,
Christine Ann A. de Villa, Gregorio del Pilar II, Carl O. Dellomos, Jose Maria
A. Diestro, Jr. Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, Sylvia
Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Maria Cecilia GastardoConaco, 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, Violeta Lagmay, Godofredo A. Lanuza, Lourdes
V. Lapuz, Augusto Venanico C. Legazpi, Patricia B. Licuanan, Lourdes V.
Lapuz, Michael David Tan Lopez, Cipriano R. Magnaye Jr., Eric Julian D.
Manalastas, Filoteo A. Mangulabnan, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A.
Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon Mogol, Silfa C. Napicol,
Ma. Divina Gracia Nakar, Victoria Narciso-Apuan, Atoy M. Navarro, Michelle
G. Ong, Editha Panay, Emy M. Pascasio, Elizabeth A. Pastores, Surapol
Payonyaam, Consuelo J. Paz, Ma. Carmen V. Peñalosa, Rogelia E. Pe-Pua,
Jayson D. Petras, Elizabeth Protacio-de Castro, Anatalia Ramos, Fe Corazon B.
Ramos-Muit, Natividad T. Reyes, Kenneth Carlo L. Rives, Guillermo Q.
Roman, Jr., Maria Guadalupe C. Salanga, Lilia P. Salazar, Zeus A. Salazar,
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Corazon M. Samaniego, Elena L. Samonte, Mario R. San Buenaventura, Ida
Josephine M.L. Siason, Madelene A. Sta. Maria, Pilar E. Soto, Juan Tapales,
Jack P. Taylaran, Benito L. Teehankee, Amaryllis T. Torres, Danilo Bv. Tuazon,
Mary Agnes M. Urban, Ma. Leonora Vasquez-de Jesus, Abraham B. Velasco,
Elizabeth R. Ventura, Joseph O. Vergara, Lyra R. Verzosa, Wilfrido V.
Villacorta, Aracelli M. Villamin, Benedicto C. Villanueva, Violeta VillaromanBautista, Rory Villar, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. Yabut, Jay A.
Yacat, Rene P. Zubieto

MGA KASAPING PROPESYONAL
Jose M. Abat, Dyester G. Abo-abo, Jeremiah S. Adriano, Eleonor C. Agustin,
Christo Rey S. Albason, Annie Dinh Maria M. Alfaro, Bituin Gracia Z.
Almonte, Rica Dianne A. Alvarado, Margaret Helen U. Alvarez, Regina Sonia
M. Amiscua, Geoffrey C. Amlos, Violeta L. Andaleon, Rudjia Faith T. Anino,
Samuel H. Aquino Jr., Marvin R. Arriola, Pedrito A. Aton, Xylene Angelique G.
Azurin, Hadji A. Balajadia, Nick R. Balunos, Errol P. Bantayan, Jay Errol V.
Baral, Edna Marie Bartolome, Richard Martin C. Bautista, Mary Fil M. Bauyot,
Gideon P. Bendicion, Alma E. Berowa, Victorius Q. Bibera, Ferdinand R.
Bondame, Anne Christine V. Braga, Erwin R. Bucjan, Cielito B. Buhain, Alisa
M. Cabacungan, Abigail M. Cabaguing, Gerardo V. Cabochan Jr., Gino A.
Cabrera, Priscila B. Cada, Rufa Cagoco-Guiam, Barbara P. Camacho, Arlan M.
Camba, Mae V. Cañal, Laarni T. Capinding, Annalyn D.G. Capulong, Fernando
C. Carandang Jr., Mary Lord L. Casiano, Mary Joy A. Castillo, Donnabelle A.
Castro, Evangeline R. Castronuevo-Ruga, Jennifer T. Composa, Lilibeth T.
Cortez, Vinnie Marie D. Cruz, Joseph Mirvin A. Dadap, Ermelito V. Daroy,
Kristel May B. De Arao, Alevir O. De Guia, Elmer G. De Jose, Jonathan C. de
la Cerna, Annalyn C. de los Santos, Arnold A. De Silva, Edwin T. Decenteceo,
Francis Joseph Dee, Glenda C. Deinla, Catherine R. Dela Cruz, Dominador F.
Dela Cruz, Dorothea C. Dela Cruz, Joel M. Dela Cruz, Blessica Delos ReyesReserva, Athena Jan I. Derayunan, Roan Jessa Dino, Jazmin Joy E. Dizon,
Pierce S. Docena, Darren E. Dumaop, Adonis L. Elumbre, Bernadette B.
Enriquez, Glaiza S. Enriquez, Joanne Marie I. Escalona, Raymon P. Española,
Sweet Caroline S. Espino, Amparo Roberta A. Espinosa, Edlyn Joy P. Espiritu,
Jose A. Fadul, Jay B. Fallan, Zadrack B. Fiel, Nelia R. Gagam, John Angelo V.
Galang, Gecelle Grace F. Galenzoga, Loreta Vivian R. Galima, Michelle N.
Galing, Edith Paula B. Garcia, Rowena Gaspay-Fernandez, Marie Franz A.
Gavino, Jet Martine S. Geronimo, Ma. Joycelyn A. Go-Monilla, Peter R. GoMonilla, Gemma P. Gosgolan, Elaine M. Hernandez-Marasigan, Jacqueline V.
Iglesias, Rene Ela P. Ignacio, Emerald Jay D. Ilac, Gail T. Ilagan, Felipe I.
Iledan Jr., Maria Rousselle G. Jandoc, Julius Martin R. Katigbak, Leo G.
Labrador, Kristina A. Lagamon, Jenalyn Y. Lai, Marvin G. Lai, Maureen Jean B.
Lara, Alexis T. Ledesma, Nelly Z. Limbadan, Fides Joyce D. Llegado, Marian
Jasmine A. Lopez, Haydee Kristine A. Luzon, Napoleon R. Mabaquiao,
Bernardo G. Magbanua, Joan H. Maingit, Mayluck A. Malaga, Cheene L.
Manalo, Floper Gershwin E. Manuel, Eminiano D. Manuzon, Jovielyn S.
Mañibo, Maridette Joyce D. Maranan, Loida G. Marasigan, Argel B. Masanda,
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Lulette U. Matammu, Leenard Niño O. Mateo, Camille M. Mendoza, Kristel
Mendoza-Villamin, Jojet Lamberto R. Mondares, Mary Pauline E. Namoca,
Justine Grace V. Nasol, Ma. Lourdes J. Navarro, John Xavier B. Nepomuceno,
Arabella Kay M. Nerosa, Randy T. Nobleza, Carlo Joy G. Nugpo, Danielle P.
Ochoa, Marc Sherwin A. Ochoco, Lyndsell-Ann E. Oliveros, Louella B.
Orillaza, Anne Marie D. Pahiwon, Jax Deniele R. Pagtalunan, Carmelita L.
Palabay, Maria Laarni Carla C. Paranis, Apryl Mae C. Parcon, Romeo P. Peña,
Hector M. Perez, Renante D. Pilapil, Mary Anne A. Portuguez, Cristina S.
Quinalayo, Diwa Malaya A. Quiñones, Pedro E. Rahon, Cherrie Mae A.
Recabar, Crisanto Q. Regadio Jr., Leonel J. Relis, Christian Hope V. Reyes,
Clarinda A. Reyes, Rudy B. Rodil, Mary Jane B. Rodriguez-Tatel, Carmen M.
Sabino, Major P. Salipot, Karen G. San Diego, Rhea Lowella G. Santillan,
Christoper F. Sasot, Christie P. Sio, May Margaret T. Sison, Ventura P. Soriano,
Florabel S. Suarez, Christy D. Suizo, Lynna Marie Y. Sycip, Gregorio C. Taag,
Arabelle B. Tenebro, Eleonor R. Teopy, Wilfredo A. Timogan, Beatriz A.
Torre, Armando A. Torres, Gideon Luke P. Ty, Charles Bryan P. Uriarte,
Gabriel G. Uriarte Remedios R. Uriarte, Ramoncito C. Venal, Hazel T.
Victoriano, Salvacion L. Villafuerte, Edgar G. Villan, Vicente C. Villan, Shella
Marcela P. Villanueva, Kenith B. Villaruel, Venus A. Vitales, Ayesha Marie A.
Volpane, Harvey G. Yulo
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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 rin 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 konseptwal, 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 mga eskwelahan, kolehiyo at
unibersidad.

TATSULOK SA PSSP
Itinataguyod ang TATSUOLOK 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.
Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay
samahan ng mga mag-aaral na naglalayong 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 dalawampu’t anim (26) na kasaping organisasyong
pang-mag-aaral:
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BulSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan
CEU Psychology Society
CVSU-Imus Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
CVSU-Indang Psychology Circle
























DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
DLSAU Psychology Society
DLSU-D Psychological Society
Psychology Society @ De La Salle Lipa
EAC-C Psychology Society
FEU Psychology Society
HAU Psychology Society
LCBA Psychology Society
LCUP Psychology Society
LPU-B Psychology Association
MTC Psychology Society
OC Psyche Circle
OLFU Quezon City Psychological Society
PLM Psychological Society
PNU Psychological Society
PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
Psychology Society of SBC
SBC Alabang Bedan Psychological Society
UDM Psychological Society
UE Psychological Society
UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
UPHSD Psychological Society

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:
 Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik
 Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

AKLATAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
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.

SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang
pananaliksik ng PSSP. Sa kasalukuyan, may tatlong pangunahing grupong
pananaliksik ang Saliksikan:
 Pamamahala at Pamumuno
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Pagkatao at Sekswalidad
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 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.pssp.org.ph.
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PATAKARANG PANGWIKA NG
PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP)
1.

Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP
1.1

Ayon sa Artikulo XIV, Seksyon 6 ng Konstitusyong 1987:
Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino.
Habang ito’y nabubuo, patuloy itong pauunlarin at
payayamanin batay sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang
wika.
Sinasabi rin ng Artikulo XIV, Seksyon 7, na:
Para sa komunikasyon at pagtuturo, ang mga
opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang
ibang itinatakda ang batas, Ingles.

1.2

Sa panig ng PSSP, itinakda ng Artikulo II – Deklarasyon ng
mga Pagpapahalaga at Paninindigan, Seksyon 3:
Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng sariling
wika sa pag-aaral ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.

1.3

Ang Pilipinas ay isang multilinggwal na bansa. Tinatayang
may mahigit sa 100 wika at humigit-kumulang 400 diyalekto
rito. Ang ganitong pag-iral ay nagsisilbing lunsaran ng mga
kamalayan, paniniwala, at halagahing lubog sa karanasang
lokal at rehiyonal at sa katutubong tradisyon. Napagbibigkis
ang mga ito ng kaisipang nasyonal na siyang dinadaluyan ng
wikang Filipino bilang umiiral na wika ng interkomunikasyon
sa larang (wikang de facto) at bilang itinakda ng batas
(wikang de jure).

1.4

Ang Sikolohiyang Pilipino (SP) ay sikolohiya ng kapwa na
bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino.
Umuugnay ito sa pagtingin sa SP bilang disiplina at bilang
kilusan. Bilang disiplina, patuloy itong tumutugon sa hamon
ng pagkokonseptuwalisa at pagteteyorisa na nakaangkla sa
pagsasalin sa wikang Filipino ng mga konsepto, teorya,
metodolohiya, at panukat mula sa labas (pagsasakatutubo
mula sa labas) at sa patuloy na pag-unawa sa historikal at
sosyo-kultural na reyalidad; pagkilala sa mga lokal na wika;
pagpapalitaw ng katangiang Pilipino at pagpapaliwanag sa
mga ito batay sa katutubong pananaw (pagsasakatutubo mula
sa loob/kultural na pagpapatibay). Bilang kilusan, patuloy
19

itong kumikiling sa naisasantabi sa pamamagitan ng
pananaliksik at panlipunang pagtataguyod. Lahat ng ito ay
bumabaybay sa tunguhin ng SP na makapag-ambag sa
pagpapaunlad ng isang tunay na sikolohiyang unibersal.

2.

1.5

Kailangan natin ang pambansang wikang Filipino bilang
wikang pagdudukalan ng pagkakakilanlang pambansa. Bilang
pambansang linggwa frangka o wikang komon sa kabuuan ng
bansa, naipapaloob sa wikang ito ang kabihasnan at kulturang
Pilipino. Kadikit ng pagtatampok sa pambansang wika ang
patuloy na pagtataguyod ng mga lokal at rehiyonal na wikang
balon ng mga ideya, damdamin, pagpapahalaga, pananaw, at
pag-uugali ng mga mamamayan at kung gayon ay lunan ng
natatanging kakanyahan ng isang komunidad. Gayundin,
bilang bahagi ng pamayanang global, at pagkilala na rin sa
ambag ng disiplina ng sikolohiya na isinilang at nalilinang sa
labas ng Pilipinas, mahalaga ang pagkilala sa pandaigdigang
wikang Ingles na magagamit sa pakikipag-ugnayan sa sa iba’t
ibang bansa, lalo’t higit sa mga Pilipinong isinilang at lumaki
sa ibayong-dagat.

1.6

Sa kabuuan, bentahe ang pagiging multilinggwal ng disiplina
ng sikolohiya sa Pilipinas kaugnay ng pananatiling
multilinggwal ng mga Pilipino. Gayunman, bilang bahagi ng
paninidigan sa Sikolohiyang Pilipino, higit na nakaangkla ito
sa pagtataguyod sa wikang pambansang Filipino, katuwang
ang mga lokal at rehiyonal na wika, na siyang wikang
kinagisnan ng nakararaming Pilipino at kung gayon ay
kinapapalooban ng pinakaubod na ideya, damdamin,
pananaw, at pag-uugali.

Filipino bilang Pambansang Wika
2.1

Mangunguna ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng pambansang
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya.
2.1.1
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Sapagkat ang wikang Filipino ay hindi lamang
nalilimitahan sa mga titik at salita, bagkus ay
bumubuo
ng
isang
ideolohiya,
ang
pagtataguyod ng PSSP sa pambansang wika ay
isang malaking hakbang tungo sa paglaya mula
sa tanikala ng misedukasyong hatid ng
pagbibigay-tuon lamang sa kaisipang elitista at
maka-Kanluranin at kung gayon ay pagbasag sa
Dakilang Hating Kultural sa panig ng
akademya at ng mamamayan.

2.1.2

2.1.3

2.2

Sinimulan ni Virgilio G. Enriquez, Ama ng
Sikolohiyang Pilipino at punong tagapagtatag
ng PSSP, ang tunguhing intelektuwalisasyon ng
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya sa
pamamagitan ng paglinang at pag-aantas ng
mga terminong sikolohikal at panghihiram,
pagsasalin, at pagbubuo ng mga bagong
terminolohiya sa SP.
Patuloy ang aktibong pagtugon ng mga kasapi
ng PSSP sa paglinang ng mga konseptong
sikolohikal sa Filipino. Patunay nito ang pagunlad ng mga pag-aaral sa mga katutubong
pamamaraan ng pananaliksik at ang
pagdalumat ng iba’t ibang ideya sa mga
kumperensiya at pagsasanay.

Filipino ang magiging midyum ng komunikasyon at
transaksiyon ng PSSP. Kaugnay nito:
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7

Isusulat sa wikang Filipino ang lahat ng mga
ulat, katitikan, korespondensiya, paanyaya,
pahayag, pabatid, at iba pang dokumento.
Magiging pantulong na mga wika ang mga
lokal at rehiyonal wika at ang wikang Ingles,
kung kinakailangan.
Magiging midyum ng talakayan at panayam ang
Filipino sa taunang kumperensiya at iba pang
proyektong pagsasanay at patuloy na
edukasyon.
Pasisiglahin at palalaganapin ang paggamit ng
Filipino sa mga pananaliksik at publikasyon ng
samahan.
Hihikayatin at susuportahan ang pagsasalin ng
mga pag-aaral mula sa banyagang wika tungo
sa wikang Filipino.
Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa
mga organisasyong pangwikang nagsusulong
ng wikang Filipino.
Maninindigan ang samahan sa pagtataguyod ng
wikang Filipino sa antas pambansa sa
pamamagitan ng pakikisangkot sa mga usaping
pangwika.
Sa pangkalahatan, gagawin ng PSSP ang lahat
ng epektibong hakbang upang matiyak ang
matagumpay na paggamit at pagpapaunlad ng
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya.
21

3.

4.
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Ang mga Wikang Rehiyonal bilang Bukal ng Wikang Filipino
3.1

Tangan ng mga wikang lokal at rehiyonal ang kakanyahan ng
mga gumagamit nito.
Sa mga wikang ito, tanging
maipahahayag at mauunawaan ang kabuuang kamalayangpandaigdig na nalilikha sa bawat pamayanang Pilipino. Ang
ganitong katotohanan ang sandigan ng ipinatutupad na Batay
sa Inang Wikang Edukasyong Multilinggwal (Mother Tongue
Based-Multilingual Education) ng Kagawaran ng Edukasyon
bilang pagtugon sa pandaigdigang panawagang batay-sakulturang edukasyon (culture based education) ng UNESCO.

3.2

Sandigan ng wikang Filipino ang mga lokal at rehiyonal na
wika ng Pilipinas. Ang ugnayang ito ang nagtitiyak sa
pananatiling buhay ng ating mga wika.

3.3

Sa ganap na pagpapaunlad ng Filipino bilang pambansang
wika:
3.3.1
Pasisiglahin ng PSSP ang mga pananaliksik sa
mga konseptong lokal at rehiyonal na maaaring
isulat sa katutubong wika kasama ang salin nito
sa wikang Filipino.
3.3.2
Kung kinakailangan, isasalin sa mga wikang
lokal at rehiyonal ang mga mga dokumento ng
samahan.
3.3.3
Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa
iba’t ibang sentro sa araling rehiyonal at lokal.
3.3.4
Maninindigan ang PSSP sa pagkiling sa
naisasantabi sa usaping pangwika at
pangkultura.

Ingles Bilang Pandaigdigang Wika
4.1

Ingles ang isa sa kinikilalang pandaigdigang wika at kung
gayon ay malawakang midyum ng komunikasyon. Kaugnay
nito, maraming mga pananaliksik sa sikolohiya sa loob at
labas ng bansa na nasusulat o naipahahayag sa wikang ito.

4.2

Nag-aambag sa pag-unlad ng wikang Filipino ang Ingles.
Gayundin, kasama ng Filipino, isa ito sa mga opisyal na wika
ng Pilipinas.

4.3

Dahil sa katayuan ng Ingles, kinikilala ng PSSP ang wikang
ito bilang pangunahing pandaigdigang wika.
4.3.1
Ingles ang magsisilbing pangunahing wika ng
samahan sa paglahok sa mga gawaing
intelektwal sa labas ng bansa.

4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5

Sa mga publikasyon ng samahan, isasalin sa
wikang Ingles ang mga abstrak ng pananaliksik.
Gayunman, mauuna pa rin sa daloy ng
pagkakasulat ang abstrak sa wikang Filipino at
mananatili rin sa pambansang wika ang
kabuuan ng papel-pananaliksik.
Kikilalanin ang paggamit ng mga konseptong
sikolohikal na nasa wikang Ingles hangga’t wala
pang ganap na salin para rito.
Kung kinakailangan, partikular sa pakikipagugnayan sa mga pribadong organisasyon at
kompanya, isusulat at/o isasalin sa Ingles ang
mga liham at iba pang dokumento ng samahan.
Gayunman, ang bersyong Ingles ay
magsisilbing kalakip lamang ng mga
dokumentong nasa wikang Filipino.
Kung hihingin ng pagkakataon sa larangan ng
sikolohiyang pandaigdig, kikilalanin din ng
PSSP ang pagpasok ng mga konsepto at
kaalamang nagmumula sa ibang wika sa Asya at
sa mundo. Sisikapin din ng samahan na
manguna sa pagsasalin at pag-aangkop ng mga
ito sa wika at kulturang Pilipino.
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PAHAYAG NG PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP)
LABAN SA PAGMAMALIIT SA WIKANG FILIPINO SA MGA PAHAYAG NI G.
TEODORO “TEDDY BOY” LOCSIN JR.
Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang
organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa
at maka-Pilipinong sikolohiya at tumitindig bilang samahang may malinaw na
patakarang pangwika, ay mahigpit na kinokondena ang pagmamaliit ni G.
Teodoro “Teddy Boy” Locsin Jr. sa paggamit ng wikang Filipino, na tinawag
niyang wikang Tagalog, sa Pilipinas Debates ng Commission on Elections
(COMELEC) noong ika-20 ng Marso, 2016.
Sa naging pahayag ni G. Locsin, sa pamamagitan ng kaniyang Twitter account,
kaniyang binatikos ang paggamit ng wikang Filipino/Tagalog ng mga
tumatakbong pangulo na aniya’y “so long, so bullshitty, so useless a tongue for
debate.” Kasabay nito, itinatampok ni G. Locsin ang wikang Ingles na ayon sa
kaniya ay ang “language of men.”
Ang mga binitawang salita ni G. Locsin ay malinaw na pagsasawalang-bahala at
paglapastangan sa naging pag-iral at pagpupunyagi ng wikang Filipino bilang
wikang pambansa sa loob ng maraming taon. Gayundin, ang payong paggamit
sa wikang Ingles sa nasabing pambansang okasyon ay pagsasaisantabi sa
maraming mamamayang Pilipino na maunawaan ang mga usapin at tindig ng
mga tumatakbong pangulo para sa mas kritikal at matalinong pagpapasya. Ito
ay taliwas sa isa sa mga batayang prinsipyo, pagpapahalaga, at paninindigan ng
PSSP, na nakasaad din sa Patakarang Pangwika ng samahan:
“Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng sariling wika sa pag-aaral
ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.” (Seksyon 3, Artikulo
II ng Saligang Batas)
Hindi kailanman nararapat ituring na mas mababa ang wikang Filipino at mga
lokal na wika sa Pilipinas kumpara sa wikang Ingles. Ang pag-iral ng mga
wikang ito ay nagsisilbing lunsaran ng mga kamalayan, paniniwala, at halagahing
lubog sa karanasang lokal at rehiyonal. Napagbibigkis ang mga ito ng kaisipang
nasyonal na siyang dinadaluyan ng wikang Filipino bilang umiiral na wika ng
interkomunikasyon sa larang at bilang alinsunod sa itinatakda ng Konstitusyong
1987.
Alinsunod sa pagtataguyod ng Sikolohiyang Pilipino bilang mapagpalayang
sikolohiya (Enriquez, 1992), naniniwala ang PSSP sa bisa ng wikang Filipino
bilang intelektwalisadong wika na magagamit bilang daluyan ng mga isyung
pambansa at bilang instrumento ng higit na nakararaming Pilipino sa paglahok
sa mga usaping may kinalaman sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya naman,
hinihikayat ng PSSP ang lahat ng mga sikolohista at mag-aaral ng
sikolohiya, kultura at lipunan na patuloy na makiisa at manindigan sa
pagtataguyod ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino.
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TALAAN NG MGA PAMBANSANG KUMPERENSIYA
SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
1975 (Lungod Quezon): Unang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan
ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.”
Abelardo Hall
Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of the
Philippines, Diliman, Lungsod Quezon, 6-11 Nobyembre 1975.
Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez.
1976 (Maynila): Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “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 (Maynila): Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “Ang Kamalayang Etniko
at Pananagutang Pambansa.” Bicol University, Legazpi City, Albay, 22-25
Oktubre 1980. Pinamahalaan ni Jesus Fer Ramos.
1981 (Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “Ang Sikolohiya
ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva
Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag.
1984 (Lungsod Quezon): Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang
Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman,
Quezon City, 24-27 Oktubre 1984. Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.
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(Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre
1984. Pinamahalaan ni Abraham Velasco.)
1985 (Maynila): Ikalabing-isang Pambansang Kumperensiya: “Kaalaman, Gamit
at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21
Nobyembre 1985. Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua.
1986 (Bulacan): Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “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 (Lungsod
Quezon/Quezon):
Ikalabintatlong
Pambansang
Kumperensiya: “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 (Maynila): Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong
Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 14-15
Oktubre 1988. Pinamahalaan ni Lilia Antonio.
1989 (Lungsod Quezon): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya:
“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 (Lungsod Quezon): Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “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 (Maynila): Ikalabing-walong Pambansang Kumperensiya: “E Babae, Kasi?
Lalake, Palibhasa?.” Philippine Normal University, Manila, 11-12
Disyembre 1992. Pinamahalaan ni Grace Aguiling-Dalisay.
1993 (Iloilo): Ikalabing-siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pagtutulungan at
Pagkakaisa sa Kabisay-an Nakatundan at sa Buong Pilipinas.” Punta Arevalo,
Iloilo, Lungsod Iloilo, 2-4 Disyembre 1993. Pinamahalaan ni Ida
Marquez-Lim Siason.
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1994 (Lungsod Quezon):
Unang Pandaigdigang Kumperensiya at
Kultura/Ikalabinsiyam na Pambansang Kumperensya: “Katutubong
Sikolohiya at Kultura.” University of the Philippines, Lungsod Quezon, 810 Disyembre 1994. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1995 (Nueva Ecija): Ikadalawampung Pambansang Kumperensiya: “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.
1996 (Lungsod
Quezon):
Ikadalawamputdalawang
Pambansang
Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “Kalikasan,
Kabuhayan at Kulturang Pilipino.” Palawan State University, Puerto Prinsesa
City, Palawan, 12-14 Disyembre 1997. Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala.
1998 (Maynila): Ikadalawamput-apat na Pambansang Kumperensiya: “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 Kumperensiya: “Hamon sa
Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25
Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si
Albert Alejo.
2001 (Lungsod Quezon): Ikadalawamput-anim na Pambansang Kumperensiya:
“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 Kumperensiya: “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 (Maynila): Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensiya: “Iba’t Ibang
Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco Seminar
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Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003.
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
2004 (Cavite): Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensiya: “Kayod
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).”
Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 2426 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama
sina Jose Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason
Laguerta, Selfa Napicol at Nonalyn Vista.
2005 (Maynila): Ikatatlumpung Pambansang Kumperensiya: “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): Ikatalumput-isang Pambansang Kumperensiya: “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.
2007 (Maynila): Ikatatlumpu't dalawang Pambansang Kumperensiya:
“www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang
Pilipino.” Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre
2007. Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro.
2008 (Pampanga): Ikatatlumpu't tatlong Pambansang Kumperensiya: “Gaan at
Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at
Lipunang Pilipino.” Holy Angel University - Angeles, Pampanga, 20-22
Nobyembre 2009. Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea
Cantiller at Homer Yabut.
2009 (Lungsod Quezon): Ikatatlumpu't apat na Pambansang Kumperensiya:
“Pera, Negosyo at Sikolohiya: Pwede bang Magsama?” Miriam CollegeQuezon City, 19-21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben
Teehankee, Jose Maria Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan.
2010 (Baguio): Ikatatlumpu't limang Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiyang
Pilipino: Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa.” University of the PhilippinesBaguio, 25-27 Nobyembre 2010. Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma.
Victoria Diaz.
2011 (Lungsod Quezon): Ikatatlumpu't anim na Pambansang Kumperensiya:
“Sikolohiyang Pilipino: Kahapon, Ngayon at Bukas.” University of the
Philippines-Diliman, Lungsod Quezon, 24-26 Nobyembre 2011.
Pinamahalaan ni Jose Antonio R. Clemente.
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2012 (Batangas): Ikatatlumpu't pitong Pambansang Kumperensiya: “Tibay,
Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.” Lyceum of the
Philippines University-Lungsod Batangas, Batangas, 22-24 Nobyembre
2012. Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.
2013 (Camarines Sur): Ikatatlumpu't walong Pambansang Kumperensiya:
“Sikolohiya ng Malasakit at Pananagutan.” Naga Regent Hotel at University
of Nueva Caceras, Lungsod Naga, Camarines Sur, 21-23 Nobyembre
2013. Pinamahalaan nina John Hermes C. Untalan at Miriam AquinoMalabanan.
2014 (Maynila): Ikatatlumpu’t siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pinoy
Values: Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-tao.” Pamantasang De
La Salle, Taft Avenue, Lungsod Maynila, 20-22 Nobyembre 2014.
Pinamahalaan nina Howell B. Calma, Maria Guadalupe C. Salanga at Ron
R. Resurreccion.
2015 (Davao): Ika-apatnapung Pambansang Kumperensiya: “Kaisahan at
Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng
Sikolohiyang Pilipino.” Ateneo de Davao University, Lungsod Davao, 19-21
Nobyembre 2016. Pinamahalaan nina Silfa C. Napicol, Gail Tan-Ilagan,
Nelly Z. Limbadan at Hadji A. Balajadia.
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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA
Lupong Tagapagpaganap
Programa

Jayson D. Petras
Darwin C. Rungduin
Homer J. Yabut,
Howell B. Calma
Adonis L. Elumbre

Pagpapatala/Sekretaryat

Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia
Miriam Aquino-Malabanan
Ricardo A. Clores
Carl O. Dellomos
Michael David Tan Lopez
TATSULOK

Pananalapi at Lohistika

Michael David Tan Lopez
Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia
Jeffrey John A. Directo
Maryanne A. Abog
TATSULOK

Marketing at Sponsorship

Michael David Tan Lopez
Silfa C. Napicol
TATSULOK

Lupon ng CSJL

Pangkalahatang Koordinasyon:
Darwin C. Rungduin
Ushers and Usherettes:
Letran Psychology Society
Information Dissemination:
Leslie Gazzingan
Programa:
Alethea del Castillo
Geselle Manguiat
SabayangSesyon:
Jason Barlaan
Hotel at Venue:
Angeline Martha Beroin
Tour:
Geselle Manguiat
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Officers of the Day

Unang Araw:
Darren E. Dumaop
Geselle Manguiat
Ikalawang Araw :
Carl O. Dellomos
Jason Barlaan
Ikatlong Araw:
Florabel S. Suarez
Alethea del Castillo
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA
Sa mahigit 40 taon, naging pangunahing tulak ng Sikolohiyang Pilipino ang
pagiging malaya at mapagpalayang sikolohiya. Bilang malayang sikolohiya,
binabasag nito ang monopolyo at imposisyon ng kaisipang hango sa lipunang
iba sa reyalidad ng Pilipinas. Samantala, bilang mapagpalayang sikolohiya,
kumikilos ito laban sa eksploytasyon ng masa at iba pang anyo ng
pagsasaisantabi. Samakatuwid, malinaw ang pag-iral ng SP sa tunguhin ng
paghulagpos sa mga tanikalang pangkaisipan at panlipunan at sa pag-imbulog sa
tunay na unibersal na sikolohiya at sa lipunang may pagkakapantay-pantay. Ang
pagkilos na ito ng SP ay isang panghabampanahong tindig at kung gayon,
patuloy na hinuhubog at hinahamon ng mga usapin sa akademya at sa lipunan.
Sa ganang ito, bibigyang-tuon ng PSSP, sa ika-41 Pambansang Kumperensiya sa
Sikolohiyang Pilipino ang anyo, pwersa, salik, hamon, at pagkilos ng/sa SP
bilang malaya at mapagpalayang sikolohiya. Bahagi nito ang pagsusuri sa mga
kaakibat na usaping gaya ng paglaban sa diskriminasyong kadikit ng uri,
etnisidad, kasarian at sekswalidad, edukasyon, wika, edad, at iba pa. Sa huli,
inaasahang mailatag ang gampanin ng SP sa pagtugon sa mga isyu sa kapasidad
nito bilang disiplina at kilusan.

MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA:
1.
2.
3.
4.

32

matalakay at masuri ang katayuan ng Sikolohiyang Pilipino bilang
malaya at mapagpalayang sikolohiya at ang papel nito sa akademya at
sa lipunan;
magsagawa ng interdisiplinaryong talakayan ukol sa iba’t ibang anyo,
usapin, at hamon ng/sa paglaya at pagpapalaya (identidad, edukasyon,
pamamahayag, relihiyon, at iba pa);
magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at
sikolohiyang Pilipino; at
magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA
NOBYEMBRE 17, 2016 (HUWEBES)
Venue: Gymnasium
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–09:00 n.u.

Pambungad na Palatuntunan

Mga Guro ng Palatuntunan: Prop. Ernesita Corpuz
Prop. Carl O. Dellomos
 Pambansang Awit (Letran Templar Singing Ambassador)
 Pagbubukas ng Kumperensiya (Prop. Jay A. Yacat)
 Pagbati at Pagtanggap (Rdo. Pdr. Clarence C. Marquez, OP)
 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at
Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Jayson D. Petras)
 Parangal ng CSJL para kay Dr. Virgilio G. Enriquez
 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita
9:00–10:00 n.u.

Pangunahing Pananalita: Ang Pamumukadkad ng Sikolohiyang Pilipino
sa New Wave Indie Film 2005-2015
Dr. Nicanor G. Tiongson (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)

10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.

Plenaryong Sesyon 1: Usapin at Hamon ng/sa Paglaya at Pagpapalaya sa
Karapatang Pangkasarian sa Pilipinas
Dr. Sylvia Estrada-Claudio (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)

12:00–1:30 n.h.
Tanghalian

Pulong ng Kasapian





Pagpapakilala sa Lupon ng mga Kadiwa ng PSSP
(Prop. Jay A. Yacat)
Ulat ng Pangulo (Prop. Jay A. Yacat)
Ulat ng Ingat-Yaman (Prop. Michael David Tan Lopez)
Panunumpa ng Bagong Kasapi ng PSSP (Prop. Jayson D. Petras)
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1:30–3:00 n.h.

Plenaryong Sesyon 2: Paglaya at Pagpapalaya sa Edukasyong

Pilipino/Edukasyon sa Pilipinas
G. Edicio G. dela Torre (Education for Life Foundation/E-Net Philippines)
3:00–3:30 n.h.
Meryenda
Pampasiglang Bilang (Filipiniana Dance Company)
3:30–5:00 n.h.

Plenaryong Sesyon 3: Indibidwal at Kolektibong Pagpapatawad bilang
Anyo ng Paglaya at Pagpapalaya
Prop. Darwin C. Rungduin (Colegio de San Juan de Letran-Intramuros)

NOBYEMBRE 18, 2016 (BIYERNES)
Venue: College Building 305-308; SHS Building AH1A-AH1B
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.

Sabayang Sesyon 1






Sesyon 1A— Pagsiyasat sa mga Katutubong Konsepto (College
Building 305)
Sesyon 1B— Sikolohiya ng Wika 1 (College Building 306)
Sesyon 1C— Kasarian at Sekswalidad (SHS Building AH1A)
Sesyon 1D— Pagkamakabayan at Pagkamamamayan (SHS
Building AH1B)
Sesyon 1E— Sikolohiya at Social Media (College Building 307)

10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.

Sabayang Sesyon 2
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Sesyon 2A— Mga Usapin sa SP bilang Disiplina (College Building
305)
Sesyon 2B— Sikolohiya ng Wika 2 (College Building 306)
Sesyon 2C— Panel Discussion: Pagtuturo ng Sikolohiya at ang
Sikolohiyang LGBT (SHS Building AH1A)
Sesyon 2D— Symposium: Pananaliksik sa Sikolohiyang
Pampulitika (SHS Building AH1B)
Sesyon 2E— Sikolohiya ng mga Kabataan (College Building 307)
Sesyon 2F— Sikolohiya at Edukasyon (College Building 308)

12:00–1:30 n.h.
Tanghalian
1:30–3:00 n.h.

Sabayang Sesyon 3







Sesyon 3A— Symposium: Mga Pagsisiyasat sa Konsepto ng
Kapwa at Pakikipagkapwa (College Building 305)
Sesyon 3B— Sining, Kultura at Sikolohiya (College Building 306)
Sesyon 3C— Panel Discussion: Tungo sa Malaya at
Mapagpalayang Kampus: Mga Inisyatibang Institusyonal Para sa
Mga LGBT (SHS Building AH1A)
Sesyon 3D— Symposium: Pagtuturo ng Katutubong Kulturang
Pilipino (SHS Building AH1B)
Sesyon 3E— Pakikipag-ugnayan at Romantikong Relasyon (College
Building 307)
Sesyon 3F— Mga Kwantitatibong Lapit sa Pananaliksik (College
Building 308)

3:00–3:30 n.h.
Meryenda
3:30–5:00 n.h.

Sabayang Sesyon 4







Sesyon 4A— Mga Aplikasyon ng SP (College Building 305)
Sesyon 4B— Paglusong sa Katutubong Karanasan (College Building
306)
Sesyon 4C— Sikolohiya ng mga Kababaihan (SHS Building
AH1A)
Sesyon 4D— Interbensiyon (SHS Building AH1B)
Sesyon 4E— Damdamin at Kalooban (College Building 307)
Sesyon 4F— Mga Kwalitatibong Lapit Sa Pananaliksik (College
Building 308)

NOBYEMBRE 19, 2016 (SABADO)
Venue: CL1; College Building 305-308; SHS Building AH1A-AH1B
8:30–12:00 n.t.

Learning Session



Paggamit ng Qualyzer sa Pag-analisa ng Datos ng
Pakikipagkwentuhan (Computer Laboratory 1)
Paglilinang ng Terminolohiyang Filipino sa Sikolohiyang Pilipino
(College Building 305)
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Pagbabalangkas ng Teorya at Praktis: Ano nga ba ang Tamang
Edad ng mga "Children in Conflict with the Law" para Sila ay
Parusahan? (College Building 306)
Positibong Sikolohiya at Sikolohiyang Pilipino: Paano
Magsasama? (SHS Building AH1A)
Isang Panimulang Kurso sa Pagsukat ng Estadong
Neuropsychological sa mga Matandang Pilipino na Dumaranas
ng Dementia (SHS Building AH1B)
Pagsasalin at Pagsasakatutubo ng Banyagang Konsepto at
Panukat: Mga Tanong, Isyu at Hamon (College Building 307)
Panayam-Demonstrasyon hinggil sa Malikhaing Pedagohiya ng
PETA (College Building 308)

PROGRAMA NG SABAYANG SESYON
Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 1: 8:30-10:00 n.u.
Sesyon 1A
PAGSIYASAT SA MGA KATUTUBONG KONSEPTO
College Building 306
Tagapagpadaloy:

Alwin C. Aguirre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ang Pailub sa Pagbasa at Pag-unawa sa mga Akdang Pampanitikan at
mga Kultural na Pag-aaral
Marina G. Quilab
Mindnao State University-Iligan Institute of Technology
"Tapik": Penomenolohiya at Dalumat
Rowena Gaspay-Fernandez
Palawan State University
Hilas: Katutubong Hegemonya
May Lilian T. Maravilles
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Datíng ng Datíng: Pagdalumat sa Konsepto ng 'Datíng' bilang
Mapagpalayang Metodolohikal na Sensibilidad
Alwin C. Aguirre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 1B
SIKOLOHIYA NG WIKA 1
College Building 307
Tagapagpadaloy:

Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Deskriptibong Pag-aaral ng Wikang Kamayo
Erwin R. Bucjan
Surigao del Sur State University-Tandag
Hambingang Pagsusuri ng Dalawang (2) Talatinigang Mangyan (Buhid
at Alangan) ng Oriental Mindoro: Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino
Ian M. Cristobal at Elisa I. Ramirez
Doroteo S. Mendoza Sr. Memorial National High School
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Sariling Linangan Kit ng Binagong Gabay sa Ortograpiyang Pambansa
Aljune J. Castillo , Loida G. Marasigan at Ramil A. Marasigan
Managpi National High School
Sesyon 1C
KASARIAN AT SEKSWALIDAD
SHS Building AH1A
Tagapagpadaloy:

Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Ang Relasyon ng Ambivalent Sexism at Saloobin ng mga Lalaking Magaaral sa Kolehiyo ukol sa Homoseksuwalidad
Patricia DP. Simon
Pamantasang De La Salle
Shaira Rose S.B. Pugal at Jovien M. Villas
Pamantasang De La Salle Araneta
Pampamilyang Buhay-Karanasan ng mga Lalaking Homosekswal
Argel B. Masanda
Central Luzon State University
Parental Autonomy Support bilang Tagapamagitan sa Relasyon ng
Implicit at Explicit na Oryentasyong Sekswal
Ann ChristineV. Braga, Marquise Anne Manaor at Ar-Jay Pengson
Pamantasang De La Salle Araneta
Sesyon 1D
PAGKAMAKABAYAN AT PAGKAMAMAMAYAN
SHS Building AH1B
Tagapagpadaloy:

Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Pagsusuri sa Epekto ng NSTP sa Pagtataguyod ng Bolunterismo Tungo
sa Pagbuo ng Bayan
Zhanina U. Custodio, Teresita T. Rungduin, Rachel R. Ortega, Laarni A.
Urbiztondo at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
Paggamit ng Musikang Makabayan Bilang Lunsaran ng Sikolohiyang
Pilipino sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan
Joel Costa Malabanan
Pamantasang Normal ng Pilipinas
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Lingkod-Aral sa Sikolohiya ng Pagkatuto: Mga Hamon at Benepisyo
Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 1E
SIKOLOHIYA AT SOCIAL MEDIA
College Building 307
Tagapagpadaloy:

Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ang Paghulagpos sa Pagkagumon sa Social Media: Ang Positibong
Epekto ng Self-Monitoring ng Paggamit ng Facebook sa Regulasyon ng
mga Piling Kabataan
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Isang Pagsusuri ng Penomenon ng Smart-Shaming sa mga Pilipinong
Gumagamit ng Facebook
Raphael D. Rodriguez
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pagsusuri sa Asal ng Pakikiramdam ng Kabataan sa Facebook at Twitter
sa Kalakhang Maynila
Jeannica Mae M. Rosario
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 2: 10:30-12:00 n.t.
Sesyon 2A
MGA USAPIN SA SP BILANG DISIPLINA
College Building 305
Tagapagpadaloy:

Michelle G. Ong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Pagtalakay ng Isyung Panlipunan sa Pamamagitan ng Sikolohiyang
Pilipino: Tema, Takbo, at Pokus
Janelle Rose Tan, Nisseth Carido at Karyl Abog
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
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Poststrukturalismo: Kritikal na Lapit sa Wika at Kultura para sa
Mapagpalayang Sikolohiya
Michelle G. Ong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Mukha, Sarili, at Kapwa: Mga Basag na Konsepto sa Sikolohiya ng
Filipino
Rhoderick V. Nuncio
Pamantasang De La Salle
Paghahalaw: Isang Taal na Proseso ng Pagtuklas ng mga Taal Na
Konsepto
Edwin T. Decenteceo
Retirado
Noahlyn Maranan
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños at University of New South Wales
Mary Grace Raymundo
Government Service Insurance System
Charla Rochella Santiago-Saamong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 2B
SIKOLOHIYA NG WIKA 2
College Building 306
Tagapagpadaloy:

Susana Corazon C. Ortega
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Di-Ganap na Bilingwalismo: Mga Pagkakamali sa Paggamit ng Wikang
Inggles/Filipino ng mga Artistang Pinoy
Susana Corazon C. Ortega
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Pagwawasto sa Pagkatuto ng Ingles sa Silid-Aralan sa Pananaw ng
mga Estudyante sa Kolehiyo
Maria Eloisa Caguiat-Reyes
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
Tagalog-English Code Switching at Mixing: Ang Pagdalumat sa Pagaangkop at Pag-unawa
Jay B. Fallan
Mindoro State College of Agriculture and Technology
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Sesyon 2C
PANEL DISCUSSION: PAGTUTURO NG SIKOLOHIYA AT ANG
SIKOLOHIYANG LGBT
SHS Building AH1A
Tagapagpadaloy:

Vernon E. Reyes
Assumption College Makati & PAP-Teaching Psychology SIG

Pierce S. Docena
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Iloilo
Mariflor J. Gatchalian
Far Eastern University
Zyra M. Evangelista
Pamantasang De La Salle
Sesyon 2D
SYMPOSIUM: PANANALIKSIK SA SIKOLOHIYANG
PAMPULITIKA
SHS Building AH1B
Convenor:

Diwa Malaya A. Quiñones
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Pagpanig sa Panlipunang mga Isyu: Ang Papel ng Personalidad,
Moralidad, at Pagkarelihiyoso
Danielle P. Ochoa, Diwa Malaya A. Quiñones at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sino Ba’ng Tibak? Mga Katangian ng Personalidad at Pundasyon ng
Moralidad Bilang mga Prediktor ng Pulitikal na Aktibismo
Diwa Malaya A. Quiñones, Danielle P. Ochoa at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Bakit Kita Iboboto? Personalidad, Attitude at Moralidad bilang
Predictor ng Pagpili ng Kandidato sa Pagka-Presidente
Christie P. Sio, Diwa Malaya A. Quiñones at Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
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Sesyon 2E
SIKOLOHIYA NG MGA KABATAAN
College Building 307
Tagapagpadaloy:

Michael David Tan Lopez
National University

Pagpapakabanal ng Panahon ng Kabataan: Isang Kwalitatibong
Pagsusuri ng Thriving sa mga Kabataang may Relihiyosong Spark
Jet U. Buenconsejo
Colegio de San Juan de Letran-Instramuros at Ateneo de Manila University
Pagsiyasat sa Kaalaman sa Pagbabago ng Klima, Pagmamalasakit, at
Pagpapangasiwa sa Likas na Kapaligiran ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
Peter R. Go-Monilla at Michael De Guzman
University of the East-Caloocan
Sikolohiya ng Pagiging Lider-Mag-aaral: Pagtanggi o Pagtanggap sa
Responsibilidad bilang Lider-Mag-aaral
Elgin S. Paguirigan at Venus A. Vitales
Wesleyan University-Philippines
Sesyon 2F
SIKOLOHIYA AT EDUKASYON
College Building 308
Tagapagpadaloy:

Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle at Colegio de San Juan de Letran

Academic Motivation at Self Control bilang mga Prediktor ng Academic
Integrity
Ann Christine V. Braga, Krizzia Camille D. Fontecilla at Pia Marie Therese P.
Papa
Pamantasang De La Salle Araneta
Kaugnayan ng Kasarian, Akademikong Pagganap at “Self Esteem” sa
“Perceived Stress” ng mga Mag-aaral sa Mataas na Paaralan
Rosario T. Chu, Sirc Lemmor L. Pagaran, Unica Felicci Faustina at Marie G.
Condag
Pamantasang De La Salle Araneta
Paunang Pag-aaral sa Kaalaman at Saloobin Ukol sa Autismo ng mga
Miyembro ng Pamantasang Pangguro
Zhanina U. Custodio at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
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Paggagantsilyo: Paraan ng Pamamahala sa Pampublikong Paaralan Base
sa Konteksto ng Social Cohesion ng mga Guro
Maria Laarni Carla C. Paranis
Department of Education-Schools Division of Meycauayan City
Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
Sesyon 3A
SYMPOSIUM: MGA PAGSISIYASAT SA KONSEPTO NG KAPWA
AT PAKIKIPAGKAPWA
College Building 305
Convernor:

Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Kapwa: Isang Pang-Kaugnayang Konsepto sa Sikolohiyang Pilipino
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco at Paul Danielle P. Labor
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pakikipagkapwa bilang Kultural na Pagpapahalaga: Pagbuo at
Pagdebelop ng Isang Sikolohikal na Panukat
Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Factor k: Kwantitatibong Tugon sa Hamon ng Teorya ni Enriquez
Angelica Claire H. Arellano, Christine F. Hizon, Kyla Marie SSK. Ong,
Fabienne Renee V. Panelo at Adrianne John R. Galang
Pamantasang De La Salle
Sesyon 3B
SINING, KULTURA AT SIKOLOHIYA
College Building 306
Tagapagpadaloy:

Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ang Sikolohiya ng Sining ni Mideo Cruz: Mapaniil o Mapagpalaya
Danim R. Majerano
Kapitolyo Senior High School
Tatak Pinoy, Lasang Pinoy: Ang Ugnayan ng Pagkaing Pilipino at
Pagkataong Pilipino
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
43

Ang mga Hiyas ni Indra at ang Ugnayan ng mga Filipino
Edwin T. Decenteceo
Retirado
Noahlyn Maranan
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños at University of New South Wales
Anna Muriel T. Mangaran
Human Dynamic Philippines Consultancy, Inc.
Mary Grace Raymundo
Government Service Insurance System
Charla Rochella Santiago-Saamong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pagsasalamin ng Kapwa sa Midyum ng Haiku: Isang Interpretative
Phenomenological Analisis
Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
Sesyon 3C
PANEL DISCUSSION: TUNGO SA MALAYA AT
MAPAGPALAYANG KAMPUS: MGA INISYATIBANG
INSTITUSYONAL PARA SA MGA LGBT
SHS Building AH1A
Tagapagpadaloy:

Beatriz A. Torre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman & PAP-LGBT Psychology SIG

Hadji A. Balajadia
Ateneo de Davao University
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Iloilo
Joeven R. Castro
Far Eastern University
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Sesyon 3D
SYMPOSIUM: PAGTUTURO NG KATUTUBONG KULTURANG
PILIPINO
SHS Building AH1B
Convenor:

Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle

Mga Paraan ng Paghabi: Pilosopiya at Sining ng Katutubong Pilipino sa
HEI Kurikulum
Hazel T. Biana
Pamantasang De La Salle
Kasiglahan ng mga Wika at Literatura ng Katutubong Pilipino
Crisanto Q. Regadio Jr.
Pamantasang De La Salle
Ang Pamamahayan sa Pilipinas at ang mga Katutubong Pilipino
Melvin A. Jabar
Pamantasang De La Salle
Ang Ispiritualidad at Mga Pagpapahalaga ng mga Katutubong Pilipino
Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle
Sesyon 3E
PAKIKIPAG-UGNAYAN AT ROMANTIKONG RELASYON
College Building 307
Tagapagpadaloy:

Apryl Mae C. Parcon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Sikolohiya ng Pakikipagrelasyon ng mga Single na Nasa Tamang Edad
at May Matatag na Trabaho Pero Kasalukuyang Walang Karelasyon o
Hindi Pa Nag-aasawa
Jay Errol V. Baral at Annie Dinh Maria M. Alfaro
Wesleyan University-Philippines
Attachment at Kasarian bilang mga Predictor ng Iba’t Ibang Paniniwala
sa Isang Relasyon
Apryl Mae C. Parcon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
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Sikolohiya ng Pakikipagrelasyon: Mga Dahilan at Kwento ng mga
Nabalo na Hindi na Ulit Nakipagrelasyon o Nag-asawa
Venus A. Vitales at Carleen O. Mata
Wesleyan University-Philippines
Anxious at Avoidant Attachment Styles bilang Prediktor ng Separation
Anxiety
Rosario T. Chu, Eña Lea M. Manalaysay at Levine Joseph D. Matriz
Pamantasang De La Salle Araneta
Sesyon 3F
MGA KWANTITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK
College Building 308
Tagapagpadaloy:

Miriam Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Vigor Bilang Tiyak na Dahilan ng Pagiging Kuntento sa Trabaho at
Pagiging Aktibo sa Trabaho ng mga Pampublikong Guro sa Mataas na
Paaralan sa Lungsod ng Malabon
Sheila Marie D. Yor at Pauline Mae S. Espiritu
Pamantasang De La Salle Araneta
Rilayabilidad ng Adaptasyon ng Activism Orientation Scale
Diwa Malaya A. Quiñones
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Estilo ng Pamumuhay at Kognitibong Kakayahan ng mga Matatanda
para sa Programang Pangkognitibong Paglilinang
Agnes E. Santos
Centro Escolar University-Makati
Dorothea C. dela Cruz
Centro Escolar University-Manila
Senior High School Bilang Mananaliksik: Isang Sulyap sa Mundo ng
Pananaliksik sa Ika-21 Siglo
Ryan R. Pecson
Bataan Peninsula State University at Department of Education-Pampanga
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Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
Sesyon 4A
MGA APLIKASYON NG SP
College Building 305
Tagapagpadaloy:

Adonis L. Elumbre
Unibersidad ng Pilipinas Baguio

Pakikipagkapwa sa Organisasyon: Kapwa sa Sosyalisayon ng mga
Bagong Empleyado
Mark Joseph B. Cancino
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Kahapon, Ngayon, at Bukas: Ang Pagsusuri sa Sikolohiya ng
Pagpapanahon, Kaganapang Pangkasaysayan at Pagsasakasaysayan sa
Historiograpiyang Pilipino
Vicente C. Villan
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP bilang
"Pagbabangong-Dangal" na Magbubunga ng "Ginhawa" para sa
Sambayanang Pilipino
Jerry D. Imbong
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
Ang Sikolohiyang Pangkomunidad bilang Alternatibong Perspektibo sa
Kolektibong Trauma at Usaping Pangkapayapaan
Annabel M. Manalo
Asian Theological Seminary
Fermin P. Manalo, Jr.
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 4B
PAGLUSONG SA KATUTUBONG KARANASAN
College Building 306
Tagapagpadaloy:

Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Pagpapanatili ng Katutubong Paghahabi para sa Ekonomikong
Pagpapaunlad ng Pamayanan sa ZAMPEN
Brenda Q. Salang at Arayana F. Kunting
Western Mindanao State University
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Ang Pamamatnubay sa Konteksto ng Kultura at Sikolohiya ng mga
Kankanaey sa Brgy. Lubon sa Tadian Mt. Province: Isang Paghahawan
Kimberly Joy Goyena
Lyceum Polytechnic University Laguna
Art Santie Poblete
Colegio San Agustin Biñan
Jashmine Aubrey Tenorio at Ricamela Palis
Colegio de San Juan de Letran Calamba
Ang Pagsaliksik sa Buhay Karanasan ng mga Ayta-Magbukun: Ang
Kagun
Irene T. Garcia
Adamson University

Sesyon 4C
SIKOLOHIYA NG MGA KABABAIHAN
SHS Building AH1A
Tagapagpadaloy:

Silfa C. Napicol
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Kababaihan, Kapansanan at Kabuhayan
Zhanina U. Custodio at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
Suportang Sosyal at ang Relasyon nito sa mga Naglalantad na
Kadahilanan ng Pagkabalisa ng mga Bagong Panganak na Ina
Ann Christine V. Braga, Ma. Cherry Julie D. Alba at Rammony Belle R. Viloria
Pamantasang De La Salle Araneta
Espasyo at Posisyon ng Kababaihan sa mga Babasahing Inihahain ng K12
Aileen C. Ani
Pamantasang De La Salle

48

Sesyon 4D
INTERBENSIYON
SHS Building AH1B
Tagapagpadaloy:

Florabel S. Suarez
Central Philippine University

Paghalaw sa mga Elemento ng “Interactive Therapeutic Storytelling
Intervention” na Pambata
Jojet Lamberto R. Mondares
Philippine Military Academy at ARTPsych Art Gallery and Psychological Services
Patungo sa Paghilom: Pagsiyasat sa Karanasan, Isyu at Pangagailangan
ng Houseparents na Nag-aalaga ng mga Batang Naulila, Napabayaan,
Naabuso o May Kapansanan
Maria Melinda Tan at Carlos M. Pizarro
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Propesyunal na Mahihingahan
Edwin T. Decenteceo
Retirado
Anna Muriel T. Mangaran
Human Dynamic Philippines Consultancy, Inc.
Pinoy Big Brother, Pinoy Big Sister : Isang Pilot Mentoring Program
para sa Kabataang Ayta sa ClarkField, Pampanga
Cristabel Fagela-Tiangco, Eden Hulipas-Terol, Rosanne Galvez-Echivarre at
Bryan Q. Engay
UP Diliman Extension Program in Pampanga
Sesyon 4E
DAMDAMIN AT KALOOBAN
College Building 307
Tagapagpadaloy:

Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ako at aking Emosyon: Ang Affective States at ang Proactive Coping ng
mga Estudeyante
Romaine Gutierrez-Magboo
De La Salle Lipa
Paggalugad ng Penomenolohiya ng Kaligayahan
Lulette U. Matammu
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Far Eastern University
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Ang Impluwensiya ng Locus of Control sa Pagpapahayag ng Galit ng
mga Puwersa ng Kapulisan
Nick R. Balunos
Saint Louis University at PNP Health Service
Sesyon 4F
MGA KWALITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK
College Building 308
Tagapagpadaloy:

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Buhay-Bunso: Kwento ng Karanasan sa Pamilya ng mga Bunso
Maureen Laurice A. Benedicto at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
Paano Lumaya mula sa Isang Bisyo: Mga Aral mula sa Karanasan ng
mga Sumubok Tumigil sa Paninigarilyo
Louella Barra Orillaza
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Kwento ng mga Magulang: Frustration sa Anak
Krisel F. Flor Blanco at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
Binubuong Pananaw ukol sa Bathala ng mga nasa Mataas at Mababang
Ulnu-Agimating Antas
Errol P. Bantayan, Glenn Louis A. Reforsado at Alec D. Tobias III
Pamantasang De La Salle
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PAGPAPAKILALA SA MGA TAGAPAGSALITA
DR. NICANOR G. TIONGSON
Professor Emeritus, UP Film Institute
Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
adarnatucat@yahoo.com
Si Dr. Nicanor Tiongson ay professor emeritus
sa
UP
Film
Institute,
Kolehiyo
ng
Komunikasyong Pangmadla, Unibersidad ng
Pilipinas Diliman. Dito siya nagsilbi bilang
dekano noong 2003-2006. Noong 1986-1994,
naglingkod siya bilang artistic director at bisepresidente ng Cultural Center of the Philippines.
Nakapagsulat na siya ng ilang dula, mga libretto para sa sayaw, at iskrip para sa
mga dukumentaryo. Nakapaglathala na rin siya ng mga kilalang libro tungkol sa
komedya, sinakulo, sarsuwela, at disenyong pantanghalan. Nakapagpalimbag
na siya ng apat na antolohiya tungkol sa pelikulang Pilipino, at ang biograpiya ni
Manuel Conde. Siya ang punong editor ng sampung bolyum na CCP
Encyclopedia of Philippine Art, na magkakaroon na ng pangalawang edisyon sa
pagsasara ng taong ito.
Tumanggap siya ng maraming pagkilala para sa kanyang mga libro mula sa
Manila Critics Circle, National Book Development Board at UP Gawad
Chanselor. Natanggap na rin niya ang Gawad CCP para sa Sining, ang CCP
Centennial Honors for the Arts, ang Gawad Tanglaw ng Lahi ng Ateneo de
Manila University, ang tanggong UP Artist III, ang Grant Goodman Prize, at
Philstage Gawad Buhay para sa libreto ng Mabining Mandirigma.
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G. EDICIO G. DELA TORRE
Pangulo
Education for Life Foundation/
E-Net Philippines
ediciodelatorre@gmail.com
Si Edicio dela Torre ay dating pari na nakilahok
sa kilusan laban sa diktadurang Marcos. Siya ay
nabilanggo ng 9 na taon. Pagkatapos ng EDSA
1986, kasama siya sa mga nagsikap na palawakin
at palalimin ang demokrasya sa pamamagitan ng
edukasyon sa mga komunidad at paghubog ng
mg bagong lider sa komunidad. Pinamunuan
niya ang Education for Life Foundation sa
gawaing ito. Tatlong taon siyang nagsilbing director-general ng TESDA.
Kasalukuyan siyang pangulo ng Education Network Philippines, na nakikipagugnayan sa gobyerno para ipatupad ang angkop na programa sa edukasyon, lalo
na sa mga out of school youth and adults, at sa mga katutubong komunidad.
DR. SYLVIA ESTRADA-CLAUDIO
Propesor ng Departamento ng Araling
Kababaihan at Kaunlaran
College of Social Work and Community
Development
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
seclaudio@gmail.com
Si Sylvia Estrada Claudio ay isang doktor ng
medisina at doktorado ng Sikolohiyang Pilipino.
Siya ay Propesor ng Departamento ng Aralin
Ukol sa Kababaihan at Kaunlaran ng Kolehiyo ng
Gawaing Panlipunan at Pag-unlad, Unibersidad
ng Pilipinas.
Kilala siya sa palayaw na “Guy”.
Ang disertasyon ni Guy ay isinalin niya at inayos upang mailathala bilang isang
aklat na pinamagatang, “Rape, Love and Sexuality: The Construction of
Woman in Discourse”(UP Press, 2000.) Ang pangalawa niyang libro, na
nagsusuma ng higit sa 3 dekada ng pagbibigay-payo sa kababaihan ay
pinamagatang “And Then She Laughed: Counseling Women” (Anvil Press,
2015).
Naging Direktor siya ng UP Center for Women’s Studies mula 2008 hanggang
2013.
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Nguint hindi lamang isang akademiko si Guy, siya din ay isang aktibista.
Matagal na siyang aktibista bago siya nagsimulang magturo. Isa rin siya sa mga
nagtatag ng Gabriela Commision on Women’s Health and Reproductive Rights
noong 1988 at nang humiwalay ang ilan sa kanila, itinatatag nila ang Likhaan
noong 1995, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng serbisyong
pangkalusugan sa mga babaeng maralita at sa kanilang mga pamilya.
Kasalukuyan siyang Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor nito. Ang ilan
pang mga organisasyon na nakasama siya sa pagtatag ay ang Health Alliance for
Democracy, Women’s Crisis Center at ang WomenLead. Naninilbihan din siya
sa Lupon ng ilang internasyunal na organisasyon tulad ng ISIS International at
Women’s Global Network for Reproductive Rights.
Si Guy ay isa ring regular na kolumnista sa Rappler.

ASST. PROF. DARWIN C. RUNGDUIN
Dekano, Kolehiyo ng MalalayangSining at Agham
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
darwin.rungduin@letran.edu.ph
Si Asst. Prof. Darwin C. Rungduin ay
kasalukuyang guro sa programa ng Sikolohiya at
Dekano ng Malalayang Sining at Agham sa
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros. Bago
ang kanyang kasalukuyang posisyon sa Colegio,
siya ay nagsilbing tagapangasiwa ng programa sa
Sikolohiya sa Letran, Manila at Letran, Bataan.
Kanyang tinatapos ang kanyang Doctorate degree in
Psychology (major in Personality Psychology minor in Social Psychology) sa Unibersidad ng
Pilipinas Diliman kung saan ay natamo rin niya ang kanyang Masteral degree. Sa
mga nakalipas na taon, nagging abala siya sa paggawa ng mga pag-aaral tungkol
sa pagpapatawad, upang higit itong maunawaan sa konteksto ng karanasan ng
mga Pilipino. Nakapaglathala na rin sya sa lokal at internasyonal na journals
tungkol sa iba’t ibang aspekto ng pagpapatawad na ginamitan ng katutubong
pananaw. Si Asst. Prof. Rungduin ay kasapi ng Psychological Association of
the Philippines (PAP), Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) at
ng National Research Council of the Philippines (NRCP).
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON
Ang Pamumukadkad ng Sikolohiyang Pilipino sa New Wave Indie Film
2005-2015
Dr. Nicanor G. Tiongson
Professor Emeritus, UP Film Institute
Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Mula 1933 hanggang 2000, naghari sa industriya ng pelikula ang mga komersiyal
na prodyuser, na nagpalaganap ng pelikulang genre na may de-kahong istorya,
kilalang artista, at mga epektong nakaaaliw. Dahil dito, ginawang istiryotipo ang
mga tauhan ng pelikula, upang mas madaling maisulong ang mga banghay na
may wakas na didaktiko. Ngunit nang lumabas ang bago at napakamurang DV
kamera noong 2000, nakalaya ang filmmaker sa tiraniya ng komersiyo at
malayang nakapagpahayag ng kanilang personal na mga saloobin hinggil sa
pagkatao at lipunang Pilipino. Inilarawan ng mga indie film sa isang realistikong
paraan ang mga tauhan na dati’y hindi pinapansin ng pelikulang genre o paksain
ma’y ginagawang istoryotipo. Kabilang sa mga pinaksa ng indie ang mga
indibidwal na galing sa sektor ng maralitang taga-lungsod at panggitnang uri,
ang mga tauhan ng midya, artista, manggagawa, pulis, kriminal, LGBT,
katutubo at taga- rehiyon, bata, matanda, at PWD. Makatotohanan ang mga
ito dahil inilalahad sa manonood ang kanilang pinanggalingan at ibig
patunguhan, ang kanilang mga kaisipan, halagahin, at pananaw sa mndo at
buhay. Higit pa, sila’y inilarawan sa paraang kritikal at may oryentasyong
makatao. Gayunman, mapupuna na marami sa mga pelikula ay ginawa para sa
panggitnang-uri at may mga tauhang nakakulong sa kanilang mga suliranin at
halos di makasilay ng liwanag ng pag-asa.
Paglaya at Pagpapalaya sa Edukasyong Pilipino/Edukasyon sa Pilipinas
G. Edicio G. dela Torre
Pangulo
Education for Life Foundation/E-Net Philippines
Marami-rami na rin ang naging pagsisikap tungo sa pagkakaroon ng isang
malaya at mapagpalayang edukasyon sa Pilipinas. Hindi ito maihihiwalay sa
konteksto ng iba’t ibang pagkilos para sa kalayaang pambansa at katarungang
panlipunan. Ano ang mga aral na mahahango natin sa karanasan, para gamiting
gabay sa kasalukuyang mga pagkilos?
Ang usapin ng pagiging malaya at mapagpalaya ng edukasyon ay karaniwang
mas nakatutok sa nilalaman ng mga aralin. Mahalaga ito, ngunit kailangan ring
bigyan ng pagpapahalaga ang pamamaraan ng pagtuturo. Gayundin, mahalaga
ang pamantayan at paraan ng pagkilala sa pagkatuto.
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Usapin at Hamon ng/sa Paglaya at Pagpapalaya sa Karapatang
Pangkasarian sa Pilipinas
Dr. Sylvia Estrada-Claudio
Propesor ng Departamento ng Araling Kababaihan at Kaunlaran
College of Social Work and Community Development
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sa papel na ito, ililihis ko nang kaunti ang diskusyon sa nakasanayan nang
pagtatalakay ng usapin ng kababaihan sa SP. Sa halip, nais kong talakayin ang
metodolohiya ng pagsusuri ng pwersa na nagbunsod ng isang kaganapan (power
analysis). Minabuti ko ang ganitong lapit sa inatas sa aking paksa upang
maipakita ang isang metodong magagamit ng mga paham, upang masiguro ang
paglapat ng perspektiba ng kababaihan at iba pang sektor na nasa laylayan sa
disiplina ng Sikolohiyang Pilipino.
Indibidwal at Kolektibong Pagpapatawad bilang Anyo ng Paglaya at
Pagpapalaya
Asst. Prof. Darwin C. Rungduin
Dekano, Kolehiyo ng MalalayangSining at Agham
Colegio de San Juan de Letran – Intramuros
Ang pagpapatawad ay isang karanasan na nagdudulot ng gaan ng kalooban at
kaisipan na nagmula sa pagpapalaya sa karanasang bunga ng sama ng loob.
Dahil sa iba’tibang antas ng ating ugnayan – pansarili, ibang-tao, at panggrupo,
ang pagpapatawad ay maaaring maganap ayon sa katangian ng mga ugnayan at
sa mga pumapaloob na dinamiko nito. Sa paglalahad na ito, tatalakayin ang
iba’t ibang salik na nag-uudyok sa mga tao upang magpatawad ayon sa iba’t
ibang antas ng ugnayan. Ngunit, higit na bibigyang diin ang pagsasalarawan ng
proseso ng pagpapalaya ng sarili sa bigat ng kalooban ng nararamdaman upang
humingi at maghandog ng pagpapapatawad. Tatasahin ng papel na ito ang
ginagampanan at nagiging dulot ng pagpapatawad sa ‘loob’ ng taong humihingi
ng tawad at sa nagkakaloob nito. Sa huli, ihahain sa pagtalakay na ito ang isang
balangkas na mag-uugnay sa pagpapatawad sa pagkakaroon ng gaan at gana sa
buhay bilang bunga ng pagpapalaya sa bigat ng kalooban at sa paglaya mula sa
isang kasalanan.
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON
Sesyon 1A
PAGSIYASAT SA MGA KATUTUBONG KONSEPTO
Ang Pailub sa Pagbasa at Pag-unawa sa mga Akdang Pampanitikan at
mga Kultural na Pag-aaral
Marina G. Quilab
Mindnao State University-Iligan Institute of Technology
marina.quilab@g.msuiit.edu.ph, litsonka@yahoo.com
Layunin ng papel na ipakilala at gamitin ang katangian ng pailub sa pagbasa at
pag-unawa sa mga akdang pampanitikan at kultural na mga pag-aaral. Ang
pailub ay Binisayang salita na itinutumbas sa pagpasensya, pagtitiis, paghinahon,
pagtitimpi at iba pang kaugnay na katangian. Subalit ang kahulugan ng pailub ay
ibinatay sa konseptong Mindanawon na nag-uugnay sa mga pambansang
karanasan at kasanayan ng mga Pilipino. Ang pailub ay maaring nahubog batay
sa personal na mga karanasan ngunit batay sa kaganapang Mindanawon ang
pailub ay may malaking kaugnayan sa politika, kapaligiran, ekonomiya at kultura.
Ang pagpapalawak ng konseptong ito ay inangkla sa mga epiko ng Mindanaw,
gayundin sa kasaysayan at iba pang kalagayan ng pulo.
Umiiral ang pailub sa dalawang magkasalungat na pagkakataon, ang isang panig
ay mahinahon at mapagtimpi sa gitna ng nakapagngangalit na sitwasyon. Ang
pananahimik, pagpapakumbaba, pagbibigay-espasyo ay mga akto ng pagpailub.
Idinidiin na ang mga aktong ito ay hindi bunga ng takot, ito ay pagsasaalangalang lamang ng ibang bagay. Ang pananahimik ay pansamantala lamang, paraan
ito upang makaipon ng sapat na lakas para sa nararapat na hakbang. Ang
Mindanawong pailub ay hindi simpleng pagtitimpi o pananahimik lamang. Ito
ay estratehiya bago ang pagkilos. Etikal ang pagpailub subalit kakambal nito ang
rasyonal na aspeto kung bakit pinili ng tao ang magpailub kahit maari siyang
lumaban agad sa kanyang kasalungat. Sa gayon ang pag-iral ng pailub ay naging
daan una, upang maiwasan ang mas malalang gulo o away. Pangalawa, upang
hindi makasakit ng damdamin at pangatlo pagkakaroon ng mas malalim na pagunawa sa sariling kamalayan at kakayahan.
Sa panitikan, nagagamit ang pailub sa pagkilala at pagpapahalaga ng akda batay
sa mga tauhang gumaganap nito. Titingnan sa akda kung paano kumilos ang
tauhan taglay ang katangian ng pagpailub. Samantala, para sa kultural na pagaaral ang pailub ay instrumento upang ungkatin at unawain ang mga
kaganapang may kaugnayan sa kasaysayan, paniniwala, praktis at iba pang
kasanayan.
Sa panimulang pagsusuri gamit ang konsepto ng pailub, natuklasang ang ilang
sugilanon ni Apoyon ay nagtataglay ng katangian ng pagpailub. Si Berto ay
nagpakita ng pagpailub sa kabila ng pagsasamantala ng mga NPA at sundalo sa
kanilang mag-asawa; si Bandoyong ay nagpailub sa mahabang panahon nang
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pinutol ng mga illegal logger ang kanilang kagubatan; samantalang si Noebong
kahit hinamak ng kanyang mga kapitbahay sa paggawa ng malaking gakit ay
hindi niya ito pinansin at higit na pinairal ang kanyang pailub.
"Tapik": Penomenolohiya at Dalumat
Rowena Gaspay-Fernandez
Palawan State University
whengwriter@gmail.com
Ang “tapik” ay pinaniniwalaan ng mga Palaweño na isang paraan ng paglalason
na nakakaapekto sa pisikal at sikolohikal na kalagayan ng isang biktima nito. Ito
ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtapik sa braso. Sa ibang bahagi ng bansa ay
sinasabing may paglalason din na nagaganap ngunit iba ang pamamaraan.
Kadalasan, sa pagkain o sa inumin ito inihahalo. Ngunit ang konsepto ng
“tapik” bilang paraan ng paglalason ay masasabing di karaniwan dahil maaaring
wala pa, o kung mayroon man, ay kakaunti pa lamang ang nasusulat tungkol
dito.
Layunin ng pananaliksik na ito ay palutangin ang iba’t ibang dinamikong
bumabalot sa konsepto ng “tapik” mula sa salaysay ng 15 taong nakaranas nito.
Pagtatanong tanong at pakikipagkwentuhan ang paraan ng pagkalap ng datos
mula sa mga kalahok na sumang-ayong ilahad ang buong proseso ng kanilang
pinagdaanan.
Mula sa datos napag-alaman ang kanilang nalalaman tungkol sa dalawang uri ng
tapik ayon sa intension, pisikal na sintomas nito, mga hakbang na ginawa upang
malunasan ang epekto nito at paniniwala ukol dito.
Hilas: Katutubong Hegemonya
May Lilian T. Maravilles
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
templemay@yahoo.com
Itatampok ng pag-aaral ang Cebuanong konsepto ng hilas bilang katutubong
hegemonya. May dalawang kahulugan ang hilas. Una ay “malaswa” na
karaniwang iniuugnay sa seks (halimbawa: hilas na palabas) at pangalawa ay
“nakasusuklam” (revolting) o “nakakatawa” (ridiculous) dulot ng mga bagay na
pinaniniwalaang hindi nararapat. Palalawigin ng pag-aaral ang ikalawang
kahulugan.
Ang hilas ay nakaugat sa paniniwalang may (mga) kinabibilangang lugar ang
bawat isa at kailangang makat-ong mulugar (matutong lumugar). May mga papel,
karanasan at katayuan sa buhay na nagtatakda kung paano tayo dapat mag-isip,
magsalita at gumalaw. Ang mahirap ay di dapat nag-iinarte, ang nanay ay
kailangang mapag-aruga, at di bagay sa mataba ang two-piece bikini sa beach. Sa
madaling sabi, may binabagayan. Ang sinumang magpupumiglas sa kaayusan ay
nanganganib mahusgahan ng hilas at dahil dito’y mababawasan o matatanggalan
57

ng dungog (reputasyon/kredibilidad).
Sa wikang Cebuano, ang dungog ay
nanggagaling sa mga bagay na may tunog. Nagkakaroon ng dungog
(reputasyon/kredibilidad) dahil may boses (simbolikal). Kapag nasira ang
dungog, sira rin ang boses at ang kakayahang mapakinggan. Napipilitang manatili
sa kinabibilangang lugar ang mga tao dahil natatanggalan sila ng boses, ng
kapangyarihan. Sa ganitong paraan, napapanatili ng lipunan ang kaayusan.
Itatampok din ang tatlong tipo ng hilas batay sa kinabibilangang lugar ng mga
tao sa lipunan at sa reaksyon nila rito: ang mababang umaastang mataas, ang
mataas na umaastang mababa, at ang mababang nakalipat na ng lugar at tila
nakakalimot sa pinanggalingan. Sinarbey ang humigit kumulang 1200 na
katutubong salawikain at lumalabas ang dalawang bagay. Una, hindi eksklusibo
sa mga Cebuano ang konsepto ng hilas. May pinaniniwalaang hilas mula
Batanes hanggang Jolo at maaaring may mga katumbas na salita o konsepto rito
ang iba’t ibang etnolinggwistikong pangkat sa bansa. Pinatutunayan lamang
nito na isang Pilipinong/pambansang konsepto ang hilas. Lumabas din sa
sarbey na pinakamarami ang mga salawikain tungkol sa mga mabababang tao.
Likas sa mga salawikain ang pagiging didakto kaya kung meron mang
pinangangaralan ang mga kasabihang tungkol sa hilas, iyon ay ang mga nasa
ibaba o laylayan marahil upang manatili sila sa kinalalagyan. Pinakakaunti
naman ang mga kasabihang nangangaral sa mga taong may mataas na antas,
pagpapatunay na kung meron mang nakikinabang sa kaayusan, iyon ang mga
nakatataas.
Ang Datíng ng Datíng: Pagdalumat sa Konsepto ng 'Datíng' bilang
Mapagpalayang Metodolohikal na Sensibilidad
Alwin C. Aguirre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
acaguirre@up.edu.ph
Sinimulan ng Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan Bienvenido Lumbera
(1999) ang pagbabalangkas sa konsepto ng datíng bilang potentially isang
mabisang teorisasyon sa estetikang Filipino—isang pagdulog sa pagproseso sa
resepsiyon ng mga likhang sining at produktong kultural na mas malapit sa
danas at kamalayang Pilipino. Ang aking papel ay isang pagpapalawig sa
nasimulang adhikang ito ni Lumbera, bagama’t bahagyang iba ang pihit ng
direksiyong aking tatahakin.
Ipinapanukala ko sa papel na ito na ang datíng ay maaari ding makita bilang
isang metodolohikal na posisyong may bisang mapagpalaya partikular sa
sikolohiya ng mananaliksik. Ang magiging lunsaran ng aking pagtalakay ay ang
sarili kong karanasan sa proyektong doktorado na aking isinagawa mula 2010
hanggang 2015 at partikular sa disenyong kalitatibo at interpretibo (i.e.
multimodal semiotic analysis), bagama’t maaaring ilapat ang mga kaisipan sa iba
pang larangan.
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Bukod sa pagtalakay sa kahulugan at gamit ng datíng sa kontekstong Filipino,
iniaangkla ko rin ang kabuluhan ng datíng sa mga konsepto tulad ng abductive
reasoning ni C.S. Peirce (1931-1958), intuisyon, thin-slicing, at affectivediscursive practice (Wetherell 2015). Bagama’t wala akong pagtatangkang
sabihing mapag-iisa ang naturang mga konsepto, hindi ko itatangging malaking
tulong ang mga ito sa interdisiplinaryong pag-unawa sa datíng at sa ekstensiyon
ng kahulugan nito sa iba pang larangan, tulad ng akademikong pananaliksik. Sa
huli, masasabi kong ang bisa ng datíng sa pagpapalaya sa posisyon ng isang
mananaliksik ay nakasalalay sa pagtanggap ng katotohanang ang mga sandali ng
kawalang-katiyakan ay hindi dapat ikabahala kundi dapat tanggapin bilang
natural na bahagi ng proseso ng pag-aaral at maaaring maging simula ng isang
mabungang direksiyong tatahakin.
Sesyon 1B
SIKOLOHIYA NG WIKA 1
Deskriptibong Pag-aaral ng Wikang Kamayo
Erwin R. Bucjan
Surigao del Sur State University-Tandag
bucjan789@yahoo.com
Ang takot na mawala ang isang wika tulad ng wikang Kamayo sa probinsiya ng
Surigao del Sur ay isang kawili-wiling pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang kabataang
Kamayo ay nanghihiram o gumagamit ng mga salita o parirala mula sa wikang
Bisaya, Tagalog at Ingles. Ito ay nakakalungkot dahil iilan lamang ang mga pagaaral ng wikang Kamayo upang maitala at mapreserba ang wika at matukoy ang
identidad nila. Ito ang nagtulak sa mananaliksik upang pag-aralan ang nasabing
wika para sa pagpapanatili nito. Ang pananaliksik ay naka-tuon sa morpolohikal
na pagsusuri. Layunin ng pag-aaral na suriin ang pormasyon ng mga salita sa
wikang Kamayo batay sa mga salitang pangnilalaman tulad ng mga nominal,
pandiwa at panuring.
Ito ay ginamitan ng desinyong kwalitatibong pag-aaral. Indehinus o
pangkatutubo ang pamamaraang ginamit sa pag-aaral batay sa iskalang
patutunguhan ng mananaliksik at kalahok (Santiago at Enriques) na binanggit sa
aklat nina Santos at Magracia, (2010). Deskriptiv analisis naman ang ginamit sa
pagsusuri ng wikang Kamayo at purposive sampling naman sa pagpili ng
impormante. Pag-iinterbyu at FGD na may edad 50 pataas para sa paglikom ng
mga datos.
Natuklasan sa pag-aaral na ang wikang kamayo ay mayroong proseso sa porma
ng mga salita tulad ng pagsama, impleksiyon, kliping, panghihiram, paglikha,
pag-uulit, akronim at paglalapi ng mga salitang ugat. Inirerekomenda ng
mananaliksik na gamitin ang resulta ng pag-aaral bilang hanguan sa paggawa ng
instruksiyunal na material para sa pagtuturo ng wikang Kamayo at magiging
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gabay na gramatika para sa mga mag-aaral na Kamayo at di-Kamayo sa Surigao
del Sur.
Hambingang Pagsusuri ng Dalawang (2) Talatinigang Mangyan (Buhid
at Alangan) ng Oriental Mindoro: Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino
Ian M. Cristobal at Elisa I. Ramirez
Doroteo S. Mendoza Sr. Memorial National High School
ian.cristobal@yahoo.com
Tunay na ang wika ay buhay, daynamiko at sumusuloy. Mahalaga ang papel na
ginagampnan nito sa buhay ng tao. Kaya kapag ang wika ay nagbabago ang
anyo ng pamumuhay ng tao o kultura ay nagbabago rin. Ang wika at kultura ng
tao kailanma’y hindi maipaghihiwalay nang sinumang nilalang sa daigidig.
Walang sinuman ang makatututol sa katotohanang imposibleng mabuhay ang
alinmang nilalang kung wala ang mga pangunahing elemento ng buhay: tubig,
apoy, hangin at lupa. Ang lahat ng ito ay lubhang kailangan para sa patuloy na
pag-iral ng bawat may buhay sa mundong ito. Gayunman, para sa mga tao, ang
mismong pag-iral lamang ay hindi sapat upang makapamuhay nang maayos at
kapaki-pakinabang. Totoo ngang makapagluluto tayo dahil sa apoy, mapapawi
ang ating uhaw dahil sa tubig, makahihinga tayo dahil sa hangin at patuloy
tayong mabibiyayaan ng pagkain kapag may lupang tinataniman. Ngunit ang
tao bilang rasyonal na nilalang o nag-iisip at nakadarama, anong saysay nang
mabuhay kung wala namang kakayahang makisalamuha sa isa’t isa. Kaysaklap
isiping ang isang tao’y hindi maipahayag ang kaniyang mga saloobin at naiisip,
pasalita man o pasulat. Dito pumapasok ang tunay na kahalagahan ng isang
wika.
Dahil sa inobasyon na nangyayari sa sistema ng edukasyon, sa pagpapatupad ng
K-12 na edukasyon, sa binagong kurikulum, ang gagamiting wikang panturo
mula Kinder hanggang Baitang Tatlo (3) ay ang kinagisnang wika o tinatawag na
Mother Tongue. Sa ilalim ng DepEd Order No. 16, Series of 2012, ang MotherTongue Based Multi-Lingual Education (MTB-MLE) ay ipinatutupad bilang
isang asignatura mismo at bilang midyum din ng pagtuturo. Gagamitin ito sa
lahat ng asignatura, maliban sa Filipino at Ingles. Ang Mother Tongue ang
wikang ginagamit sa tahanan ng isang mag-aaral. Naniniwala ang Kagawaran ng
Edukasyon na ang paggamit ng Mother Tongue sa mga unang taon ng
edukasyon ay makatutulong sa mas epektibo at mabilis na pagkatuto ng mga
mag-aaral. Ito ang nag-udyok sa mga mananaliksik upang magsagawa ng isang
hambingang pananaliksik patungkol sa dalawang umiiral na wikang katutubo sa
lalawigan ng Oriental Mindoro ang Wikang Buhid at Alangan. Napili ng
mananaliksik ang dalawang (2) wikang ito dahil isa ito sa mga mayoryang wika
at dominante ang mga katutubong mangyan na nagsasalita nito.
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Sariling Linangan Kit ng Binagong Gabay sa Ortograpiyang Pambansa
Aljune J. Castillo , Loida G. Marasigan at Ramil A. Marasigan
Managpi National High School
ginoongcastillo@yahoo.com
Ang wikang Filipino ay dumaraan sa isang makulay at makabuluhang panahon
ng pagsulong. Bilang isang buhay na wika, araw- araw ito ay humaharap sa
dakilang hamon ng pagbabago. Pangunahing layunin ng pag- aaral na ito ang
pagbuo ng Sariling Linangan Kit sa Binagong Gabay sa Ortograpiyang
Pambansa. Tiniyak ang mga unmastered learning competencies. Bumuo ng
Sariling Linangan Kit at sinuri ang Layunin, Pagpapahalaga, Nilalaman at
Pagsubok upang mabatid ang kaangkupan nito bilang karagdagang kagamitang
panturo sa mga makrong kasanayang pangwika, sa pasulat na Gawain.
Respondente sa pag- aaral na ito ang 193 mag- aaral mula sa Ikawalong
Baitang,32 guro, manunulat at 6 na guro. Ginamit ang deskriptibo- ebalwatibo
at Focus Group Discussion. Sa pamamaraang deskriptibo- in ilarawan ang datos
gayundin ang pagtatanong- tànong at pakikipagkuwentuhan upang malayang
mailahad ang kuwento upang malayang mailahad ang kwento ng guro sa
pagbubuo ng mga sulatin. Natuklasang nàpakaangkop ng nabuong kagamitang
panturo sa pag - aaral at pagkatuto ng wika.Ito ay mapakinggan ambag sa
pagtataguyod ng program ang K-12 at pagpapalaganap ng Ortograpiyang
Pambansa.

Sesyon 1C
KASARIAN AT SEKSWALIDAD
Ang Relasyon ng Ambivalent Sexism at Saloobin ng mga Lalaking Magaaral sa Kolehiyo ukol sa Homoseksuwalidad
Patricia DP. Simon
Pamantasang De La Salle
Shaira Rose S.B. Pugal at Jovien M. Villas
Pamantasang De La Salle Araneta
annchristine.braga@yahoo.com
Sa mga nakaraang taon, ang mga pag-aaral tungkol sa seksismong ambivalent at
negatibong pag-uugali tungo sa mga homosekswal ng mga lalaking
heterosekswal ay nailathala at sinasabing magkaugnay sa isa’t isa. Ang
kasalukuyang pag-aaral na ito ay naglalayon na malaman kung mayroong
kaugnayan ang seksismong ambivalent at pag-uugali sa homosekswalidad ng
mga heterosekswal na kalalakihan sa kolehiyo. Ang mga tagapagsaliksik ay
nagsagawa ng survey sa 202 na mga lalaking heterosekswal na nag-aaral sa iba’t
ibang kolehiyo at unibersidad sa NCR at Bulacan, kung saan sila’y nagsagot ng
Ambivalent Sexism Inventory (Glick & Fiske, 1996) at Components Measure of
Attitudes towards Homsexuality (Kite, 2000) para malaman ang kabuuang
seksimong ambivalent at negatibong pag-uugali tungo sa mga homosekswal.
Ayon sa resultang nakalap, mayroong magkasalungat na relasyon sa pagitan ng
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seksimong ambivalent at negatibong pag-uugali sa homosekswalidad (r=-.126,
p=.037). Sa kabila nito, mayroong positibong relasyon sa pagitan nang
seksismong hostile at seksismong benevolent (r=.219, p=.001) at mayroon ding
positibong relasyon ang negatibong pag-uugali tungo sa mga lalaking
homosekswal at negatibong pag-uugali tungo sa mga babaeng homosekswal
(r=.687, p=.000). Base sa mga resulta, kung mataas ang seksismong ambivalent,
mababa naman ang negatibong pag-uugali tungo sa homosekswalidad, at vice
versa. Pinapahiwatig ng kasalukuyang pag-aaral na ito’y mayroon pang
negatibong pag-uugali tungo sa mga kababaihan at mga homosekwal.
Pampamilyang Buhay-Karanasan ng mga Lalaking Homosekswal
Argel B. Masanda
Central Luzon State University
argelmasanda@yahoo.com
Ang pamilyang Pilipino ay higit na kilala sa kanyang malapit na ugnayan,
mapagkalingang pag-aalaga, at mapagmahal na katangian. Ang kwalitatibong
pag-aaral na ito ay isang unang hakbang upang mas mapalalim ang pang-unawa
at pagpapahalaga sa buhay ng mga lalaking homosekwal. Ang pag-aaral na ito ay
nakatuon sa mga buhay-karanasan sa loob ng pamilya ng dalawamput-dalawang
lalaking homosekwal mula sa syudad at pook rural. Gamit sa pananaliksik na ito
ay ang pakikipanayan at genogram analysis. Isang mahalagang bahagi ng buhaykaranasan ng mga kalahok sa kanilang pamilya ay ang bukas na kumunikasyon
at matalik na samahan ng mga myembro sa kabila ng kanilang sekswal na
oryentasyon. Datapwat ito rin ang mataman na dahilan upang hindi nila ganap
na maipahayag ang kanilang tunay na katauhan at saloobin. Sa pangkalahatan,
ang maagang karansang sekwal sa kapwa lalaki, pagkakaroon ng iba pang
homosekwal na myembro ng pamilya, sentralisadong istraktura ng pamilya sa
ina oh babaeng myembro ng pamilya, at matalik at malalim na ugnayan sa mga
babaeng myembro ng pamilya, ay ilan sa mga pangkaraniwang katangian ng
pampamilyang karanasan ng mga lalaking homosekwal. Ang ugnayan ng mga
salik na ito sa kanilang sekwal na oryentasyon ay isang bagay na
nangangailangan pa ng mas masusing pananaliksik.
Parental Autonomy Support bilang Tagapamagitan sa Relasyon ng
Implicit at Explicit na Oryentasyong Sekswal
Ann ChristineV. Braga, Marquise Anne Manaor at Ar-Jay Pengson
Pamantasang De La Salle Araneta
Ang ating mga magulang ang pangunahing sentro sa paghulma ng ating
pagkatao. Bilangisang kabataan natututo ang bawat isa na magkaroon ng sariling
desisyon lalo na sa sarilingsekswualidad. Ang Parental Autonomy Support ay
suporta ng magulang sa kanilang anak sapamamamagitan ng pagbibigay laya sa
pagkakaroon ng sariling desisyon (Weinstein, 2012). Itoay nakakaapekto sa
panloob at panlabas ng pagkakilanlan sa sekswalidad. Ang panloob
nasekswal na pagkakilanlan ay ang ating pagkatao na kadalsang hindi natin
naipapakita o tapat nanailalabas salungat sa ating panlabas na pagkatao na
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kadalasan nating napapakita at nailalabas.Ang kasalukuyang pananaliksik ay
naglalayong alamin ang kaugnayan ng Parental AutonomySupport sa relasyon
ng panloob at panlabas na sekswual na pagkakakilanlan. Ang nasabing pag-aaral
ay binubuo ng 200 (137 kababaihan, 63 kalalakihan) kalahok mula sa iba’t ibang
lungsodng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Upang mapabilang sa
pag-aaral, kinakailangangnasa edad 17 – 21 at namumuhay kasama ang
magulang. Ang resulta ng pagaaral ay nagpapakitang ang Parental Autonomy
Support ay nakaka-apekto sa panloob na pagkilalan sa sekswalidadupang
maipalabas ang kanilang tunay na sekswal na pagkilanlan (p<0.01).
Keywords: Parental Autonomy Support, Panloob na sekswal na pagkakilanlan,
Panlabasna sekswal na pagkakilanlan
Sesyon 1D
PAGKAMAKABAYAN AT PAGKAMAMAMAYAN
Pagsusuri sa Epekto ng NSTP sa Pagtataguyod ng Bolunterismo Tungo
sa Pagbuo ng Bayan
Zhanina U. Custodio, Teresita T. Rungduin, Rachel R. Ortega, Laarni A.
Urbiztondo at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
custodio.zu@pnu.edu.ph
Ang pag-aral na ito ay naglalayong suriin ang mga antas ng bolunterismo ng
mga mag-aaral ng NSTP bago at pagkatapos nila makuha ang nasabing kurso, at
pagkilala sa mga tiyak na mga epekto ng NSTP patungo sa bolunterismo. Apat
na sukat at dalawang gabay sa focus group disussion ay ginagamit upang masuri
ang antas ng bolunterismo ng mga mag-aaral. Ang pagpapabuti sa bolunterismo
ay napansin matapos ang paghahambing ng mga antas bago at pagkatapos ng
pag-aaral ng mga kurso ng NSTP, na nagpapahiwatig na ang NSTP ay maaaring
aktwal na tumutulong sa pagbuo ng pananaw at makiramay sa mga mag-aaral.
Ang pagtatasa ng data mula sa FGD at mga panayam ay nagsiwalat ng isang
mas mataas na : 1) antas diwang ng bolunterismo; 2) pagpapahalaga sa bisang
pansarili; at 3) ang kamalayan ng mga isyung panlipunan pagkatapos ng kurso
ng NSTP. Iminumungkahi nito na ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring
magsilbi bilang isang batayan para sa pagpaplano at pagpapatupad ng kurikulum
pang-NSTP upang mapanatili ang diwa ng bolunterismo tungo sa pagbuo ng
bayan. Inirerekomenda ang isang longitudinal na pag-aaral sa epekto ng NSTP
sa bolunterismo na may pambansang saklaw.
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Paggamit ng Musikang Makabayan Bilang Lunsaran ng Sikolohiyang
Pilipino sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan
Joel Costa Malabanan
Pamantasang Normal ng Pilipinas
tatgulong@yahoo.com
Papaano ba mag-isip ang kabataang Pilipino sa kasalukuyang panahon? Kaya pa
bang pukawin ang kanilang malasakit sa bayan sa panahong ito na abala sila sa
paglalaro ng DOTA, panghuhuli ng Pokemon at pagtangkilik sa KPop? Anong
klaseng sikolohiya ang mainam gamitin upang mahikayat ang kabataan na
pahalagahan ang pag-aaral ng wika, panitikan at kasaysayan ng ating bayan?
Sa panahong ito na matindi ang dagok ng globalisasyon sa ating ekonomiya at
kultura, ang musikang makabayan ay epektibong instrumento upang mahikayat
ang mga kabataan na tangkilikin ang sariling atin at maging kabahagi ng
malikhaing pakikibaka upang hindi tuluyang lamunin ng kaisipang kolonyal ang
kanilang kamalayan. At sapagkat ang Sikolohiyang Pilipino ay nakatuon sa
pagbubuo ng pamantayan sa pagkilala at pagpapaunlad ng ating kamalayan
batay sa perspektibang mula sa sarili nating pag-iisip, pag-uugali, danas, at
kasaysayan, ang musikang makabayan ay mabisang lunsaran upang itaguyod ito
sa edukasyong pangguro. Kung kaya mahalagang armasan ang mga guro ng
konsepto ng Sikolohiyang Pilipino gamit ang musikang makabayan sa kanilang
pagtuturo.
Maraming nalikhang makabayang awit sa Pilipinas magmula pa noong dekada
80 hanggang sa kasalukuyan na epektibong magagamit sa pagtuturo ng wika,
panitikan at kasaysayan sa elementarya hanggang sa hayskul. Ang kurikulum ng
K-12 na ipinapatupad na sa ngayon ay may tuon sa pagsasagawa ng mga
performance tasks na maaaring gamitan ng mga musikang nagtataglay ng
nasyonalismo tulad ng mga awitin nina Joey Ayala, Gary Granada, Gloc 9,
Lolita Carbon, Heber Bartolome at marami pang iba.
Lingkod-Aral sa Sikolohiya ng Pagkatuto: Mga Hamon at Benepisyo
Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
dpochoa@up.edu.ph
Isa sa mga alternatibong pamamaraan ng pagtuturo ang lingkod-aral, kung saan
ang mga estudyante ay inaatasang magbigay ng serbisyo sa isang komunidad o
organisasyon, na nakabatay sa natututunan sa klase. Gayundin, ang pagbigay ng
serbisyo ay inaasahang makapagbigay ng dagdag sa kanilang kaalaman sa mga
paksa sa klase. Maraming benepisyong nakikitang nakaugnay sa service-learning,
at nilayon sa pananaliksik na itong suriin ang mga partikular na kinalabasan ng
paggawa ng proyekto sa mga estudyante ng sikolohiya ng pagkatuto. Gamit ang
isang sarbey, naghambing ako ng dalawang klase, kung saan isa ay nagsagawa ng
lingkod-aral (n = 27), at ang isa naman ay gumawa ng ibang proyketo (n = 22).
Nakita sa pagsusuring may makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga
estudyante sa mga naging benepisyo ng kanilang mga proyekto sa ilang mga
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mahalagang kinalabasan, kung saan may kanya-kanyang lamang ang bawat
proyekto. Gayunpaman, pantay naman ang pananaw ng mga estudyante ukol sa
epekto ng kani-kanilang mga proyekto sa kanilang pagkatuto ng mga paksa sa
klase, pati na rin sa positibo nilang pananaw ng karanasan sa proyekto. Upang
mas mapaliwanag ang mga karanasan ng mga estudyante, isinuri rin ang mga
nilalaman ng kanilang mga pagninilay tungkol sa kanilang natutunan at
naranasan sa lingkod-aral. Mula sa mga kinasapitang ito, tatalakayin sa
presentasyon ang mga implikasyon sa pagtuturo at pagsasagawa ng lingkod-aral
sa sikolohiya.
Sesyon 1E
SIKOLOHIYA AT SOCIAL MEDIA
Ang Paghulagpos sa Pagkagumon sa Social Media: Ang Positibong
Epekto ng Self-Monitoring ng Paggamit ng Facebook sa Regulasyon ng
mga Piling Kabataan
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Nilayon ng pag-aaral na ito na alamin ang epekto ng self-monitoring ng paggamit
ng Facebook sa regulasyon ng mga kabataan, partikular na ang kanilang
regulasyon sa mga pang-akademikong gawain. Ang 21 kalahok ay napili batay
sa mataas na puntos na nakamit sa Facebook Intensity Scale (Steinfield at Lampe,
2007) na ibinigay sa unang yugto ng pananaliksik. Ang mga kalahok ay nasa
unang antas ng kolehiyo mula sa isang pampublikong unibersidad, 17-19 anyos,
14 babae at 7 lalaki. Sa loob ng dalawang linggo, ang mga kalahok ay inatasang
itala ang panahon na iginugol sa Facebook bawat araw at tuwing gabi ay sagutan
ang online standardized diary patungkol sa panahon na iginugol sa Facebook at sa
kanilang self-regulation partikular na ang goal attainment sa mga gawaing pangakademiko. Sinuri ang mga datos gamit ang One-Way Repeated Measures
ANOVA. Ipinakita sa resulta na ang self-monitoring ng paggamit ng Facebook ay
may kaugnayan sa tagal ng paggamit ng Facebook at regulasyon ng mga magaaral. Ang pag-monitor ng paggamit ng Facebook ay may epekto sa pagbaba ng
haba ng paggamit ng Facebook at pagtaas naman ng puntos tungkol sa selfregulation. Ayon sa mga mag-aaral, ang self-monitoring ay nakatulong upang mas
maging mulat sila sa tunay na haba ng panahon na kanilang iginugugol sa
paggamit ng Facebook at kung papano ito nagiging hadlang sa mga akademikong
gawain. Ang self-monitoring ay nagsisilbing isang simpleng istratehiya sa
pagkontrol ng paggamit ng Social Media. Iniugnay din ng pag-aaral ang konsepto
ng self-monitoring sa konsepto ng loob ni Alejo (1990).
Key words: self-monitoring, self-regulation, Facebook, loob ng tao
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Isang Pagsusuri ng Penomenon ng Smart-Shaming sa mga Pilipinong
Gumagamit ng Facebook
Raphael D. Rodriguez
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
raphael.rodriguez@upd.edu.ph
Ang Smart-Shaming ay isang bago at pausbong na paguugali sa social media lalo
na sa Facebook. Sa kasalukyan, wala pang pag-aaral na naisasagawa tungkol dito
at wala pa rin itong pormal na kahulugan. Nagsagawa ng qualitative na panayam
kasama ng mga taong nakaranas nito sa social media, upang matuklasan anuano ang mga maituturing na pang-intellekwal na pag-uugali, ang mga katangian
ng Smart-Shaming, pati na din deskripsyon ng mga taong gumagawa at ang mga
tao at post na maaring maging biktima nito. Gumamit din ng survey sa mga
Pilipinong Facebook user, nang masuri ang mga posibleng relasyon ng SmartShaming sa mga lokal na konsepto tulad ng Kapwa at Hiya pati na din sa mga
konseptong tulad ng Social Dominance Orientation (SDO) at ang Big Five personality
traits. Nabuo mula sa resulta ng pag-aaral ang depinisyon ng Smart-shaming
bilang: Isang negatibong tugon matapos mabasa ng isang tao ang isang
intellektwal na pag-uugali sa pamamagitan ng pamamahiya na dulot ng
pagkaramdam ng kababaan ng sarili o kayabangan ng nag-post nito. Napagalaman din na may negatibong relasyon ito sa isa sa mga iskala ng Kapwa
(Egalitarian Views) pati na rin sa Agreeableness trait ng Big Five at positibong
relasyon naman sa SDO.
Key words: Smart-Shaming, Kapwa, Hiya, Social Dominance Orientaion, Big Five,
Social Media
Pagsusuri sa Asal ng Pakikiramdam ng Kabataan sa Facebook at Twitter
sa Kalakhang Maynila
Jeannica Mae M. Rosario
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
jini.rosario@gmail.com
Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang sariling pamamaraan ng di-tuwirang
pakikipag-ugnayan sa kapwa dahil sa ating mataas na kontekstong kultural, na
siyang nagpapahagalaga sa di-tuwiran at malawakang pakikisalamuha (Maggay,
1999). Dahil dito, natutuhan nating maging sensitibo sa damdamin ng iba sa
pamamagitan nang masusing pag-unawa sa di-berbal na pahiwatig gayon din sa
konteksto ng interaksyon. Ang mataas na antas ng kamalayan ukol sa ibang tao
ay tinatawag nating “pakikiramdam” (Mataragnon, 1987).
Ang Pilipinas ay tinaguriang “Social Media Capital of the World”. Sa kabila nito,
kakaunti lamang ang mga nabuong pag-aaral ukol sa kung paanong ang
pamantayang pang-asal ng mga Pilipino gaya ng “paakikiramdam” ay
naisasagawa sa online. Kung kaya, ang pag-aaral na ito ay naglalayong
maunawaan kung paano naisasagawa ang pakikiramdam sa social media.
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Natuklasan ng pag-aaral na ito na may mga bagong uri ng asal na ginagawa at
isinasaalang-alang ang mga kabataan sa online na pakikiramdam. Dagdag pa
rito, ang mga asal sa “pakikiramdam” ay maaaring ituring na apparent o latent.
Ang social media ay nakapagbigay sa atin ng ibang paraan ng pakikiramdam na
maaaring gawin nang walang tuwirang interaksyon sa pagitan ng dalawang tao.
Ang kabataan sa kalakhang Maynila ay maaaring magsagawa ng pakikiramdam
sa magkakaibang paraan batay sa lokasyon at sa taong kanilang inuugnayan.
Higit na isinasagawa ang pakikiramdam kapag nakikisalamuha sa hindi ibang
tao. Sa pagtitiyak, higit ang pakikiramdam na isinasagawa sa Facebook kaysa sa
Twitter kapag nakikisalamuha sa hindi ibang tao. Ito ay dahil sa lawak ng saklaw ng
Facebook, na siyang nakapagpapadagdag ng “hiya” sa ano mang maaaring
maganap sa social media.
Sesyon 2A
MGA USAPIN SA SP BILANG DISIPLINA
Pagtalakay ng Isyung Panlipunan sa Pamamagitan ng Sikolohiyang
Pilipino: Tema, Takbo, at Pokus
Janelle Rose Tan, Nisseth Carido at Karyl Abog
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
tanjrd@gmail.com
Nilayon ng pag-aral na ito na alamin kung napanatili ng Sikolohiyang Pilipino
ang tunguhin nito na paglingkuran ang mga Pilipino sa pamamagitan ng
pagtalakay sa mga isyung panlipunan. Sinuri ang 68 artikulo na may kinalaman
sa Sikolohiyang Pilipino mula sa tatlong journal, ang Philippine Journal of
Psychology, Daluyan, at Diwa. Layunin ng pag-aaral na alamin ang bilang ng
mga pananaliksik sa SP na tumatalakay sa mga isyung panlipunan sa nakalipas
na 10 taon. Layunin din na suriin ang mga paksang pinag-aralan ng mga
mananaliksik at ang naging pokus at takbo ng mga ito sa nagdaan taon.
Nahalaw mula sa pag-aaral na higit-kalahati o 64% ng mga sinuring papel ay
tumatalakay sa mga isyung panlipunan. Gayundin, ang uri ng mga isyu ay mga
kaugnayan sa mga mahahalagang pangyayari ng taon kung kailan nalathala ang
mga ito.
Poststrukturalismo: Kritikal na Lapit sa Wika at Kultura para sa
Mapagpalayang Sikolohiya
Michelle G. Ong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
michelle.ong@upd.edu.ph
Ang mahaba-haba na ring kasaysayan ng SP, ang patuloy na pagdami ng mga
pananaliksik, mga lathalain, at mga kursong ginagabayan nito ay pagpapatibay sa
kabuluhan nito sa akademya sa Pilipinas at sa lipunang Pilipino. Isa sa mga
kalakasan ng SP bilang disiplina at bilang kilusan ay ang masusing pagtingin sa
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sarili nito, sa mga motibasyon nito, at sa pagtutugma ng kanyang mga tunguhin,
balangkas, at pamamaraan. Maaaninag ito sa dami ng mga kritikal na papel sa
buong kasaysayan nito na pumpupuna at sumusubok sa mga konsepto, teorya,
at pamamaraang nililinang nito. Ang lahat na ito ay naglalayong makabuo ng
isang sikolohiyang makabluhan, maka-Pilipino, at makapagpapabago.
Inihahain sa presentasyong ito ang maaaring kapakinabangan ng
poststrukturalismo sa SP. Hindi bago ang mungkahing ito subalit napapanahon
ang muling paghikayat sa mga mananaliksik sa SP na tingnan ito nang maigi,
lalo’t kulang na kulang pa rin ang mga empirikal na pag-aaral sa SP na direktang
hamon sa mga namamayaning sistema at kaayusang panlipunan na siyang
balangakas ng opresyon at eksploytasyon na dinaranas ng marami. Ilalatag sa
papel na ito ang pagkakatugma ng ilang mga batayang salik ng
poststrukturalismo at ng SP: ang interes sa kapangyarihan, sa ugnayan ng
indibidwal at lipunan, at sa papel ng wika at mga winiwika ng tao (tungkol sa
pagka-Pilipino) sa paglikha ng partikular na mga katotohanan at realidad ng
isang lipunan. Magbibigay rin ng ilang halimbawa ng analisis na gumagamit ng
poststrukturalismo sa larangan ng sikolohiyang Pilipino.
Mukha, Sarili, at Kapwa: Mga Basag na Konsepto sa Sikolohiya ng
Filipino
Rhoderick V. Nuncio
Pamantasang De La Salle
rhodnuncio@gmail.com
Binabasag ng papel na ito ang pagkahirati ng sikolohista sa idealisasyon ng
"kapwa" na sentral sa pilosopiya at pananaw ni Virgilio Enriquez. Ang
paghahanap ng kapwa bilang realidad o dalumat ay isang oposisyunal na
diskurso na nakapako sa dikotomiya ng Kanluran at Silangan. Tapos na tayo sa
yugtong iyon ng intelektuwal na pag-unlad ng Kaalamang Filipino. Subalit kung
susuyurin at susuriin, patuloy na mailap ang "kapwa" bilang sikolohiya sa level
ng pamimilosopiya at sa level ng aktuwal na pagsusuri sa realidad nito. Ang
papel na ito ay isang teoretikal na pag-aaral na sasapo sa katuwang na usapin ng
mukha at sarili. Gagamitin ang ginawang dalumat na sanghiyang sa pag-aaral ng
may-akda tungkol sa internet at ang interpelasyon ng ating mga sarili at kapwa
sa mundong ginagalawan natin. Upang makabuo muli ng diskurso at mga
debate sa larangan ng Sikolohiyang Pilipino, kailangang basagin ang matagal
nang idealisasyon sa ating mukha, sarili at kapwa.
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Paghahalaw: Isang Taal na Proseso ng Pagtuklas ng mga Taal Na
Konsepto
Edwin T. Decenteceo
Retirado
paminaw@gmail.com
Noahlyn Maranan
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños at University of New South Wales
Mary Grace Raymundo
Government Service Insurance System
Charla Rochella Santiago-Saamong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Paghahalaw ay unang naiulat nina Decenteceo at Maranan noong 2011. Sa
papel na iyon, ang Paghahalaw ay tentatibong binigyan-kahulugan "bilang isang
proseso ng pagkuha ng mga panguna't pinakabuod ng mga ideya sa isang teksto
o sitwasyon." Samantala, para sa pag-aaral na ito, apat na mananaliksik na
gumamit ng Paghahalaw (Decenteceo, Maranan, Raymundo at SantiagoSaamong) ang pinasulat tungkol sa kanilang karanasan sa paggamit nito.
Matapos nito, binasa nila ang isinulat ng isa't-isa at nagbigay ng mga komento
tungkol rito. Matapos magpalitan ng mga komento, pinagsuma-suma at binuo
sa iisang pag-aaral ang lahat ng mga naisulat na karanasan, komento at sagot sa
komento tungkol sa Paghahalaw. Mula rito, lumitaw na may tatlong aspeto ang
Paghahalaw: 1) Paghahayaang lumitaw ang konsepto, 2) Pagsasaliksik tungkol
sa lumitaw na konsepto, 3) Pagpapalawig sa mga lumitaw na konsepto. Ang
mga detalye ng bawat aspeto ay ilalahad. Mapapansin na ang bawat isa sa mga
mananaliksik ay mayroong personal na interes sa lumitaw ng konsepto. Ang
lumitaw na konsepto ay isang taal na proseso, ugnayan or naratibo. Mapapansin
na hindi ginamitan o sinaligan ng Kanluraning kaaalaman ang lumitaw na
konsepto. Hindi rin ito nasusulat sa Ingles (o isinalin mula sa Ingles). Bagkus,
ito ay base sa sariling wika ng mga kalahok sa pag-aaral. Samantala, malaking
tulong sa proseso ng Paghahalaw ang isang katuwang na mananaliksik.
Ninanais ng mga mananaliksik na ang taal na konsepto ng Paghahalaw ay
makakatulong sa iba pang mga mananaliksik na makatuklas ng iba pang mga
taal na konseptong magmumula sa mga wikang katutubo ng Pilipinas.
Sesyon 2B
SIKOLOHIYA NG WIKA 2
Di-Ganap na Bilingwalismo: Mga Pagkakamali sa Paggamit ng Wikang
Inggles/Filipino ng mga Artistang Pinoy
Susana Corazon C. Ortega
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
sccortega@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay batay sa tinipon ni Nestor U. Torre na kamalian sa
pagsasalita sa wikang Inggles/Filipino ng mga artistang Pinoy sa kanyang kolum
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na “Boob-tube Booboos”. Sakop ang mga nilathala niya sa loob ng limang taon,
daang-daang salaysay at tugon sa mga katanungan sa mga artistang Pinoy sa
iba’t ibang palabas sa telebisyon ang sinuri batay sa mga kamaliang linggwistika
sa wikang Inggles o Filipino, na nagpapatunay sa pagtatalo ng kaalaman sa
kognitibong proseso (linguistic interference in cognitive processing). Ang mga
uri ng kamalian ay pinagpangkat-pangkat ayon sa di wastong paggamit ng mga
idiyomatikong ekspresyon sa Inggles at Filipino, kamalian sa pagbigkas, sablay o
di tumpak na pagsagot sa mga tanong sa Filipino man o Inggles, at maling
pandinig o tugon ng mga artista. Ang datos ay ginamitan ng kwalitatibong
programang INVIVO ng tatlong tagasuri na malayang nag-analisa sa mga
salaysay at tugon ng mga artista. Ang mga resulta ay pinaliwanag batay sa mga
personal at panlipunang pagpapahalaga na nagdudulot ng pagtatalo sa paggamit
ng wikang Filipino at Inggles (linguistic interference).
Pangunahing Konsepto: Paggamit ng Inggles at Filipino; Bilingwalismo; Codeswitching
Ang Pagwawasto sa Pagkatuto ng Ingles sa Silid-Aralan sa Pananaw ng
mga Estudyante sa Kolehiyo
Maria Eloisa Caguiat-Reyes
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
mariaeloisa.reyes@letran.edu.ph
Ang pagwawasto sa pagkakamali ng estudyante ay isang malaking
responsibilidad ng isang guro na nagtuturo ng pangalawang wika tulad ng
Ingles. Ang karaniwang pagkakamali ay sa erya ng ponolohiya, semantiks o
gramar at leksikon. Ang pagwawasto sa mag-aaral pagkatapos ng isang
pagkakamali ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang guro na makapagbigay ng
pagwawasto sa iba’t ibang paraan. Sina Lyster at Ranta (1997) ay nakatukoy ng
iba’t ibang uri ng pagwawasto gaya ng rekast, eksplisit na pagtatama, elisitasyon,
paglilinaw, pahiwatig at pag-uulit . Kay Schmidt (in Spada, et al, 2001), ang
pagwawasto ay napatunayan na mahalaga at kapaki-pakinabang sa pagkatutong
komunikatibo na nagdudulot ng pagbibigay at pagbubuo ng kahulugan sa
paggamit ng salita sa pagbibigay ng mensaheng pasalita at pasulat. Sa pananaw
ng guro, may mga natukoy na tamang paraan sa pagwaswasto ngunit para sa
mga mag-aaral, ang paraang mas nais nila ay di pa tukoy. Isang survey ang
naganap sa 80 mag-aaral sa kolehiyo na kabilang sa tatlong (3) klase ng summer
2016 sa Colegio de San Juan de Letran. Labing-limang (15) sitwasyon na
nahahati sa tatlong (3) erya ng pagkakamali na may limang (5) paraan ng
pagwawasto ang ilalahad.. Ayon sa resulta, ang pagpili ng pinaka nais na paraan
ng pagwawasto ay nag-iiba ayon sa uri ng pagkakamali, Ngunit sa kabuan, nais
ng mga estudyante na maiwasto sa paraan na direkta at eksplisit.
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Tagalog-English Code Switching at Mixing: Ang Pagdalumat sa Pagaangkop at Pag-unawa
Jay B. Fallan
Mindoro State College of Agriculture and Technology
jay_fallan_14@yahoo.com
Hindi lingid sa kaalaman ng bawat tagapagturo sa akademya ang malaking
kinalaman ng wikang panturo sa iba’t ibang disiplina bilang isang mahalagang
impluwensya sa pag-uugnay ng mga kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral.
Ang wika ang siyang daluyan ng mga impormasyon at nagiging lunsaran upang
magkaunawaan ang mga sangkot sa proseso ng akademikong pagkatuto. Ngunit
isang malaking balakid para sa bawat mag-aaral at mismong tagapagturo kung
ang wikang magiging lundayan ng disiplinang kanilang pinaghuhusay ay tila
isang kadenang sira o hadlang sa pagkakaunawaan. Hindi lamang ang
disiplinang kanilang tinatalakay ang magiging hadlang kundi kasama na rin dito
ang wikang kanilang ginagamit. Ayon kay Bernales (2012), ang tunguhin ng
multigguwalismo sa akademya ay palakasin sa simula ng pag-aaral ang unang
wika upang magkaroon ng matibay na pundasyon sa paggamit ng wika upang
magkaroon ng matibay na pundasyon sa paggamit ng wikang pambansa
(Filipino) at ng iba pang wika tulad ng Ingles. Sa usapin ng Ingles, malinaw na
nagiging katunggali ng Filipino sa preperensyang gamitin sa loob ng HEI.
Nakalilikha ng mga phenomena sa proseso ng komunikasyon. Nagaganap ang
code switching at mixing. Kung hindi maipahayag sa direktang Filipino ay
idinadaan na lamang sa pagpalit tungong Ingles (switching). Sa ilang
pagkakataon naman, sa kakulangan ng kaalamang semantika/
pagpapakahulugan, isinasangkap ang haluang mga terminong Filipino at Ingles
(mixing) (Sioson, 2014).
Ang papel na ito ay naglalayong matukoy ang bahagdan/ percentage ng
paggamit ng iba’t ibang uri ng palit-koda (code switching) sa mga piling usapan
(selected conversation) sa speaking pattern ng tagapagturo at mag-aaral batay sa:
a. Inter-sentential (sa loob ng pangungusap) b. Intra-sentential (sa pagitan ng
pangungusap) c. Emblematic switching (tag) at maiugnay ang mga nakalap na
datos sa pag-aanalisa sa kinalabasan ng evalwasyon sa mga piling disiplina bilang
isang factor sa akademikong pagkatuto.
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Sesyon 2C
PANEL DISCUSSION: PAGTUTURO NG SIKOLOHIYA AT ANG
SIKOLOHIYANG LGBT
Handog ng LGBT Psychology Special Interest Group at ng Teaching
Psychology Special Interest Group ng Psychological Association of the
Philippines
Vernon E. Reyes
Assumption College Makati & PAP-Teaching Psychology SIG
vernonereyes@yahoo.com
Pierce S. Docena
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College
piercecology@gmail.com
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Iloilo
mmuyargas@up.edu.ph
Mariflor J. Gatchalian
Far Eastern University
yenggatchalian@gmail.com
Zyra M. Evangelista
Pamantasang De La Salle
zyra.evangelista@dlsu.edu.ph
Papaano binibigyang-buhay ang malaya at mapagpalayang sikolohiya sa larangan
ng pagtuturo at sa loob ng silid-aralan? Itatampok sa diskusyon ang mga
tagumpay, hamon, at repleksyon ng mga propesor ng sikolohiya sa kanilang
pagtuturo tungkol sa buhay at karanasan ng mga Pilipinong LGBT (lesbiyana,
gay, bakla, bisekswal, tomboy, at trans). Ilalatag ang dalawang posibleng lapit sa
“pagsasa-LGBT” ng kurikulum: (1) ang integrasyon ng mga paksang LGBT sa
mga kasalukuyang kurso ng sikolohiya, at (2) ang paglikha ng isang natatanging
kurso sa sikolohiyang LGBT. Ibabahagi ang iba’t ibang paraan ng pag-ugnay ng
pagiging LGBT sa sikolohiya labas sa historikal na pagtalakay nito bilang sakit at
sikopatolohiya. Mapakikinggan din ang kwento sa likod ng pagbuo at
pamamalakad ng isang natatanging kurso na pinamagatang LGBT Psychology
sa UP Tacloban at UP Iloilo. Susundan ito ng isang malayang talakayan tungkol
sa mga problema at potensyal ng pagsasa-LGBT ng pagtuturo ng sikolohiya sa
Pilipinas.
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Sesyon 2D
SYMPOSIUM: PANANALIKSIK SA SIKOLOHIYANG
PAMPULITIKA
Pagpanig sa Panlipunang mga Isyu: Ang Papel ng Personalidad,
Moralidad, at Pagkarelihiyoso
Danielle P. Ochoa, Diwa Malaya A. Quiñones at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
dpochoa@up.edu.ph
Matimbang ang mga pampublikong pananaw sa pagtutulak sa mga batas, lalo na
kapag may kinalaman sa mga mainit na isyu sa lipunan. Kasali na rito ang mga
isyu na may pagtutunggali sa pagitan ng Simbahan at ng Estado: abortion,
divorce, same-sex marriage, at RH Law. Parehong ang mga sumusuporta at mga
lumalaban dito ay gumagmit ng diskurso ng moralidad sa kanilang mga
pagtatalo, habang ang iba ay sinasabing dala ang mga pananaw nila ng kanilang
mga katangian. Batay sa mga sari-saring salik na ito, sinuri namin ang papel ng
personalidad, moral foundations, pagkarelihiyoso, at saloobin tungkol sa
pagkakahiwalay ng Simbahan at Estado upang maunawaan ang mga saloobin
ukol sa mga nasabing isyu. Batay sa regression analysis ng aming sarbey, may
negatibong relasyon ang pagkarelihiyoso at ang pagpapahalaga sa moral
foundation ng kadalisayan sa pagpanig nila sa mga nasabing isyu. Ngunit sa
ilang mga pagkakataon, nabawasan ang papel ng mga salik na ito nang binigyang
pansin ang saloobin tungkol sa pagkakahiwalay ng Simbahan at Estado. Hindi
masyadong naging matimbang ang mga katangian, lalo na kapag isinama ang
ibang mga salik sa pagsusuri. Tatalakayin din sa presentasyon ang pagkakaiba ng
relasyon ng mga salik sa bawat isyu.
Sino Ba’ng Tibak? Mga Katangian ng Personalidad at Pundasyon ng
Moralidad Bilang mga Prediktor ng Pulitikal na Aktibismo
Diwa Malaya A. Quiñones, Danielle P. Ochoa at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
daquinones@up.edu.ph
Nagkakaiba ang mga tao sa antas ng kanilang pagiging aktibo sa pulitika. Sa
literatura ng sikolohiya at agham pampulitika, sinasabing mas kakaunti ang
nagsasabing aktibo sila sa pulitikal na aspeto ng kanilang buhay kumpara sa
marami. Ganito rin ang nakumpirma sa pananaliksik na ito na nilahukan ng mga
mag-aaral sa kolehiyo. Dagdag pa dito, nilayon din ng pag-aaral na alamin kung
ang katangian ng personalidad, pundasyon ng moralidad, social dominance
orientation, at pagkarelihiyoso ay nakaaapekto sa antas ng pulitikal na
aktibismo. Ang pagtatasa ng mga salik na ito ay nakabase sa ipotesis na ang mga
mas proksimal na salik ang mas malaki ang kuntribusyon sa antas ng aktibismo.
Ang ipotesis na ito ay nasuportahan ng kinasapitan ng pag-aaral. At kung
susuriin ang kontribusyon ng mga salik, tanging ang katangian ng ekstrabersyon
at ang pagkakapantay-pantay bilang pundasyon ng moralidad ang may
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makabuluhang kontribusyon sa pagbabago ng antas ng aktibismo sa mga
kalahok ng pag-aaral.
Bakit Kita Iboboto? Personalidad, Attitude at Moralidad bilang
Predictor ng Pagpili ng Kandidato sa Pagka-Presidente
Christie P. Sio, Diwa Malaya A. Quiñones at Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
siochristie@gmail.com
Maraming mga pag-aaral sa pagboto tuwing elekyson ang nakatutok sa
tradisyunal na mga salik tulad ng pulitikal na ideyolohiya, pagiging kasapi ng
pulitikal na partido, mga pananaw sa mga kandidato, pangangampanya, at iba
pang mga kasapian sa mga grupo sa lipunan. Kaiba ang aming pananaliksik
dahil ang nilalayon namin ay alamin ang impluwensiya ng katangian ng
personalidad, mga pundasyon ng moralidad, social dominance orientation, at
mga atityud sa mga isyung panlipunan na pinanghahawakan ng mga botante sa
kung sino ang iboboto nila sa pampanguluhang elesyon sa bansa. Gamit ang
logistic regression analysis, at kuntrolado ang antas ng kunserbatismo,
lumalabas na naka-angkla ang balak ng mga kalahok na iboto sa pagkapangulo
sa kanilang nagkakaibang mga pundasyon ng moralidad, katangian ng
personalidad, at pananaw sa mga isyu sa lipunan.
Sesyon 2E
SIKOLOHIYA NG MGA KABATAAN
Pagpapakabanal ng Panahon ng Kabataan: Isang Kwalitatibong
Pagsusuri ng Thriving sa mga Kabataang may Relihiyosong Spark
Jet U. Buenconsejo
Colegio de San Juan de Letran-Instramuros at Ateneo de Manila University
jet.uy.buenconsejo@gmail.com
Iniuugnay ng mga teoryang debelopmental ang pagiging relihiyoso at ispiritwal
sa positibong paglaki ng mga kabataan (“Positive Youth Development” o
“PYD”), partikular na sa thriving. Ang thriving ay tumutukoy sa pagkilala sa
pinakamalalim na interes o hilig sa buhay (na tinatawag na “spark”) at
pagkakaroon ng mapagkalingang kapaligiran na sumusuporta, lumilinang, at
humihimok sa spark na ito. Dahil na rin sa pangangailangang maunawaan ang
konsepto at anyo ng thriving sa iba’t-ibang konteksto ng relihiyon at
ispiritwalidad sa iba’t-ibang kultura, lahi, at tradisyon, sinikap alamin at suriin ng
pag-aaral na ito ang mga karanasang transendensiyal ng mga kabataang Pilipino.
Gamit ang mga pamamaraan at estratehiya ng Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA), kumapanayam ang mananaliksik ng labing-isang (11) binatang
Pilipinong Romano Katoliko, edad labing-lima (15) hanggang dalawampu (20),
na mayroong relihiyosong spark at aktibong miyembro ng grupong
sumusuporta sa kanilang spark. Limang pangunahing tema ang makikita sa
resulta: (a) pagkakaunawa sa kahulugan at katangian ng spark; (b) pamilya at
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grupo bilang tagapagkaloob ng gabay at suporta; (c) relihiyosong spark bilang
pinagmumulan ng positibong damdamin; (d) relihiyosong spark bilang
pinagmumulan ng negatibong damdamin; at (e) mga kompromiso at pagbabago
sa kabila ng pananatili ng spark. Natagpuan ang transendensiya kasama ang
walang pasubaling pagtanggap at pagpapahalaga mula sa pamilya bilang
pinakamahahalang sangkap sa pagtataguyod ng thriving sa mga kabataang
kalahok. Kabilang sa mga tinalakay ang teoretikal at praktikal na implikasyon sa
pagsulong ng positibong paglaki ng mga kabataan (“PYD”).
Mahahalagang salita: Relihiyon at Ispiritwalidad, Sikolohiya ng Relihiyon at
Ispiritwalidad, Positive Youth Development, Thriving
Pagsiyasat sa Kaalaman sa Pagbabago ng Klima, Pagmamalasakit, at
Pagpapangasiwa sa Likas na Kapaligiran ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
Peter R. Go-Monilla at Michael De Guzman
University of the East-Caloocan
retep91871@yahoo.com
Pangunahaing layunin ng pag-aaral na ito na siyasatin ang relasyon ng kaalaman
sa pagbabago ng klima, pagmamalasakit, at pagpapangasiwa sa likas na
kapaligiran ng mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa anim (6) na pampubliko at
pribadong unibersidad sa Camanava area. Gamit ang purposive sampling, ang
datos ay nakalap mula sa 749 na kalahok (lalaki = 303, babae = 446) na may
edad na 19 hanggang 21. Sa pamamagitan ng pagsusuring korelasyonal,
ipinahayag ng resulta na walang kaugnayan (no significant relationship) ang
kaalaman sa pagbabago ng klima sa pagmamalasakit at pagpapangasiwa sa
kapaligiran ng mga kalahok. Gayunpaman, napag-alaman na may relasyon ang
pagmamalasakit sa pagpapangasiwa sa kapaligiran. Base sa resulta,
iminumungkahi ang pagbuo at pagsasagawa ng mga programang pangedukasyon upang maprotektahan ang likas na kapaligiran ng bansa at ang tao
mula sa banta ng pagbabago ng klima. Tatalakayin ang kahalagaan ng sapat na
kaalaman ukol sa pagbabago ng klima. Bibigyang pansin din ang implikasyon
nito sa mas mapagmalasakit at mabuting pagpapangasiwa ng mga kabataan sa
likas na kapaligiran.
Sikolohiya ng Pagiging Lider-Mag-aaral: Pagtanggi o Pagtanggap sa
Responsibilidad bilang Lider-Mag-aaral
Elgin S. Paguirigan at Venus A. Vitales
Wesleyan University-Philippines
elginpaguirigan20@yahoo.com
Sa malawakang pagtingin, ang pulitika o eleksiyon sa Pilipinas ay matagal ng
pinangungunahan ng mga tinatawag na “Trapo” o traditional politicians na
kadalasan ay ang mga nasa oligarchic elite ng bansa (Quimpo, 2005). Bilang
patunay, kung susuriin natin ang mga kumakandidato, umupo at humahawak ng
pinaka-mataas na posisyon sa ating bansa ay halos nauulit lang ang kanilang mga
apelyido. Hindi nawawala ang mga apelyidong Laurel, Roxas, Macapagal,
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Aquino at Marcos. Patunay ito na ang mga Pilipino ay may malaking interes sa
pulitika o pamumuno, idadgdag pa ang realidad na madaming kumakandidato
sa isang posisyon.
Subalit sa kabila ng obserbasyong ito ay napansin ng mga mananaliksik na
taliwas ang sitwasyon pagdating sa hilig o kagustuhan ng mga mag-aaral na
pasukin ang pulitika o pamumuno sa kanilang pamantasan. Ito ang dahilan
kung bakit ninanis ng mga mananaliksik na isagawa ang pananaliksik na ito. Sa
nakalipas na huling limang-taon sa pamantasang pinaglilingkuran ng mga
mananasiksik ay halos wala ng interes ang mga estudyante na kumandidato
bilang lider ng kanilang kapwa mag-aaral.
Gamit ang sarbey at pakikipanayam sa mga napiling mga kalahok, inalam ng
mga mananaliksik kung ano ang mga dahilan ng mga mag-aaral sa pagtanggi o
pagtanggap sa responsibilidad upang maging isang lider-mag-aaral. Gayundin
kung ano ang mga programa na gustong ipatupad o baguhin sakaling sila ay
mauupong mga lider ng kanilang mga kapwa mag-aral.

Sesyon 2F
SIKOLOHIYA AT EDUKASYON

Academic Motivation at Self Control bilang mga Prediktor ng Academic
Integrity
Ann Christine V. Braga, Krizzia Camille D. Fontecilla at Pia Marie Therese P.
Papa
Pamantasang De La Salle Araneta
annchristine.braga@yahoo.com

Ang pag-aaral na ito ay naglalayung malaman kung nakakaapekto ang selfcontrol at academic motivation ng mga mag-aaral sa kanilang academic
integrity. Ang academic integrity ay ang lahat ng gawang nagpapakita at
nagpapatibay ng kagandahang asal at pag-uugali sa lahat ng aspeto na may ugnay
sa pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay nakakuha ng kabuuang 274 na kalahok
na nanggaling sa iba’t-ibang pamantasan at dalubhasaan mula sa Pambansang
Punong Rehiyon na may edad mula 16 hanggang 42. Ang Academic Integrity
Scale, Brief Self-Control Scale at Academic Motivation Scale (AMS-C 28) ang
mga ginamit na instrumento upang masukat ang academic integrity, self-control,
at academic motivation ng mga kalahok. Ang mga nakalap na datos mula sa
mga instrumento ay isinalang sa t-test, f-test, Pearson Correlation at Multiple
Linear Regression. Napag-alaman na ang kasarian (t=.000), kurso (f=.017), at
GPA (f=.011) ng mga kalahok ay nagdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba sa
academic integrity. Ang academic motivation (r= -237**; p=.000) at self-control
(r=-.439**; p=.000) ay may negatibong relasyon, ngunit tanging self-control
(β=-.418; p=.000) at amotivation (β=.214; p=.001) lamang ang nakapagbigay ng
prediksyon ng academic integrity.
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Kaugnayan ng Kasarian, Akademikong Pagganap at “Self Esteem” sa
“Perceived Stress” ng mga Mag-aaral sa Mataas na Paaralan
Rosario T. Chu, Sirc Lemmor L. Pagaran, Unica Felicci Faustina at Marie G.
Condag
Pamantasang De La Salle Araneta
rosechu2004@gmail.com
Itinuon ng mga mananaliksik ang kanilang pag aaral sa paghahanap ng
kaugnayan ng perceived stress at self esteem sa Academic Achievement o
Akademikong Pagganap ng 154 na mag aaral sa ikatlo at ika-apat na taon ng
Caloocan City Science High School. Ang mga lumahok na mag-aaral ay nakalap
gamit ang convenience sampling at may kabuuang grado na hindi bababa o
tataas sa 85-97% mula sa nakaraang taon. Ginamit ang Rosenberg’s Self Esteem
Scale (1965) at Perceived Stress Scale (Cohen, 1994) upang makalap ang datos.
Sa pamamagitan ng Pearson-r Correlation at bivariate analysis, napag-alamang
ang kasarian (gender) ay may negatibong kaugnayan sa self-esteem. Ang
perceived stress naman ay may kaugnayan sa akademikong pag-ganap.
Gayundin ang self-esteem, na may bahagyang negatibong kaugnayan sa
perceived stress.
Keywords: Self Esteem, Perceived stress, Akadamikong Pagganap (Academic
Achievement)
Paunang Pag-aaral sa Kaalaman at Saloobin Ukol sa Autismo ng mga
Miyembro ng Pamantasang Pangguro
Zhanina U. Custodio at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
custodio.zu@pnu.edu.ph
Ito ay isang mapaglarawang pagkakasiyasat sa kaalaman sa at saloobin patungo
sa autismo ng mga mag-aaral at empleyado ng isang institusyong para
edukasyong pangguro. Isang tatlong-bahagi palatanungan at isang gabay para sa
focus group discussion ay ginamit upang masuri ang kamalayan sa autismo ng
mga katugon. Limampung porsiyento ng mga lumahok sa pag-aaral ay
tinatanggap na sila ay may maliit lamang na kaalaman sa autismo sa kabila ng
ang malaking bahagi ng populasyon ay binubuo ng mga taong naabot ang (37%)
at nakatapos ng (41%) kolehiyo. Ang pangunahing mapagkukunan nila ng
impormasyon ay paaralan at iba pang mga akademikong mga aktibidad (41%).
Pitumpu't dalawang porsiyento ay iniulat na sila ay hindi kailanman nagkaroon
ng isang direktang pakikisalamuha sa mga tao na may autismo. Sa pagsusuri ng
mga sagot sa mga tanong sa survey ng kaalaman sa autismo ng mga kalahok sa
pag-aaral, napatunayan na ang kanilang pang-unawa sa nasabing kondisyon ay
limitado pa rin, at mayroon pa ring umiiral na maling paniniwala ukol dito. Ang
focus group discussion na isinagawa ay nagsiwalat ng saloobin ng mga katugon
sa mga taong may autismo at sa kundisyon sa pangkalahatan, kung saan
karamihan sa mga kalahok nauunawaan at nakikiisa sa mga taong mayroon
ganitong kundisyon, habang ang iilan ay nagpahayag takot at kakulangan sa
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ginhawa sa pakikipag-ugnay sa mga tao na may autismo. Ang saloobin ng mga
respondents patungo autism ay isang resulta ng limitadong impormasyon sa
partikular na kondisyon. Iminumungkahi ng pag-aaral na ito ang isang
programang interbensyon at isang pinaigting na kampanya patungo sa mas
malawak na kamalayan sa autism spectrum disorder upang mapabuti ang
pagkabatid sa kondisyon na ito.
Paggagantsilyo: Paraan ng Pamamahala sa Pampublikong Paaralan Base
sa Konteksto ng Social Cohesion ng mga Guro
Maria Laarni Carla C. Paranis
Department of Education-Schools Division of Meycauayan City
marialaarnicarla.paranis@deped.gov.ph
Sinuri sa pag-aaral na ito ang konsepto ng social cohesion ng mga
pampublikong guro sa loob ng isang perspektibong kultural. Gamit ang mga
katutubong pamamaraan, tumuklas ng mga konsepto at teorya sa loob ng
kalinangan ng mga inaral na kalahok na makapagbigay linaw at lalim sa mga
kaalamang natuklasan. Natukoy na malaking bahagi sa pagdanas ng social
cohesion ay nahuhugis at naapektuhan nga ng lipunan at kulturang
pinanggagalingan.
Mula sa mga datos na nakalap ay bumuo ng katutubong teorya ng pamamahala
sa paaralan na nakaayon sa kulturang Pilipino. Ang katutubong teorya o modelo
ng pamamahala sa pampublikong paaralan na nabuo mula sa konteksto ng
social cohesion ng mga pampublikong guro ay ang Paggagantsilyo. Nakapaloob
sa modelong ito ang 5Ps (Pagdudugtong-dugtong/ Pagtatagni-tagni, Paglalapit,
Pleksibol, Pagkamalikhain, Pagpapasensya).
Gayunpaman, nag-iiwan din ang kasalukuyang pag-aaral ng ilan pang direksyong
pwedeng patunguhan ng mga susunod pang pananaliksik sa paksang ito.
Iminumungkahi ring magsagawa ng pag-aaral sa kahulugan ng social cohesion
ng mga Punung -guro sa pampublikong paaralan. Iminumungkahi ring bumuo
ng instrumentong naka angkla sa kamalayang Pilipino na susukat sa kahulugan
ng social cohesion ng mga Pinoy. At huli, gamitin ang modelong Paggagantsilyo
bilang katutubong pamamaraan ng pamamahala sa pamublikong paaralan upang
paunlarin ang social cohesion sa hanay ng mga pampublikong guro.
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Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
Sesyon 3A
SYMPOSIUM: MGA PAGSISIYASAT SA KONSEPTO NG KAPWA
AT PAKIKIPAGKAPWA
Kapwa: Isang Pang-Kaugnayang Konsepto sa Sikolohiyang Pilipino
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco at Paul Danielle P. Labor
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
cconaco@kssp.upd.edu.ph; pdplabor@gmail.com
Ang teorya ng Kapwa ay unang iminungkahi ni Enriquez (1978) bilang isang
pangkabuoang konsepto para sa pag-unawa ng kilos at kaugaliang Pilipino.
Gayunpaman, ang konseptong ito ay nahaharap sa iilang kritisismong may
kinalaman sa kanyang kalabuan at kakulangan ng kaliwanagan (Sta. Maria, 1996;
Church & Katigbak, 2002). Ang mga pag-aaral sa konsepto ng kapwa ay bilang
lamang at gumagamit pa ng iba’t ibang lapit at pokus (e.g. Yacat, 2015;
Gastardo-Conaco & Ortega, 2011; Clemente et al., 2008). Ang pananaliksik na
ibinabahagi dito ay may hangaring makadagdag pa sa pangsiyentipikong
diskurso ukol dito. Ang unang bahagi ng pag-aaral ay isang online survey na
may 618 kalahok na tumugon sa isang simpleng tanong: “Para sa akin ang
Kapwa ay __.” Ang mga tugon ay isinailalim sa "content analysis" at lumabas
na may apat na nangingibabaw na tema - ang pagbigay ng positibong katangian
sa iba, ang pagkakaroon ng interaksyon, pagkakaroon ng kaugnayan, at
pagkakalakip (inclusivity). Sa pangalawang bahagi ng pag-aaral, ang isang iskala
ng kapwa na binuo gamit ang mga datos sa unang bahagi ay ibinigay sa 193
estudyante sa kolehiyo. Isinama rin sa palatanungan ang mga iskala ng selfconstrual (Singelis, 1994) at closeness (Aron, Aron & Smollan, 1992) bilang
pagpapatibay (validate) ng iskala ng Kapwa. Ang resulta ng pag-aaral nagpapakita
ng kahusayan (reliability) ng mga subscales ng iskala ng Kapwa (Cronbach’s α =
.85 to .89) at sa buong iskala (Cronbach’s α = .94). Ang mga makahulugang
korelasyon sa closeness at interdependent self-construal ay nagpapakita rin ng
panimulang convergent validity.
Pakikipagkapwa bilang Kultural na Pagpapahalaga: Pagbuo at
Pagdebelop ng Isang Sikolohikal na Panukat
Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
jayacat@gmail.com
Ang ulat na ito ay bahagi ng isang programang pananaliksik upang kilatisin ang
kalikasan ng Pakikipagkapwa bilang isang kultural na pagpapahalaga. Sa
naunang pagsisiyasat (Yacat, 2015), batay sa kwalitatibong pagsusuri ng mga
pagpapakahulugan ng Pakikipagkapwa, napag-alaman na may apat na
motibasyon sa likod ng Pakikipagkapwa: ang pagpapanatili ng maayos na
pakikitungo sa iba (smooth interpersonal relationship); pagpapatingkad ng pagiging
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kasapi sa grupo o kulektibo (collectivism); ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay
(egalitarianism); at ang pagiging bukas sa kabila ng pagkakaiba-iba (openness to
diversity). Bumuo ng kabuuang 17 aytem batay sa apat na dimensiyong ito na
pinasagutan sa 169 na mga indibidwal mula sa iba’t ibang panig ng Kalakhang
Maynila. Kasabay ding sinuri ang kaugnayan ng Pakikipagkapwa sa mga katulad
na pagpapahalaga mula sa Portrait of Values Questionnaire (PVQ5X; Schwartz
atbp., 2012). Ang kabuuang iskala (17 aytem) ay may mahusay na katapatan
(Cronbach’s α = .94). Gamit ang Principal Components Analysis, napagalaman na mas makabuluhan ang dalawang dimensiyon, imbes na apat, para sa
Pakikipagkapwa: Maayos na Pakikitungo (5 aytem; Cronbach’s α = .79) at
Pagkakapantay-pantay (4 aytem; Cronbach’s α = .81). Ang binagong iskala ay
may mahusay na katapatan (9 aytem; Cronbach’s α = .89). May makabuluhang
uganayan rin ang Pakikipagkapwa sa panukat ng mga Self-Transcendence
Values na nagpapahayag ng katatagan (convergent validity) ng nabuong panukat
ng Pakikipagkapwa.
Ang Factor k: Kwantitatibong Tugon sa Hamon ng Teorya ni Enriquez
Angelica Claire H. Arellano, Christine F. Hizon, Kyla Marie SSK. Ong,
Fabienne Renee V. Panelo at Adrianne John R. Galang
Pamantasang De La Salle
Matagal nang gumagabay sa iba’t-ibang pananaliksik sa sikolohiyang Pilipino
ang konseptong kapwa na nilinang ni Virgilio Enriquez. Ganoon pa man, hindi
pa lubusang na iimbestigahan sa isang kwantitatibong paraan ang istruktura ng
kapwa. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong simulan ang pag-tuklas sa factor
structure ng mga pagpapahalaga na tinutukoy sa teorya ng kapwa ni Enriquez
para na din masubukan kung maaaring ang pagdalumat ng kapwa ay bilang
isang latent construct na nagiging lantad sa pamamagitan ng mga pag-hahalaga.
Gamit ang mga self-report na instrument, nakakuha ng datos mula sa 374 na
kalahok (235 ay babae; mean na edad ay 23.3). Isinagawa ang ilang confirmatory
factor analysis at lumalabas na ang dalawang pinaka-mahusay na modelo ay ang
istruktura kung saan (a) may dalawang first-order factors na kahawig ang dalawang
lupon ng surface values ni Enriquez, o sa halip (b) ang dalawang first-order factors ay
siya ding nakapaloob sa isang second-order factor, na tinatawag naming “factor k”.
Isang maaaring pagdalumat sa factor k ay bilang kwantitatibong anyo ng latent
factor na kapwa, bagamat hindi sapul ang “pakikibaka” sa modelo na lumabas.
Tinalakay kung ano mga susunod na hakbang para lalo pang mapalalim ang
pag-aaral ng kapwa at ng istruktura ng pagpapahalaga sa Pilipinas.

80

Sesyon 3B
KULTURA AT SIKOLOHIYA
Ang Sikolohiya ng Sining ni Mideo Cruz: Mapaniil o Mapagpalaya
Danim R. Majerano
Kapitolyo Senior High School
danimmajerano@gmail.com
Binuksan sa publiko ang pasundayag na pinagamatang Kulô noong Hunyo 17,
2011 sa Cultural Center of the Philippines bilang bahagi sa pagdiriwang ng ika150 na kaarawan ng itinuturing na pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal.
Nagtanghal ito ng iba’t ibang anyo at nilalaman bilang tugon sa kung papaano
ang kasalukuyang alagad ng sining ay binigyang paghuhulagway ang buhay at
mga ideya ni Rizal sa kontemporanyong lipunan at panahon. Sa hindi
inaasahang pangyayari, naging kontrobersiyal ito partikular Politeismo ni Mideo
Cruz. Dahil na rin sa paglikha nito nang magkakasalungat na
persepsiyon/resepsiyon mula sa manonood ng sining at mga institusyong
panlipunan/pansining. Kaya’t naitayo nito ang isang malawak na lunduyan o
para bigyang kaisipan at kaalaman ang definisyon at halaga ng sining.
Sa papel na ito ay muling-babasahin at uunawain upang mabawi at/o
maisakonteksto ang mensahe ng pasundayag at partikular mismo ang likhangsining ni Cruz. Sa tulong at gabay ng semiyotikong lapit, boses at/o testimonya
ng artista at mga kritikal na sanaysay ay mahuhubog at maitatayo ang
mapagpalayang kaisipan ukol sa Sining Pilipinom at sa gabay at dulog ng
Sikolohiyang Pilipino bilang Sikolohiyang Mapagpalaya. Bagama’t luma na raw
ang paksang ito, malaki pa rin ang potensiya at potensiyal upang makapagambag sa diskurso at pagpayabong ng korpus sa disiplina ng Sining at
Sikolohiyang Pilipino. At sa kasalukuyang usapin, sa kung papaano bibigyang
kapangyarihan ang sining para lumaya ang ating isipan sa harap ng malawak na
kontradiksyon.
Tatak Pinoy, Lasang Pinoy: Ang Ugnayan ng Pagkaing Pilipino at
Pagkataong Pilipino
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
adcapulong@up.edu.ph
Layunin ng pag-aaral na alamin kung ano ang mga katangian o tatak ng
pagkaing Pilipino at paano ito sumasalamin sa pagkataong Pilipino. Ang 113
kalahok, edad 17-70 anyos, ay sumagot ng palatanungan o online survey.
Nagsagawa rin ng isang maikling panayam sa isang eksperto sa pagkain at
kultura bilang karagdagang impormasyon. Ang mga datos ay sinuri gamit ang
content analysis. Makikita sa mga resulta na ang tatak na pagkaing Pilipino ay
umiikot sa siyam na kategorya: lasa, sangkap na gamit, katambal o kapares,
texture, kaugalian, pagkakaluto, ibang pandama, epekto sa tao, at iba pa. Ayon
sa mga kategoryang lumabas sa pananaliksik, ang matingkad na tatak ng
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pagkaing Pilipino ay ang mga sumusunod: malasa at makulay na may
pinaghalong asim, alat, tamis at anghang; karaniwang masabaw o masarsa;
madalas ipares/iterno sa kanin at sawsawan; ginagamitan ng kaunti at simpleng
sangkap at iba't-ibang pampalasa tulad ng asin, toyo suka, patis, at gata;
karaniwang niluluto ng simple tulad ng ihaw, pasingaw o gisado; kilala o
paborito ng marami; at nakasanayan nang lutuin/ihain/kainin. Karamihan sa
mga kalahok ay nagsabing adobo ang itinuturing nilang pambansang pagkain.
Ngunit karamihan din sa kalahok ang nagpahayag na hindi kailangang
magkaroon ng opisyal na pagkaing Pilipino dahil sa rami ng pagpipiliang
pagkain na nagmumula sa iba't-ibang mga rehiyon ng bansa. Tinalakay din ang
kaugnayan ng pagkain sa pagkataong Pilipino, ilang konsepto ng Sikolohiyang
Pilipino (pakikipagkapwa; pagpapahalagang Pilipino tulad ng kagandahang loob,
utang na loob, pakikiasama, lambing, at tampo; loob at pantayong pananaw)
pati na ang sinaunang kasulatang baybayin.
Ang mga Hiyas ni Indra at ang Ugnayan ng mga Filipino
Edwin T. Decenteceo
Retirado
paminaw@gmail.com
Noahlyn Maranan
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños at University of New South Wales
Anna Muriel T. Mangaran
Human Dynamic Philippines Consultancy, Inc.
Mary Grace Raymundo
Government Service Insurance System
Charla Rochella Santiago-Saamong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Mula sa Rig-Veda, ang mahigit 3500-taon na aklat sa wikang Sanskrit, ay ang
kwento ng mga hiyas ni Indra: napakaraming mga hiyas na nakasabit sa mga
pising binabagtas ang buong kisame ng kaniyang palasyo. Sa bawat hiyas
nakikita ang repleksyon ng ibang mga hiyas na nakapalibot rito pati ang
repleksyon ng iba pang mga hiyas na makikita sa mga ito. Iminumungkahi ng
mga may-akda na tayong Pilipino ay tulad ng mga hiyas ni Indra: tayo ay
magkakaugnay. Ayon sa kanila: Lahat tayo ay mga hiyas. Lahat tayo ay bukod-tangi.
Simula’t sapul, magkakaugnay tayo sa isa’t isa at sa lahat. Nakikita ko ang sarili ko sa
iyo. Nakikita ko ang sarili ko sa iba. At makikita mo rin ang sarili mo sa akin at sa iba.
Anumang nararamdaman ng isang tao, nararamdaman ko rin (natin) ito. At anumang
nangyayari sa isang tao, araramdaman ko rin (natin) ito. Ang pagkakaugnay ay nakikita
sa: 1) pagpapalit ng panauhan ng panghalip tulad ng sinabi ng Ikalawang
Pangulo Maria Leonor Robredo sa isang panayam: “Ako kasi, Nanay at
Tatay ako ngayon, parang kahit ramdam mo na ito iyong obligasyon mo, iyong
tendency mo, i-protect iyong mga anak mo; 2) antas ng pagtutulungan sa komunidad
tulad ng sa Pintakasi sa Cotabato, sa Bayanihan sa Gitnang Luzon, at sa ub ubbo sa
Cordilleras o kapag may nangyayaring mga sakuna or disaster; 3) maraming
salitang Tagalog ng nagsisimula sa “ka-“: kaibigan, kapatid, kaaway, kalaguyo,
kaklase, atbp.; 4) ating mga ka-likas, ang mga hayop at halaman, bilang bahagi
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tayo ng kalikasan. Tulad ng mga hiyas ni Indra: Nakikita ko ang sarili ko sa iyo;
nakikita mo ang sarili mo sa akin. Nararamdaman natin ang isa’t isa. Bagama’t
bawat isa sa atin ay bukod-tangi, lahat tayo ay magkakaugnay. Ang ugnayang ito
sa mga taong ating nakakasalamuha ay naroroon o umiiral na kahit pa hindi tayo
magkakilala. Ang ugnayang ito ay nagiging gabay natin kung paano natin
pakikitunguhan ang ating kasama. Tila iba’t-ibang relasyon ang makikita pero
maaaring ang mga ito ay iba’t-ibang ekspresyon lamang ng iisang kaugnayan.
Baka may makikita pa tayo sa ugnayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng
kwento ng mga hiyas ni Indra.
Pagsasalamin ng Kapwa sa Midyum ng Haiku: Isang Interpretative
Phenomenological Analisis
Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
raclores@dlsud.edu.ph/raclores2014@gmail.com
Bagamat marami nang manunulat ang nagtangkang linawin ang pagbuo ng
identidad mula sa mga karanasan, ito ay hindi nagiging madaling gawain.
Umiigting ang hirap ng gawaing ito lalo na nga sa pagyabong ng mabilis na
pagpapalitan ng komunikasyon dala ng makabagong teknolohiya. Gamit ang
lente ng Interpretative Phenomenological Analisis, sinubukang salaminin ng
risert na ito ang pagbuo ng Kapwa at ang mga nakapalibot na konseptong
psychosocial. Ginamit ang 38 haiku na sinulat at ibinahagi sa Facebook mula
Marso 8 hanggang Oktubre 13, 2015. Tatlong temang superordinate ang
nabuo: (1) Ang kapwa sa pagiging nasa laylayan ng buhay subalit ang patuloy ng
pagpupumiglas upang lumaya; (2) Ang pagkakatahing karanasan ng ibang tao at
hindi ibang tao sa loob ng family struggles, gayon din sa pagkakadapa at
pagbangon sa buhay; (3) ang personal na karanasan ay karanasang sosyal din, na
masasalamin sa karanasan ng environmental disaster, digmaan ng interes at
sarisaring karanasan ng pang-aabuso.
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Sesyon 3C
PANEL DISCUSSION: TUNGO SA MALAYA AT
MAPAGPALAYANG KAMPUS: MGA INISYATIBANG
INSTITUSYONAL PARA SA MGA LGBT
Handog ng LGBT Psychology Special Interest Group ng Psychological
Association of the Philippines
Beatriz A. Torre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman & PAP-LGBT Psychology SIG
beatriz.torre@gmail.com
Hadji A. Balajadia
Ateneo de Davao University
habalajadia@addu.edu.ph
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Iloilo
mmuyargas@up.edu.ph
Joeven R. Castro
Far Eastern University
jcastro@feu.edu.ph
Malaki ang papel ng pakikipagkapwa-tao para isulong ang kapakanan ng mga
estudyante, guro, at kawaning LGBT (lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, tomboy,
at trans). Subalit bukod sa antas ng pakikitunguhang kapwa-sa-kapwa, kailangan
ng pagbabago sa mga kontekstong ginagalawan ng mga tao upang
masuportahan ang ganitong malayang kilos at kaisipan. Itatampok sa diskusyon
ang karanasan ng pagtaguyod ng pagbabagong institusyonal sa tatlong
pamantasan sa Maynila, Iloilo, at Davao. Ibabahagi ang kwento, hamon, at
repleksyon sa likod ng iba’t ibang inisyatiba tulad ng pagkakaroon ng palikurang
gender-neutral, unipormeng rumerespeto sa pagkakakilanlan ng mga
estudyanteng trans, at senyales na nagdiriwang ng kulturang LGBT tulad ng
bahagharing tawiran at istiker sa mga traysikel at dyip. Susundan ito ng isang
malayang talakayan tungkol sa mga isyung madalas harapin sa pagsusulong ng
karapatang pang-LGBT sa mga kampus at eskwelahan.
Sesyon 3D
SYMPOSIUM: PAGTUTURO NG KATUTUBONG KULTURANG
PILIPINO
Ayon sa UNESCO Permanent Forum on Indigenous Issues, ang karunungang
katutubo ay hindi napapasama sa kurikulum. Isa ito sa mga dahilan kung bakit
dahan-dahang nabubura ang kulturang katutubo. Paano nga ba mababawi at
mapapagyaman ang mga katutubong kulturang Pilipino? Ang panayam na ito ay
magbabahagi ng ilang mga ideya sa pamamagitan ng mga handang modyul na
maaring magamit ng mga guro ng mga kolehiyo at unibersidad.
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Ang “Pagtuturo ng Katutubong Kulturang Pilipino” ay isang obrang bunga ng
pagsasaliksik ng mga kawani ng Social Development Research Center (SDRC)
ng De La Salle University (DLSU) sa tulong ng United Board for Christian
Higher Education in Asia (UBCHEA) sa loob ng dalawang taon. Ilan sa mga
modyul na tatalakayin ay ang mga katutubong Pilipino, pilosopiyang katutubo,
kabanalan ng katutubo, wika at literatura, sining, mga gawi, batas at
teknolohiyang katutubo, at sikolohiyang katutubo.
Mga Paraan ng Paghabi: Pilosopiya at Sining ng Katutubong Pilipino sa
HEI Kurikulum
Hazel T. Biana
Pamantasang De La Salle
hazel.biana@dlsu.edu.ph
Ang talakayang ito ay nagdedetalye ng mga ideya at paraan upang maihabi ang
katutubong kulturang Pilipino sa kurikulum ng mga kolehiyo at unibersidad sa
Pilipinas. Paano nga ba maisasama ang pilosopiya at sining sa nasabing mga
kurikulum? Ang paghabi ng pilosopiya at pananaw ng katutubong Pilipino ay
nagsisimula sa pagkilala ng mga daang patungo sa pilosopiyang Pilipino at
nagpapatuloy sa pagsuri ng mga salaysay na nagpapasiya ng mga kakaibang
pananaw at karanasan ng katutubong Pilipino. Ang pagkilala sa mga pilosopiya
at pananaw na ito ay tungo sa intelektwalisasyon ng ideyang katutubo. Sa
kabilang dako, ang katutubong sining ay maaring maihabi sa pamamagitan ng
pagkilala ng naiibang mga obra na galing sa kani-kanilang rehiyon sa bansa.
Maaring pagyamanin ang mga aktibidad sa silid-aralan sa pamamagitan ng
pagpapakita, pagbabalik at pangangalaga ng mga gawa ng sining na ito.
Kasiglahan ng mga Wika at Literatura ng Katutubong Pilipino
Crisanto Q. Regadio Jr.
Pamantasang De La Salle
crisanto.regadio@dlsu.edu.ph
Ang talakayang ito ay magbibigay ng isang paunang tanaw sa kasalukuyang
kalagayan ng mga wika at literatura ng mga katutubong Pilipino. Bibigyang diin
ang kahalagahan ng isang tiyak na pakahulugan sa wikang katutubo, at ang
kahalagahan nito sa pagbubuo ng pagkilala sa sarili at ng kanilang grupo.
Tatangkain ding suriin ang kasiglahan ng iba’t ibang wika ng mga katutubong
Pilipino at ang pangangailangan sa mas malaliman pang pag-aaral hinggil dito.
Nais din na ipatampok ang kahalagahan ng isang tiyak na pakahulugan sa
literatura ng mga katutubong Pilipino, ang iba’t iba nitong anyo at halaga sa
pagpapalawak ng pang-unawa sa kamalayan at kultura ng mga katutubong
Pilipino. Inaasahang ang talakayan ay magbibigay ng hamon sa mananaliksik sa
Sikolohiyang Pilipino upang bigyan ng pansin at maiugnay ang kahalagahan ng
wika at literatura ng katutubong Pilipino sa kanilang kamalayan, kultura,
ekonomiya at pangaraw-araw na pamumuhay.
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Ang Pamamahayan sa Pilipinas at ang mga Katutubong Pilipino
Melvin A. Jabar
Pamantasang De La Salle
melvin.jabar@dlsu.edu.ph
Ang paglalahad ay mayroong dalawang layon. Ang unang layon ay para
maipakilala sa mga makikinig ang iba’t ibang uri ng katutubong grupo sa
PIlipinas. Ang pangalawang layon ay para mas mapaigting ang pagkakilala ng
mga tao sa iba’t-ibang katutubong grupo sa Pilipinas. May dalawang hibla ng
pangkaisipan sa pangkasalukuyan tungkol sa mga tao sa Pilipinas. Ang unang
hibla, ang Hilagang hypothesis, ang nagsasabing ang mga naunang Pilipino ay
galing sa Tsina at ibang bansa ng Indo Tsina at lumipat sa Pilipinas sa
pamamagitan ng pagdaan sa Taiwan. Ang ikalawang hibla, Katimugan hypothesis,
ay nagsasabing ang mga pagkilos ng paglipat ay nagsimula sa Tsina, papunta
Indo Tsina, papunta Borneo, at dumeretso sa Isla ng Bisayas at Mindanao at
papuntang Luzon. Ang mga paham (anthropologists, linguists, archaeologists) ay
nagbigay ng iba’t ibang ebidensiya para maipakita ang pagpapatutuo ng
dalawang mahalagang hibla ng kaisipan.
Ang Ispiritualidad at Mga Pagpapahalaga ng mga Katutubong Pilipino
Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle
homer.yabut@dlsu.edu.ph
Ang ispiritualidad at mga pagpapahalaga ay sentral sa pag-unawa sa
Sikolohiyang Pilipino. Bagamat ito ay sentral sa ating pag-unawa, tila ay hindi
gaanong pansin ng mga mananaliksik sa Sikolohiyang Pilipino ang ispirualidad
at pagpapahalaga sa mga katutubong Pilipino. Nilayon ng papel na ito na
talakayin ang mga Ispiritwal na paniniwala ng mga katutubong Pilipino. Napili
ang mga Aeta bilang pokus ng paglalahad para sa ispiritalidad at
pananampalataya. Bukod sa mga paniniwala, tiningnan din ang iba’t-ibang mga
ritwal at mga pagkilos na kaugnay sa kanilang mga paniniwalang pang-ispiritual.
Sa pangalawang bahagi, tiningnan ng mananaliksik ang mga pagpapahalaga sa
mga Mangyan. Sa dalawang pag-aaral, makikita na sentral pa rin
pananampalataya at ang gampanin ng Kapwa sa pang-uunawa sa mga
katutubong Pilipino.
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Sesyon 3E
PAKIKIPAG-UGNAYAN AT ROMANTIKONG RELASYON
Sikolohiya ng Pakikipagrelasyon ng mga Single na Nasa Tamang Edad
at May Matatag na Trabaho Pero Kasalukuyang Walang Karelasyon o
Hindi Pa Nag-aasawa
Jay Errol V. Baral at Annie Dinh Maria M. Alfaro
Wesleyan University-Philippines
jay.villadolid@yahoo.com; alfaro_annie@yahoo.com
Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang babae o lalake ay tumuntong na sa
tamang edad at meron ng hanapbuhay o sa madaling salita ay kaya ng buhayin
ang sarili o bumuhay ng sariling pamilya ay isang malaking katanungan na kung
bakit hindi pa siya nag-aasawa. May mga pagkakataon na siya ay nagiging
tampulan na ng mga usap-usapan sa pamilya, mga kaibigan, katrabaho o maging
sa sino mang nakakakilala.
Hindi na mabilang sa kamay ang mga single na pilit hinahanapan o
tinutulungang makahanap ng mapapangasawa ng kanilang mga kapamilya,
kaibigan o kakilala. Subalit sa kabila ng mga lahat ng pagtatangkang ito ay
marami pa ring mga single na qualified ng mag-asawa pero walang karelasyon o
hindi pa nag-aasawa.
Ang pananaliksik na ito ay naglayon na alamin at ipaliwanag ang sikolohiya ng
pakikipagrelasyon ng mga kababaihan at kalalakihan na nasa tamang edad at
qualified ng mag-asawa pero nananatiling single, walang karelasyon at hindi pa
nag-aasawa. Sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan sa mga napiling kalahok
ay inalam ng mga mananaliksik ang mga sosyo-demograpikong katangian ng
mga kalahok, ang kanilang mga dahilan kung bakit nananatili silang single at ang
kwento ng kanilang pananaw tungkol sa pakikipagrelasyon o pag-aasawa.
Attachment at Kasarian bilang mga Predictor ng Iba’t Ibang Paniniwala
sa Isang Relasyon
Apryl Mae C. Parcon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
summerparcs@gmail.com
Ang paniniwala sa isang isang relasyon ay mahalagang pag-aralan sapagkat
maaari itong magkaapekto sa ating kilos at damdamin. Sa pananaliksik na ito,
pinag-aralan ang ibat-ibang salik (i.e., kasarian, relationship status, bilang ng
naging karelasyon, anxiety attachment at avoidance attachment) kung ang mga
ito ay may makabuluhang kaugnayan sa iba’t-ibang paniniwala sa isang relasyon.
Isang online sarbey ang sinagot ng 337 na kalahok, na may edad na 15-24.
Gamit ang regression analysis, napag-alaman na sa paniniwalang “Nakakasira sa
relasyon ang pag-aaway”, higit na mas naniniwala dito ang mga kababaihan
kumpara sa kalalakihan, ang mga nasa relasyon kumpara sa walang relasyon, at
ang mga matataas ang kanilang anxiety at avoidance attachment. Samantala, sa
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paniniwalang “Nababasa nya dapat ang isip ko”, higit na mas naniniwala dito
ang mga kababaihan at ang mga mataas ang kanilang anxiety attachment. At sa
panghuling paniniwalang “Di na kayang magbago ng partner ko”, mas
naniniwala dito ang mga mataas ang kanilang anxiety at avoidance attachment.
Tinalakay dito ang implikasyon ng resulta sa isang pagsasama o relasyon.
Ganundin, tiningnan din ang mga posibleng dahilan kung bakit ganito ang
kinasapitan ng pananaliksik na ito.
Sikolohiya ng Pakikipagrelasyon: Mga Dahilan at Kwento ng mga
Nabalo na Hindi na Ulit Nakipagrelasyon o Nag-asawa
Venus A. Vitales at Carleen O. Mata
Wesleyan University-Philippines
ven_vi@yahoo.com
Ang sumpaan ng bawat ikinakasal ay nagsasaad ng: “Sa hirap o ginhawa, sa
kasaganaan o kahirapan, tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay”.
May mga ikinakasal na naghihiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan; may mga
ikinakasal na naghihiwalay kaagad; subalit may mga ikinasal na tanging
kamatayan lamang ang nakapaghiwalay sa kanila. At ito ang sentro ng
pananaliksik na ito.
Ano nga ba ang sikolohiya sa pakikipagrelasyon ng mga nabiyudo o nabiyuda?
Nilayon ng pananaliksik na ito na alamin ang katangian ng mga napiling kalahok
na nabalo ngunit hindi na ulit nakipagrelasyon o nag-asawa. Inalam ang kanikanilang mga kadahilanan, at sa pamamagitan ng penomenolohikal na
pamamaraan ay bumuo ng tematikong pag-aanalisa ayon sa kani-kanilang
kwento at pananaw tungkol sa pakikipagrelasyon o pag-aasawa.
Anxious at Avoidant Attachment Styles bilang Prediktor ng Separation
Anxiety
Rosario T. Chu, Eña Lea M. Manalaysay at Levine Joseph D. Matriz
Pamantasang De La Salle Araneta
rosechu2004@gmail.com
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tukuyin ang relasyon ng Attachment styles
sa Separation Anxiety ng mga batang mag-aaral. May kabuuang 190 na batang
nasa edad 8-11 mula sa mga pampublikong paaralan sa Malabon ang nakilahok
sa pananaliksik na ito. Ginamit ang Attachment Style Classification
Questionnaire (ASCQ-C) at Separation Anxiety Scale for Children (SASC) sa
pagkalap ng datos. Napag-alamang may positibong relasyon ang Anxious
Attachment style (r=.200, p<.01) at Avoidant Attachment style (r=.206, p<.01)
sa Separation Anxiety. Gayundin, maliban sa Secure Attachment style, ang mga
ito ay napag-alamang mga predictor ng Separation Anxiety.
Keywords: Attachment Style, Secure, Anxious, Avoidant, Separation Anxiety
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Sesyon 3F
MGA KWANTITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK
Vigor Bilang Tiyak na Dahilan ng Pagiging Kuntento sa Trabaho at
Pagiging Aktibo sa Trabaho ng mga Pampublikong Guro sa Mataas na
Paaralan sa Lungsod ng Malabon
Sheila Marie D. Yor at Pauline Mae S. Espiritu
Pamantasang De La Salle Araneta
sheila_yor@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa Vigor bilang tiyak na dahilan ng Pagiging
Kuntento at Aktibo sa Trabaho ng mga Pampublikong Guro sa Mataas na
Paaralan sa Lungsod ng Malabon. Ang bilang na 244 mula sa kabuuang 253
pampublikong Guro sa paaralan ng Lungsod ng Malabon, na may edad mula 22
taon hanggang 63 taong gulang ang siyang lumahok sa pag-aaral na ito. Ang
pag-aaral na ito ay naglalayong tukuyin ang mga sumusunod: Ang pagiging
kuntento sa trabaho ng mga tagatugon gamit ang JSS, ganun din ang pagiging
aktibo nila sa trabaho gamit ang UWES at upang sukatin ang vigor gamit ang
SMVM. Ang vigor ng mga tagatugon ay positibong may kaugnayan sa pagiging
kuntento sa trabaho ( r = .254, p< .01) at pagiging aktibo sa trabaho (r = .263,
p < .01) at ang vigor bilang prediktor ng pagiging kuntento sa trabaho (β =
.254, p < .05) at pagging aktibo sa trabaho (r = .263, p< .01). Samakatuwid,
ang vigor ay isang makabuluhang prediktor ng pagiging kuntento sa trabaho at
pagiging aktibo sa trabaho.
Rilayabilidad ng Adaptasyon ng Activism Orientation Scale
Diwa Malaya A. Quiñones
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
daquinones@up.edu.ph
Isa sa mga mahahalagang panukat at pamantayan ng pagkamamamayan ang
antas ng pagiging aktibo sa mga tungkulin at responsibilidad sa bansa tungo sa
pag-unlad nito sa mga pamamaraang nararapat. Upang tiyak na matukoy ang
antas nito sa mga mamamayan, nangangailangang may tapat na instrumentong
makapagsusukat nito. Bagaman may mga nadebelop nang mga ganitong
instrumento sa iba't-ibang larangan ng agham panlipunan, kinakailangang
nasisigurong balido at may sapat na rilayabilidad ang mga ito sa lukal na
kunteksto. Sa pananaliksik na ito, ang rilayabilidad ng adaptasyon ng Activism
Orientation Scale nila Corning at Myers (2002) ay sinukat. Sa mga mag-aaral sa
pampublikong kolehiyo na may bilang na 212, lumabas na may sapat na
rilayabilidad ang buong iskala. Dagdag pa rito, sinukat din ang rilayabilidad ng
kumbensyonal at high-risk na mga klase ng aktibismo sa matatagpuan sa
nasabing iskala. Sa kinasapitan ng pag-aaral na ito, bibigyang ebalwasyon din
ang adaptasyong ito ng Activism Orientation Scale sa mga maaaring gamit nito
para sa mga mananaliksik, mga aktibista, at pamahalaan.
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Estilo ng Pamumuhay at Kognitibong Kakayahan ng mga Matatanda
para sa Programang Pangkognitibong Paglilinang
Agnes E. Santos
Centro Escolar University-Makati
aesantos@ceu.edu.ph
Dorothea C. dela Cruz
Centro Escolar University-Manila
dcdelacruz@ceu.edu.ph
Alang-alang sa pagpapalawak ng Senior Citizens Act 2010, ang pag-aaral na ito
ay nag- imbestiga ng mga estilo ng pamumuhay at kognitibong kakayahan ng
mga matatanda upang maging basehan sa paggawa ng programa ng paglilinang
ng pangkognitibong kakayahan.
Ang pag aaral na ito ay gumamit ng metodong deskriptibo at kwestyunaryong
pagtatanong. Ang metodong deskriptibo ay naglalarawan ng mga gawain sa
pamumuhay at mga kognitibong kakayahan ng mga matatanda sa NCR at
CALABARAZON. Ginamitan ito ng Percentage Distribution, Frequency,
Mean, Standard Deviation, Pearson r, T-test at Anova.
Konklusyon:
1. Ang mga matatanda ay mayroong kakayahang makilahok sa programang
pangkognitibo dahil ang bilis ng kanilang pagproseso ay gumagana pa.
2. Ang estilo ng pamumuhay at pakikilahok sa makabuluhang
pakikipagtalastasan sa mga mahal sa buhay ay may impluwensiya sa
kognisyon
3. Ang payak at kumplikadong pisikal na gawain ay nakakatulong sa
kakayahang pang-unawa sa mga salita.
4. Ang klasipikasyon ng mga gulang ay maaaring maging basehan sa paghusga
ng kognitibong kakayahan.
5. Ang bilis ng pagproseso ng kaalaman ay magkakaiba sa mga matatanda,
kung sila ay nag- iisa, may-asawa, hiwalay o biyudo o biyuda.
Ang uri ng gawain sa pamumuhay ay kailangang ibagay sa klasipikasyon ng
gulang, kulturang Pilipino, at kognitibong kakayahan. Ang pang-edukasyong
pagsasanay ay kailangan. Importanteng palakasin ng pamahalaan ang Senior
Citizens Act 2010 sa pamamagitan ng mga pang edukasyong pagsasanay. Higit
na maraming pag-aaral sa mga gawain sa pamumuhay ayon sa puntong Pilipino.
Susing Salita: Matatanda, Kognitbong Kakayahan, Gawain ng Istilo ng
Pamumuhay
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Senior High School Bilang Mananaliksik: Isang Sulyap sa Mundo
ng Pananaliksik sa Ika-21 Siglo
Ryan R. Pecson
Bataan Peninsula State University at Department of Education-Pampanga
ryan.iamateacher@gmail.com

Layon ng pananaliksik na ito ang pagtuklas sa kaalaman at kakayanan ng 176 na
senior high school na mag-aaral bilang mananaliksik sa ika-21 siglo sa Sta. Cruz
High Integrated School, Dibisyon ng Pampanga sa Panuruang Taon 2016-2017.
Sa kurikulum ng K-12, partikular sa strand na GAS (General Academic Strand),
ang mga mag-aaral ay kinakailangang maaral ang at makagawa ng pananaliksik –
qualitative o quantitative. Ang nasabing pananaliksik ay kinakailangan
maisagawa at masuri ng mga eksperto bago nila matapos ang Grado 12.
Gamit ang deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik sa pamamagitan ng
sarbey-kwestyuneyr, sinuri ng mananaliksik ang kaalaman at kasanayan ng mga
mag-aaral sa paggawa ng pananaliksik, ang kanilang problemang naranasan sa
paggawa nito, at ang kanilang solusyon sa mga problemang naranasan.
Batay sa resulta ng pag-aaral, marami sa mga mag-aaral ang nakararanas ng
hirap sa paglikha ng pananaliksik, lalo’t higit marami sa kanila ay walang sapat
na kaalaman at kasanayan sa paggawa nito. Ang kaligirang ito ang naging
batayan ng mananaliksik sa paglikha ng isang manwal upang makaagapay sa mga
mag-aaral sa kanilang tungkulin bilang mananaliksik sa ika-21 siglo ng
edukasyon.
Kalakip ng papel ang manwal ng pananaliksik na magsisilbing gabay ng mga
mag-aaral sa paglikha ng kanilang proyektong pananaliksik bago matapos ang
Grado 12. Nagbigay rin ang mananaliksik ng mga rekomendasyon para
masolusyonan ang mga problemang nailahad.
Nobyembre 18, 2016 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
Sesyon 4A
MGA APLIKASYON NG SP
Pakikipagkapwa sa Organisasyon: Kapwa sa Sosyalisayon ng mga
Bagong Empleyado
Mark Joseph B. Cancino
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
mbcancino@up.edu.ph
Ang layunin ng pananaliksik ay matuklasan kung paano naipapakita ang
konsepto ng kapwa sa sosyalisasyon ng mga bagong tanggap na empleyado sa
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isang organisasyon. Gumamit ng ginabayang talakayan ang mananaliksik sa
pagtipon ng datos. Nahahati ang pananaliksik sa dalawang bahagi. Ang unang
bahagi ay binubuo ng dalawang grupo na may tigatlong miyembro. Sila ay mga
bagong empleyado na katatapos lamang ng kolehiyo. Ang ikalawang bahagi ay
kumpirmasyon mula sa ikatlong grupo na binubuo ng dalawang empleyadong
nasa kanilang pangalawa at pangatlo nang organisasyon.
Natuklasan sa pananaliksik na nakikiayon ang mga bagong empleyado sa tatlong
aspekto: kultura ng isang organisasyon, sa kalikasan ng trabaho, at sa kanilang
mga katrabaho. Ang pangunahing layunin ng mga bagong empleyado ay maging
kabilang sa pangkat ng mga empleyadong matagal na sa organisasyon –isang
paglipat mula sa dimensiyon ng ibang tao tungong hindi-ibang tao. Mayroong
dalawang salik upang mabatid ang tagumpay ng paglipat: una, ang persepsyon
ng mga empleyado sa kanilang kontribusyon sa pagkamit ng layunin ng
organisasyon; at, ikalawa, ang pagkabuo ng relasyon sa pagitan ng mga
empleyado sa labas ng sakop ng trabaho. Ang pakikipag-ugnayan sa anyo ng
pakikipag-usap ay mahalagang kasangkapan sa pagkabuo ng isang relasyon.
Iminumungkahi ng pananaliksik na mas lumalalim ang isang relasyon habang
mas nagiging impormal ang pakikipag-usap.
Mayroong tatlong pinagmumulan ng sosyalisasyon: ang organisasyon
(oryentasyon, pagpupulong, pagsasanay), ang mga katrabaho (pagpapayo,
paggala, at pagkain nang sabay), at ang sariling pagsisikap ng mga empleyado.
Ang pinakanakatulong sa mga bagong empleyado upang mapabilang sa pangkat
ay ang kanilang mga katrabaho. Kapansin-pansin na lapat ang konsepto ng
kapwa maging sa isang organisasyon. Ang mga bagong empleyado at ang mga
matagal na sa organisasyon ay iisa sa konsepto ng kapwa.
Iminumungkahi sa mga bagong empleyado na gumamit muna ng pakapa-kapa
bilang estratehiya bago aktibong makipag-ugnay sa mga katrabaho. Masasabi rin
na ang pakikiramdam ay nababatid sa walong moda ng interaksyon (Santiago &
Enriquez, 1976).
Keywords: Pakikipagkapwa, Kapwa, Sosiyalisasyon, Organisasyon
Kahapon, Ngayon, at Bukas: Ang Pagsusuri sa Sikolohiya ng
Pagpapanahon, Kaganapang Pangkasaysayan at Pagsasakasaysayan sa
Historiograpiyang Pilipino
Vicente C. Villan
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
vicvillan@yahoo.com
Nakalapat dapat sa kinagisnang sikolohiya ng mga Pilipino ang ideya ng
pagpapanahon (periodization), kaganapang pangkasaysayan (historic moment),
at pagsasakasaysayan (praxis in historical production). Sa papel na ito, susuriin
ang tatlong mahahalagang kategoryang historiograpiko batay sa umiiral na
kamalayang bayan na napagtibay halimbawa sa literatura ng Katipunan sa
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panahon ni Andres Bonifacio (1892-1898), at gayundin sa panahon ng
matinding pagsupil sa kilusang bayan na makikita sa panulat ni Aurelio
Tolentino noong 1903 (Kahapon, Ngayon, at Bukas).
Tinitindigang ang kinasanayang pagpapanahon: Pre-Colonial, Colonial, at Post
Colonial ay sagka sa pagpapalitaw ng kaganapang pangkasaysayan na buhat at
nakaangkla sa kinagisang sikolohiya ng pag-unawa hinggil sa kaganapang
nakasalig sa kaloobang bayan ukol sa buhay ginhawa at dangal. Ang tinurang
tradisyunal na historiograpiya na ang reperensiya ukol sa pagsasalaysay ay
nakatuon sa gawain ng mga mananakop at hindi nakasalig samakatuwid sa
niloloob ng bayan bilang saligan ng pag-unawa sa kaganapan—sumisikil kung
sasalitain pa sa nakapagpapalayang kaalamang pangkasaysayan. Sa ganitong uri
ng pagsasakasaysayan nilugmok ang diwang mapagpalaya ng bayan sa sinaunang
panahon, Katipunan sa panahon ng himagsikan, at mga kilusang bayan sa
Pilipinas sa harap ng mga mananakop at sabwatang Elit-Amerikano sa
kasalukuyan.
Gamit ang lente ng SP sisikaping siyasatin ang kalalagayang ng
historiograpiyang Pilipino mula ika-20 siglo hanggang kasalukuyan, dalumatin
ang kasaysayan sa Pilipinas, at taluntunin ang daan para sa realisasyon ng
mapagpalayang diwang pangkasaysayan sa bansa.
Ang Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP bilang
"Pagbabangong-Dangal" na Magbubunga ng "Ginhawa" para sa
Sambayanang Pilipino
Jerry D. Imbong
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
jeemcdegollimbong@gmail.com
Ang pagkaupo ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinoas ay
nagbigay liwanag na muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan
ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of
the Republic of the Philippines (GPH). Optimistiko ang magkabilang panig sa
panunumbalik ng pormal na usapang pangkapayapaan. Nanabik ang marami sa
inaakalang pag-usad, sa wakas, ng usapan sa pagitan ng mga rebeldeng
komunista at ng gobyerno na nabalaho simula pa noong 2010. Mga ordinaryong
mamamayan ang nakataya sa usapang pangkapayapaan ng GPH, NDFP.
Kapayapaang nakabatay sa hustisya at pagtugon sa ugat ng armadong tunggalian
ang nais abutin sa usapang pangkapayapaan. Sa nasabing deklarasyon,
nakatakdang pag-usapan na ang mga repormang sosyo-ekonomiko na tutugon
sa ugat ng armadong tunggalian sa bansa. Matagal nang nakasalang ang
panukalang mga reporma ng NDFP, kabilang ang tunay na repormang agraryo,
pambansang industriyalisasyon, pabahay, edukasyo, pangkalusugan at iba pang
isyung higit na makikinabang ang mga mamamayan.
Sinusuri ng papel na eto ang usapang pangkapayapaan gamit ang konseptong
katutubo na ang kahulugan ay higit na malapit sa karanasan at oryentasyon ng
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mga Pilipino. Gumagamit eto ng metodo at teorya na angkop sa kultura at
wikang Filipino. Samakatuwid, layunin ng pananaliksik na eto na unawain ang
posibleng magiging bunga ng usapang pangkapayapaan gamit ang konseptong
“pagbabangong dangal” ni Virgilio Enriquez. Eto ay nakaugat sa isang
Sikolohiyang Mapagpalaya na kung saan tinutuligsa ang paggamit sa Sikolohiya
ng mga piling dominanteng grupo upang apihin, abusuhin at pagsasamantalahan
ang mga pangkaraniwang mamamayan.
Ang Sikolohiyang Pangkomunidad bilang Alternatibong Perspektibo sa
Kolektibong Trauma at Usaping Pangkapayapaan
Annabel M. Manalo
Asian Theological Seminary
welldev@yahoo.com
Fermin P. Manalo, Jr.
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ipinakikita ng papel ang mga hamong kinakaharap ng mga komunidad na
lumikas bunga ng giyera sa Mindanao. Iminumungkahi ang perspektibo ng
Sikolohiyang Pangkomunidad (Community Psychology) bilang alternatibo sa
klinikal na paraan ng pag-unawa sa karanasan ng trauma at suliraning
pangkaisipan ng apektadong komunidad. Binibigyang diin ng pananaw na ito
ang impluwensya ng kontekstong panlipunan sa pag-unawa at pagtugon sa
kolektibong trauma. Ang papel ay hahalaw ng mga prinsipyo ng pagtulong mula
sa karanasan ng BALAY, isang NGO na tumutulong sa mga komunidad na
nasalanta ng giyera at kalamidad. Ipakikita dito ang kahalagahan hindi lamang
ng pagtugon sa trauma ng indibidwal kundi pati na rin ang pagsusulong ng
pagbabago sa malawakang kontekstong kinabibilangan nito. Magbibigay din ng
mga rekomendasyon para sa mga sikolohistang nagtataguyod ng kalusugang
pangkaisipan sa komunidad at nasa adbokasiyang pangkapayapaan.

Sesyon 4B
PAGLUSONG SA KATUTUBONG KARANASAN
Pagpapanatili ng Katutubong Paghahabi para sa Ekonomikong
Pagpapaunlad ng Pamayanan sa ZAMPEN
Brenda Q. Salang at Arayana F. Kunting
Western Mindanao State University
bqsalang@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay isang komprehensibong pagtatangka na bumuo ng mga
mungkahing nakabatay sa saliksik para sa pagpapaunlad ng industriya ng
katutubong paghahabi sa ZAMPEN. Ang mga kontemporaryong datos hinggil
sa usaping ekonomiko at kultural ng industriya ay may malaking maiaambag sa
kaalaman kaugnay ng natatanging bisa ng lokal na produksyon, na maaaring
magamit sa mga araling pagpapaunlad kaugnay ng komersiyalisasyon at
paglilipat ng teknolohiya. Gayunman, pangunahing tutok ng pag-aaral ang
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mapanatili at maitaguyod ang pamanang kultural ng paghahabi sa katutubong
pamayanan at iba pang grupo nang may magagamit na rekurso at ideya para sa
paglilinang ng praktis ng paghahabi.
Tinukoy ang apat na lunan batay sa diyalektong sinasalita ng bawat grupo at sa
natatanging kaalaman at praktis sa lokal na paghahabi. Ang mga naging pokus
na pamayanan ay ang mga Maguindanao, Subanen, Visayan, at Yakan.
Pamamaraang kwantitatibo at kwalitatibo sa pangangalap at pagsusuri ng datos
ang ginamit sa pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey at
lumikom ng mga impormasyon mula sa mga tagahabi at tagapamahala ng mga
organisasyon. Kasama rin sa mga sinangguni ang mga nakatala sa dyornal ng
mga lokal na mamumuhunan upang masukat ang naging pag-unlad ng
industriya. Nagsagawa rin ng panayam sa mga residente ng pamayanan kaugnay
ng praktis at pamamaraan ng paghahabi. Kinolekta ang mga salaysay at
kuwento ng mga susing informant upang itampok ang pag-unlad ng
paghahabi. Ginamit din ang mga impormasyong nakuha sa mga ito bilang
pang-ugnay sa resulta ng panayam sa iba pang tagatugon.
Lumabas sa pag-aaral na ang Maguindanao Inawi Weaving-Phase 1 ang sa
kabuuan ay may lubos na kasiya-siyang pagsasanay. Natutunan ng mga kalahok
ang mga karampatang kasanayan sa paghahabi mula sa mga dalubhasa. Sa
aspektong ekonomiko, maaari nitong dalhin ang lokal, nasyonal at internasyonal
na merkado sa pamamagitan ng turismo.
Naging matagumpay rin ang paglulunsad ng kasuotang Subanen sa school of living
tradition. Nakapagsimula ng maliliit na negosyo ang mga kalahok na nagsilbing
kabuhayan ng mga Subanen at ng mga mag-aaral nito.
Sa kabilang dako, nangangailangan pa ng kapital at suporta, samaktwid ng
interbensiyon mula sa lokal na pamahalaan, ang Dumingag Federated Women’s
Association (DFWA). Ilan sa mga usaping nailutang ng mga tagahabi ang mga
proyekto sa promosyon na makapagpapakilala sa kanilang produkto at ang
kakulangan sa kapital upang mapanatili ang negosyo.
Nangangailagan din ng tulong sa pamamahala at negosyong kooperatiba ang
Albarakkattu Multi-Pupose Weaving Cooperative. Mahalaga ang sapat na
reoryentasyong atityudinal sa organisasyon. Sa aspektong ekonomiko naman,
naghatid ng karagdagang kita sa mga miyembro ang kanilang
paghahabi. Nagbunsod din ito ng pagkakaroon ng trabaho, ng pagkukunan ng
kabuhayan, at ng unti-unting pagsugpo sa kahirapan.
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Ang Pamamatnubay sa Konteksto ng Kultura at Sikolohiya ng mga
Kankanaey sa Brgy. Lubon sa Tadian Mt. Province: Isang Paghahawan
Kimberly Joy Goyena
Lyceum Polytechnic University Laguna
Art Santie Poblete
Colegio San Agustin Biñan
artsantie@gmail.com
Jashmine Aubrey Tenorio at Ricamela Palis
Colegio de San Juan de Letran Calamba
Tumatalakay ang pananaliksik na ito sa pamakatnubay na halaw mula sa kultura
at sikolohiya ng mga Kankanaey sa Barangay Lubon, Tadian, Mountain
Province.
Dalawa ang ginamit na disenyo sa paggawa ng pananaliksik na ito, una ay ang
kwalitatibong pananaliksik at ang pangalawa naman ay ang paghahawan. Sa
pangangalap ng datos ay nagkaroon ng paunang pagbisita kung saan ito ay
naglalayong makipagpalagayang loob sa komunidad, maging pamilyar sa lugar at
makakuha ng paunang impormasyon tungkol sa mga kalahok at pormal na
paghingi ng permiso upang maging isa sa mga kalahok. Sa ikalawang pagbisita
ay dito sinimulan ang pormal na pakikipanayam sa mga kalahok patungkol sa
pamamatnubay sa konteksto ng kultura at sikolohiya ng mga Kankanaey,
kasabay nito ay ang pagtala ng mga obserbasyon habang nangangalap ng datos.
Kinapanayam namin ang apat na Lakay at apat na In-ina na siyang tinuturing ng
mga Kankanaey bilang kanilang mga tagapatnubay.
Makikita sa pag-aaral na ito na may pagkakaiba ang lakay at in-ina batay sa mga
suliraning isinasangguni sa kanila. Samantala, sila naman ay nagkakapareho sa
pamamaraan at proseso ng pamamatnubay. Mayroong tiyak na simula at
pagtatapos ang proseso ng pamamatnubay ng mga Kankanaey. Mayroong mga
tukoy na elemento sa gitna, bagama't maaaring magkakaiba ang pagkakasunodsunod ng mga ito batay sa isinasangguning suliranin. Hindi naisasatabi ang
aspetong ispiriwal sa pamamatnubay ng mga Kankanaey. Nagkakatulad ang
pamamatnubay ng Kakanaey at Kanluranin sa aspeto ng etikal na pag-iingat ng
mga impormasyong mula sa sumasangguni. Matingkad ang pagkakaiba ng
pamamatnubay ng Kankanaey at Kanluraning aspeto ng pananaw, proseso at
pakikitungo sa pamamatnubay sa sumasangguni.
Para sa mga tagapatnubay dapat maging maingat kapag may nababatid na
pagkakaiba sa kultura ng sumasangguni at maging maingat ang tagapatnubay
kung siya ay galing sa ibang oryentasyon ng kultura. Gayundin sa mga nagnanais
na ipagpatuloy ang pananaliksik patungkol dito, iminumungkahi ng mga
mananaliksik sa pagiging epektibo ng pamamatnubay na naisagawa ng mga
Kankanaey. Pagsusuri ng pamamaraan ng pamamatnubay ng iba pang
itinuturing nilang tagapatnubay. Pagsusuri ng mas malalim na pagtingin sa
aspeto ng ispiritwalidad sa proseso ng pamamatnubay. Pagsusuri sa pagkakaiba
ng pamamaraan ng pamamatnubay sa pagitan tagapatnubay (lakay at in-ina) at
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iba pang institusyon. Magkaroon ng pananaliksik sa iba pang pangkat
etnolinggwistiko.
Ang Pagsaliksik sa Buhay Karanasan ng mga Ayta-Magbukun: Ang
Kagun
Irene T. Garcia
Adamson University
garcia.irene.tuazon@gmail.com
Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong tuklasin at alamin ang mga buhay
karanasan ng mga Ayta-Magbukun lalung-lalo na ang tinatawag nilang “Kagun”
at mga mangangagun. Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pag-iimbestiga sa
mga sumusunod na pangunahing suliranin: 1) Ano ang mga tema na makukuha
mula sa buhay karanasan ng mga mangangagun? 2) Ano ang mga pananaw na
makukuha mula sa buhay karanasan ng mga mangangagun? Isinagawa ang
pananaliksik na ito sa limang mangangagun na kabilang sa komunidad ng AytaMagbukun na naninirahan sa barangay Bangkal, Abucay, Bataan. Maliban sa
mga isinaliksik na mga kalahok na siyang pangunahing importmante, ang
mananaliksik ay nangalap din ng mga impormasyon sa ibang mga tao sa
komunidad, sa mga ahensiya ng gobyerno, at sa mga pahayagan. Ang
methodological triangulation ay ang pamamaraan na isinagawa upang makakalap ng
mga datos na binubuo ng harapang pakikipanayam sa mga kalahok, kaswal na
pakikipag-usap sa ibang tao sa komunidad at pagsangguni sa mga pahayagan.
Ang mga datos ay sinuri sa pamamagitan ng interpretative phenomenological analysis.
Ang pag-aanalisa ng mga nilalaman at mga tema ay isinagawa sa limang
transkrip na panayam ng mga kalahok. Ang tatlong temang nakuha ay ang mga
sumusunod: 1) Ang Modernong Ayta-Magbukun, 2) Ang Kulturang AytaMagbukun, 3) at Ang Pagkakagun. Ang bawat tema ay may mga nakapaloob na
pangalawang paksa na tinalakay sa resulta. Ang mga pananaw ng mananaliksik
ay tinalakay gamit ang kanyang teoryang tinawag na banana plant theory, dito ay
inilarawan ang iba’t ibang pagkatao ng mga Ayta-Magbukun. Ang mga
rekomendasyon at mga limitasyon ng pananaliksik na ito ay ibinigay at tinalakay.
Sesyon 4C
SIKOLOHIYA NG MGA KABABAIHAN
Kababaihan, Kapansanan at Kabuhayan
Zhanina U. Custodio at Eisha Vienna M. Fernandez
Pamantasang Normal ng Pilipinas
custodio.zu@pnu.edu.ph
Ang trabaho ay nagbibigay ng malaking gampanin sa buhay ng bawat indibidwal
maging sa may mga kapansanan. Nagbibigay ito ng economic independence at
estabilidad, seguridad, kabuluhan at social status sa indibidwal, nagpapalawak ng
social networks, at higit sa lahat, ito ay naghahatid sa indibidwal maging sa may
mga kapansanan o PWDs ng halaga o layon sa buhay.
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Ang mga kababaihan sa buong mundo ay nagbibigay ng malaki at malakas na
pwersa sa labor force. Ano man ang kasarian, ang bawat isa ay nagtatamasa ng
patuloy na pagtaas ng oportunidad sa trabaho. Ngunit, ito ay hindi akma sa kaso
ng mga taong may kapansana o PWDs, particular na lamang sa mga
kababaihang may kapansanan na nakararanas ng dual discrimination – una,
dahil sa kanilang kasarian at ikalawa, dahil sa kanilang kapansanan.
Naging malaki man ang mga hakbangin tungo sa inklusyon o pagsasama sa mga
kababaihan sa mga proyekto at palatuntunan ng ating gobyerno, kulang pa din
ang mga ito upang lubusang mabigyan ng boses ang mga kababaihan, lalu na't
may kapansanan sa larangan ng kabuhayan o hanapbuhay. Sila ang may
pinakamababang kabuhayang natatanggap kumpara sa mga lalakeng may
kapansanan, babaeng walang kapansanan at lalaking walang kapansanan. May
mga batas man para sa ikauunlad ng kanilang sitwasyon ngunit wala itong
ngipin para isakatuparan ang kanilang mga layunin at gampanin.
Suportang Sosyal at ang Relasyon nito sa mga Naglalantad na
Kadahilanan ng Pagkabalisa ng mga Bagong Panganak na Ina
Ann Christine V. Braga, Ma. Cherry Julie D. Alba at Rammony Belle R. Viloria
Pamantasang De La Salle Araneta
annchristine.braga@yahoo.com
Ang pagiging isang ina ay pang habang-buhay na responsibilidad kung kaya’t
sila ay inaasahang handa sa pisikal at mental na aspeto. Ang pag-aaral na ito ay
naglalahad ng mga banta at ilan sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga ina
na kapapanganak pa lamang. Nasasaklaw dito ang depresyon, anxiety at stress o
Psychological Distress.
Ang pananaliksik na ito ay kinabibilangan ng 285 na bagong panganak na mga
ina mula sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Layunin nito na alamin kung
mayroong pagkakaiba ang mga nabanggit na psychological stressors sa pagitan
ng kanilang predisposing factors (edad, edukasyong nakamit, katayuang sibil at
bilang ng araw mula ng sila ay manganak). Siniyasat din ang kahalagahan ng
suportang nagmumula sa pamilya, kaibigan at kanilang partner o asawa.
Natuklasan sa pagaaral na ito na ang lebel ng psychological distress ng mga
bagong panganak na ina ay malumanay hanggang katamtamang lebel lamang.
May mga pagkakaiba ng lebel na psychological distress ng mga ina depende sa
haba ng araw mula ng sila ay nanganak at wala na sa ibang predisposing factors.
Gayundin, nakita rin sa pag aaral na ito na ang pagkakaroon ng Social Support
mula sa mga kaibigan, pamilya at partner ay direktang nakakapagpababa ng
Psychological Distress.
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Espasyo at Posisyon ng Kababaihan sa mga Babasahing Inihahain ng K12
Aileen C. Ani
Pamantasang De La Salle
aileen_ani@dlsu.edu.ph
Minsan nang napatunayang nagmistulang invisible sa kasaysayan ng bayan ang
kababaihan. Sa madalas na pagkakataon, hindi nabibigyang-pagkilala ang
kanilang papel sa pana-panahong kaganapan sa ating bansa. Lantad din ang
pagpapalaganap ng konseptong limitado ang posisyon ng kababaihan sa
kanyang lipunan. Nitong mga huling dekada lamang nagkaroon ng lakas ang
boses ng kababaihan hinggil sa pagtutuwid at paglilinaw ng kanilang posisyon.
Malaki ang papel ng larangan ng edukasyon sa ganitong mga usapin. Sa tulong
ng mga babasahin, paraan ng pagtuturo at pagtataya, malay at di-malay nating
naisasalin at naipamamana sa iba't ibang henerasyon ang mga pananaw hinggil
sa kababaihan - kanilang katawan at tungkulin sa bayan.
Layunin ng pag-aaral na ito na bisitahin at suriin ang nananatili pa ring
"pagkakahon" sa imahe ng kababaihan sa mga babasahin/teksbuk na inihahain
ng DepEd sa binagong kurikulum ng K-12. Sa pamamagitan ng content
analysis, hihimayin ang mga teksto kaalinsabay ang mga larawang inilapat at
nakapaloob sa mga babasahin.
Sa tulong ng pag-aaral na ito, higit na maitatanghal ang mga kamalian at
baluktot na pananaw na kasabay sanang natatalakay sa binagong kurikulum
tungo sa mapagpalayang perspektiba ng edukasyon.

Sesyon 4D
INTERBENSIYON
Paghalaw sa mga Elemento ng “Interactive Therapeutic Storytelling
Intervention” na Pambata
Jojet Lamberto R. Mondares
Philippine Military Academy at ARTPsych Art Gallery and Psychological Services
jetmondares@yahoo.com
Ang paksa ng paglalahad na ito ay mula sa isang pangradwadong pananaliksik
na may pamagat na “Therapeutic Storytelling Intervention for Children in
Distress due to Calamities.”
Sampung mga eksperto sa larangan ng
psychosocial na interbensyon mula Luzon, Visayas at Mindanao ang mga
kalahok sa pagsusuring ito. Gamit ang Delphi Method, isang interaktibong
proseso ng pagkalap at magdistila ng anonymous na hatol mula sa mga eksperto
sa pamamagitan ng isang seryeng pagkalap ng datos, pag-analisa at pabigay ng
mga feedback, ang mga kalahok ay nagbahagi ng kanilang pag-susuri sa “Ang
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Langgam na Matapang”, isang therapeutic na interbensyong pambata sa
panahon ng kalamidad.
Sa kabuuan may 149 na puna patungkol sa “pagka-angkop ng mateyal sa mga
bata”, “pagkakaroon ng tyoretikal ng pundasyon ng material” at “pag-kaangkop
sa ibat-ibang kultura ng material”l, ang nakalap pagkatapos ng apat na proseso
ng Delphi method. Ang mga punang ito ay makailang ulit nga inanalisa sa
pamamagitan ng paglagay ng tema upang tuluyang lumabas ang mga ninanais ng
ng mga eksperto sa isang “Interactive Therapeutic Intervention for Children.”
Ang resulta ng pananaliksik ay nakahalaw ng iba’t-ibang elemento ng isang
“Interactive Therapeutic Intervention for Children.” Ang mga elemento ayon
sa pagkangkop ng materyales sa mga bata ay ang “appeal” nito sa mga bata,
kakayanang makuha ang riyalidad ng bata, at ang pagkasimple ng materyales.
Ayon naman sa pagkakaroon ng teyorital na pundasyon ng materyal, ang mga
elemento ay ang prisipyo ng tamang pagkwento, prinsipyo ng mga drowing
pambata, at ang mga prinsipyo ng isang sikolohikal na interbensyon. Ayon
naman sa Pagka-angkop sa ibat-ibang kultura ng materyal, ang mga elemento
nito ay ang pagiging-flexible, at ang “generalizability” ng material.
Patungo sa Paghilom: Pagsiyasat sa Karanasan, Isyu at Pangagailangan
ng Houseparents na Nag-aalaga ng mga Batang Naulila, Napabayaan,
Naabuso o May Kapansanan
Maria Melinda Tan at Carlos M. Pizarro
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
melindatan@yahoo.com
Maraming institusyong kaugnay ng DSWD na umaalalay o kumukupkop sa mga
batang naulila, nakatira sa kalye, naabuso, at may kapansanan. Karaniwan, ang
mga nagbabantay at nag-alalay sa mga batang ito, o "houseparents", ay mga taga
pamayanan na nagboluntaryo ngunit kulang sa kakayahang bigyang pansin at
alagaan ang mas malalim na sikolohikal na pangangailangan ng mga bata. Sa
pamamagitan ng talakayan, pagtatanong-tanong, at pakikipagkwentuhan,
naungkat ang mga karanasan, isyu, at pangangailangan ng mga house parents
nga galing sa mga institusyon sa lugar ng Olongapo, na siyang ilalatag sa
presentasyong ito. Ilalahad kung paano ginagamit ang pangkanluraning teyorya
sa pamamatnubay ng houseparents sa mga bata. Ilalarawan din ang maaaring
maging papel ng katutubong proseso sa pag-aangkop at pagpapabuti ang
ugnayan ng houseparents sa mga batang inaalagaan, at sa mga social workers na
gumagabay sa kanila.
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Ang Propesyunal na Mahihingahan
Edwin T. Decenteceo
Retirado
paminaw@gmail.com
Anna Muriel T. Mangaran
Human Dynamic Philippines Consultancy, Inc.
Ang Paghihinga ay isang likas na pamamaraan ng mga Pilipino sa pagharap sa
isang mahirap na sitwasyon (Decenteceo, 1997; Decenteceo & Mangaran,
2014). Ang mga sikolohista ay maituturing na mga "propesyunal" na
Mahihingahan. Ang propesyunal na Mahihingahan ay sumasabay sa daloy ng
kwento ng kliyente. Sa pamamagitan ng kawalan ng paghuhusga, pinapalitaw
niya ang (mga) nararamdaman ng kliyente. Pinapalitaw din niya ang hindi
nakikita ng kliyente na pinagmumulan ng bigat na nararamdaman nito.
Pinaparamdam niya ang kanyang malasakit at pang-unawa. Ang kanilang
relasyon ay nakabibigay ng lakas ng loob at panatag ng loob sa huli. Ang
kapanatagan ng loob ng kliyente ay palatandaan na nakamit ng sikolohista ang
pagiging mabuting Mahihingahan. Hindi tulad ng mga itinuturing na
mahihingahan sa mga komunidad (mga lider ng barangay at simbahan,
kinikilalang nakatatanda, kaibigan, atbp.), walang personal na relasyon ang
Mahihingahan sa isang kliyente. May magagawa ang mahihingahan mula sa
komunidad na hindi masasaklaw ng propesyonal na relasyon at etika ng
Mahihingahan. Halimbawa nito ay ang kapangyarihan o impluwensiya ng
mahihingahang lider o kaibigan sa mga desisyon at mga taong nakapaligid sa
taong nagkaproblema. Ang pagsasaayos ng mga suliranin o buhay ng kliyente
ay hindi kasama sa trabaho ng Mahihingahan. Ganunpaman, kung huminahon
na ang loob ng kliyente, maaring madali na tumuloy sa proseso ng pagsasaayos
kung kinakailangan ito.
Pinoy Big Brother, Pinoy Big Sister : Isang Pilot Mentoring Program
para sa Kabataang Ayta sa ClarkField, Pampanga
Cristabel Fagela-Tiangco, Eden Hulipas-Terol, Rosanne Galvez-Echivarre at
Bryan Q. Engay
UP Diliman Extension Program in Pampanga
cfagela@yahoo.com; egalv@yahoo.com; bryanqengay@gmail.com
May mga kritisismo na mayroong pagkalimot sa mga akademikong disiplina ng
papel ng akademika sa lipunan, siyang tinatawag ni Prilleltensky na “social
amnesia”. Kadalasan ang mga paksa ay malayo sa karanasan at pangangailangan
ng taong-bayan o di kaya’y ang kaalaman ay hindi nagagamit upang mapabuti
ang mga kondisyon ng buhay, lalo na sa mga grupo na walang boses sa lipunan.
Bilang pagtugon, ang programang Applied Psychology ng UPDEPP ay bumuo
ng “mentoring program” para sa mga kabataang Ayta na naninirahan sa limang
komunidad sa Clark Field, Pampanga. Ang mga estudyante ng Applied
Psychology ay binigyan ng pagsasanay sa pagtuturo at pagpapadaloy ng mga
sesyon sa: kahusayang sosyal, pagpapahalaga sa sarili, pagganyak sa sarili,
kamalayan sa sarili, mga gawi sa pagaaral, mga kakayahan sa pagiisip, at
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paghahanda sa mga sakuna. Matapos nito, sila ay hinati sa limang grupo at ang
bawat isang grupo ay naatasang pumunta sa isang komunidad. Isang daan at
siyamnapu’t walo na kabataang Ayta (mula kindergarten hanggang ikaanim na
baitang) ang lumahok sa programa na ginawa mula Hunyo hanggang Hulyo
2014. Sa kabuuan, positibo ang mga reaksyon mula sa komunidad. Mataas ang
pagpapahalaga nila sa edukasyon na siyang tingin nila ay daan para umangat ang
kalidad ng pamumuhay ng susunod na henerasyon. Sa pagtapos ng programa,
sa repleksiyon ng mga mag-aaral, nabanggit ang pagkatuwa na nakita nila ang
paggamit ng kanilang mga inaaral na prinsipyo at konsepto, “reflexivity” bilang
“scientist-practitioner”, at pagpukaw ng kanilang damdamin na ituon ang
pananaliksik at praktis na magkaroon ng saysay at makatugon sa mga
pangangailangan ng komunidad.
Sesyon 4E
DAMDAMIN AT KALOOBAN
Ako at aking Emosyon: Ang Affective States at ang Proactive Coping ng
mga Estudeyante
Romaine Gutierrez-Magboo
De La Salle Lipa
romaine.magboo@dlsl.edu.ph, romayn25@gmail.com
Ang pagaral na ito ay nais patunayan kung paano makabuluhan ang Emosyon sa
pang araw-araw na buhay ng tao at sa kanilang “Coping Resources’’. Ang
pagaaral na ito ay gumamit ng deskriptibong methodolohiya ng panananaliksik
gamit ang Korelasyon at Kwantitibong pamamaraan sa 180 Sikolohiyang
estudeyante sa kolehiyo. Ang panukat n Panas-X nina Watson at Clark at ang
PCRI (Proactive Coping Resources Inventory) ni Greenglass ay ginamit sa
pagaaral ng dalawang baryable. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga
estudeyante ng Sikolohiya ay parehong nakakaranas ng positibo at negatibong
apektib na kasagutan ngunit karamihan sa kanila ay nakakaranas positibong
emosyon. Datapwa’t, ang estudeyante ay mataas sa kanilang “Emotional
Support at Instrumental Support’’ at katamtaman naman sa “Proactive at
Avoidance Coping”. Ang edad at taon antas ay natagpuan na maging
mahalagang kadahilanan sa pag-unlad ng mga negatibong at positibong
emosyon ng mag-aaral. Higit pa rito, ang mga estudeyante na ipinahayag
“General Positive, Basic Positive, Joviality, Self-Assurance, Attentiveness,
Serenity, Surprises” na mga emosyon ay maaaring bumuo o palaguin ang
nasabing “ Proactive Coping” (halimbawa, Reflective coping, Preventive coping
, Instrumental Support coping, Emotional Support coping , Strategic Planning
and Avoidance coping) maliban para sa “Sadness, Shyness at Fatigue” na
kung saan ito at mga negatibong emosyon. Ang Iba pang mga negatibong
emosyon tulad ng General Negative emosyon (halimbawa, Takot at
pagkamahihiyain) ay makahadlang sa pag-activate “Reflective Coping”.
Keywords: Positive Affect, Negative Affect, Proactive Coping Resources
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Paggalugad ng Penomenolohiya ng Kaligayahan
Lulette U. Matammu
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Far Eastern University
lulette_matammu@yahoo.com
Siniyasat sa pag-aaral na ito ang tinging kahulugan at mga karanasan ng
kaligayahan ng mga kabilang na kalahok gamit ang kwalitatibongpenomenolohikal na pamamaraan na pananaliksik. Tangka nito ipakita na ang
kaligayahan ay nasa konteksto at kultura. Bilang isang malawak at masalimuot
na konsepto, ang kaligayahan ay hinati sa apat – ang kahulugan at
pagsasalarawan nito (conceptions), pakiramdam (affect); ang mabuti at hindi
mabuting kinahihitnan nito (outcomes); at mga layunin at hangaring
pinaniniwalaang magdudulot ng sayá (action). Bahagi din ng pakahulugan nito
(conceptions) ay ang kahulugan at pagsasalarawan ng kaligayahan at masáyang
buhay; paniniwalang katangian ng taong masáyahin at; kahalagahan ng pagiging
masáya para sa mga kalahok.
Gamit ang focus group discussion (FGD), labingdalawang (12) grupo ang
naorganisa at bawat meyembro ng pangkat ay pinili gamit ang purposive
sampling procedure. Idad, kasarian, at katayuang sibil ang batayan ng pagpili ng
kalahok at paghati ng mga grupo.
Lumabas na ang tinging kahulugan at mga karanasan ng kaligayahan ay
masasabing lapat sa karanasang Pilipino. Nangibabaw dito ang paniwala na ang
kaligayahan ay may kaugnayan sa panloob na estado o kalagayan ng isang tao at
ang susi sa masayáng buhay ay nasa tao. Pinaniniwalaan din na ang taong
masáyahin ay mahusay makitungo sa kapwa at maaliwalas ang mukha. Ito ay tila
nakakatulong upang magdulot ng maayos na relasyon sa tao. Malayo ang
pakahulugan ng kaligayahan ng mga kalahok sa isteryotipikal na paniniwalang
“mababaw ang kaligayahan ng Pilipino.” Sa halip, ang kaligayahan ay tunay,
kahit panandalian, kapag ito ay nasa konteksto ng pagtulong at pagbibigay.
Lumabas din na mayroong tatlong patern na nagsasalarawan ng kanilang
pakiramdam ng pagiging masayá - ito ay kasalungat, kadugtong, at kasabáy ng
hindi pagiging masayá.
Ang mga nakalap na datos ay sumuporta sa mga kanluranin at lokal na pag-aaral
ng kaligayahan. Gayunman, ito ay nagbigay pa rin ng mga lay concepts o
constructs na maaring saliksikin sa ibang pag-aaral at ng isang folk
understanding ng kaligayahan na angkop sa kulturang Pilipino.
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Ang Impluwensiya ng Locus of Control sa Pagpapahayag ng Galit ng
mga Puwersa ng Kapulisan
Nick R. Balunos
Saint Louis University at PNP Health Service
nickbalunos@yahoo.com
Ang pagaaral na ito ay inimbestigahan ang impluwensiya ng locus of control sa
pagpapahayag ng galit ng mga mga kapulisan. Quantitative ang metodo na
ginamit sa pagkolekta ng mga datos mula sa 200 PNP personnel ng Police
Regional Office - Cordillera at National Support Units na nakabase sa Camp
Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Ang pagsusuri ng mga datos ay nagsiwalat
na ang internal locus of control ay makabuluhang sang-ayon sa anger
expression-in ngunit hindi sa anger expression-out habang ang mga panlabas
locus of control ay makabuluhang sang-ayon sa parehong paraan ng
pagpapahayag ng galit subalit ang mga relasyon ay medyo mahina masyado. Sa
partikular, ang pinaka-karaniwang anger expression ng mga kalahok ay anger
expression-in at walang makabuluhang pagkakaiba sa mga tuntunin ng kasarian,
edad, at ranggo. Ang locus of control ng mga kalahok ay panloob at walang
makabuluhang pagkakaiba sa mga tuntunin ng kasarian, edad at ranggo. Ang
Pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig ng institutionalization ng Anger
Management Program sa puwersa ng kapulisyan at pagsasama ng Locus of
Control Scales at STAXI (State Anger Expression Inventory) sa baterya ng
sikolohikal na pagsusuri bilang bahagi ng PNP Personnel Recruitment Program.
Ang resulta din ng pananaliksik na eto ay kapaki-pakinabang sa sektor ng
akademya lalo na sa mga unibersidad ng nag-aalok ng criminal justice education
at forensic sciences.

Sesyon 4F
MGA KWALITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK
Buhay-Bunso: Kwento ng Karanasan sa Pamilya ng mga Bunso
Maureen Laurice A. Benedicto at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
maureenlauricebenedicto@gmail.com
Ang kwalitatibong pag-aaral na ito ay naglalayong pag-aralan ang kwento ng
karanasan sa pamilya ng mga bunso, kung ano nga kaya ang kalagayan nila, sino
kaya sila sa kanilang pamilya, ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang
gayundin sa mga nakatatandang kapatid, kung mayroon bang mataas na
ekspektasyon ang mga magulang sa bunso at paano kaya nila ito hinaharap kung
mayroon man. Ang mga kalahok sa nasabing pag-aaral ay mga bunsong edad
labing-anim (16) hanggang dalawampung (20) taong gulang, may dalawa o higit
pang bilang ng nakatatandang kapatid na naninirahan sa Nueva Ecija.
Kwentuhan ang naging takbo ng usapan ng mananaliksik at kalahok kung saan
narrative approach ang ginamit sa pag-aanalisa ng mga nakalap na datos.
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Iba-iba ang naging kwento ng apat na bunsong nakakwentuhan ng
mananaliksik, gayunpama’y lahat naman ng kanilang mga naging kwento’y
napaka-kulay kaya naman talagang masarap pakinggan. Lumabas sa pag-aaral na
ito na ang kwento ng mga bunso ng pamilyang Pilipino ay kwento ng pagtitiis at
pag-asa. Pagtitiis sa mga responsibilidad dahil sa naging tadhana ng kanilang
mga kapatid, sa mga frustration mula sa mga pangarap na hindi natupad. Lahat
ito’y tinitiis ng mga bunso at nagpapatuloy pa rin sa buhay dahil alam nilang
bilang bunso, bilang huli sa mga anak, sila na lamang ang bagong pag-asa ng
pamilya.
Keywords: Bunso, Karanasan, Pamilya, Pagtitiis, Pag-asa
Paano Lumaya mula sa Isang Bisyo: Mga Aral mula sa Karanasan ng
mga Sumubok Tumigil sa Paninigarilyo
Louella Barra Orillaza
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
louella.orillaza@upd.edu.ph
Malaking porsiyento ng mga Filipino, 28.3%, ay naninigarilyo (GATS, 2009).
Kapansin-pansin na halos kalahati, 47.8%, mula sa bilang ng mga naninigarilyo
ay sumubok na tumigil; ngunit, maliit na bahagdan lamang, 4.5% ang tuluyang
tumigil (GATS, 2009). Layunin ng pananaliksik na ito na: 1) alamin mula sa mga
kalahok, mga indibidwal na minsan nang sumubok na itigil ang kanilang
paninigarilyo ngunit muling bumalik sa gawaing ito, ang mga sumusunod-- a)
mga dahilan ng pagsubok na tumigil; b) mga salik na kaugnay ng hindi nila
tuluyang pagtigil sa paninigarilyo; c) mga maaaring makatulong sa kanila upang
tumigil sa gawaing ito; 2) suriin ang datos gamit ang Theory of Planned
Behavior (TPB); 3) gumawa ng rekomendasyon kung paanong ang mga
programa ng pamahalan ay mas makakatulong sa mga indibidwal na sumusubok
tumigil sa paninigarilyo na tuluyang lumaya mula sa bisyong ito. Nakatulong ang
TPB, ngunit ito ay hindi sapat, upang bigyang-kahulugan ang impormasyong
nakalap sa konteksto ng pagsasagawa ng rekomendasyon para sa pagpapaunlad
ng mga programang naglalayong suportahan ang mga nagnanais tumigil sa
paninigarilyo. Isa sa mga rekomendasyon ay ang pagbibigay ng pansin sa
pagpapataas ng perceived behavioral control , ng mga naninigarilyo, o ang
kaalaman na mayroon silang maaaring gawin upang sila ay tumigil sa
paninigarilyo at ang paniniwala na kaya nila itong gawin. Bukod dito,
inirerekomenda rin na pag-ibayuhin ang social engineering sa direksyon ng
pagsuporta sa mga nagnanais na tumigil sa paninigarilyo (Halimbawa:
pagsusulong at striktong pagpapatupad ng mga polisiya sa pagtatalaga ng piling
lugar kung saan maaring manigarilyo).
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Kwento ng mga Magulang: Frustration sa Anak
Krisel F. Flor Blanco at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
krisflorblanco@yahoo.com
Isang kwalitatibong pananaliksik ang papel na ito na gumamit ng narrative
analysis. May layuning malamang ang mga kwento ng mga magulang, ang mga
frustrations ng magulang sa kanilang anak at ang pagdadala sa frustrations sa
kanilang anak. Tatlo ang kalahok sa pag-aaral na ito, dalawang ina at isang ama
ang mga kalahok. Mula sa apatnapu’t lima pataas ang mga edad. Nahanap ang
mga kalahok sa pamamagitan ng pangangamusta sa mga kakilalang mga
magulang. Nakipagkwentuhan sa mga kalahok ang mananaliksik at ginamitan
ng narrative analysis ang mga nakuhang datos. Lumabas sa pag-aaral na ang
kwento ng mga magulang ay kwento ng responsibilidad. Lumabas din sa pagaaral na ito ang iba’t ibang frustrations ng mga magulang sa kanilang mga anak.
Ang mga frustrations nila ay gaya ng hindi pagtatapos ng mga anak sa kanilang
pag-aaral, ang hindi pagtulong ng anak pagkatapos makapagtapos ng pag-aaral,
ang maagang pagbubuntis, pag-aasawa at pagpapamilya, ang hindi pagtulong,
pagsuporta at pagpaparamdam na ng mga sa magulang na hindi na sila
kailangan. May iba’t ibang pagdadala namang ginagawa ang mga magulang sa
mga frustrations na nararansan nila sa kanilang mga anak. Ang pananampalatay
sa Diyos ang pangunahin nilang pagdadala. Ang pagdadasal at paghingi ng
gabay ang kanilang ginagawa, ang pakikipag-usap at pagdalaw sa mga kapatid,
kamag-anak at kaibagan, paglilibang(pagtitinda sa palengke at pagsusugal at
pagpapasugal), pananitili rin sa bahay gayun din ang pagsasawalang kibo at
hindi pag pansin sa sinabi ng iba, kasama rin sa pagdadala ng magulang ang
pagbibigay katwiran sa mga pangyayari at pagka-usap sa mga anak. Lumabas na
ang mga pagdadala ng magulang ay para pa rin sa pagpapatuloy ng kanilang mga
responsibilidad sa kanilang mga anak.
Binubuong Pananaw ukol sa Bathala ng mga nasa Mataas at Mababang
Ulnu-Agimating Antas
Errol P. Bantayan, Glenn Louis A. Reforsado at Alec D. Tobias III
Pamantasang De La Salle
ebantayan@gmail.com
Ang pananaliksik na itoý nagpapakita ng binubuong pananaw ng mga taong
nasa mataas at mababang Ulnu-agimating antas (UAA o SES) gamit ang
penomenolohikal na disenyo. Ang uring ito ng pagsusuri ng datos ay ideyal para
sa mga mananaliksik na interesadong malaman ang daigdig na nabuo sa isipan
ng mga respondante batay sa kanilang paniniwala at pananaw na masasalamin sa
kanilang mga diskurso, maaari rin namang ipalagay ng mga mananaliksik na ang
mga kuwento ng mga respondente ay bahagi ng kanilang identidad ( Smith,
2008 ).
Sa pananaliksik din na ito makikita ang interpratasyon ng lahat ng kalahok, ito
ay isinangguni sa bawat isa. Ipinaghambing at inalam ang pinagkaiba ng mga
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tugon ukol sa pananaw sa Bathala nang bawat kalahok sa saliksik. Binigyan din
ito ng pakahulugan sa Bathala, sa pamamagitan ng mga sumusunod na
katangian:
a. Anyo - tumutukoy sa pisikal na katangian ng Bathala
b. Pagkakawangki–personalidad, pag-uugali at saloobin ng Bathala
c. Kakayahan–kasanayan at abilidad ng Bathala ( super/supra
natural )
Ang mga katangian ay tiniyak sa pamamagitan ng pagpapaguhit ng larawan
gamit ang iisang kulay lamang at panayam.
Lumabas sa pag-aaral na nakikita nila ang Bathala bilang personal na diyos
bilang anyo nito, pinaniniwalaan naman nilang ang pagiging mahabagin ay ang
pagkakawangki ng Bathala na maaring base sa pagkakalarawan sa kani-kanilang
kasulatan. Pinaniniwalaan din nilang ang kakayahan ng Bathala ay makikita sa
pagiging mapagbigay nito sa pamamagitan ng mga biyayang natatanggap – na
ayon sa mga nasa mataas na ulnu-agmating antas. Habang himala at pagtatamo
ng mga naisin naman para sa mga nasa mababang ulnu-agimating antas. At ang
paniniwala na may higit na makapangyarihan na komokontrol sa lahat ng bagay.
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ABSTRAK NG MGA LEARNING SESSION
Paggamit ng Qualyzer sa Pag-analisa ng Datos ng Pakikipagkwentuhan
Prop. Darren E. Dumaop
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
Pamantasang De La Salle
Colegio de San Juan de Letran-Intramuros
dedumaop@gmail.com
Ang Pakikipagkwentuhan ay isa sa mga popular na metodo sa Sikolohiyang
Pilipino. Ang Qualyzer, sa kabilang banda, ay isang open source software na
ginagamit sa pag-analisa ng mga kwalitatibong datos. Layunin ng workshop na
matutunan ng mga kalahok ang pag-analisa at pag-organisa sa datos ng
pakikipagkwentuhan gamit ang Qualyzer. Lilinawin dito ang pagkakaiba ng
pakikipagkwentuhan sa ibang metodo. Mag-eensayo rin sa praktikal na paggamit
sa Qualyzer.
May magagamit na mga computer unit mula sa Letran. Maaari ring magdala ng
sariling laptop (na may naka-download nang Qualyzer) ang mga kalahok.
Hinihikayat ang mga kalahok na magdala ng sariling datos. I-store ang mga ito
sa cloud (e.g., Google Drive, Dropbox) upang hindi na mangailangan ng
physical storage mediated transfer na prone sa virus.
Paglilinang ng Terminolohiyang Filipino sa Sikolohiyang Pilipino
Prop. Jayson D. Petras
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
UP Diliman Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
jaysonpetras_upd@yahoo.com
Sa simula pa lamang, naging matibay nang saligan ng Sikolohiyang Pilipino ang
wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas sa ganap na pag-unawa sa karanasan,
pananaw, damdamin, at oryentasyon ng mga Pilipino. Pinatunayan sa paglipas
ng panahon ang sigasig ng SP sa pagdadalumat, pagbubuo, at pagsasalin ng mga
materyales sikolohikal sa pambansang wika, kasabay ng pagtataguyod din ng
mga konseptong hango sa lokal na wika at danas. Tatalakayin sa sesyon na ito
ang naging karanasan at kaparaanan sa paglilinang ng terminolohiyang Filipino
sa SP. Bibigyang-pokus ang estratehiya sa elaborasyon ng wika na partikular na
dinalumat ni Doc E sa pag-aantas ng mga konseptong sikolohikal at sa iba’t
ibang paraan ng pagsasalin. Magkakaroon din ng pagsasanay at pagbabahaginan
sa kung paano makalalahok sa patuloy na pagbubuo ng mga terminolohiyang
Filipino na magagamit sa mga aralin sa sikolohiya. Bukas at angkop ang sesyon
na ito sa mga guro, mananaliksik, at mag-aaral sa sikolohiya at sa wika.
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Pagbabalangkas ng Teorya at Praktis: Ano nga ba ang Tamang Edad ng
mga "Children in Conflict with the Law" para Sila ay Parusahan?
Prop. Ricardo A. Clores at Dr. Evangeline C. Ruga
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
raclores@dlsud.edu.ph, raclores2014@gmail.com
Gamit ang samu't saring kaso, inaasahan sa workhop ng ito na mabigyang
pagkakataon ang mga kalahok na harapin ang masasaklap na karanasan ng mga
children in conflict with the law. Sa 1.5 na oras ay hahayaan ang mga kalahok
na subukang sagutin at bigyang-lunas ang mga karanasan. Magpapalitan ng mga
kuro-kuro hinggil dito. Matapos ng pagpapalitan ng kuro-kuro, sa 1.5 na oras
ay magbabahagi ang facilitator ng mga teoretikal at praktikal na tugon hinggil sa
nasabing mga karanasan. Gayundin, susubukang balangkasin ang katanungan
kung ano nga ba ang "tamang edad" para parusahan ang mga children in
conflict with the law.
Positibong Sikolohiya at Sikolohiyang Pilipino: Paano Magsasama?
G. Jose Ma. Bartolome, Bb. Edna Marie Bartolome at G. Domingo Rayco, Jr.
International Positive Education Network-Philippines
jobartbartolome@gmail.com
Ang Positibong Sikolohiya ay bagong sangay ng sikolohiya na nagsimula wala
pang 2 dekada ang nakakaraan, sa pangunguna ni Martin Seligman ng University
of Pennsylvania. Sa halip na mga kapansanan sa kilos at pag-iisip, ang
Positibong Sikolohiya ay mas nakatuon sa pag-unlad ng indibidwal tungo sa
mas masaya at makabuluhang buhay. Sinisikap ng Positibong Sikolohiya na
magkaroon ng matibay na ebidensya sa mga kaalamang itinataguyod niya.
Ang Positibong Sikolohiya ay mabilis na kumakalat hindi lamang sa Amerika at
Europa kung maging sa ibang bahagi ng mundo. At naririto na ito sa Pilipinas.
Nagsanay ang tatlong may-akda sa ilalim ng mga tagapagtaguyod ng Positibong
Sikolohiya mula sa International Positive Education Network at kanilang nakita
ang malaking potensyal ng mga kaalaman sa Positibong Sikolohiya para sa mga
Pilipino, ngunit may mga isyung lumilitaw kaugnay ng pagsasakatutubo,
pagsasalin at paglalapat ng mga bagay na nagmula sa labas dito sa ating kultura.
Ilalahad sa sesyon na ito ang mga pangunahing ideyang itinataguyod ng
Positibong Sikolohiya at pag-uusapan ang mga lumilitaw na isyu kaugnay ng
pagsasakatutubo, pagkakahawig o pagkakaiba ng mga ideya mula sa Positibong
Sikolohiya sa mga bagay na matatagpuan sa ating kultura at sikolohiya.
Inaanyayahan ang mga guro, mananaliksik at estudyante ng kultura at
sikolohiyang Pilipino na makibahagi sa sesyon na ito.
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Isang Panimulang Kurso sa Pagsukat ng Estadong Neuropsychological
sa mga Matandang Pilipino na Dumaranas ng Dementia
Asst. Professor Richthofen C. De Jesus, MA, RPsy, RPm, CDR
De La Salle University at Pathways International
G. Lordy Angelo Santos, MA, RPm, CDR
Centro Escolar University at Pathways International
Sa paglaon ng mga taon, parami nang parami ang nakatatandang Pilipino na
nagkakaroon ng kondisyong Dementia. Isa itong kondisyon ng paghina ng
intelektwal na kakayahan ng isang tao, hanggang sa magtuloy-tuloy ito sa
pagbabago ng ugali at pagkawala ng kakayahan sa pang-araw-araw na gawain.
Layunin ng panimulang kursong ito na mabigyang-linaw ang mga mag-aaral sa
Sikolohiya sa mga pangunahing gawain ng paglikom ng Neuropsychological na
datos mula sa mga indibidwal na nagkakaroon ng Dementia. Kinapapalooban
ito ng: pagsulat ng clinical history; pagpapatalas sa pag-obserba ng mga
ikinikilos ng mga pasyente; at ang wastong pagsasagawa ng Neuropsychological
Testing. Sa huli, inaasahang lalawak hindi lamng ang kaalaman ng mga magaaral hinggil sa sakit na Dementia, kundi maging ang kanilang kakayahan sa
pagsasagawa ng Neuropsychological Assessment.
Pagsasalin at Pagsasakatutubo ng Banyagang Konsepto at
Panukat: Mga Tanong, Isyu at Hamon
Prop. Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
siochristie@gmail.com
Dahil sa kakulangan ng mga katutubong panukat, karaniwang gawi ng mga
Pilipinong mananaliksik ang humiram at gumamit ng mga Kanluraning iskala
para ma-operationalize, mabigyang-kahulugan, at masukat ang mga sikolohikal na
konsepto. Upang matugunan ang panawagan ni Enriquez tungo sa
pagsasakatutubo (indigenization) at pag-iwas sa panganib na dulot nang bastabastang pag-aangat-patong, sinisikap ng ilang mananaliksik na maging maingat
sa pagsasalin sa lokal na wika ng mga banyagang panukat. Gayumpaman,
katumbas nga ba ng “pagsasalin” ang “pagsasakatutubo?” Halimbawa, sapat na
ba ang translation at back-translation ng mga panukat para maituring na
naisakatutubo na sila? Magkatulad nga ba ang impormasyong halaw sa mga
isinaling panukat at impormasyong halaw sa mga panukat na nasa orihinal
nitong wika? Dagdag pa rito, maihahalili ba ang impormasyon mula sa nauna at
mula sa nahuli? Pareho lang ba ang interpretasyon ng data mula sa mga isinaling
panukat kumpara sa data na mula sa orihinal na porma ng iskala? Sa session na
ito, (1) lilinawin natin ang pagkakaiba ng semantic at data equivalence, (2) susuriin
natin ang isang case study tungkol sa pagsasalin ng isang panukat, (3) ilalatag natin
ang mga argumento para sa at laban sa mga nakagawiang proseso ng pagaangkop ng mga Kanluraning panukat, at (4) pag-uusapan natin ang mga
tanong, isyu, at hamon na hinaharap ng mga Pilipinong mananaliksik pagdating
sa pagsasalin at pagsasakatutubo ng mga banyagang panukat at konsepto.
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Panayam-Demonstrasyon hinggil sa Malikhaing Pedagohiya ng PETA
Bb. Lea Lastrilla Espallardo
Philippine Educational Theater Association
lea_espallardo@yahoo.com
Ito ay apat na oras na panayam-demonstrasyon hinggil sa nilalaman, proseso, at
prinsipyo ng Malikhaing Pedagohiya ng PETA na nalinang at nagbanyuhay sa
loob ng ilang dekada ng mga workshop. Bubuksan sa mga kalahok ng
programang ito ang pagkilala sa teatro, bilang sintesis ng sining, na tagapanday
ng pagkamalikhain at kritikal na pag-iisip.
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Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
Telefax: (032) 434-7973 Mobile: (0922) 875-1440
Facebook: www.facebook.com/sulongpssp
Twitter: www.twitter.com/PSSPonline
E-mail: pssponline@gmail.com
Website: www.pssp.org.ph

Magkita-kita po tayong muli
sa susunod na taon!!!
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