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MENSAHE MULA SA 

PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP)  

 
 
 
 
 
 

Sa ngalan ng pamunuan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, lubos 
ang aming galak na makasama kayong muli sa taong ito kahit birtwal ang ating 
pagsasama-sama. Alam niyo po, sa mahigit apat na dekadang kasaysayan ng ating 
organisasyon, noong 2020 lang hindi natuloy ang taunang kumperensiya. Tulad po 
ng marami sa atin, nang tumama ang pandemya, hindi rin namin alam kung ano 
ang dapat unahin o kung kakayanin pa bang magpatuloy. Sa gitna po ng lahat ng 
kalituhan, kalungkutan, at kawalan ng kapanatagan, sinikap naming linawin kung 
ano prayoridad sa mga panahong ito. Sinikap po naming tiyaking maayos ang 
kalagayan ng isa’t isa. Sinikap po na hanapan ng paraan ang mga balakid na 
pinagdadaanan.  
 
Kaya, symbolic ang tema ng comeback, ika nga, ng ating taunang kumperensya. 
#TindogTayo. Parang mantra nating lahat ito habang sinisikap pa nating umahon 
mula sa nakaraang dalawang taon. Paalala rin na hangga’t maaari, hangga’t kaya, 
magkakaagapay tayo sa pag-angat - para sa sarili, sa kapwa, sa bayan. Nitong Hulyo 
tinanong natin kung may ginhawa ba sa panahon ng pandemya? Ngayon naman 
ang tanong natin: Paano tayo lalaban para sa ating kinabukasan?  
 
Kaya bukod sa pag-tindog, mahalaga rin ang paninindigan dahil sinasalamin nito 
ang mga mithiing hindi natin maisasantabi kailanman. Ngayon, higit kailanman, 
tinatawag tayo ng pagkakataon na manindigan para sa ikabubuti ng ating sarili, 
pamilya, komunidad, at kalikasan. Hinahamon tayo ng dibisyong pulitikal na 
manindigan sa pakikipagkapwa-tao: ang pagkilala sa pagkakapantay-pantay sa 
kabila ng pagkakaiba-iba. Ito rin ang panahon para piliin ang mabuti at tama para sa 
bayan. 
 
Taos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsor at panauhin, sa UP 
Visayas Tacloban Campus-Department of Social Sciences, sa Lupon ng mga Kadiwa, 
sa mga kasaping panghabambuhay, sa buong kasapian, sa mga tagapaglahad, at sa 
lahat ng dumalo at nagpaunlak sa ating paanyaya sa kumperensyang ito. Muli 
niyong dinagdagan ang kwento ng pagtindog at paninindigan ng ating samahan.  
 
Mabuhay tayong lahat!  
 
Tungo sa isang malaya at mapagpalayang sikolohiya, 
 
Darren E. Dumaop 
Convenor at Pangalawang Pangulo 

Jose Antonio R. Clemente 
Pangulo 
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Mensahe Mula Sa 
UP VISAYAS TACLOBAN COLLEGE (UPVTC) 

 

 
 
 
Mainit na pagbati mula sa Unibersidad ng Pilipinas sa Visayas Kolehiyo ng Tacloban 

sa mga tagapagpalaganap at kasapi ng ika-45 na Pambansang Kumperensiya sa 

Sikolohiyang Pilipino. 
 

Ikinalulugod ng UP Tacloban, sa pamamagitan ng Division of Social Sciences, na 

maging kapwa tagapagpalaganap ng prestihiyosong pagpupulong na ito ng mga 

dalubhasa, mananaliksik, at tagapagtaguyod ng Sikolohiyang Pilipino. 
 

Ang tema ng kumperensiya na #TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, 

Kapwa, at Bayan ay lalong napapanahon at naaakma sa ating pagharap sa marami at 

magkakaugnay na krisis na bunsod ng pandemya ng COVID-19, at sa ating 

pagpanday ng landas tungo sa paghihilom at muling paglago at pag-unlad ng ating 

mga sarili at komunidad. Ang tindog ay salitang Waray na katumbas ng tayó sa 

wikang Tagalog o stand sa wikang Ingles. Ngunit maaari din nating basahin ang 

salitang tayó sa tema ng kumperensiya na may diin sa unang kataga — táyò — na 

salitang Tagalog para sa panghalip na us sa Ingles o kita są Waray. Kung gayon 

sinasabi ng tema ng kumperensiya na “Tumindig tayo!” Ito ay mahalagang paalala na 

ang pagbangon mula sa krisis ay nakasalalay sa kolektibong pagkilos at collective 

agency. Ito ay isang buod na konsepto at prinsipyo sa Sikolohiyang Pilipino kung 

saan magkaugnay ang personal at panglipunang pagkakakilanlan (personal and social 

identity) at ang kapakanan ng indibidwal at komunidad (individual and community 

well-being). Ito rin ay paalala na ang mga krisis na ating kinakaharap ay mabibigyang 

kalutasan sa pamamagitan ng kolektibong aksyon ng mga indibidwal at 

organisasyong nagbabahagi ng kanilang kaalaman, kasanayan, kakayahan, at 

mapagkukunan, at nagkakaisang humuhubog ng kanilang kinabukasan. 
 

Ang mga tampok at pamplenaryong pananalita, mga papel na ilalahad, at malayang 

talakayan sa kumperensiyang ito ay pagbabahaginan ng mga mahahalagang ideya, 

mga pagmumuning kritikal, at mga aral mula sa karanasang buhay. Naway 

magbigay liwanag, inspirasyon, at lakas ang mga ito sa ating kolektibong pagbubuo 

ng isang bayang mapagkalinga at mabuti para sa ating lahat. 
 

Maraming salamat at Mabuhay. 

 

Patricia B. Arinto 

Dekana 

UP Visayas Tacloban College 
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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 2020-2021 

 
Pangulo Jose Antonio R. Clemente, PhD 

  
Pangalawang Pangulo Darren E. Dumaop, MA 

  
Kalihim Danielle P. Ochoa, PhD 

  
Ingat-Yaman Michael David Tan Lopez, MSMHS, RPm 

  
Mga Kasapi Hadji A. Balajadia, MA 

Henmar C. Cardiño, MP, RPm 
Carl O. Dellomos, MHSS, LPT 
Roberto E. Javier, Jr., PhD, RPsy 
Argel B. Masanda, MA, RPm, RGC 
Florabel S. Suarez, RPm 
Homer J. Yabut, PhD, RPsy 
Jay A. Yacat, MA, RPsy (Ex-Officio) 
Glenmark B. Villanueva (Pangulo, TATSULOK) 

 
Sekretaryat Kenneth Carlo L. Rives, MAEd, LPT 

Maristela F. Talampas 
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TALAAN NG MGA NAGING PANGULO 

 
Virgilio G. Enriquez 

Pangulong Tagapagtatag 
 

Esther S. Reyes 
1979-1980 

 
Manuel F. Bonifacio 

1981-1982 
 

Abraham B. Velasco 
1983-1984 

 
Felipe De Leon Jr. 

1984-1985 
 

Alfredo V. Lagmay 
1987-1988 

 
Lilia F. Antonio 

1989-1990 
 

Rogelia Pe-Pua 
1991-1992 

 
Grace Aguiling-Dalisay 

1993-1994 
 

Proserpina D. Tapales 
1995-1996 

 

Elizabeth Protacio-Marcelino 
1997-1998 
 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 
1999-2000 
 
Flordeliza Lagbao-Bolante 
2001-2002 
 
Grace Aguiling-Dalisay 
2003-2007 
 
Jose Maria Bartolome 
2008-2011 
 
Benito L. Teehankee 
2011 
 
Jay A. Yacat 
2012-2019 
 
Jose Antonio R. Clemente 
2020-2021 
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TALAAN NG MGA KASAPI (1975-KASALUKUYAN) 

 

MGA KASAPING PANDANGAL 

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

 
Lorenzo Tañada, 1988  Prospero R. Covar, 2000 
Rogelia E. Pe-Pua, 1998  Lilia F. Antonio, 2004 
Zeus A. Salazar, 2002  Carmen Enrile, 2011 
Estefania Aldaba-Lim, 2009  F. Landa Jocano, 2014 
Virgilio G. Enriquez, 1994 
 

MGA KASAPING PANGHABAMBUHAY 

 
Alexa P. Abrenica, Andresito E. Acuña, Jasmin E. Acuña, Teruya Adachi, Grace 
Aguiling-Dalisay, Alwin C. Aguirre, Annie Dinh Maria M. Alfaro, 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 Aquino-
Malabanan, Geraldine R. Asis, Hadji A. Balajadia, 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, Ricardo A. Clores, Aurora Odette Corpuz-Mendoza, Lilibeth T. Cortez, 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, Darren E. Dumaop, 
Adonis L. Elumbre, Sylvia Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Rowena 
Gaspay-Fernandez, Maria Cecilia Gastardo-Conaco, Elaine Geronimo-Reyes, Ma. 
Angeles Guanzon-Lapeña, Margarita Go Singco-Holmes, Roberto E. Javier Jr., Ma. 
Carmen C. Jimenez, Elsa P. Jurado, Fredisvinda Lagbao-Aniban, 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, Argel B. Masanda, 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, 
Danielle P. Ochoa, 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., 
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Maria Guadalupe C. Salanga, Lilia P. Salazar,  Zeus A. Salazar, Corazon M. 
Samaniego, Elena L. Samonte, Mario R. San Buenaventura, Ida Josephine M.L. 
Siason, Pilar E. Soto, Madelene A. Sta. Maria, Mariano R. Sto. Domingo, Florabel S. 
Suarez, 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 Villaroman-
Bautista, Rory Villar, Venus A. Vitales, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. 
Yabut, Jay A. Yacat, Rene P. Zubieto 
 
MGA AKTIBONG KASAPING PROPESYONAL PARA SA TAONG 2021 

 
Mira D. Abalajon, Luis Emmanuel A. Abesamis, Karyl Christine A. Abog, Maryanne A. 
Abog, Ana Karina B. Abola, Phil Darren E. Agustin, Kristine R. Alagad, Jireh Joy B. 
Albania, Michelle Yzabel O. Alcantara (2021-2023), Karen Jann M. Aquino, Philip 
Manuelson Arandia, Edlyn C. Asuelo, Vera Marie I. Ayo, Alona P. Bagsic, Bernadeth S. 
Ballesteros, Bianca Camille R. Banog, Errol P. Bantayan, Domingo O. Barcarse, Jomar 
Saif P. Baudin, Thea C. Boborol, Bernadette B. Enriquez, Carolina V. Boquio, 
Nephtaly Joel B. Botor (2021-2023), Maria Rosario I. Bulanan, Gian Karla R. Buslig, 
Helga Marie B. Cabarle, Kenneth Lloyd M. Camaclang, Abigaile Rose Mary R. Capay, 
Annalyn De Guzman Capulong, Kathlyn T. Caragay (2021-2025), Henmar C. Cardiño, 
England Danne B. Castro, Myra C. Catungal, Rachelle Louise C. Chavez, Clemuel B. 
Cruz, Normita R. Cruz, Vinnie Marie D. Cruz, Dianne S. Cullar, Ma. Charina R. Cuento, 
Prince Joash L. Dacles, Helene D. Daya, Evangeline B. Dazo, Francisco V. de la Rosa 
IV, Annalyn C. de los Santos (2021-2023), Jerhenze Andrew S. de Luna, Junix Jerald I. 
Delos Santos, John Mark S. Distor (2021-2023), Pierce S. Docena, Hannah Rachelle O. 
Ejar, Justin Vianey M. Embalsado, Roselle D. Estorba, Lloyd Toni F. Enriquez, Christ 
Michael C. Entienza, Van Alistair H. Faeldon, Jose Felix de Guzman Falgui, Marlene 
Maud C. Florentino, Adrianne John R. Galang, Charmaine P. Galano, Fernando A. 
Garcia, Jonerizza L. Gaunia, Abigail B. Gonzales, Paola Katherina M. Gonzales, 
Angelica Cielo B. Gozar, Raessel B. Gutoman, Rowena S. Guiang, Edith G. Habig, 
Jacqueline V. Iglesias, Julius Martin R. Katigbak, Paul Danielle P. Labor, April 
Veronica G. Lansangan, Maria Margarita R. Lavides, Christine Joy C. Lim, Joel B. 
Lopez, Marjualita Theresa T. Malapo, Catherine Jhoi M. Mamawan, Lizamarie P. 
Manayon, Noahlyn C. Maranan (2021-2023), Lulette U. Matammu, Arminda A. 
Muga, Carmella Joyce L. Mergenio, Marie Rose H. Morales, Justin Francis Leon V. 
Nicolas (2021-2023), Randy T. Nobleza (2021-2023), Eda Lou I. Ochangco, Marjorie A. 
Onalan, Louella B. Orillaza, Anna Teresa O. Orillo (2021-2023), Mieresh R. Orozco, 
Zorayda S. Paguyo, Sheila Marie B. Pamfilo, Myla Pilar S. Pamplona, Danielle Marie 
A. Parreño, Araceli B. Paster, Arnel G. Perez, Lucky Nine R. Perez, Angelo Carlo D. 
Pilapil, (2021-2023), Mary Anne Portuguez, Vanessa M. Puno, Ma. Irene N. 
Quilantang, Pedro E. Rahon, David Paul R. Ramos, Marinel A. Ramos, Pat Kathlyn 
Dione D. Ramirez, Sweet Fatima Ian R. Remandaban, Princes Grace A. Retita, Ana 
Lea T. Reyes, John Robert C. Rilveria (2021-2025), Dominic Joseph D. Rivera, Lian 
Jumil D. Rivera, Genevieve D. Ruiz,  Darwin C. Rungduin, Elaine Rose C. Salansan, 
Divine Love A. Salvador (2021-2023), Edmon Y. Sampana (2021-2022), Jeremiah Paul 
C. Silvestre, Antonia C. Siy (2021-2030), Gregorio C. Taag, Alicia Q. Tablizo, Jeryl 
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Shawn T. Tan, Maria Melinda G. Tan (2021-2025), Claudine Faye M. Tecson, Eleonor 
R. Teopy, Cristabel F. Tiangco, Rodrigo DP. Tomas, Armen Ria H. Toquero (2021-
2023), Beatriz A. Torre, Zeena Marie D. Zambrano 

 
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 

Ang Kapihan sa PSSP ay isang 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 eskwelahan, kolehiyo, at unibersidad. 
 

TATSULOK SA PSSP 

Itinataguyod ang TATSULOK sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga 
organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at unibersidad 
na nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  Pagkakataon ito para 
sa pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga organisasyon sa mga gawain 
at programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain at programa ng pagtutulungan 
ng mga organisasyong pang-mag-aaral. 
 
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 45 na kasaping organisasyong pang-mag-aaral. 

 
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: 
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• Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik 
• Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino 

 

SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang pananaliksik 
ng PSSP.  
 

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 Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino, Kapihan sa PSSP, Piling Piling Araw at materyales mula sa 
Linangan sa Sikolohiyang Pilipino at Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino.  May mga 
digital na publikasyon din bukod 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 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. 
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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. 

 
2. 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 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 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. 

2.1.3 Patuloy ang aktibong pagtugon ng mga kasapi ng PSSP sa 
paglinang ng mga konseptong sikolohikal sa Filipino.  
Patunay nito ang pag-unlad ng mga pag-aaral sa mga 
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katutubong pamamaraan ng pananaliksik at ang 
pagdalumat ng iba’t ibang ideya sa mga kumperensiya at 
pagsasanay. 

 
2.2 Filipino ang magiging midyum ng komunikasyon at transaksiyon ng PSSP. 

Kaugnay nito: 
 

2.2.1 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. 

2.2.2 Magiging midyum ng talakayan at panayam ang Filipino 
sa taunang kumperensiya at iba pang proyektong 
pagsasanay at patuloy na edukasyon. 

2.2.3 Pasisiglahin at palalaganapin ang paggamit ng Filipino sa 
mga pananaliksik at publikasyon ng samahan.   

2.2.4 Hihikayatin at susuportahan ang pagsasalin ng mga pag-
aaral mula sa banyagang wika tungo sa wikang Filipino. 

2.2.5 Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa mga 
organisasyong pangwikang nagsusulong ng wikang 
Filipino.   

2.2.6 Maninindigan ang samahan sa pagtataguyod ng wikang 
Filipino sa antas pambansa sa pamamagitan ng 
pakikisangkot sa mga usaping pangwika. 

2.2.7 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. 

 
3. 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 kamalayang-pandaigdig 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-sa-
kulturang 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: 
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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. 

 
4. 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 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. 

4.3.3 Kikilalanin ang paggamit ng mga konseptong sikolohikal 
na nasa wikang Ingles hangga’t wala pang ganap na salin 
para rito. 

4.3.4 Kung kinakailangan, partikular sa pakikipag-ugnayan 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. 

4.3.5 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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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA 
 

Lupong Tagapagpaganap Darren E. Dumaop 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
 

Programa Darren E. Dumaop 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Jose Antonio R. Clemente 
Jay A. Yacat  
Carl O. Dellomos 
Argel B. Masanda  
Danielle P. Ochoa 
Homer B. Yabut  
Roberto E. Javier, Jr. 
Hadji A. Balajadia 
Kenneth Carlo L. Rives 
 

Pagpapatala/Sekretaryat Kenneth Carlo L. Rives 
 

Pananalapi Michael David Tan Lopez 
Kenneth Carlo L. Rives 
 

Teknikal at Lohistika Carl O. Dellomos 
Kenneth Carlo L. Rives 
Glenmark B. Villanueva 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Ervina A. Espina 
Rowena S. Guiang 
Cristy C. Pestilos 
Kimberly Mae E. Tañola 
Michael C. Pan 
Querima Deborah Q. Jopson 
 

Marketing at Sponsorship Jose Antonio R. Clemente 
Ricardo A. Clores 
Florabel S. Suarez 
Hadji A. Balajadia 
Kenneth Carlo L. Rives 
Glenmark B. Villanueva 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Ervina A. Espina 
Rowena S. Guiang 
Cristy C. Pestilos 
Kimberly Mae E. Tañola 
Michael C. Pan 
Querima Deborah Q. Jopson 
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Dokumentasyon at Ebalwasyon Ricardo A. Clores 
Roberto E. Javier, Jr. 
Florabel S. Suarez 
Argel B. Masanda 
Kenneth Carlo L. Rives 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Ervina A. Espina 
Rowena S. Guiang 
Cristy C. Pestilos 
Kimberly Mae E. Tañola 
Michael C. Pan 
Querima Deborah Q. Jopson 
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MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA 

 
Sa pangkalahatan, nilalayon ng kumperensiya na: 
 
1. talakayin ang mga karanasan ng pagbangon para sa sarili, kapwa, at bayan; 
2. suriin ang kahulugan ng paninindigan sa karanasang Pilipino;  
3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang 
Pilipino; at 
4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino. 
 

PAGPAPAKILALA SA PANGUNAHING TAGAPAGSALITA 

 
FR. FLAVIANO VILLANUEVA, SVD 

Executive Director, St. Arnold Janssen Kalinga Center 
 
Si Fr. Flaviano Antonio L. Villanueva, SVD, o kilala bilang 
Flavie, ay miyembro ng Societas Verbi Divini (Society of the 
Divine Word) at Direktor ng Justice, Peace and the Integrity of 
Creation (JPIC), SVD Philippine Central Province.  Siya rin ang 
Pangulo at Executive Director ng AJ Kalinga Foundation Inc., 

na nagpapatupad ng dalawang (2) pangunahing programa: a) ang Arnold Janssen 
Kalinga Center (AJKC) at b) Programang PagHilom. Ang KALINGA (Kain, Aral, LIgo, 
NG Ayos) Center ay isang apostolado na nagbibigay sa mga naninirahan sa kalye ng 
ilang beses sa isang linggo ng mainit na pagkain, paligo, malinis na damit, at 
pahinga upang mabawi ang kanilang dignidad.  
 
Nagtapos ng pangunahing edukasyon si Fr. Flavie sa Don Bosco Technical Institute 
sa Lungsod ng Makati at ng Bachelor of Science and Commerce major in Business 
Management and Administration sa Colegio de San Juan de Letran sa Lungsod ng 
Maynila.  Siya ay naordinahan bilang SVD priest noong 2005 nang matapos niya ang 
kanyang Master of Arts in Theology major in Pastoral Ministry, magna cum laude.  
Naglingkod siya sa Timor Leste bilang misyonaryo, pari sa parokya, Marketing 
Direktor ng Timor Kmanek (RTK), guro sa Instituto Ciencas de Religiousas (ICR), at 
senior staff member ng Commission on Justice and Peace ng Diyosesis ng Dili.  Sa 
kanyang pagbalik sa Maynila, naging panauhing pari siya sa St. Jude National Shrine 
sa Malacañang, Maynila noong 2010, at Associate Director ng SVD Postulancy sa 
Lungsod ng Tagaytay mula 2012 hanggang 2014. Mula 2014 hanggang 2017, siya ang 
Direktor ng Mission Secretariat ng SVD Philippine Central Province. 
 
Si Fr. Flavie ay pinakakilala para sa kanyang trabaho sa Kalinga Center, na kanyang 
itinatag noong 2015. Noong 2016, sa pagpasok ng Administrasyong Duterte, 
pinalawak ng Kalinga Center ang mga serbisyo nito mula sa mga pagkain, paligo, at 
mga damit para sa mga walang tirahan sa pagbibigay ng support services, na kilala 
bilang Programang PagHilom, para sa mga nabalo at naulila sa mga pamamaslang 
na nauugnay sa kampanya laban sa droga ng kasalukuyang administrasyon, 
kabilang dito ang pagpoproseso ng psychosocial trauma, tulong pang-edukasyon, 
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pagsasanay sa kabuhayan, at espirituwal na integrasyon.  Noong 2020, sa panahon 
ng quarantine na dulot ng pandemyang COVID-19, masigasig na inorganisa ni Fr. 
Flavie ang pitong pansamantalang safe shelters, sa pakikipagtulungan sa pitong 
paaralang Katolikon sa Maynila at sa Arkidiyosesis ng Maynila.  Limang daang 
naninirahan sa kalye ang nabigyan ng marangal na pangangalaga: masustansiyang 
pagkain ng tatlong beses sa isang; araw-araw na paligo; malinis na inuming tubig, 
hygiene kit, damit, at suportang medikal.  At ang pinakamagandang balita, lahat ng 
500 naninirahan sa kalye na nag-quarantine sa pitong shelters sa loob ng tatlong 
buwan ay hindi nagkasakit ng COVID-19.     
 

PAGPAPAKILALA SA MGA PLENARYONG TAGAPAGSALITA 

 

ASSOC. PROF. ANNA CRISTINA A. TUAZON, PSYD, RPSY 

Departamento ng Sikolohiya 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Si Dr. Anna Cristina Tuazon ay isang lisensyadong clinical 
psychologist na nagtapos ng kanyang masterado sa sikolohiya at 
doktorado sa clinical psychology sa The Wright Institute sa 
Berkeley, California, Estados Unidos.  Siya ay kasalukuyang 

Kawaksing Propesor sa Departamento ng Sikolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas 
Diliman at nagtuturo sa gradwadong programa sa clinical psychology.  Nagsisilbi 
siyang Clinical Supervisor ng UP Diliman Psychosocial Services (PsycServ).  
Kasalukuyan siyang host ng “Share Ko Lang” ng GMA News Online at kolumnista ng 
Philippine Daily Inquirer.  
 

ASST. PROF. PIERCE S. DOCENA, MA, RPM 

Division of Social Sciences 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
 
Si Pierce S. Docena ay Assistant Professor sa Division of Social 
Sciences, Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College, 
kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Arts (Social Sciences) 
Psychology, cum laude. Nagtapos din siya ng MA Psychology 

mula sa UP Diliman, kung saan siya ay kasulukuyang nag-aaral ng PhD Psychology. 
Isa siyang top 10 placer sa October 2019 Board Licensure Examination for 
Psychometricians at aktibong kasapi ng Psychological Association of the Philippines 
at Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. Bilang isang Yolanda survivor, 
kasama siya sa mga unang nagbigay ng serbisyong MHPSS sa mga indibidwal at 
komunidad na nasalanta ng bagyo. Naging bahagi rin siya ng pagbuo, 
pagpapatupad, at pag-aaral ng programang Katatagan. Ilan sa mga natanggap 
niyang pagkilala ay ang Harangdón Award for Outstanding Faculty ng UP Tacloban, 
One UP Faculty Grant Award in Psychology (LGBT Psychology) for Research and 
Public Service in UP Visayas mula sa UP System, Chancellor’s Award for Outstanding 
Assistant Professor ng UP Visayas, at Outstanding Thesis Award mula sa 
Psychological Association of the Philippines. 
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G. GERARDO “JUN” V. CABOCHAN, JR. 

Pandayan Bookshop 
 
Si Jun Villacorta Cabochan ay ang Tagapangasiwang Direktor 
ng Pandayan Bookshop, isang retail chain ng mga gamit sa 
paaralan at opisina. Itinatag niya ang Pandayan noong 1993. 
Ngayon, kalat na sa Luzon ang Pandayan. 135 ang tindahan 
nito at nasa 1,000 ang kasalukuyang bilang ng mga 

nagtatrabaho dito. Layunin ng Pandayan ang isabuhay ang mabuting 
pagpapakatao, pakikipagkapwa-tao, at pagkamakatao. Inaasahan ni Jun na 
matutuwa kayo sa mga kuwento ng mga Panday na kanyang ihahatid sa inyo. Si Jun 
ay nagtapos sa Pamantasang Ateneo de Manila ng AB Political Science, cum laude at 
departmental awardee. 
 

ASST. PROF. EMMANUEL JERIC A. ALBELA, PHD, LPT 

Departamento ng Kasaysayan 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Si Emmanuel Jeric A. Albela ay nagtuturo sa Departamento ng 
Kasaysayan ng Faculty of Arts and Letters sa Unibersidad ng 
Santo Tomas (UST) na may ranggong Assistant Professor 
(Katuwang na Propesor) 4.  Siya ay isang lisensyadong guro na 

nakapagturo sa mga mag-aaral mula sa elementarya hanggang kolehiyo.  Nakamit 
niya ang Batsilyer sa Sekundaryang Edukasyon sa Kasaysayan (2006), Masterado sa 
Kasaysayan, cum laude (2008), at Doktorado ng Pilosopiya sa Kasaysayan (2021) sa 
parehong unibersidad.  Ginawaran ng markang benemeritus (magna cum laude) ang 
kanyang doctoral dissertation na "The Passage of Republic Act 1425: Contextualizing 
Rizal, Nationalism, and La Leyenda Negra - Its Unintended Consequence". Si Dr. 
Albela ay kasaping panghabambuhay ng Philippine Historical Association at 
Philippine National Historical Society at nagtrabaho bilang consultant ng 
depoliticizing the barangay government na pinamumunuan ng tanggapan ng Assistant 
Secretary for Plans and Programs ng Department of Interior and Local Government.  
Naging consultant din siya para sa Youth Education at Non-Formal Education Module 
Development ng Youth for Sustainable Development Assembly (YSDA), isang non-
government organization na nakabase sa Lungsod Quezon.  Sa kasalukuyan, 
nagtatrabaho siya bilang isang consultant sa ilalim ng Design Science Incorporated 
para sa proyekto ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA)-
Cavite Historical Trail Master Plan at Manila and Intramuros Historical Trail Master 
Plan bilang dalubhasa sa kasaysayan. Nakapaglathala siya ng mga makasaysayang 
pag-aaral at naglahad ng mga papel sa mga lokal at internasyonal na kumperensiya 
sa edukasyon, kultura ng pagkain, kasaysayan ng ekonomiya at kasaysayan ng Asya.  
Siya ang tagapagtatag, tagapaglathala, at editor ng TALA: An Online Journal of 
History.   
 
Si Dr. Albela ay nagsisilbi rin sa UST bilang student affairs practitioner sa kanyang 
panunungkulan bilang Student Welfare and Development Coordinator ng UST 
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Conservatory of Music mula noong 2012. Sa kasalukuyan, nagsisilbi siyang special 
lecturer sa Lyceum of the Philippines University-Manila. 

 
ATTY. GOLDA S. BENJAMIN 

College of Law 
Silliman University 
 
Isang abogado para sa karapatang pantao si Golda Benjamin. 
Siya ay nagtapos ng Bachelor of Psychology at Law sa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Kasalukuyan siyang 
nagtuturo sa Silliman University College of Law. Noong nasa 

kolehiyo pa siya, naging Pangulo siya ng Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino. Naging 
Head of Legislation din siya para sa isang senador ng Pilipinas at naging Consultant ng 
Department of Agrarian Reform. 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON 

 
LDR sa Pandemya: Distansya Nga Lang Ba ang Problema? 
Assoc. Prof. Anna Cristina A. Tuazon, PsyD, RPsy 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isa sa pinakamapaminsalang epekto ng pandemya ay ang pagkawala ng koneksiyon 
sa kapwa (social connection).   Ang pagbabawal sa pagbabiyahe ay lubhang 
nakaapekto sa mga magkalayong magkasintahan/mag-asawa, na nagdulot ng 
kawalan ng katiyakan at kontrol bilang third-party sa isang relasyon. Tatalakayin sa 
maikling presentasyong ito ang mga karaniwang isyu na nararanasan ng mga nasa 
long-distance relationship (LDR) at ituro ang mga paraan na maaaring iangkop ng mga 
nasa LDR upang makapagpatuloy sa gitna ng pandemya. 
 
Para Kanino (at Bakit) ka Bumabangon? Mga Aral Mula sa mga Hamon ng 
Bagyong Yolanda 
Asst. Prof. Pierce S. Docena, MA, RPm 
Division of Social Sciences, Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
 
Tatalakayin sa maikling presentasyon ang karanasan ng UP Tacloban sa mental 
health at psychosocial support (MHPSS) bilang tugon sa mga hamon na dulot ng 
bagyong Yolanda noong 2013. Ilalahad ng tagapagsalita ang mga interbensyon at 
programang nakatuon sa pagbangon mula sa bagyong Yolanda. Bibigyang pansin 
ang mga salik na nagpadali at nagpahirap sa pagbangon at ibabahagi rin ang mga 
aral na natutunan at nananatiling mahalaga sa kolektibong pagbangon mula sa 
sakuna. 
 
Ang Kapwa sa Negosyo 
G. Gerardo “Jun” V. Cabochan, Jr. 
Pandayan Bookshop 
 
Ang konsepto ng kapwa na nilatag ni Virgilio G. Enriquez ay sinisikap isabuhay ng 
Pandayan Bookshop. Sa Pandayan, tinawag itong Kapwa Factor. Taglay ng Kapwa 
Factor ang mabuting pagpapakatao, pakikipagkapwa-tao, at pagkamakatao. Nasa 
pagpapakatao ang paghubog sa sarili. Nasa pakikipagkapwa-tao ang paghubog sa 
mabuting pakikipag-ugnayan sa isa o iilang kasama. At nasa pagkamakatao ang 
paghubog sa mabuting pakikipag-ugnayan sa pamayanan.  
 
Ang diwa o sangkap ng pagkatao na kumikilala sa sagrado bagamat hindi ito 
nakikita ay nagpapaigting sa ating paggalang sa kabutihan ng kapwa tao. Hinasa ng 
kulturang Pilipino ang kamalayan natin sa katotohanan ng diwa. Gamit ang 
kuwento ng Pandayan Bookshop, ibabahagi ng maiksing pananalita ang 
pagsasabuhay sa Kapwa Factor ng isang samahan. 
 
Ang Pag-unlad ng mga Kasanayan sa Halalan sa Pilipinas: Isang Sulyap sa 
Kasaysayan 
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Ang Pag-unlad ng mga Kasanayan sa Halalan sa Pilipinas: Isang Sulyap sa 
Kasaysayan 
Asst. Prof. Emmanuel Jeric A. Albela, PhD, LPT 
Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Ang pag-aaral ay nakatuon sa pag-unlad ng mga kasanayan sa halalan sa Pilipinas 
simula 1899, nang pinagtibay ng mga Pilipino ang Konstitusyon ng Malolos na 
magsisilbing batayan ng Unang Republika ng Pilipinas hanggang sa paglathala ng 
1987 Saligang Batas.  Samakatuwid, maaari nitong masakop ang mga sistemang 
elektoral sa mga nakaraang taon ngunit hindi limitado sa mga reporma at 
kwalipikasyon na dapat taglayin ng bawat Pilipino sa pagtupad ng kanilang 
karapatang bumoto.  Gamit ang metodong historikal, na kung saan gagamitin ang 
naratibo, deskriptibo, at analitikong pamamaraan, nais ng tagapagsalita na ipakita 
ang pag-unlad ng mga Pilipino sa pakikilahok sa demokratikong proseso ng halalan.  
Bukod dito, gumamit din ng historical hermeneutics upang mabigyang kahulugan ang 
ilang mga termino at parirala para maunawaan nang mas mabuti ang ilang mga 
teknikalidad na sumasaklaw sa sistemang elektoral at mga kasanayan sa halalan ng 
Pilipinas.  Sa huli, nais ng tagapagsalita na suportahan ang tungkulin ng lehislatura 
sa pagpapabuti ng proseso ng eleksyon sa bansa. 
 
Mga susing salita: halalan, saligang batas, pag-unlad, pagboto, reporma 
 
Para Kanino ka Bumabangon?: Ang Laban Natin Para sa Karapatan at Kalikasan 
Atty. Golda S. Benjamin 
College of Law, Silliman University 
 
Mahirap manindigan laban sa mga may kapangyarihan sa Pilipinas. Sa ating 
kasaysayan, naging madugo, masakit, at nakakatakot ang buhay ng isang aktibista 
at tagapagtanggol ng karapatang pantao at tagapangtaggol ng kalikasan. Ang laban 
ay hindi tumitigil dahil ito ay naka-ugat sa pagmamahal at sa pinahahalagan ng 
nakikibaka. Dahil sa dalawang dahilan na ito, ang laban ay para sa sarili, pamilya, at 
sa bayan. May mga bagay na nakakatulong upang mapalakas ang laban: 
pagkakaisa, malalim na pagkakaintindihan sa direksyon sa laban, at pagpapalakas 
ng hanay ng mga lumalaban. May mga bagay din na nakakapagdagdag sa hirap: 
lakas ng kalaban, takot, at pisikal na pagod.  Sa huli, nais ng tagataguyod na 
suportahan ang tungkulin ng mambabatas sa pagpapabuti ng proseso ng eleksyon 
sa bansa.  
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PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA 

 

25 Nobyembre 2021 (Huwebes) 

8:30-9:00 n.u. Pambungad na Programa 
• Pambansang Awit 
• Ritwal 
• Pambungad na Pananalita (Dr. Patricia B. Arinto at Dr. Jose 

Antonio R. Clemente) 

9:00-10:15 n.u. Unang Plenaryong Sesyon: Pangunahing Pananalita 
 
Fr. Flaviano Villanueva, SVD 
Executive Director, St. Arnold Janssen Kalinga Center 

10:25-11:55 n.u.  Unang Sabayang Sesyon 
• 1A: Sikolohiya ng Ispiritwalidad at Pagpapatawad 
• 1B: Sikolohiyang Pilipino at Lokal na Pagkakakilanlan 
• 1C: Pagdadala at Pagseserbisyo sa Sarili, Kapwa, at Bayan 
• 1D: Sikolohiya ng Pagtulong at Pagtugon 
• 1E: Diwa, Punla, at Lunan ng/sa Sikolohiyang Pilipino 
• 1F: Pag-unawa sa Sarili at Sikolohiyang Pilipino 
• 1G: Mga Salik na Nagbibigay Proteksyon sa mga Adolescents 

at Early Adults (Symposium) 

12:00-12:30 n.t. Pulong ng Kasapian 

26 Nobyembre 2021 (Biyernes) 

8:30-8:45 n.u. Ritwal 

8:45-10:45 n.u. Ikalawang Plenaryong Sesyon: Pagbangon Mula sa mga Hamon 
ng Buhay 
 
LDR sa Pandemya: Distansya Nga Lang Ba ang Problema? 
Assoc. Prof. Anna Cristina A. Tuazon, PsyD, RPsy 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Para Kanino (at Bakit) ka Bumabangon? Mga Aral Mula sa mga 
Hamon ng Bagyong Yolanda 
Asst. Prof. Pierce S. Docena, MA, RPm 
Division of Social Sciences, Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban 
College 
 
Ang Kapwa sa Negosyo 
G. Gerardo “Jun” V. Cabochan, Jr. 
Pandayan Bookshop 

11:00-12:30 n.t.  Ikalawang Sabayang Sesyon 
• 2A: Mga Pagpapahalagang Pilipino 
• 2B: Paghahanap-buhay sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 
• 2C: Mental Health at Sikolohiyang Pilipino 
• 2D: Daynamiko ng Pagmamagulang sa Panahon ng COVID-

19 Pandemya 
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• 2E: Danas at Damdam ng mga Mag-aaral sa Panahon ng 
COVID-19 Pandemya 

• 2F: Gamit at Epekto ng Social Media sa Kapwa at Kultura 
• 2G: Mga Kwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiyang LGBTQ+: 

Mga Kwento't Karanasan ng mga Pilipinong LGBTQ+ sa Iba-
ibang Konteksto (Symposium) 

27 Nobyembre 2021 (Sabado) 

8:30-8:45 n.u. Ritwal 

8:45-9:30 n.u. Ikatlong Plenaryong Sesyon: Paninindigan sa Electoral Reform 
 
Ang Pag-unlad ng mga Kasanayan sa Halalan sa Pilipinas: Isang 
Sulyap sa Kasaysayan 
Asst. Prof. Emmanuel Jeric A. Albela, PhD, LPT 
Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Santo Tomas 

9:45-10:30 n.u. Ika-apat na Plenaryong Sesyon: Paninindigan para sa 
Karapatan at Kalikasan 
 
Para Kanino ka Bumabangon?: Ang Laban Natin Para sa 
Karapatan at Kalikasan 
Atty. Golda S. Benjamin 
College of Law, Silliman University 

10:40-11:55 n.u. Ikatlong Sabayang Sesyon 
• 3A: Mga Malikhaing Metodo sa Pananaliksik tungkol sa 

LGBTQ+: Mga Karanasan at Kabatiran mula sa SHE Project 
Beatriz A. Torre, Sabrina Gabad, Marby Villaceran, at Amos 
Manlangit 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

• 3B: Paano Makayanan ang Pagkawala ng Mahal sa Buhay  
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

• 3C: Pag-Usapan Natin: Mga Usaping Etikal sa Sikolohiya sa 
Pilipinas  
Jay A. Yacat, Diwa Malaya A. Quiñones, at Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

• 3D-Pagbuo ng Glosaryo sa Sikolohiyang Pilipino 
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

• 3E-Ang Pagpapatawad Bilang Hakbang sa Pagtataguyod ng 
Lusog-Isip sa Panahon ng Pandemya 
Darwin C. Rungduin 
Colegio De San Juan De Letran-Manila 

12:00-12:30 n.u. Pangwakas na Programa 
• Presentasyong Kultural 
• Pasasalamat at Pangwakas na Pananalita 
• Riwal ng Pagtatapos 
• Posttest at Pagtatasa ng Kumperensiya 
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PROGRAMA NG MGA SABAYANG SESYON (PAGLALAHAD NG PAPEL) 

 

1A: Sikolohiya ng Ispiritwalidad at Pagpapatawad 
 

Tagapagpadaloy Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle at Pamantasang De La Salle Dasmariñas 

 

Mediasyon ng Communion, Agency, at Private Practice sa Spiritual Experience at 
Prosocial Behavior  
Justin Vianey M. Embalsado, Jonee O. Miranda, Airajoy Keynn S. Medina, Reymond 
Neal C. Cruz 
Angeles University Foundation 
Homer J. Yabut, Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
 
Magkakaibang Perspektibo sa Pagpapatawad at mga Implikasyon Nito sa Pag-
aayos ng Hidwaang Bangsamoro at Kristiyano 
Paul Danielle P. Labor at Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Tendensya ng mga Pilipino sa Pagpapatawad sa Sarili kasama ang Pagpapatawad 
ng Iba at ang Haba ng Panahon ng Pagbibigay Patawad: Isang Kolektibong Lapit 
Jose Carlo Mari A. Calinisan 
Colegio de San Juan de Letran-Bataan 
 

1B: Sikolohiyang Pilipino at Lokal na Pagkakakilanlan 
 

Tagapagpadaloy Argel. B. Masanda 
Central Luzon State University 

 
Partido Local Studies: Ideyang Sumasalamin sa Udyok ng Pagbangon mula sa 
Pagkakalugmok 
Marjun A. Sedeño 
Partido State University 
 
Kalooban: Etikal na Balangkas ng Gawaing Panlipunan sa mga Katutubong 
Pamayanan ng mga Ayta ng Zambales  
Angelito B. Meneses 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Paglikom at Pagsuri sa mga Kuwentong Bayan ng Tinambac Tungo sa Pagbuo ng 
Suplementong Kagamitang Pampagtuturo ng Panitikan sa Baitang 7 
Ruth V. Pasco 
Magarao National High School 
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Matagumpay na Pagtanda o Maginhawang Pagtanda? Isang Panimulang 
Pagbabalangkas ng Alternatibong Diskurso sa Pagtanda 
Michelle G. Ong    
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

1C: Pagdadala at Pagseserbisyo sa Sarili, Kapwa, at Bayan 
 

Tagapagpadaloy Henmar C. Cardiñ0 
Unibersidad ng Santo Tomas 

 

Modelo ng Pagdadala: Lapit at Gamit  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
John Mark S. Distor  
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
 
Pagdadala ng mga Pampublikong Guro at Tagapamahala sa Palawan sa Panahon 
ng Pandemyang COVID-19  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
Jade Ibhar V. Cuambot 
Unibersidad ng Santo Tomas 
Jeemon Rey A. Bacaoco 
Unibersidad ng Santo Tomas at Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Mga Naratibo ng Danas ng mga Go Negosyo Mentor sa Pagsisilbi sa Bayan 
Catherine C. Cocabo 
Pamantasang De La Salle 
 
Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya: Pagsipat sa Kalagayang 
Pampagtuturo at Pampagkatuto  
Alvin Rom De Mesa  
Leyte Normal University 
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1D: Sikolohiya ng Pagtulong at Pagtugon 
 

Tagapagpadaloy Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Pagtulong sa mga Nasalanta: Ang Papel ng Social Class Status, Legitimizing 
Myths, at Social Judgments sa Uri ng Tulong na Binibigay ng mga Mayayaman 
Leonel J. Relis  
St. Scholastica's College Tacloban at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Saranay at Sinnaranay: Magkaibang Konteksto ng Pagtulong Bago at sa Panahon 
ng Pandemya  
Felicisimo G. Galletes Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Sa Likod ng Kandadong Pinto: Kwalitatibong Pananaliksik Tungkol sa Domestikong 
Karahasan sa mga kababaihang Pilipino habang panahon ng COVID-19 Lockdown 
Patricia Andrea S. Flores, Peter Marc G. Albaira, Anna Joy D. Calilung, Bianca C. 
Morales, Leanne Melvin B. Pertes, at Chloe Denise A. Ustaris  
National University Laguna 
 
Ang Community Pantry bilang Repleksyon ng Pagpapahalagang Pilipino at 
Panawagan ng Ordinaryong Mamamayan Para sa Pagbabago sa Gitna ng 
Pandemya: Isang Kwalitatibong Pananaliksik 
Maria Theresa B. Largo, Joshua Neri A. Cristobal, at Adriel Jireh M. Lumague 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

1E: Diwa, Punla, at Lunan ng/sa Sikolohiyang Pilipino 
 

Tagapagpadaloy Roberto E. Javier, Jr. 
Pamantasang De La Salle 

 
Ang Diwa sa Sikolohiyang Mapagpalaya bilang Batayan ng Tawid-diwang 
Batayan ng Panitikang Makabayan ni Bienvenido Lumbera 
Dexter B. Cayanes 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
 
Ang Pagpunla at Pagpapatuloy ng Sikolohiyang Pilipino sa Pamantasang De La 
Salle-Maynila  
Deborrah Sadile Anastacio, Monica Renee G. Policarpio 
Pamantasang De La Salle 
Leslie Anne L. Liwanag 
Visayas State University 
 



27 

 

Paglulunan ng Kapwa sa Damdaming Pilipino: Isang Pagsusuring Natural na 
Semantikang Metawika (NSM)  
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Patas na Tingin: Isang Pagsususri sa mga Kadahilanan ng Pagsuporta sa 
Redistribusyon 
Nic L. Castaneda, Legriv Vilee I. Marquez, at Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

1F: Pag-unawa sa Sarili at Sikolohiyang Pilipino 
 

Tagapagpadaloy Angelika O. Ambal 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

 

Pag-aaral patungkol sa Pagkukusang Isagawa ang Pagbabago sa Sarili at sa Iba ng 
mga Piling Parolado at nasa Ilalim ng Probasyon sa Lungsod ng Muntinlupa sa 
Panahon ng Pandemiya 
Chrisia Mae I. Rosco, Kersha V. Inahid, at Mary Easter Claire S. Perez-Torres 
Asia Pacific College 
 
Ilob ngan Isog: Pananalinghaga sa Katutubong Awiting “Lawiswis Kawayan” 
Bilang Dalumat sa Kaloobang-bayan ng mga Waray  
Ian Mark P. Nibalvos 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Paggalugad ng mga Salik na Nakaaapekto sa Politikal na Pagkakakilanlan ng 
Kabataang Pilipino  
England Danne B. Castro, Homer Glenn Francisco Atanacio, Jian Montes, Frances 
Gandeza, at Joanna Gandeza 
Saint Louis University 
 
Mga Salik na Nakahihikayat sa mga Bagong Botante at Ang Kanilang Pananaw 
ukol Katangiang dapat Taglayin ng isang Politikal na Lider 
England Danne B. Castro, Martin Cheung, Zsarizze Kaye C. Aniban, Shaznay A. 
Alomia, at Jamina A. Balagtas 
Saint Louis University 
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1G: Mga Salik na Nagbibigay Proteksyon sa mga Adolescents at Early Adults 
(Symposium) 

 

Convenor Apryl Mae C. Parcon  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Cyberbullying sa Panahon ng COVID-19: Ang Kontribusyon ng Social Media 
Engagement, Parental Monitoring, at Moral Disengagement sa mga Cyber-
aggressive Tendencies 
Tasha Mae M. Villacorta 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagiging Positibo sa Panahon ng COVID-19: Ang Gampanin ng Protective Factors 
at Konteksto ng Pagiging Emerging Adult sa Panahon ng Pandemya 
Nolein Verniz V. Dela Cruz 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagbangon Pilipinas: Emotion Regulation bilang Salik sa Pagtaas ng Resilience ng 
mga Young Adults Ngayong Panahon ng Pandemya 
Arrianeth A. Sandoval-Barcenas at Apryl Mae C. Parcon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 
  



29 

 

SABAYANG SESYON 2 
26 Nobyembre 2021 (Biyernes) 
11:00-12:30 n.t. 
 

2A: Mga Pagpapahalagang Pilipino 
 

Tagapagpadaloy Angelika O. Ambal 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

 
Ang Katarungan Bilang Pagpapahalagang Pilipino: Pagmumuni-muni sa 
Kasaysayan, Wika, at Sikolohiyang Pilipino 
Atoy M. Navarro 
Thammasat University, Thailand 
 
Pagtataguyod sa Dangal ng mga Batang Biracial o Haphap sa Lungsod ng Angeles 
Maria Margarita R. Lavides 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Hanggang Saan ang Pakikisama? Pagninilay-nilay sa Pagkakaiba-Iba Batay sa 
Interpersonal Traits 
Kathlyn T. Caragay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Surface Values bilang Proseso ng Pagpapatawad sa mga Pilipinong Mag-aaral 
Samantha Rae A. Cortez at Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila 

 
2B: Paghahanap-buhay sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 

 

Tagapagpadaloy Cristy C. Pestilos  
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

 
Bagong Pag-unawa sa Pagbabagong-Kalagayan ng mga Manggagawa 
Liezl Rillera-Astudillo  
De La Salle University Integrated School   
 
Ang Kalidad ng Buhay, Balanse ng Trabaho at Buhay, at Empathy sa Konteksto ng 
Pagtuturo ng mga Guro sa Elementarya sa Panahon ng Pandemya 
Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay, at Rosanne G. Echivarre  
UP Diliman Extension Program in Pampanga 
 
L.I.L.O.K: Paghubog at Paghahanda sa mga Naghahangad Maging Punong-Guro 
Maria Laarni Carla Cayanan-Paranis 
Kagawaran ng Edukasyon 
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2C: Mental Health at Sikolohiyang Pilipino 
 

Tagapagpadaloy Ervina A. Espina  
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

 

Isang Pagtingin sa Gamit at Kahulugan ng Salitang “Baliw” at ang Implikasyon 
Nito sa mga Kasanayan sa Kalusugang Pangkaisipan 
Rosemarie N. Calma at Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Ang TPB at Mental Health-Seeking Intention ng mga Pilipinong Atheist at 
Agnostic: Isang Pagsusuri sa Papel ng Stigma  
John Jamir Benzon Aruta 
Pamantasang De La Salle 
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle at Pamantasang De La Salle-Dasmarinas 
Monica Renee G. Policarpio, Aliki Marie L. Siao 
Pamantasang De La Salle 
Jan Mervynne D. Cabantog 
Philippine Atheist, Agnosticism, and Secularism, Inc.   
 
Mga Problema sa Pagtulog at Epektong Sikolohikal: Isang Prospektibong 
Pananaliksik sa mga Nakadanas ng Sakuna Dulot ng Bagyong Yolanda  
Charlie E. Labarda 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
 
Aklat at Lunas: Ilang Tala at Panukala sa Biblioterapiya at Aklat Pambata sa 
Panahon ng Pandemya 
Eugene Y. Evasco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

2D: Daynamiko ng Pagmamagulang sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 
 

Tagapagpadaloy Kimberly Mae  S. Tañola 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 

 

Paninindigan bilang mga Magulang sa Panahong Digital: Mga Motibasyon at 
Pamamaraan ng Paggabay sa mga Bata sa Paggamit ng Digital Media Device  
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kumusta sa Bahay? Mga Kahulugang Binuo ng Mga Pamilyang Pilipino sa 
Panahon ng COVID-19 na Pandemya  
Jisaiah Enoch C. Alban at Jilianne Martinada 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College   
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Inang-Guro sa Panahon ng Pandemya: Mga Isyu at Hamon sa mga Ina sa 
Paggabay sa mga Anak sa kanilang Online Learning   
Catherine C. Cocabo at Rowell D. Madula 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Isang Pag-aaral sa mga Tungkulin ng mga Piling Solong Magulang: Basehan sa 
Pagbuo ng Solo Parent Therapy 
John Timothy N. Parayno, Karen Cecille G. Bastol, at Mary Easter Claire S. Perez-
Torres 
Asia Pacific College 
 

2E: Danas at Damdam ng mga Mag-aaral sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 
 

Tagapagpadaloy Florabel S. Suarez 
Central Philippine University 

 

Akademikong Sentimyento ng mga Mag-aaral sa Online Learning sa Konteksto ng 
Pandemya 
Glaze Andrea Campo, Chrislynne Joy Cerbito, Kristel Jane Marie Cotejar, at Fatima 
Coleen Rose C. Petilla  
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College   
 
MaPa, Ako na:  Karanasan at Pananaw ng Mga Nagsipagtapos sa Gitna ng 
Pandemya 
Sandra F. Boladas, Erika Mae Pauline A. Goopio, at Ann Venice M. Velarde 
National University Laguna 
 
Pakikilahok sa Gawaing Pansibiko ng mga Mag-saral sa Ilang Pampublikong 
Pamantasan 
Fe' Josefa G. Nava, Pia Boughdette C. Agustin, at Ella Alena A. Catacutan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagkabalisa at Pangsariling Konsepto:  Ang mga Pilipinong Kabataan sa Panahon 
ng Pandemya  
Luel Mae P. Contreras 
Xavier University 
 

2F: Gamit at Epekto ng Social Media sa Kapwa at Kultura 
 

Tagapagpadaloy Homer J. Yabut 
Pamantasang De La Salle 

 

Dapat Nga Ba I-Cancel ang Cancel Culture?: Cancel Culture sa Filipino Twitter 
Van Alistair H. Faeldon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Online na Eksperimento ukol sa Impluwensya ng mga Online na Komento sa Pag-
uugali tungo sa mga Pilipinong Informal Settlers 
Mary Bernadeth SD. Basuil, Ivy Marielle A. Flordeliza, Neome Louise S. Lacanaria, 
Alisha Denise D. Nario, at Raisa Franchezca U. Pilapil 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Hi Guys Welcome Back to my Youtube Channel: Ang Diskurso ng Vlogging sa 
Konteksto ng Komodipikasyon at Pagtatampok ng Indentidad 
John Lloyd O. Cañones 
Pamantasang De La Salle 
 

2G: Mga Kwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiyang LGBTQ+: Mga Kwento't 
Karanasan ng mga Pilipinong LGBTQ+ sa Iba-ibang Konteksto (Symposium) 

 

Convenor Beatriz A. Torre  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Karanasan sa Pagiging Tagasalo ng mga Pilipinong Lesbiyana at Bakla 
Junix Jerald I. Delos Santos  
Unibersidad ng Baguio 
Faridah Kristi Cabbigat-Wetherick 
 
Nananatiling Tahimik: Ang Buhay na Karanasan ng mga Manggagawang Deaf 
Gay sa Pribadong Sektor 
Jan Erron R. Celebrado 
Beyond Education Development Organization Inc. 
 
“Hindi Ka Tunay na Babae”: Ang mga Karanasan ng Estigma at Paraan ng Pagkaya 
ng mga Kabataang Trans at Gender Non-Conforming (TGNC) 
Mary Anne A. Portuguez 
Wellbridge Health, Inc. 
Beatriz A. Torre 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pakikipagkapwa, Ibang-Tao, at Pakikisangkot: Identity Negotiation at Pagtugon 
sa SOGIE-based Harassment 
Luis Emmanuel A. Abesamis 
Pamantasang De Salle  
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON 

 

1A: Sikolohiya ng Ispiritwalidad at Pagpapatawad 

 
Mediasyon ng Communion, Agency, at Private Practice sa Spiritual Experience at 
Prosocial Behavior  
Justin Vianey M. Embalsado, Jonee O. Miranda, Airajoy Keynn S. Medina, Reymond 
Neal C. Cruz 
Angeles University Foundation 
Homer J. Yabut, Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
 
Ang mga nakaraang pagsasaliksik ay nagpakita ng mga ugnayan sa pagitan ng 
spiritual experience at prosocial behavior. Gayunpaman, kung paano matutukoy ang 
spiritual experience at prosocial behavior ay hindi pa lubos na napag-aaralan. 
Iminumungkahi namin na ang communion, agency, at private practice ay maaaring 
ipaliwanag ang ugnayan na ito. Ang spirtual experience ay bumubuo ng communion 
sa pamamagitan ng pagbuo ng pagkakaugnay sa iba. Ang spiritual experience ay 
nagdaragdag ng pakiramdam ng sarili o agency na kung saan ay humantong sa 
prosocial behavior sa pamamagitan mas sensitibo sa sarili. Ngunit ang pag-alam sa 
indibidwal at collectib the pananaw ay hindi sapat. Iminumungkahi namin na ang 
private practice tulad na pagdaral at meditasyon ay ang nagdudulot ng patulong sa 
kapwa. Sa papel na ito, sinubukan namin ang modelo sa pagsusuri sa mga tugon ng 
1316 na kalahok na nakumpleto ang prosocial behavior, communion, agency, private 
practice, and spiritual experience na iskala. Process marco model 4 ang ginamit 
upang masuri ang mediation.  Pinakita ng resulta na ang agency, communion, at 
private practice ay partyal na mediator sa pagitan ng spiritual experience at 
prosocial behavior. Nabigyang pansin ang halaga ng positibong ugnayan, 
pakiramdam sa sarili, at mga pansariling aktibidan ng ispiritwal sa pagpapamalas 
ng maganda pag-uugali. 
 
Magkakaibang Perspektibo sa Pagpapatawad at mga Implikasyon Nito sa Pag-
aayos ng Hidwaang Bangsamoro at Kristiyano 
Paul Danielle P. Labor at Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sinaliksik ng pag-aaral ang mga pananaw ng mga miyembro ng Bangsamoro at 
Kristiyanong mga grupo ukol sa intergroup forgiveness upang matukoy ang epekto 
nito sa mga hakbangin tungo sa kapayapaan na nakabatay sa kapatawaran at 
resolusyon sa hidwaan. Gamit ang kwalitatibong lapit sa pananaliksik, nagsagawa 
ng apat (4) na focus group discussion (FGD). Ang mga kalahok sa mga FGD ay 
dalawamput-limang (25) mga estudyante sa kolehiyo galing Lanao del Norte na 
humigit-kumulang 20.72 (SD = 2.35) taong-gulang. Nakararami sa kanila ay 
biolohikal na babae (53.8%). Napangkat sila base sa kanilang dineklarang grupo at 
biyolohikal na kasarian upang galangin ang kaugalian sa dekorum ng mga 
Bangsamoro: Bangsamoro-Babae (n = 6), Bangsamoro-Lalake (n = 6), Kristiyano-
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Babae (n = 7), and Kristiyano -Lalake (n = 6). Matapos ma-transcribe at ma-code ang 
mga tugon mula sa mga FGD, ginamit ang mga prosesong nilatag nila Braun at 
Clarke (2006, 2013) upang makabuo ng mga tema. Dalawang tema ang mula sa mga 
kalahok na Bangsamoro: (1) Intergroup Forgiveness bilang isang Proseso ng 
Negosasyon at (2) Pagmamataas o Pride bilang Pangunahing Salik sa Proseso ng 
Intergroup Forgiveness. Binigyang diin nila ang impluwensya ng mga 
pagpapahalagang maratabat at sabar sa pasilitasyon o paghadlang sa intergroup 
forgiveness. At binigyang pansin din ang mahalagang tungkulin ng mga politikal at 
sosyo-relihiyosong mga pinuno sa mga kasangkot na mga proseso. Ang nag-iisang 
tema mula sa mga kalahok na Kristiyano ay patungkol sa Intergroup Forgiveness 
bilang Kinalabasan ng Talakayan o Komunikasyon. Binibigyang diin nila ang epekto 
ng konsepto ng pag-unawa at pagmamalaki o pride sa proseso ng pagpapatawad. 
Ang mga natuklasan mula sa pagsasaliksik ay nagbibigay diin at pagpapahalaga sa 
mainam na pagbubuo ng mga repinado at sensitibong interbensyon at inisyatibang 
nakabatay sa kapatawaran. Binibiyang kamalayan din ang pagiging kumplikado ng 
pagsama ng intergroup forgiveness sa mga kasalukuyang interbensyong 
naglalayong magresulta sa kapayapaan. 
 
Tendensya ng mga Pilipino sa Pagpapatawad sa Sarili kasama ang Pagpapatawad 
ng Iba at ang Haba ng Panahon ng Pagbibigay Patawad: Isang Kolektibong Lapit 
Jose Carlo Mari A. Calinisan 
Colegio de San Juan de Letran-Bataan 
 
Marami na ang nasagawang pananaliksik at pag-aaral sa pag-iintindi ng 
pagpapatawad, ngunit iilan lamang ang makikita tungkol sa tendensya sa 
pagpapatawad sa sarili, lalong-lalo na sa mga lokal na pananaliksik. Sa pag-aaral 
nina Rungduin, Rungduin, at Acopio (2020) tungkol sa pagpapatawad, binigyang 
pansin ang papel ng kapwa at ang pag-uugali sa pag-hingi ng kapatawaran sa 
proseso ng pagpapatawad ng mga Pilipino. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay 
tasahin ang ginagampanang papel ng kapwa at ang tagal ng panahon kung kalian 
ang pagpapatawad ipinahahayag, upang mapatawad ang sarili. Ang mga kategorya 
sa ilalim ng kapwa at ang disenyo ng mga kwento ay binuo alinsunod sa ginamit na 
metodo sa pag-aaral na nabanggit nina Rungduin et al., isang kaparehong 
eksperimentong pamamaraan ang isinagawa upang subukin ang mga sumusunod 
na palagay: kung may makabuluhang relasyon ba ang pagpapatawad ng kapwa, at 
ang tagal ng panahon ng pagpapatawad sa pagpapatawad sa sarili. Isinama ang 
mga tinitingnang relasyon sa mga maikling kwento sa pamamagitan ng 2x3 factorial 
design, kung saan iba-ibang sinagutan ang iba’t-ibang mga kondisyon sa 
pamamagitan ng 104 na mga kalahok ng 4-point Likert scale. Ipinahiwatig ng mga 
resulta na higit na mangyayari ang pagpapatawad sa sarili pagdating sa katagalan 
ng panahon sa pagpapatawad kung saan hindi alintana ang pagiging ibang-tao o 
hindi ibang-tao. Sa gayon, ipinapakita ng pag-aaral na ito na higit na napapatawad 
ang kanilang sarili kung agarang naipapahayag ang pagpapatawad mula sa ibang 
tao. Dagdag pa rito, ang pagpapatawad sa sarili ay napapaunlad kapag sila ay 
nakatanggap ng kapatawaran, kung saan nagiging malaya sa mga negatibong 
damdamin na magdudulot ng pagpipigil o pagpapatagal sa pagpapatawad sa sarili. 
Naipakita rin ng pag-aaral na ito na magkakaroon ng pagpapatawad sa sarili kung 
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agaran man o naantala ang pagpapatawad mula sa ibang tao, ang kaibahan lang ay 
ang tagal ng panahon na mapapatawad ng isang tao ang kanilang sarili. Ilan din sa 
mga implikasyon ng pag-aaral na ito ay ang pagkakatangi ng proseso ng 
pagpapatawad sa sarili kaysa sa pagpapatawad sa ibang tao, kung saan mas 
nangingibabaw ang intrapersonal na damdamin kaysa sa interpersonal na damdamin 
dahil hindi nakaapekto ang Kapwa sa proseso ng pagpapatawad sa sarili. 
 

1B: Sikolohiyang Pilipino at Lokal na Pagkakakilanlan 

 
Partido Local Studies: Ideyang Sumasalamin sa Udyok ng Pagbangon mula sa 
Pagkakalugmok 
Marjun A. Sedeño 
Partido State University 
 
Ang pagbubuo sa ideyang Partido Local Studies ay bahagi ng pag-aaral upang 
bigkasin at bigyang saysay at kahulugan ang patuloy na pagsusumikap ng mga 
mananaliksik sa pagpapaunlad ng mga pag-aaral historiko-kultural sa ika-apat na 
pangkongreso distrito ng Camarines Sur, sa rehiyong Bikol. Laman ng umuusbong at 
ipinagpapaibayong konsepto ng Partido Local Studies ang talakayan patungkol sa 
pagkakalugmok ng Partido sa mas malawak na saklaw ng araling kultura at 
kasaysayan sa Pilipinas. Sa katunayan, inilarawan ng historiador na si Norman Owen 
ang Partido bilang “isang napabayaang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.” Ang 
paglalarawang ito ay bahagyang malinaw at kasalukuyang nararanasan ng mga 
mananaliksik dala na rin ng kakulangan sa bilang ng mga pag-aaral na inilalahad at 
inilalathala patungkol sa kasaysayan at kultura ng Partido. Sa ganong pagbubusisi, 
maaari ring sabihin na ang pagkakalugmok ng Partido ay bahagi rin ng “Manila-
centric Philippine history.” Sa kabuuan, bagamat ang Partido bilang tema ng pag-
aaral historiko-kultural ang siyang pangunahing larawan ng pagkakalugmok, 
iginigiit ng pag-aaral na ito na bahagya ding napabayaan at naipagwalang halaga 
ang kolektibong pananaw at pagkakakilanlan ng mga taga-Partido.  
 
Gamit ang mga kaisipang Postkolonyal at Pantayong Pananaw, inilalarawan at 
binibigyang kahulugan ng papel na ito ang mga isinagawa at isinasagawang mga 
pag-aaral bilang mga pagpapakadalubhasa na bagkus ay hindi nababatid ng mga 
mananaliksik ay bahagi naman ng kanilang udyok upang pag-ibayuhin ang 
pagpapakilala ng Partido sa akademikong pagtitipon lalo na sa pamamagitan ng 
paglalathala at paglalahad ng mga pag-aaral historiko-kultural nito. Kalakip ng 
diskursong ito, binibigyang diin din ng papel na ito ang pagpapahalaga sa boses ng 
mga mamamayan ng Partido sa pag-aaral historiko-kultural ng Partido sapagkat ang 
kanilang pagpapatotoo at kwento ang siyang tunay na nagbibigay kulay sa pag-
aaral historiko-kultural ng Partido. Sa bandang huli, hinihimok ng papel na ito ang 
mga mananaliksik na mas maging mapanuri at maging buhay sa kanila ang 
adhikaing pag-ibayuhin ang mga pag-aaral historiko-kultural sa Partido sa konteksto 
ng pagkakalugmok nito na siya namang binibigyang angkop na kulay at kahulugan 
ng mga taga-Partido. 
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Mga susing salita: Bikol studies, History from below, Pantayong Pananaw, Partido 
Local Studies, Postkolonyalismo  
 
Kalooban: Etikal na Balangkas ng Gawaing Panlipunan sa mga Katutubong 
Pamayanan ng mga Ayta ng Zambales  
Angelito B. Meneses 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang papel na ito ay hinggil sa paglalarawan, pagsusuri at paglalahad ng isang etikal 
na balangkas ng Gawaing Panlipunan (Social Work) sa mga pamayanan ng mga 
katutubong Ayta ng Zambales. Madalas ang mga programang pang-interbensiyon o 
mga gawaing pagpapa-unlad ng pamayanan para sa mga Ayta ay mula sa mga taga-
labas. Ang ganitong lapit sa lagos ng pagtulong ay may mga natatamong 
panandalian layunin, subalit mayroon din namang di magandang epekto sa 
pangmatagalan. Isa lamang dito ang pagkasanay sa tulong na ipinaaabot ng mga 
taga-labas at di napapalakas at napapaunlad ang likas na kakayahan ng mga taga-
loob na tugunan ang sarili nilang mga suliranin. Itinuturing ito na mapaminsala 
dahil balakid din ito sa katutubong pag-unlad na may identidad at sariling 
pagpapasya. Layunin ng pag-aaral na ito na makagawa ng balangkas etikal na 
nakatuon sa karanasan, buhay, at pangarap ng mga tagaloob. Ang magandang 
pagnanais na matulungan ang mga katutubong Ayta ay magiging mas etikal kung 
isaalang-alang ang pag-unawa sa loob ng mga tagaloob. Isinagawa ang pag-aaral sa 
dalawang katutubong pamayanan ng mga Ayta na matatagpuan sa Sitio Alibang, 
Subic, Zambales at sa Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta sa Sambales o 
LAKAS Pamayanan. Ginamit ng pag-aaral na ito ang mga oryentasyon ng 
katutubong pananaliksik (indigenous research) at ang lapit ng grounded theory. 
Isinaalang-alang sa paggamit ng katutubong pananaliksik ang mga pananaw ng 
mga kalahok bilang taga-loob. Ang grounded theory ay ginamit na lapit sa 
paghalaw ng mga insights na siya namang kinasangkapan upang mabuo ang 
balangkas.  Ang mga hakbang sa pangangalap ng datos na sinundan ng pag-aaral na 
ito ay una, pakikipanuluyan na kung saan ito ang naging yugto ng pagtatao po, 
pangalawa ay pakikipanirahan na nakatuon sa contact building sa mga nagpatuloy 
of tinuluyan (host families) at ang panghuli ay pakikipamuhay sa pagnanais na 
maalis ang imaheng bisita ng mananaliksik mula sa bisita o ibang tao tungo sa di na 
bisita o di ibang tao. Kaya naman ang etikal na balangkas na kalooban, na nagmula 
sa pagsusuri ng mga nakalap na datos ay naitatag. Ito ay naglalahad ng isang 
angkop na lagos at lapit sa Gawaing Panlipunan na isinasagawa sa mga katutubong 
pamayanan. Ang balangkas ng kalooban ay nag-aanyaya sa mga taga-labas na 
kumatok muna, magtao-po at saka pumasok kapag sila ay pinatuloy na ng mga 
taga-loob. Ang pagpasok sa loob ng buhay ng mga katutubong Ayta ang simula ng 
isang etikal na pakikipagkatuwang para sa pag-unlad at kaginhawaan.                
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Paglikom at Pagsuri sa mga Kuwentong Bayan ng Tinambac Tungo sa Pagbuo ng 
Suplementong Kagamitang Pampagtuturo ng Panitikan sa Baitang 7 
Ruth V. Pasco 
Magarao National High School 
 
Nilayon ng pag-aaral na ito na matukoy ang mga pag-uugaling masasalamin ng 
mga taga-Tinambac batay sa mga di- dokumentadong kuwentong bayang nalikom 
sa lugar sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga mamamayan ng Tinambac 
upang makabuo ng lokalisado at kontekstwalisadong suplementong kagamitan sa 
pagtuturo ng panitikan sa mga mga-aaral sa baitang 7 ng bayan ng Tinambac. 
Makakatulong ang mga kuwentong bayang nalikom na sumasalamin sa mga 
positibong pag-uugali ng mga taga- Tinambac sa paglinang ng mga pagpapahalaga 
at kaalaman ukol sa panitikang oral ng mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay 
ginamit ang Vertical at Horizontal Spread Test ni Arsenio Manuel upang 
mapatunayan ang authenticity at folkloricity ng mga nalikom na kuwentong bayan. 
Ginamit naman ang archetypal analysis upang masuri ang tema na sasalamin sa 
pag-uugali ng mamamayan ng Tinambac. Sa pamamagitan ng Purposive Sampling 
tinukoy ang mga matatandang mamamayan sa limang piling barangay ng 
Tinambac na magsisilbing respondente sa isinagawang pag-aaral. Sa tulong ng 
kapitan ng bawat barangay at pangulo ng Senior Citizen Association ay tinukoy at 
pinili ang mga sumusunod na mamamayan na nagbahagi ng Kuwentong Bayan na 
kinabibilangan ng alamat at kuwentong kababalaghan na hindi pa 
naidodokumento. Mula sa Barangay La Medalla, inapanayam sina Tating Corporal 
(77 taong gulang), Luciano Bueno (62 taong gulang), Roberto Borja (72 taong 
gulang); Nagsalaysay din mula sa Barangay Agay-ayan si Punong Barangay Deloroso 
Rodriguez (55 taong gulang) at Salvador Abogado Jr. (57 taong gulang); Sa Barangay 
Pag-asa, kinapanayam sina, Rosita Cedro (69 taong gulang), Tessie Cometil (57 
taong gulang) at Felix Bagasina Sr. (64 taong gulang); Sa Barangay Sagrada naman, 
nagbahagi ng kuwento sina, Teresa Y. Delfino (69 taong gulang), Punong Barangay 
Ma. Necita Lara (35 taong gulang) at Julieta Grino (54 taong gulang) at panghuli sa 
Barangaya Caloco, nagkuwento sina dating Punong Barangay Levy Terrobias (56 
taong gulang) at Ruben Refugio (66 taong gulang). Sa kabuuan, mayroon labing 
tatlong (13) respondente ang kinapayam para makalap ang mga ‘di dokumentadong 
Kuwentong Bayan na kinabibilangan ng alamat at kuwentong kababalaghan limang 
piling barangay ng Tinambac. Samantala para sa validasyon ng kuwentong bayan na 
isinalaysay ng mga respondenteng nauna nang binanggit, kinapanayam ng 
mananaliksik ang mga sumusunod na indibidwal; Barangay La Medalla: Jose 
Hernandez (74 taong gulang), Rodolfo Cepeda (52 taong gulang), Luciano Bueno (62 
taong gulang), Roberto Borja (72 taong gulang) at Roberto Coralde (50 taong 
gulang); Barangay Pag-asa: Salvador Bermillo (41 taong gulang), Rosita Cedro (57 
taong gulang) at Garry Cedro (27 taong gulang); Barangay Agay-ayan: Pedro Baliwas 
(72 taong gulang), Nelly Nuestro (69 taong gulang), Manuel Arrabia (52 taong 
gulang), Saturnino Bibon (59 taong gulang), at Zenaida Benig (60 taong gulang); 
Barangay Sagrada: Roger Pron (79 taong gulang); Barangay Caloco: Aurello Torres 
(66 taong gulang), Ruel Bueno (56 taong gulang), Editha Tresvalles (74 taong 
gulang), Salve Tresvalles (42 taong gulang), Nida Muhler (75 taong gulang)at Ruben 
Refugio (66 taong gulang). Sa kabuuan may kabuua may tatlumpu’t tatlong (33) 
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respondente ang kinapanayam sa pananaliksik na ito. Matapos ang pag-susuri sa 
mga datos, natuklasan na ang kuwentong bayan sa Tinambac ay mayroong limang 
kategorya; (1) pagkakaroon ng kamalayan sa paligid, (2) pagkakaroon ng positibong 
pananaw, (3) pagnanais ng masaganang buhay, (4) pagpapahalaga sa kabutihan at 
pagmamalasakit, at (5) pagkilala sa sarili. Mayroong labing isang pag-uugali ng 
mamamayan ng Tinambac ang masasalamin sa limang tema, ito ay ang; 
mapaniwalain o mapamahiin, mapagsumikap, matulungin, mapagkumbaba, 
matibay ang loob, mapagpahalaga sa pamilya, magiliw sa kapwa, pagkakaroon ng 
pag-asa, mapag-alala, mapanindigan sa pasya at mapagpahalaga sa sariling 
kakayahan. Isang lokalisado at konstekstuwalisadong modyul ang nabuo bilang 
suplemetaryong material sa pagtuturo ng Panitikang Rehiyonal sa mga mag-aaral 
sa baiting 7 ng Tinambac. Ang mga nalikom na kuwentong bayan idinagdag bilang 
ikalawang babasahing materyal sa mga aralin. 
 
Matagumpay na Pagtanda o Maginhawang Pagtanda? Isang Panimulang 
Pagbabalangkas ng Alternatibong Diskurso sa Pagtanda 
Michelle G. Ong    
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa akademya, popular na media, maging sa polisiya, laganap ang pagunawa sa isang 
ideyal ng pagtanda na kung ilarawan ay “positibo”, “aktibo”, o “matagumpay”. Sa 
unang tingin, kaakit-akit ang ganitong ideyal sa pagtatatwa sa mga laganap ring 
pagtingin sa pagtanda bilang isang yugto ng buhay kung saan kakaharapin ng 
marami ang unti-unting paghina ng katawan at isip, pagkawala ng mga 
makabuluhang gawain at gana sa buhay, at pagkaubos ng mga pinahahalagahang 
kaibigan at kaanak. Ang positibo, aktibo, o matagumpay na pagtanda ay sinasabing 
makabago at mas progresibong pagtingin sa pagtanda na kinikilala ang patuloy na 
kakayahan ng isang indibidwal na umunlad, na makaiwas sa sakit, na magpatuloy sa 
mga makabuluhang mga gawain, at lumikha ng mga bagong oportunidad at 
pagyamanin ang mga ito. Subalit ayon sa mga kritiko, ang ganitong pagtingin ay 
problematiko rin sapagkat labis ang pagkakasalalay ng mga magaganda at 
mabubuting kahihinatnan sa pagtanda sa indibidwal mismo; walang pagkilala sa 
kahalagahan ng mga epekto ng diskriminasyon o opresyon na naiipon sa loob ng 
mahabang taon. Sa presentasyong ito, aking ihahain ang maginhawang pagtanda 
bilang alternatibong diskurso ng pagtanda na halaw sa mga naunang pagsasateorya 
at pagtatalakay nito (Bautista 2019; Maceda 2008; Mercado 1994; Zayas and Abaya 
2008). Bilang alternatibo, aking tatalakayin ang potensyal ng maginhawang 
pagtanda upang bigyang-puwang ang isang pagtanda na nakatuon sa indibidwal 
hindi bilang hiwalay sa kanyang komunidad at lipunan kundi nakaangkla rito; sa 
kahalagahan ng pakikipagkapwa at malasakit higit sa pinansyal na katayuan; at sa 
kabuluhan ng kagandahang-loob higit (o dagdag pa) sa magandang 
pangangatawan at kalusugan para sa ating pagtanda. 
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1C: Pagdadala at Pagseserbisyo sa Sarili, Kapwa, at Bayan 

 

Modelo ng Pagdadala: Lapit at Gamit  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
John Mark S. Distor  
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
 
Sa karanasan ng mga mananaliksik sa larangan ng sikolohiya sa Pilipinas, pili o iilan 
lamang ang na engkwentro naming indibidwal na maalam sa mga konsepto at 
teorya sa larangan ng Sikolohiyang Pilipino na ina-angkop sa kanilang mga 
kasanayan. Iilan lang din ang aming mga kakilala ang may kakanyahang tumukoy o 
tukuyin ang mga konsepto at teorya sa Sikolohiyang Pilipino. Sa parehong paraan, 
nabibilang din lamang ang mga kilalang Pilipinong Sikolohista ang may ganap na 
ambag sa nasabing larangan. Sa kasalukuyan, madalas maka-kanluraning konsepto 
at teorya ang ginagamit sa mga interbensyon sa kanilang mga kliyente, na maaring 
hindi angkop, ganap, o praktikal sa mga Pilipino. Ang papel na ito ay may layuning 
galugarin ang mga angkop at ganap na lapit (approach) at gamit (application) ng 
Modelo ng Pagdadala ni Dr. Edwin T. Decenteceo (1997) bilang isang katutubong 
konsepto sa larangan ng Sikolohiyang Pilipino. Gamit ang Thematic Analysis 
tinampok ang matitingkad na tema na hango sa mahigit dalawangput limang (25) 
artikulo mula sa iba’t-ibang karanasan, pananaliksik, at aklat.  Ang pitong 
matingkad na temang nabuo ay ang mga sumusunod: (1) Gamit sa Sikolohiyang 
Pang-klinikal; (2) Lapit sa Sikolohiyang Pang-klinikal; (3) Gamit at Lapit sa 
Sikolohiyang Pang-Industriya; (4) Gamit at Lapit sa Sikolohiyang Pang-edukasyon; 
(5) Gamit at Lapit sa Komunidad; (6) Gamit sa Psychological First Aid (PFA); at (7) 
Lapit sa Ispiritwalidad. Ang Modelo ng Pagdadala ay maari pang pagyabungin dahil 
ito ay hango sa tunay na karanasan nang mga Pilipino at ang bawat indibidwal ay 
may kanya-kanyang kuwentong dinadala. 
 
Susing Salita:  Sikolohiyang Pilipino, Modelo ng Pagdadala, lapit (approach), gamit 
(application), Dinadala 
 
Pagdadala ng mga Pampublikong Guro at Tagapamahala sa Palawan sa Panahon 
ng Pandemyang COVID-19  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 
Jade Ibhar V. Cuambot 
Unibersidad ng Santo Tomas 
Jeemon Rey A. Bacaoco 
Unibersidad ng Santo Tomas at Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Naapektuhan ng Pandemyang COVID-19 ang sistema ng edukasyon sa halos lahat 
ng bansa sa mundo. Sa Pilipinas, hindi lang ang sistema ng edukasyon ang 
malubhang na apektuhan ng COVID-19, pati na rin ang mga guro at mga 
tagapamahala nito na humahawak sa kasalukuyang mapaghamong sitwasyon. Ang 
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papel na ito ay sinuri ang Dinadala, Pagdadala, at Patutunguhan ng mga Nagdadala 
o 244 na pang publikong Guro at Tagapamahala sa Palawan sa Pilipinas. Gamit ang 
Modelo ng Pagdadala ni Decenteceo (1999), tinukoy ang tatlong aspeto para 
ilarawan ang karanasan ng mga kalahok sa panahon ng pandemyang COVID-19. 
Gamit ang serbey at Thematic Analysis tinampok ang mga matitingkad na 
karanasan ng mga kalahok. Sa mga na tipon na datos, pinapakita na ang Dinadala 
ng mga Nagdadala ay nakatuon sa mga temang tungkol sa kalusugan, hanapbuhay, 
pinansyal, sarili, at pamilya. Samantalang sa pamamaraan kung paano 
pinanghahawakan ng mga Nagdadala ang natukoy na Dinadala or ang Pagdadala 
ay naka tema naman sa pagpapaunlad ng sarili, pangangalaga sa sarili, 
pananampalataya, mga protokol sa pamayanan at iba pang posibleng 
mapagkukunang ng pangkabuhayan. Sa huli, natukoy naman ang mga 
pinaghuhugutan ng lakas ng mga Nagdadala gamit and aspeto ng Patutunguhan.  
Ito ay naman ay naka tema tungkol sa pamilya, pananampalataya, lipunan, sarili, at 
hanapbuhay. 
 
Susing Salita: Ginhawa, Pagdadala Model, Dinadala, Pagdadala, Patutunguhan, 
COVID-19 
 
Mga Naratibo ng Danas ng mga Go Negosyo Mentor sa Pagsisilbi sa Bayan 
Catherine C. Cocabo 
Pamantasang De La Salle 
 
Nakatuon ang pag-aaral na ito sa mga buhay ng Go Negosyo mentors na 
naglilingkod sa ating bayan at ang kanilang mga danas sa pagbabahagi ng kanilang 
payo at gabay sa mga magsisimula ng hanapbuhay at iyong mga interesado pang 
palaguin ang kanilang mga negosyo. Naging interesadong suriin ang kanilang 
adbokasiya, motibasyon, pananaw, at ang mga estratehiya sa panahon ng kanilang 
pagbabahagi sa kanilang mga mentees noong may face to face mentoring  pa at 
hanggang sa panahon ng pandemya at ito ang mentor me online. Pangunahing 
sinagot sa pananaliksik na ito ang danas ng mga Go Negosyo mentors sa panahon 
ng kanilang pagbabahagi sa kanilang mga mentees at ang mga hamong kanilang 
kinakaharap nila ngayong panahon ng pandemya. Sa kabila ng kanilang kaabalahan 
sa kanilang negosyo ay inilahad nila ang pagsasakatuparan nila ng pagbabahagi sa 
mga magsisimula ng negosyo at ang pagbibigay ng payo sa mga negosyante na 
gusto pang paluguin ang kanilang hanapbuhay. Naging gabay ng mananaliksik ang  
Schutzian phenomenology ng Austrian-American philosopher at theorist na si 
Alfred Schultz na kung saan pinag-aaralan ang mga danas ng tao na may kinalaman 
sa kanilang karera o hanapbuhay, mga hamon na kinaharap nila at ang mga 
intersubjectivity  o ang ugnayan o interseksyon sa pagitan ng mga perspektibong 
pananaw ng mga tao. Matutunghayan ang paglalatag ng datos ng mga nakalap ng 
mananaliksik at sasagutin ang mga naging suliranin sa pananaliksik. 
 
Susing salita:  Go Negosyo, Schutzian phenomenology, Angelpreneurs, 
entrepreneur, mentor 
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Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya: Pagsipat sa Kalagayang 
Pampagtuturo at Pampagkatuto  
Alvin Rom De Mesa  
Leyte Normal University 
 
Halos tumigil ang ikot ng mundo nang maapektuhan ang buhay ng bawat tao ng 
COVID-19. Dahil dito, nagbago na ang lahat ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. 
Marahil, ang pandemya ay isang napakalaking pagsubok sa lahat ng mga 
mamamayan sa buong mundo. Kung ang ibang bansa ay unti-unti nang umaahon at 
nagsusumikap pang bumangon, ang Pilipinas ay bansang nagkukumahog pa rin sa 
pagbangon sa trahedyang nararanasan. Masasabing ang edukasyon ang isa 
pinakaapektado lalo na ang pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. 
Kaya naman, inaalam sa pag-aaral na ito ang kalagayan ng pagtuturo at 
pampagkatuto ng Wikang Filipino sa panahon ng pamdemya. Layunin sa 
isinagawang pag-aaral ang sumusunod: 1. Ano ang karanasan ng mga guro sa Senior 
High School sa pagtuturo gamit ang Wikang Filipino? 2. Ano ang karanasan ng mga 
mag-aaral sa Senior High School sa pagkatuto gamit ang Wikang Filipino? 3. Ano 
ang implikasyon ng pagtuturo at pagkatuto sa panahon ng pandemya gamit ang 
Wikang Filipino? Gamit ang Kwalitatibong Disenyo ng pananaliksik sa 
pamamagitan ng dulog penominolohikal, natukoy ang mga karanasan ng mga guro 
sa pagtuturo at mga mag-aaral sa pagkatuto gamit ang wikang Filipino sa panahon 
ng pandemya. Sa pagsasaalang-alang ng konsiderasyong etikal, consent letter ang 
ibinigay sa sampung (10) mga guro at labing-anim (16) na mga mag-aaral na kalahok 
na parehong nasa Senior High School. Ginamit din ang Gabay sa Pakikipanayam 
para sa isinagawang in-depth interview sa mga kalahok gamit ang platform na 
messenger, email, at google meet. Gamit din ang thematic analysis sa pagsusuri ng 
mga naging tugon ng mga kalahok napag-alaman ang sumusunod na resulta: Para 
sa pagtuturo ng mga guro, una, hindi istriktong paggamit ng wikang Filipino sa 
klase; ikalawa, pinapayagang gamitin ang unang wika sa klase; at ikatlo, bumaba 
ang halaga sa paggamit ng Wikang Filipino. Samantala, sa pagkatuto ng mga mag-
aaral, una, makasagot lamang sa tanong ng guro ay sapat na; ikalawa, nakakapasa 
kahit hindi nagagamit nang maayos ang Wikang Filipino; at, ikatlo, magkahalong 
ginagamit sa Wikang Filipino ang Ingles at unang wika. Napatunayan na ang naging 
implikasyon sa kalagayan ng pampagtuturo at pampagkatuto sa paggamit ng 
Wikang Filipino sa panahon ng pandemya ay: Una, hinayaan ng mga guro ang mga 
mag-aaral na hindi na gamitin ang Wikang Filipino; at, ikalawa, magkahalong 
wikang Filpino, Ingles at Unang Wika ang ginagamit ng mga mag-aaral. 
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1D: Sikolohiya ng Pagtulong at Pagtugon 

 
Pagtulong sa mga Nasalanta: Ang Papel ng Social Class Status, Legitimizing 
Myths, at Social Judgments sa Uri ng Tulong na Binibigay ng mga Mayayaman 
Leonel J. Relis  
St. Scholastica's College Tacloban at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa uri ng tulong na binibigay ng mga mayayaman sa 
mga nasalanta ng sakuna. Inasahang ang mga mayayaman ay magbibigay ng 
dependency-oriented help (DOH, hipotesis 1). Ang hipotesis 2 ay nakatuon naman 
sa paniniwala ng mga mayayaman sa legitimizing myths (LMs). Inasahang ang 
paniniwala sa LMs ay may relasyon sa complementary stereotyping kung saan 
magiging mataas ang pagtatasa ng mga mayayaman sa warmth ng mga disaster 
survivor samantalang mababa naman ang sa competence (hipotesis 2.1). Inasahan 
ding ang mayayamang naniniwala sa LMs ay isisisi sa mga survivor ang kanilang 
kalagayan (hipotesis 2.2). Ang victim blaming ay inasahang magdudulot ng hindi 
pagtulong sa mga nasalanta (hipotesis 3.2) samantalang DOH naman ang ibibigay 
ng mga nag-complementary stereotyping (hipotesis 3.1). 
 
Batay sa resulta ng chi-square test for independence, nakitang walang relasyon ang 
objective social class at uri ng pagtulong kahit na mas marami ang pumili ng 
autonomy-oriented help (AOH). Ngunit base naman sa resulta ng logistic 
regression, na-predict ng subjective social class ang uri ng tulong na ibibigay at 
habang tumataas ang katayuan sa buhay ng tumutulong, mas pinipili nito ang DOH. 
Napatunayan naman gamit ang paired sample t-test ang complementary 
stereotyping. Dagdag pa rito, ang pagtatasa sa warmth at victim blaming ay may 
relasyon sa LMs samantalang ang competence ay wala. Gamit ang logistic 
regression, nakita na ang ang pagtatasa sa warmth ay kayang i-predict na DOH ang 
itutulong ng mga mayayaman samantalang ang pagtatasa sa competence at victim 
blaming naman ang nagpredict sa AOH. 
 
Saranay at Sinnaranay: Magkaibang Konteksto ng Pagtulong Bago at sa Panahon 
ng Pandemya  
Felicisimo G. Galletes Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Sinuri ng pag-aaral na ito ang mga salitang 'saranay' at 'sinnaranay' . Layunin ng pag-
aaral na (1) maipakita kung may semantikong pagkakaiba ang dalawang salita at (2) 
masuri kung paano ito ginagamit ng mga taga-baryo ng Anulid (Alcala, Pangasinan) 
at sa social media sa panahon ng pandemya at mga kalamidad noong nakaraang 
taon hanggang sa kasalukuyan. Ang ‘saranay’ ay salitang Ilokano na 
nangangahulugang “tanggol o malasakit” (UP Diksiyonaryong Filipino). Madalas 
itong marinig ng mananaliksik sa kaniyang isang taong paninirahan sa kanilang 
baryo sa Anulid, Alcala, Pangasinan. Ito ay tumutukoy sa abuloy na ibinibigay sa 
isang namatayan at kadalasang kinokolekta ng isang kinatawan ng baranggay. 
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Inilarawan ng mananaliksik ang morposintaktikong katangian ng "saranay" at 
ikinumpara ito sa salitang "sinnaranay". Ang "sinnaranay" naman ay isang salitang 
na ginamit nang malaganap noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan at 
waring itinumbas sa salitang ‘bayanihan’ sa Filipino. Maliban sa pagsusuring 
morposintaks ng mga salitang ito, tiningnan din ng mananaliksik kung ano ang idea 
at saloobin ng dalawampung mga respondente na tumugon sa sarbey na 
nagkukumpara sa konsistensi ng pagkakaiba ng kahulugan ng dalawang salita. 
Ipinakita ng pag-aaral na wala namang pagkakaiba ang kahulugan ng saranay at 
sinnaranay. Ang tila pagbabago ng kahulugan ng saranay sa mga taga-Anulid ay 
bunsod ng nakaugaliang pangongolekta lamang nito kapag may namatayan. 
Samantala, ang paglalagay ng /-in-/ sa saranay = sinaranay at ang gemination ng [n] 
sa [in] ay hindi lamang nagbigay ng ibang anyo sa salita kundi nagpapahiwatig ng 
pagiging aktibo o patuluyan. Ipinahihiwatig lamang nito na litaw na ang kaibahan 
ng saranay at sinnaranay sa konteksto na ang huli ay nagpapahiwatig ng aktibong 
pakikilahok at pagtulong sa mga nangangailangan samantalang ang una ay 
gayundin ngunit tumutukoy lamang sa mismong abuloy. Ang paggamit ng 
sinnaranay bilang katumbas ng bayanihan ay isang pagtatangka rin na ipakitang 
naiiba ang kahulugan nito sa saranay na ibinibigay lamang kapag may namatayan. 
Ang sinnaranay kung gayon ay mahalagang salitang natural na naihalo sa leksikon 
ng pambansang wika sa panahon ng pandemya na nagpapakita ng kaugalian ng 
mga Ilokano na magtanggol o magmalasakit sa kanilang mga kababayan sa 
panahon ng kalamidad. Ipinakita rin sa sarbey na hindi lamang binago ng 
sinnaranay ang saranay kundi ipinahiwatig din nito ang halagahang panlipunan ng 
pagtulong sa kapwa habang ito ay nabubuhay pa at hindi lamang kapag ito ay 
namatay na. 
 
Sa Likod ng Kandadong Pinto: Kwalitatibong Pananaliksik Tungkol sa Domestikong 
Karahasan sa mga kababaihang Pilipino habang panahon ng COVID-19 Lockdown 
Patricia Andrea S. Flores, Peter Marc G. Albaira, Anna Joy D. Calilung, Bianca C. 
Morales, Leanne Melvin B. Pertes, at Chloe Denise A. Ustaris  
National University Laguna 
 
Ang tahanan ang dapat sanang nagbibigay kalinga at kaligtasan sa gitna ng mga 
lock down. Subalit sa likod ng nakakandadong pintuan, panibagong krimen ang 
lumaganap. Ang Pilipinas ay maituturing na isa sa may pinakamahabang lockdown 
sa buong mundo at isang nakakabahalang balita na talamak ang domestikong 
karahasan dito. Kasalukuyang ang mga pag-aaral ay nakatuon sa mga istatistika na 
sumusuri lamang sa kadahilanan pampinansyal, pangkapaligiran, o sosyo-
pampulitika at ang karanasan sa perspektibo ng mismong biktima ay hindi gaanong 
nasisiyasat.  Nilayon ng pag-aaral na ilarawan ang karanasan ng mga babaeng 
pisikal, sekswal at emosyonal na inabuso sa panahon ng lock-down ng COVID-19; 
Tuklasin kung paano nag-udyok ang lockdown sa Intimate Partner Violence; at paano 
naghilom o umusad ang mga biktima sa malagim na insidenteng kinaharap. Ang 
pag-aaral ay gumamit ng penomenolohikal na disenyo ng pananaliksik. Sa 
pagsusuri ng datos, ang Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) ay ginamit 
at natuklasan na ang mga kababaihan ay nagdusa mula sa matinding sekswal, 
emosyonal at pisikal na trauma mula sa kanilang asawa na naging agresibo dahil ng 
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pandemya dulot ng kawalang-seguridad sa trabaho, inip, kahirapan at pag-aalab ng 
kumplikadong damdamin. Ang mga biktima ay tumugon sa pamamagitan ng 
pagkamartir o pag-lisan. Ang mga nagpakamartyr ay sinaalang alang ang 
matrimonya, idealismo ng pamilya, pagsuko sa patriyarka, at pagpapatawad 
samantalang ang mga lumisan ay nagtanim ng galit, takot, isterismo at pangamba.  
Sa huli, ang mga nabiktima ay umusad sa kani-kanilang buhay sa tulong ng pamilya, 
sistemang pang-espiritwal, at ligal. 
 
Susing Salita: Agresyon, Karahasan, Intimate Partner Violence, Lockdown, Pang-
aabuso 
 
Ang Community Pantry bilang Repleksyon ng Pagpapahalagang Pilipino at 
Panawagan ng Ordinaryong Mamamayan Para sa Pagbabago sa Gitna ng 
Pandemya: Isang Kwalitatibong Pananaliksik 
Maria Theresa B. Largo, Joshua Neri A. Cristobal, at Adriel Jireh M. Lumague 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang pagdating ng pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng matinding pagsubok sa 
kalusugang pag-iisip at pisikal ng mga Pilipino dahil pinalala nito ang kahirapan, 
kagutuman, at kawalan ng trabaho. Ang pagkakaroon ng hindi epektibong 
pagtugon ng pamahalaan ang tuluyang nagudyok upang isagawa sa ibat ibang 
bahagi ng bansa ang community pantry. Dahil dito, ang pananaliksik na ito ay 
naglalayong maunawaan ang mga motibasyon at karanasan, at malaman ang 
persepsyon ukol sa pansariling pananagutan ng mga Pilipino sa community pantry 
phenomenon. Ang disenyo ng pananaliksik ay nakaangkla sa kwalitatibong 
paradaym. Upang mapalitaw ang magkakaugnay na karanasan ng mga kalahok at 
pagiging national social movement ng community pantry, isinagawa ang isang 
online focus group discussion na nilahukan ng apat na kalahok na naging organizer 
o donor sa community pantry sa iba't ibang bayan sa Pilipinas (may edad na 26-40). 
Nagsagawa ng thematic analysis upang makapagbuo ng apat na tema. Mula sa 
datos, may nabuong apat na temang na nagpapaliwanag ng mga motibasyon sa 
likod ng mga Community Pantry : a) Ang Kapwa Bilang Anyo ng Kolektibong 
Pagkilos - kung paano nasasalin ang kapwa sa konkretong aksyon; b) 
Pangkalahatang Kapakinabangan - kung paano naging motibasyon ang hindi 
inaasahang benepisyong dulot ng community pantry sa mga organizer; c) Kusa ng 
Ordinaryong Mamamayan - kung paano pinatatakbo ng kusa ng ordinaryong 
Pilipino ang kolektibong aksyon; at d) Panawagan Para sa Katarungan - kung paano 
nagiging protesta ang pagkilos para sa kapwa. Nakikita na ang mga temang nabuo 
sa pag-aaral ay sumusuporta sa literatura ng Sikoloyihang Pilipino na nakatutok sa 
mga pag-aaral katulad ng pagbobolunteer at komunidad. Bilang paglalagom, 
napalitaw ng pag-aaral na ang konsepto ng Community Pantry bilang isang 
repleksyon ng mga pagka-Pilipino sa pamamagitan ng pagiging konkretong 
papapaklita ng kusa sa pagpapahalaga sa kapwa. Bilang isang panawagan para sa 
katarungan, nagiging repleksyon ang Community Pantry sa kasalukuyang realidad 
ng ating bansa sa gitna ng pandemya. 
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1E: Diwa, Punla, at Lunan ng/sa Sikolohiyang Pilipino 

 
Ang Diwa sa Sikolohiyang Mapagpalaya bilang Batayan ng Tawid-diwang 
Batayan ng Panitikang Makabayan ni Bienvenido Lumbera 
Dexter B. Cayanes 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
 
Sentral sa kabuoan ng pag-aaral na ito ang kompleksidad ng diwàng makabayan na 
humuhulagpos at ang ugnay nitó sa batayang konsepto ng diwa mula sa 
Sikolohiyang Mapagpalaya na siyang batayan ng konseptong “tawid-diwa” sa 
paglalahad ng kasaysayang pampanitikan. Sa binubuong kasaysayang 
pampanitikan, ipinagpapalagay ng mananaliksik na ang pag-aaral ng búhay bílang 
manunulat/intelektuwal at ang kaugnay na mga akda ni Bienvenido Lumbera nuong 
1975-1979 ay mayroong masalimuot na ugnayan sa kasalukuyang pag-imbulog ng 
proyektong postkolonyal;  gayundin ang dinamismo ng kontra-gahum na 
matatagpuan sa P/pananagisag nitó sa espesipikong kasaysayan ng lipunan at 
pagsulong ng kilusang makabayan bago at sa mismong panahon ng Batas Militar na 
mailulundo naman sa tawid-diwa. 
 
Ang Pagpunla at Pagpapatuloy ng Sikolohiyang Pilipino sa Pamantasang De La 
Salle-Maynila  
Deborrah Sadile Anastacio, Monica Renee G. Policarpio 
Pamantasang De La Salle 
Leslie Anne L. Liwanag 
Visayas State University 
 
Nanguna sa pagsulong sa Sikolohiyang Pilipino si Dr. Virgilio Enriquez (1942-1994) 
sa kaniyang pagbabalik sa Unibersidad ng Pilipinas (U.P.) mula sa pag-aaral sa 
Amerika. Sa pag-aaral na ito, sinikap ng mga mananaliksik na balangkasin ang 
pagsisimula at pagpapatuloy ng Sikolohiyang Pilipino (SP) sa Pamantasang De La 
Salle- Maynila (DLSU). Naging instrumental ang kasaysayang pasalita mula sa mga 
kilalang personalidad ng SP na nagturo at kasalukuyang nagtuturo sa DLSU upang 
makalakap at matahi ang kasaysayan ng SP sa DLSU: si Dr. Zeus Salazar, ang 
itinuturing na Ama ng Bagong Histograpiyang Pilipino at proponent ng Pantayong 
Pananaw; si Ms. Ma. Angeles Guanzon-Lapeña, isa sa itinuturing na protegé ni 
Enriquez at isa sa lumikha ng Panukat ng Pagkataong Pilipino; si Dr. Madelene Sta. 
Maria, naging research assistant ni Enriquez at kilalang bumabatikos sa SP bilang 
disiplina; si Dr. Roberto Javier, Jr., dating tagapangulo ng Departamento ng 
Sikolohiya sa DLSU; si Dr. Homer Yabut, fakulti at dating mag-aaral ng Sikolohiya sa 
DLSU; si Dr. Benito Teehankee, naging mentee ni Enriquez at aktibong 
tagapagtaguyod ng SP na fakulti ng Management and Organization Department sa 
DLSU; si Mr. Raymond Anicete, isa sa mga naging gradwadong mag-aaral ni Dr. 
Salazar sa programang Master of Science in Cultural Psychology sa DLSU; at si Dr. 
Gerardo Largoza, fakulti ng School of Economics sa DLSU na naging mentee ni Dr. 
Sta. Maria. Isinama rin sa pagtatala ang organisasyon at journal na kinalahukan at 
aktibong kinalalahukan ng mga fakuti sa DLSU na patuloy na nagsusulong ng SP. 
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Malaking kontribusyon din sa paglakas ng SP sa DLSU ang pangkalahatang suporta 
ng pamantasan sa Pilipinisasyon. Pinaigting pa ito ng pagtuturo at pagpapatuloy ng 
mga naging mag-aaral ni Enriquez sa pagpapalaganap ng SP sa DLSU. Malaki rin 
naging kontribusyon ni Dr. Salazar sa pagtuturo niya sa Departamento ng Sikolohiya 
sa DLSU partikular na sa aktibong pananaliksik kasama ng mga mag-aaral na may 
kaugnayan sa SP.  Nagkaroon ng hugis, lalim, at lawak ang SP sa DLSU dahil sa 
institusyonal na manipestasyon, sa pakikipag-ugnayan sa iba pang disiplina at 
departamento, at ang patuloy na pagsisikap na magkaroon ito ng propesyonal na 
asosasyon maiuugnay rito. Patuloy na isinusulong ang SP sa DLSU sa pamamagitan 
ng patuloy na diskurso, kolaborasyon ng mga iskolar, at inklusibong talakayan 
upang makapaglimbag ng mga pag-aaral na mula sa lokal na bukal na kaalaman. 
 
Paglulunan ng Kapwa sa Damdaming Pilipino: Isang Pagsusuring Natural na 
Semantikang Metawika (NSM)  
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Patuloy ang paghamon sa Anglosentrikong pananaw sa ipinamamalagay na mga 
unibersal na batayang emosyon ng tao. Pinatutunayan ito ng iba’t ibang 
naisagawang pag-aaral sa araling emosyon na nakasandig sa mga salitang 
damdamin sa iba’t ibang wika sa daigdig. Layon ng papel na ito na suriin ang 
pananaw ng mga Pilipino sa usapin ng damdamin angkla sa mga salitang 
tumutukoy rito sa wikang Filipino. Sa partikular, bibigyang-pansin ang paglulunan 
sa halagahin ng kapwa sa pag-unawa sa saya, lungkot, galit, at takot. Isinakatuparan 
ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tigdadalawang FGD, na nilahukan ng mga 
estudyante at propesyonal, para sa apat na domeyn ng salitang damdamin. Inilatag 
ng mananaliksik ang konseptuwalisasyon sa salitang damdamin na lumabas sa 
talakayan sa tulong ng Natural na Semantikang Metawika (NSM), isang lapit sa 
pagsusuring leksikal na nagbibigay-kahulugan sa salita gamit ang mga 
ipinamamalagay na universal semantic primes. Mula rito, lumilitaw na karaniwang 
komponent ng saya ang “isang mabuting bagay na nangyayari/nangyari”; ng lungkot 
ang “isang masamang bagay na nangyayari/nangyari”; ng galit ang “isang 
masamang bagay” na karaniwang dulot ng “ginawa ng isang tao”; at ng takot ang 
“isang masamang bagay ang maaaring mangyari sa akin”. Gayunman, higit pa sa 
ganitong karaniwang pagtanaw, matingkad ang pagsasaalang-alang sa kapwa sa 
pagdanas ng mga nabanggit na damdamin sa kontekstong Pilipino. Lumalabas na 
maaaring madama ang saya kung may “isang mabuting bagay ang nangyayari sa 
ibang tao” samantalang ang lungkot kung kabaligtaran nito. Litaw naman ang 
pagtitimpi ng galit dulot ng umiiral na pagpapahalaga sa isang tao na 
ipinahihiwatig ng komponent na “hindi ako gagawa ng isang masamang bagay sa 
isang tao ito dahil dito ngayon”. Sa kabilang dako, ang takot ay maaaring madama 
dulot ng “isang masamang bagay na maaaring mangyari” na hindi partikular “sa 
akin”. Sa kabuuan, naipapakita sa pag-aaral ang bisa ng pagsusuring NSM sa 
pagtatampok ng kakanyahan ng ating pag-unawa sa damdaming Pilipino. 
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Patas na Tingin: Isang Pagsususri sa mga Kadahilanan ng Pagsuporta sa 
Redistribusyon 
Nic L. Castaneda, Legriv Vilee I. Marquez, at Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Maituturing na laganap at matagalang problema na sa Pilipinas ang di-
pagkakapantay-pantay sa lipunan na dulot ng malawakang agwat sa yaman at 
kinikita ng iba’t ibang estadong pang-ekonomiko (social class). Ang mga polisiyang 
nakatuon sa redistribusyon (na tutukuyin lamang bilang redistribusyon sa pag-aaral 
na ito) ang isang iminumungkahing mekanismo para matugunan ang problemang 
nabanggit. Subalit, kailangan ang malakas na suporta ng publiko para 
magtagumpay ito. Anu-ano nga ba ang mga salik na nakakahikayat ng suporta sa 
redistribusyon?  
 
Sa pag-aaral na ito, sinubukan naming hanapan ng suporta ang dalawang teorya na 
nagpapaliwanag ng suporta sa redistribusyon. Sa isang banda, ipinapalagay ng self-
interest theory na mas susuportahan ng mga nasa mababang estado (lower class) 
ang redistribusyon dahil mas makikinabang sila rito, kumpara sa mga nasa gitnang-
uri at nakatataas na estado. Sa kabilang banda, ipinapalagay ng normative theory na 
mas malakas ang epekto ng fairness perception (FP) at perceived income inequality 
(PII) sa paghubog ng suporta sa redistribusyon. 
 
Gamit ang datos  ng Pilipinas (N = 4,250) mula sa 2019 International Social Survey 
Programme, sinuri namin sa pag-aaral na ito ang tindi ng ugnayan sa pagitan ng 
redistribusyon at ang mga sumusunod na salik: (a) estadong panlipunan -- na naka-
indeks bilang kita (income) at subhektibong pagtaya sa pang-ekonomikong 
katayuan sa lipunan (subjective social status o SSS), (b) FP, at (c) PII. Batay sa 
isinagawang hierarchical multiple regression, hindi namin napagtibay ang self-
interest theory -- hindi naging significant na predictor ng redistribusyon ang 
obhektibong (kita) at subhektibong indeks (SSS) ng pang-ekonomikong estado. 
Napagtibay naman ng datos ang normative theory -- kapag mababa ang FP at 
mataas ang PII, mas mataas ang suporta sa redistribusyon. Napakita rin na malakas 
at significant ang dalawa bilang mga predictor.  Bukod pa rito, natuklasan din ng 
pag-aaral na hindi malakas at hindi significant na predictor ang ilang demographic 
variables tulad ng kasarian, edad, at antas ng natapos sa pag-aaral; ngunit napakita 
na significant ang pagiging miyembro ng isang manggagawang unyon. Tinalakay sa 
pag-aaral kung paano ang isang rasyunal na modelo ng pagsuporta sa mga polisiya 
ay posibleng may limitasyon sa pag-unawa ng pagsuporta ng redistribusyon sa 
Pilipinas. Mula sa resulta ng pag-aaral, mahalagang magkaroon pa ng malalimang 
pag-aaral upang matingnan ang mga mekanismo kung bakit  mas matibay ang 
epekto ng FP at PII kumpara sa estadong panlipunan. 
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1F: Pag-unawa sa Sarili at Sikolohiyang Pilipino 

 

Pag-aaral patungkol sa Pagkukusang Isagawa ang Pagbabago sa Sarili at sa Iba ng 
mga Piling Parolado at nasa Ilalim ng Probasyon sa Lungsod ng Muntinlupa sa 
Panahon ng Pandemiya 
Chrisia Mae I. Rosco, Kersha V. Inahid, at Mary Easter Claire S. Perez-Torres 
Asia Pacific College 
 
Sa pag-aaral na ito, nais malaman ng mga tagapagsaliksik kung ang pagganyak 
(panloob na salik at pangkapaligirang salik) ay mayroong makabuluhang relasyon 
sa pagkukusa na magbago sa mga piling parolado at nasa ilalim ng probasyon sa 
New Bilibid Prison na matatagpuan sa lungsod ng  Muntinlupa. Tinutukoy ang 
pagganyak sa pagaaral na ito bilang isang salik na  nakakapag-udyok na gawin ng 
isang indibidwal ng hindi inuutusan ang isang bagay samantalang ang pagkukusa 
na magbago naman ay pag control o determinasyon na magsagawa ng pagbabago. 
Mayroong 48 na tagatugon na piling parolado at nasa ilalim ng probasyon na may 
demograpiya na edad,  kasarian, sibil na estado, sanhi ng pagkakakulong at tagal ng 
kanilang  pagkakakulong.   
 
Gumamit ng instrumentong ginawa ng mga tagapanaliksik na  pinamagatang 
Panukat ng Pagganyak ni Inahid at Rosco upang masukat kung  anong antas ng 
pagganyak mayroon ang isang indibidwal.Ang lugar na  pinangyarihan ay sa 
simbahan ng Ina ng Awa aa lungsod ng Muntinlupa dahil  dito inilaan ng mga 
tagapamahala ng bilangguan para pagdausan ng mga  gawain at programa para 
nasabing tagatugon. Ang resulta sa pag-aaral na ito ay  lahat ng demograpiya sa 
lahat ng taga tugon ay walang makabuluhang relasyon sa pagkukusa na magbago. 
Gayunman, may makabuluhang pagbabago ang  pagganyak at pagkukusang 
magbago.   
 
Ilob ngan Isog: Pananalinghaga sa Katutubong Awiting “Lawiswis Kawayan” 
Bilang Dalumat sa Kaloobang-bayan ng mga Waray  
Ian Mark P. Nibalvos 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Marami ang nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa pagkataong Waray 
dahil sa impluwensiya ng midya tulad ng mga palabas sa telebisyon at pelikula at 
maging sa mga balita. Ilan sa mga estereotipong ipinupukol sa kanila ay ang 
pagiging matapang, barumbado, nakatatakot, at kung ano-ano pang masamang 
imahen. Maiuugnay ang mga ito sa tapang o katapangang taglay ng mga Waray 
bilang pagkakakilanlang pangkultura na hinubog ng panahon, sitwasyon, at mga 
pagkakataon. Kaya naman, nilalayon ng papel na ito na magkaroon ng malalim na 
pagdalumat sa kanilang pagkatao na mahuhugot sa dalawang katangiang kanilang 
taglay, ang ilob (tatag) at isog (tapang) sa pamamagitan ng pananalinghaga sa 
katutubong awiting “Lawiswis kawayan”. Sa malalim na pag-uugnay sa kawayan, sa 
panuring nitong “lawiswis” at sa nilalaman ng kanta, matutuklasan sa 
pagsasalimbayan ng dalawang katangiang ito bilang mga paraan ng pagpapatibay 
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ng samahan at mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang ginhawang itong ipinagkaloob 
ng isang Waray sa kaniyang kapwa ay ang kaloobang-bayang magpapanatili at 
magpapalawig ng buhay at makapagpapatamasa ng inaasam na pag-unlad at 
dangal. 
 
Ang pagdalumat na ito ay isang deskriptibong pag-aaral sapagkat binabaybay nito 
ang mga pangyayari sa kanilang kasaysayan na nagsisiwalat sa kanilang tunay na 
imahen taliwas sa kasalukuyang pagtingin o estereotipo sa kanila. Isa rin itong 
intertekstuwal na dalumat-suri dahil sa pagsusumikap na paghabi-habiin ang mga 
teksto upang makapagpatibay sa mga inihaing argumentong magbibigay-linaw o 
makapagbabalikwas sa kinagawiang pagtingin sa kanilang pagkatao. 
Interdisiplinaryo ang lapit na isinagawa dahil sa pagsasangkap ng mga sangguniang 
pampanitikan at pangkasaysayan. Ang pagtatagpong ito ng mga kaalaman sa 
kanilang kasaysayan at panitikan ang nakapagpangibabaw sa pagpapaksang 
nakapook sa kultura, kalinangan, o karanasan ng mga taong sakop ng pag-aaral. 
Nakatuon lamang ito sa pag-uugnay sa ideya o kaisipang taglay ng “Lawiswis 
kawayan” o ang kawayan mismo bilang mahalagang kasangkapan sa pamumuhay 
ng mga Waray mula noon hanggang sa kasalukuyan. Tinitingnan lamang sa pag-
aaral na ito ang talinghaga ng kabuuang kanta bilang dalumat sa karanasan, 
kasaysayan, kalagayan, at kaakuhan ng mga Waray. Ang pagsusuri sa ilang mga 
salita o pahayag at ang mga nakatagong nilalaman nito ay isa ring malawak na 
paksaing pampananaliksik upang higit pang maunawaan ang malalim na pagkatao 
ng Waray. 
 
Paggalugad ng mga Salik na Nakaaapekto sa Politikal na Pagkakakilanlan ng 
Kabataang Pilipino  
England Danne B. Castro, Homer Glenn Francisco Atanacio, Jian Montes, Frances 
Gandeza, at Joanna Gandeza 
Saint Louis University 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa bilang paggalugad sa mga salik na 
nakakaapekto sa politikal na pagkakakilanlan ng 10 Pilipino na nasa 
edad 19-22 sa pamamagitan ng katutubong pamamaraan ng 
pagtatanong-tanong. Ang mga datos mula sa pananaliksik na ito ay 
sinuri gamit ang Thematic Analysis. Ang politikal na pagkakakilanlan 
ay tumutukoy sa pagtingin ng sariling identitad at pananaw sa mundo. 
Nakaugat ang politikal na pagkakakilanlan ng isang Pilipino sa 
kasaysayan, pagpapahalaga at sariling personalidad. Sa ating 
kasaysayan bilang isang halimbawa, ang konsepto ng Kapuwa, o 
Pakikipagkapuwa na nabuo dahil sa pakikibaka para sa katarungan 
at kalayaan, na makikita sa maka-Pilipinong paraan ng pakikibaka, 
pakikiisa at paghahanap ng katarungan upang makamit ang kalayaan 
at kapayapaan. Lumalabas sa pag-aaral na ang Politikal na 
Pagkakakilanlan ng isang Pilipino ay naaapektuhan ng panloob 
(internal) salik kung saan matatagpuan ang pagkilala sa karapatan, 
sariling paniniwala at idelolohiya na sumasalamin sa paraan ng 
pagtatanghal ng sarili. Sa salik panlabas (external) naman 
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nakapaloob ang epekto ng paaralan, kapuwa at pangkat na 
kinabibilangan, pamilya at suliraning panlipunan na nakaaapekto sa 
politikal na pagkakakilanlan na maaring makita sa paraan ng 
pakikitungo sa iba. Panghuli, ang kapuwa na may malaking 
impluwensiya sa politikal na pagkakakilanlan na maaaring makita sa 
pamamagitan ng pagkalahatang pagganap. 
 
Mga Salik na Nakahihikayat sa mga Bagong Botante at Ang Kanilang Pananaw 
ukol Katangiang dapat Taglayin ng isang Politikal na Lider 
England Danne B. Castro, Martin Cheung, Zsarizze Kaye C. Aniban, Shaznay A. 
Alomia, at Jamina A. Balagtas 
Saint Louis University 
 
Hindi lingid sa kaalaman ng nakakarami na hindi gaanong bahagi sa pang-araw-
araw na pamumuhay ng karaniwang Pilipino ang pakikilahok sa mga usaping 
pampolitika, maliban na lamang tuwing nalalapit ang eleksyon na kakikitaan ng 
mataas na bilang ng mga botante. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matuklasan 
at mataya ang mga salik na nakahihikayat sa mga bagong botanteng Pilipino na 
bumoto at matukoy ang mga katangiang kanilang hinahanap sa isang pinuno. 
Ginamit ang kwalitatibong dulog sa pananaliksik na ito at pumili ng sampung 
bagong botanteng Pilipino gabay ng purposive sampling at snowball sampling 
bilang batayan. Kinalap ang mga datos ng pananaliksik sa pamamagitan ng 
pagtatanong-tanong at sinuri ang mga datos gamit ang Thematic Analysis. Lumabas 
sa pag-aaral na ang salik panglabas (external) at panloob (internal) ang nakahikayat 
sa mga bagong botanteng Pilipino upang magparehistro at makilahok sa susunod 
na eleksyon. Matatagpuan sa panlabas (external) ang impluwensiya ng 
pamilya/magulang, social media, at sariling paghahatol ukol sa mga hindi 
makatarungang nagaganap sa lipunan. Ang karapatan at kapangyarihan, 
tungkuling bilang isang mamamayan at pagpaparamdam ng pagmamalasakit sa 
iba naman ang panloob (internal) na salik kaya nahikayat na makilahok sa eleksyon 
ang bagong botanteng Pilipino. Kaya naman, batay sa mga nakalap na datos, ang 
katangiang hinahanap ng mga bagong botanteng Pilipino sa isang pinuno ay may 
kakayahan, may malasakit, may mataas na pagtingin sa tungkulin at may 
pananagutan. 

 
1G: Mga Salik na Nagbibigay Proteksyon sa mga Adolescents at Early Adults 
(Symposium) 

 
Ang symposium na ito ay naglalayong ibahagi ang ilang pag-aaral sa developmental 
psychology sa panahon ng pandemya. Ang unang pag-aaral ay naglayon na 
matingnan kung anu-ano ang mga bagay na maaring maka-impluwensa sa 
cyberbullying lalo na sa panahon ng pandemya kung saan halos lahat ng kabataan 
ay babad sa paggamit ng internet at social media. Nakita sa pag-aaral na may 
positibong relasyon ang minimization of harmful effects, parental solicitation at 
social media use sa cyberbullying behaviors. Dahil dito, upang protektahan ang mga 
kabataan, tinalakay ng pag-aaral na ito ang mga maaring gawin upang mabawasan 
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ang cyberbullying tendencies. Ang pangalawang pag-aaral naman ay naglayon pag-
aralan ang mga nagsisilbing protective factors lalo sa sa mga early adults, ang stage 
kung saan nangyayari ang maraming pagbabago katulad ng pagtatapos ng 
kolehiyo, paghanap ng trabaho at pagpasok sa seryosong relasyon. Sinikap ng pag-
aaral na ito na makita kung ano ang mga bagay na maaring makaimpluwensya ng 
kanilang positibong pananaw o optimism sa panahon ng pandemya. Nakita na ang 
social support at goal efficacy ang pinaka-nakakatulong upang mapanatili ang 
positibong pananaw ngayong pandemya. Ang huling pag-aaral naman ay naglayon 
pag-aralan din ang stage ng early adults, at tiningnan ang relasyong interpersonal 
emotional regulation at intrapersonal emotional regulation sa resilience. Nakita rito 
na ang paggamit ng reappraisal, at pagbawas ng suppression at soothing ay 
makakatulong upang mas tumaas ang resilience sa panahon ng pandemya. 
 
Cyberbullying sa Panahon ng COVID-19: Ang Kontribusyon ng Social Media 
Engagement, Parental Monitoring, at Moral Disengagement sa mga Cyber-
aggressive Tendencies 
Tasha Mae M. Villacorta 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Nilalayon ng pananaliksik na ito na matingnan at masuri ang predictive contribution 
ng pag-gamit ng social media o social media engagement (SME), pag-monitor ng 
magulang sa gawaing online ng mga anak o parental monitoring, at moral 
disengagement sa cyberbullying perpetration. Naka-angkla ang pag-aaral na ito sa 
mga naunang pananaliksik na nagsasabing tumataas ang dami ng mga Pilipinong 
gumagamit ng Internet at social media. Sa kasagsagan ng pandemya at 
pagsasatupad ng lockdown sa buong Pilipinas para mapigilan ang paglaganap ng 
Covid-19 virus, halos lahat ng gawain kagaya ng trabaho at pag-aaral ay naging 
online. Ayon sa mga naunang pag-aaral, ang mga pangyayaring ito ay nakitaan ng 
malaking panganib kagaya ng pag-abuso at krimen na nagaganap online. Isang 
aspeto ng pag-aabuso online na hindi pa masyadong napag-aralan ngayong 
pandemya ay ang cyberbullying perpetration. Gamit ang kwantitatibong 
pamamaraan ng pananaliksik kagaya ng survey, dalawang daan limamput-
dalawang (252) estudyante mula sa isang pribadong kolehiyo sa Metro Manila na 
nasa edad na labing-walo hanggang dalawampt-dalawa (18 – 22 years old) ang 
nakilahok at sumagot ng talatanungan online. Ang mga talatanungan ay 
naglalayong sukatin ang mga karanasan ng mga nakilahok sa cyberbullying 
perpetration, ang tindi ng kanilang pag-gamit ng social media o social media 
engagement (SME), ang kadalasan ng pag-monitor ng kanilang mga magulang sa 
gawaing online o parental monitoring, at ang mga karanasan tungkol sa moral 
disengagement. Sa pamamagitan ng Hierarchical Multiple Regression analysis, 
lumabas na ang pagmamaliit ng masamang epekto ng cyberbullying perpetration o 
minimization of harmful effects, isang factor ng moral disengagement ang may 
pinakamalaking ambag sa posibilidad ng cyber-aggression. Pangalawa sa may 
pinakamalaking ambag ay ang pagtatanong ng mga magulang tungkol sa mga 
gawaing online ng kanilang anak or parental solicitation, isang factor ng parental 
monitoring, at ang pangatlo ay ang kadalasang pag-gamit ng social media o social 
function use intensity (SFUI), factor naman ng SME. Binigyang pansin rin dito ang 
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kahalagahan ng pag-regulate sa pag gamit ng social media, komunikasyon sa 
pagitan ng magulang at anak na adolescent, at ang pagkakaisa ng magulang at 
institusyon sa pagpigil ng cyberbullying perpetration. 
 
Pagiging Positibo sa Panahon ng COVID-19: Ang Gampanin ng Protective Factors 
at Konteksto ng Pagiging Emerging Adult sa Panahon ng Pandemya 
Nolein Verniz V. Dela Cruz 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang layunin ng pag-aaral na ito ay maunawaan ang mga kadahilanan ng 
pagkakaroon ng positibong pananaw o optimism ng mga indibidwal na nasa 
emerging adulthood life stage. Sa panahong ito, maraming mga pagbabago ang 
nangyayari kagaya ng pagtatapos ng kolehiyo, paghahanap ng trabaho, pagpasok sa 
mga seryosong relasyon, at pagbukod sa tahanan. Nais ipaliwanag ng pag-aaral na 
ito ang konteksto ng optimism ng mga emerging adult sa panahon ng pandemya 
kung saan maraming mga balakid ang maaaring maranasan. Kabilang na rito ang 
banta sa kalusugan, pagkabahala sa kinabukasan, at walang katiyakan na mga 
oportunidad sa trabaho at pag-aaral sa kolehiyo. Ang mga dimensyon ng emerging 
adulthood (Reifman, 2007) at protective factors (Ponce-Garcia et al., 2015) ay 
pinaniniwalaan na posibleng mga predictor ng optimism. Gumamit ng hierarchical 
multiple regression ang mga mananaliksik upang ma-analisa ang 199 na mga 
emerging adult na lumahok sa pag-aaral. Ayon sa mga resulta, ang 
experimentation, self-focus, at other-focus ay positibong nauugnay sa optimism 
samantalang ang negativity at feeling-in-between naman ay negatibong nauugnay 
sa optimism. Ayon din sa mga resulta, ang social support, social skill, planning 
behavior, at goal efficacy ay positibong nauugnay sa optimism. Inilahad ng 
hierarchical multiple regression analysis na ang social support at goal efficacy ang 
may pinakamakabuluhang kaugnayan sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa 
buhay ng mga emerging adults sa panahon ng pandemya. Inilahad ng pag-aaral na 
ito ang implikasyon ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga makabuluhang 
relasyon at pagbibigay pansin sa mga mahahalagang layunin at abilidad ng isang 
indibidwal. Ang mga protective factors na ito ay magsisilbing panangga ng isang 
indibidwal sa mga hamon sa buhay at magdudulot rin ng pagkakaroon ng 
positibong pananaw sa kabila ng mga walang katiyakan na pangyayari kagaya ng 
mga sakuna, krisis, o pandemya.  
 
Pagbangon Pilipinas: Emotion Regulation bilang Salik sa Pagtaas ng Resilience ng 
mga Young Adults Ngayong Panahon ng Pandemya 
Arrianeth A. Sandoval-Barcenas at Apryl Mae C. Parcon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang buong mundo ay apektado ng COVID-19 pandemic, ito ay nagdala ng iba’t-
ibang banta sa kalusugan, kaisipan, pakikisalamuha sa mga tao, at nagdala ng 
negatibong epekto sa ekonomiya. Dahil dito, ang pag-aaral ng resilience at mga 
predictors nito ay kinakailangan upang matulungan ang mga taong makaangkop o 
makapag bounce back mula sa pagsubok na ito. Ang kasalukuyang pag-aaral ay 
inimbestigahan kung ang edad, kasarian, interpersonal emotion regulation, at 
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intrapersonal emotion regulation ay maaring maka predict sa resilience ng mga 
Filipino young adults sa panahon ng pandemya. Naitala na ang kabuuang bilang ng 
mga nakibahagi sa pananaliksik ay 555 young adults (M=28, SD=4.27; 58% babae). 
Ang pangngangalap ng datos ay tumagal ng dalawang lingo, simula noong Pebrero 
2021. Upang suriin ang mga datos, gumamit ng hierarchical multiple regression at 
moderation analysis ang pag-aaral na ito. Nakita sa result na ang kasarian, edad, 
interpersonal emotion regulation (soothing), at intrapersonal emotion regulation 
(reappraisal at suppression) ay natuklasan na mga significant predictors ng 
resilience sa panahon ng pandemya. Sa kasarian, nakita na mas mataas ang 
resilience ng mga lalake kaysa sa mga babae, ngunit isinaalang-alang ang 
pagtatalakay nito sa konteksto ng pandemya. Ang edad din ay nakitang may 
positibong relasyon sa resilience kung saan mas mataas ang resilience ng mga mas 
nakakatanda. Bukod dito, ang reappraisal rin ay may positibong relasyon sa 
resilience; samantala ang suppression at soothing ay may negatibong relasyon sa 
resilience. Wala namang significant interaction effect na natagpuan sa pagitan ng 
interpersonal at intrapersonal emotion regulation sa kanilang epekto sa resilience. 
Para sa konklusyon, upang makapag ahon o bounce back sa kasalukuyang 
hinaharap na pandemya, ang mga indibidwal ay hinihikayat na suriin ang kanilang 
nararamdaman at magkaroon ng pagkakataon na ibahin pananaw sa pagtingin sa 
mga positibong bagay sa kabila ng mga negatibong kaganapan (reappraisal). 
Nirerekomenda din na bawasan ang pagpipigil ng emosyonal na ekspresyon 
(suppression), at bawasan ang patuloy na pag-asa sa ibang tao (soothing) at sa halip 
ay pagbutihin ang pag-gamit ng independent regulation sa panahon ng pandemya. 
Tinalakay rin ang mga direksyon para sa hinaharap ng pag-aaral na ito. 
 

2A: Mga Pagpapahalagang Pilipino 

 
Ang Katarungan Bilang Pagpapahalagang Pilipino: Pagmumuni-muni sa 
Kasaysayan, Wika, at Sikolohiyang Pilipino 
Atoy M. Navarro 
Thammasat University, Thailand 
 
Itinuring ng yumaong Virgilio Enriquez (1987, 1992) ang katarungan bilang 
mahalagang pagpapahalagang panlipunan na kahanay ng karangalan at kalayaan 
at kaugnay ng kagandahang-loob at pakikipagkapwa.  Bukod sa kanya, may ilang 
iba pang naghain din ng samu’t saring pagpapakahulugan sa katarungan sa iba’t 
ibang konteksto.  Ngunit sa kabila ng naging talastasan na sa katarungan bilang 
mahalagang dalumat at pagpapahalagang Pilipino, wala pa talagang malalimang 
pag-aaral sa batayan nito sa kasaysayan at wikang Pilipino maliban sa naunang 
paimbabaw na pagtalakay ni Jose Diokno (1981).  Gayundin, sa kabila ng pagturing 
ni Enriquez (1987, 1992) sa katarungan bilang pagpapahalagang Pilipino, hindi pa 
talaga napapangatwiranan kung bakit at paano nga ba ito naging pagpapahalagang 
Pilipino.  Sa pananaliksik na ito, pinalawak at pinalalim pa ang talastasan sa 
katarungan bilang pagpapahalagang Pilipino.  Ginawa ito sa pamamagitan ng 
pagpapakahulugan sa katarungan ayon sa iba’t ibang bokabularyo, diksyunaryo’t 
tesauro ng Kabisayaan at Katagalugan sa agos ng kasaysayang Pilipino.  Gamit ang 
mga bokabularyo, diksyunaryo’t tesauro, pinag-aralan, sinuri, at inunawa ang 
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katarungan bilang pagpapahalagang Pilipino.  Bilang pagpapahalagang Pilipino, 
masasabing paniniwala, pamantayan, at paninindigan itong mahihinuha sa pag-
iisip, pag-aasal/pag-uugali, at paggawa/pagkilos ng isang tao.  Tungtungan naman 
ang ganitong pagpopook sa pagpapahalagang Pilipino, iniharap ng isang 
pagbabalangkas sa katarungan na nag-uugnay rito sa katwiran, karampatan, at 
karapatan, na pawang mahahalagang konsepto sa Sikolohiyang Pilipino. 
 
Pagtataguyod sa Dangal ng mga Batang Biracial o Haphap sa Lungsod ng Angeles 
Maria Margarita R. Lavides 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kulang ang pananaliksik tungkol sa mga karanasan ng mga batang Pilipinong 
haphap partikular ang mga naninirahan sa Lungsod ng Angeles. Gayundin ang 
kakulangan ng pagsisiyasat sa konsepto ng dangal ng mga bata mula sa isang 
katutubong perspektibo. Kaya naman, ang pag-aaral na ito ay naglalayong 
magrekomenda ng mga patakarang nakasentro sa bata na maaaring gamitin ng 
Lokal na Pamahalaan ng Lungsod ng Angeles upang maitaguyod ang dangal ng mga 
batang Pilipinong biracial. Isinaalang-alang ko ang konteksto ng pag-aaral sa 
pamamagitan ng pagtalakay sa lipunan, kultura, sistemang pampulitika, kolonyal 
na kasaysayan, at heograpiya ng Pilipinas.  
 
Binuo ko ang teoretikal na balangkas ng pag-aaral na ito mula sa isang katutubong 
Pilipinong pananaw, at may pagtuon sa konsepto ng dangal. Gumamit ako ng 
sikolohiyang Pilipino bilang aking epistemolohiya. Ginamit ko ang semi-structured na 
panayam kasama ang mga pamamaraan ng pananaliksik na maka-Pilipino. 
Alinsunod sa pagtataguyod ng kanilang mga karapatan sa pakikilahok, isinali ko ang 
mga biracial na bata sa pag-aaral na ito hindi lamang bilang mga kalahok kundi 
bilang mga junior research associates (JRAs). Sa aking fieldwork, nagkaroon ako ng 
support team na binubuo ng research assistant, recruitment facilitator, translation 
consultant, at tatlong JRA. Inisip, kinolekta, at sinuri ko ang mga datos. Ako ang nag 
transcribe at nag code ng aking mga panayam sa 10 haphap na bata, 10 magulang, at 
16 na kalahok sa komunidad (anim na guro, limang opisyal ng gobyerno, dalawang 
pari, isang madre, isang pulis, at isang kawani ng NGO). 
 
Sinuri ko ang mga datos ng panayam at mga guhit ng mga batang kalahok gamit 
ang thematic analysis. Ang mga tema na nauugnay sa pag-unawa ng mga bata sa 
kanilang dangal ay lumitaw. 
 
Ang pagsusuri ng mga datos ay nagsiwalat na ang dangal ng mga batang kalahok ay 
may panloob at panlabas na aspeto. Ang panlabas ay naitataguyod kung ang paligid 
ay functional. Ang panloob na aspeto ay nasusuportahan sa pamamagitan ng 
pakikipagkapwa. Ang mga hadlang sa dangal ay kinabibilangan ng diskriminasyon, 
kahirapan, kakulangan ng pamahalaan, at mga suliraning kaugnay ng kalikasan. 
Ayon sa pananaliksik, ang dangal ng mga bata ay maaaring itaguyod sa 
pamamagitan ng pagtatatag ng isang functional na kapaligiran, pagtugon sa 
panlipunang diskriminasyon, at pagbibigay ng tulong pinansiyal at pagkakataong 
makapagtapos ng pag aaral.  



55 

 

Hanggang Saan ang Pakikisama? Pagninilay-nilay sa Pagkakaiba-Iba Batay sa 
Interpersonal Traits 
Kathlyn T. Caragay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa halos dalawang taon ng pandemya, lalong maigting ang kahalagahan ng 
pakikipag-ugnayan bilang pagtugon sa pangangailangan ng indibidwal at pag-
angkop sa kaniyang sitwasyon. Kung anuman ang pag-iiba-iba sa mga polisiya ng 
quarantine, nagmimistulang default na solusyon ay ang paghikayat sa mga tao na 
manatili sa kanilang mga tahanan para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa pag-iisip 
tungkol sa mga limitasyon sa pakikipag-ugnayan sa gitna ng pandemya, natuon ang 
atensyon ng mananaliksik sa isang paimbabaw na pagpapahalaga, ang pakikisama. 
Ano ang hangganan, kung mayroon man, ng pakikisama? Kung mayroon itong 
katunggaling pagpapahalaga, mayroon bang tutulak sa isang tao na unahin ang isa 
sa kaniyang pagkilos? 
 
Mula sa rebyu ng literatura, tinitingnan ang konseptwalisasyon ng pakikisama 
bilang pagpapahalaga (Enriquez, 1992 sa Pe-Pua & Marcelino, 2000) at bilang antas 
ng pagtutunguhan (Santiago & Enriquez, 1995). Ipinapalagay na maaaring may 
pagpapahalaga sa pakikisama ang isang tao pero hindi ito palaging ipinapakita sa 
kaniyang kilos at gawi. Ilalahad ang mga palagay sa kung paano maaaring 
ipaliwanag ng interpersonal traits na extraversion at agreeableness ang pagkakaiba-
iba ng mga tao sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa pakikisama. 
 
Sa paglalarawan ng pakikisama sa ilang pag-aaral (Clemente et al, 2008; Salanga & 
Yabut, 2017; Seva et al, 2007), lumitaw ang pagiging mapagkaibigan na isang 
aspekto ng extraversion at compliance, na aspekto ng agreeableness. Lumitaw rin 
ang gamit ng pakikisama sa relasyon ng isang tao sa iba (Salanga & Yabut, 2017). 
Iminumungkahing tingnan ang pakikisama sa pamamagitan ng kombinasyon ng 
dalawang interpersonal traits, hindi magkahiwalay, sa pag-aaral ng kahihinatnang 
panlipunan (hal. De Raad, 1995; Gerlach, Revelle, & Amaral, 2019; Pincus & Wiggins, 
1992). Palalawigin ang diskusyon sa pagtaliwas mula sa inaasahang panlipunan 
(Hmel & Pincus, 2002) at paglabag sa pagpapahalaga (Yacat, 2017) bilang mga 
halimbawa sa hindi pagpapakita ng isang pagpapahalaga sa kilos at gawi ng isang 
tao.   
 
Huli, tatalakayin ang mga puwang sa mga pagpapalagay ng mananaliksik at ang 
mungkahing pamamaraan sa pag-aaral ng pagkakaiba-iba sa manipestasyon ng 
pagpapahalaga batay sa traits. Maaaring may paglilinaw sa istruktura ng 
pakikisama kapag iniugnay dito ang interpersonal traits ngunit may mga tanong pa 
rin sa dinamika ng manipestasyon ng pagpapahalaga batay rito. Mula rin sa mga 
limitasyon ng paggamit ng mga palatanungang ayon sa sariling ulat, 
iminimungkahi ang pagpapatibay sa pagsukat at pagpili ng nababagay na 
pagsusuri. Sa interes ng pagbangon at paninindigan sa sitwasyon ng pandemya, 
babalikan ang pangunahing tanong—ano ang hangganan ng pakikisama? 
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Surface Values bilang Proseso ng Pagpapatawad sa mga Pilipinong Mag-aaral 
Samantha Rae A. Cortez at Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila 

 
Ang kapatawaran, kapag ipinagkaloob o hiningi ng mga indibidwal, ay may 
kapangyarihang baguhin, o sa ilang kaso, resolbahan ang hidwaan sa pagitan ng 
isang indibidwal at ng kanyang kapwa.  Ayon kay Enriquez (1978), ang kapwa ay 
pumapatungkol sa pagtanggap sa common inner self o shared identity. Ang 
pagtanggap o pagkilala sa sariling pagkakilanlan ay siyang nagsisilang sa pagbuo at 
pagiging malay ng isang indibidwal sa diwa ng kapwa. Tinuturing bilang 
accommodating ang mga surface values na pakikisama (companionship), hiya 
(propriety), at utang na loob (gratitude/solidarity). Ngunit, nang dahil sa 
aksesibilidad ng mga nabanggit na accommodative surface values, maaaring 
akalain ng mga dayuhan na ang mga Pilipino ay other-oriented. Bilang resulta, 
layunin ng pananaliksik na ito ang pag-aralan at ilapat ang surface values sa 
konteksto ng pagpapatawad at paghingi ng tawad ng mga Pilipinong mag-aaral. 
Upang masukat at madetermina ang ugnayan ng dalawang baryabol, ang 
pagpapatawad at accommodative surface values, limang iskala ang ginamit: ang 
Utang na Loob Scale, Pakikisama Scale, Panukat ng Hiya bilang isang 
Pagpapahalaga (PHP), The Filipino Seeking and Granting Forgiveness Inventory (Fil-
SAGFI) at ang Heartland Forgiveness Scale. Natuklasan sa pananaliksik na bagamat 
depende sa sitwasyon ay may gampanin ang surface values sa pagpapatawad, hindi 
lahat ng surface values ay makikita sa pagpapatawad at paghingi ng tawad ng mga 
Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan nito, ang pananaliksik ay inaasahang 
mapalalim ang pagbibigay-kahulugan at pagkaunawa ng ibang mga mag-aaral at 
indibidwal tungkol sa mga kaugaliang natatangi sa mga Pilipino tulad ng surface 
values at ang ugnayan nito sa kapatawaran. 

 
2B: Paghahanap-buhay sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 

 

Bagong Pag-unawa sa Pagbabagong-Kalagayan ng mga Manggagawa 
Liezl Rillera-Astudillo  
De La Salle University Integrated School   
 
Ang kritikal na repleksyong ito ay naglalayong baguhin ang balangkas ng balanse ng 
trabaho at buhay (work-life balance) bilang isang paraan ng pagbangon sa panahon 
ng pandemya. 
 
Binibigyang diin ng papel na ito na ang saysay ng pagharap sa hamon ng work-from-
home setup (WFH) ay hindi lang nakasalalay sa pagbabalanse ng mga personal na 
bagay sa isang panig , at mga gawaing pantrabaho sa kabila. Bukod rito, ang 
pagbabago ng karaniwang palakad o routine ay isang makatuwirang antas na 
nagbibigay daan sa pagkamalikhain.  Samakatuwid, ang pagkawala ng balanse, 
kasama na rito ang pagbabagong-kalagayan, ay bahagi ng pamumuhay at isang 
pagkakataon upang gamitin ng isang manggagawa ang sariling kakayahan at lakas. 
Naaayon sa mga nabanggit na batayan ay ang konsepto ng “work-life integration” sa 
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gitna ng COVID-19. Ang pangunahing mungkahi ay hindi kailangang lumikha ng 
sarado at hiwalay na mga gampanin sa bahay at trabaho upang itaguyod ang sarili 
at makamit ang mabuting kalusugan ng kaisipan. Sa halip ay maaaring lumikha ng 
makahulugang kaugnayan ang mga ito.  Sa sandalling matuklasan ng isang 
manggagawang naka-WFH ang interaksyon ng iba’t ibang tungkulin at 
pananagutan, maaaring makamit niya ang bagong pag-unawa sa mga ito at 
makabuo ng naaayon na pagkaya sa kasalukuyang pagsubok dulot ng pandemya. 
 
Ang Kalidad ng Buhay, Balanse ng Trabaho at Buhay, at Empathy sa Konteksto ng 
Pagtuturo ng mga Guro sa Elementarya sa Panahon ng Pandemya 
Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay, at Rosanne G. Echivarre  
UP Diliman Extension Program in Pampanga 
 
Ang kalidad ng buhay at balanse ng trabaho at buhay ay sinasabing mahahalagang 
sangkap ng katiwasayan at ginhawa sa buhay ng isang tao. Sa panahon ng 
pandemya, sadyang napakaraming naganap na pagbabago sa buhay ng tao at 
nakapagdulot ito ng kakulangan sa balanse ng trabaho at buhay at gayundin ng 
pagbaba ng kalidad ng buhay ng karamihan. Para sa mga guro sa mababang 
paaralan, kasama sa mga alalahanin ang paghahanda para sa remote learning ng 
pagbubuo ng mga modyul para sa mga mag-aaral, pagbibigay ng maliwanag na 
panuto sa mga magulang tungkol sa pag-aasikaso sa pag-aaral ng kanilang mga 
anak, pagkokolekta ng modyul mula sa mga magulang at mag-aaral, pagtse-tsek ng 
mga modyul at pagbibigay ng feedback muli sa mga magulang at mag-aaral. Ito ay 
sa kabila ng samu’t-saring alalahaning administratibo sa paaralan at mga gawain sa 
bahay at pag-aalaga sa sari-sariling mga pamilya. Ang pag-aaral na ito na 
naglalayon na bigyang liwanag ang mga salik na nagdudulot ng Kalidad ng Buhay at 
Balanse ng Trabaho at Buhay ng mga guro ng elementarya sa pampublikong 
paaralan ngayong panahon ng pandemya. Pinagtuunan din ng pag-aaral na ito ang 
kapasidad ng mga guro sa pagsasaalang-alang sa kanilang pagtuturo sa mga mag-
aaral nang may pang-unawa sa kalagayan ng mga mag-aaral at ng kani-kanilang 
pamilya. Para maisakatuparan ang mga layunin ng pag-aaral na ito, tatlumpong 
anim (36) na mga guro ng elementarya sa isang mababang paaralan sa katimugang 
Luzon ang lumahok sa pagsasagot sa mga questionnaires tungkol sa Kalidad ng 
Buhay at Balanse ng Trabaho at Buhay, at Empathy sa konteksto ng pagtuturo. 
Inalam ang korelasyon ng mga resulta ng tatlong mga palatanungan. Binigyang-
liwanag din ang mga kasagutan sa pamamagitang ng pakikipanayam sa mga 
kalahok tungkol sa mga nararanasang pagsubok sa buhay at ang mga konsiderasyon 
at pag-iintindi na ibinibigay sa mga mag-aaral sa kanilang sitwasyon. Ang pag-aaral 
ay isinagawa ilang araw bago magsimula ang isang online meeting na kung saan 
kalahok ang mga guro upang mabigyan ng pagsasanay sa pagbibigay- lunas sa 
anumang nararanasang stress. Humingi ang mga mananaliksik ng nilagdaang 
pahintulot bago isagawa ang pag-aaral. Ang datos ng pag-aaral ay nilapatan ng 
correlational at thematic analysis upang mabigyang kasagutan ang mga 
katanungan at mga layunin ng pananaliksik.  Makakatulong ang resulta ng pag-
aaral sa pagsasagawa ng mga programa na makakatulong sa katiwasayan ng buhay 
hindi lamang ng mga guro kundi pati na rin ng mga mag-aaral. 
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L.I.L.O.K: Paghubog at Paghahanda sa mga Naghahangad Maging Punong-Guro 
Maria Laarni Carla Cayanan-Paranis 
Kagawaran ng Edukasyon 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang makabuo ng modelo ng mentoring na 
partikular na idinisenyo para sa mga naghahangad na maging punung-guro sa mga 
pampublikong paaralan. Sinaliksik nito ang kwento ng mga kalahok na binubuo ng 
mga namumuno sa edukasyon, pinuno ng paaralan, at naghahangad na maging 
punong-guro sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng isang case study.  
 
Sa pag-aaral na ito, ang mentoring ay binibigyang depinisyon ng mga kalahok bilang 
isang tumutulong na relasyon kung saan ang parehong mentor at mentoree  ay 
nagkakaroon ng repleksyon at natututo sa proseso na nakatutulong sa personal at 
propesyonal na kaunlaran.  Inihayag din nito na ang mentoring ay nagtataguyod ng 
mapanalamin na pakikipag-ugnayan at sumusuporta sa propesyonal na pag-unlad 
ng mga naghahangad na maging punong-guro na kung saan ang mentor at mentoree 
ay lumilikha at kumikilos sa isang papel na ginagampanan sa pamumuno. Sa pag-
aaral na ito ang mga diskarte sa mentoring tulad ng pagbabahagi at talakayan, 
pagpapalakas, pagtatalaga ng gampanin ng isang punong-guro, at pagbuo ng 
repleksyon ay isinagawa upang hubugin ang mga naghahangad na maging punong-
guro. Bukod dito, natuklasa din ang mga kundisyon sa mentoring tulad ng polisiya, 
oras, at mapagkukunan ng tao na dapat isaalang-alang upang matiyak ang 
pagkakahanay ng suporta sa pagsasagawa ng mentoring. Ang mga natuklasan na ito 
ay humantong sa pagbuo ng modelo ng ayon sa konteksto ng pampublikong 
paaralan para hubugin at ihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga punong-
guro. Ang modelong ito ay maaaring magamit bilang gabay sa pagpapatupad ng 
programa sa mentoring para sa mabisang pamumuno sa mga pampublikong 
paaralan sa Pilipinas.  
 

2C: Mental Health at Sikolohiyang Pilipino 

 

Isang Pagtingin sa Gamit at Kahulugan ng Salitang “Baliw” at ang Implikasyon 
Nito sa mga Kasanayan sa Kalusugang Pangkaisipan 
Rosemarie N. Calma at Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Ang wika ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng mga pamantayang 
pangkultura (cultural norms) dahil ito ay nagtataguyod ng panlipunang tungkulin 
(social function) na naglilinang ng pagkakakilanlan ng grupo (group identity) at 
damdamin ng pagkakaisa (feelings of solidarity). Ang isang termino o salita na 
maaaring mabigyan ng maling kahulugan ay nangangilangan ng pangkulturang 
pag-unawa upang epektibong mabawasan ang stigma. Dahil dito, nilayon ng sa 
pag-aaral na ito na suriin ang terminong baliw sa mga Pilipino at ang implikasyon 
nito sa mga propesyon sa kalusugang pangkaisipan. Labing-apat na kalahok at apat 
na eksperto sa mga kasanayan sa kalusugang pangkaisipan ang birtwal na 
nakapanayam. Sa pamamagitan ng metodo na content analysis, ang salitang baliw 
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ay nabigyan ng bagong direksyon sa pag-unawa sa kahulugan, paggamit, 
emosyonal na reaksyon, label, at paglaganap nito. Ang pagtuklas sa mga 
kahulugang nakakabit sa salitang baliw ay magbibigay ng isang sulyap kung paano 
umunlad ang terminong baliw at kung paano ito nakaapekto sa kulturang Pilipino 
tungkol sa mga gawi sa kalusugan ng isip. Inaasahan ng papel na ito na magbigay 
linaw sa kasalukuyang pag-unawa sa salitang baliw at kung paano ito nakakatulong 
sa mga gawi sa kasanayan sa kalusugan ng kaisipan sa Pilipinas. 
 
Ang TPB at Mental Health-Seeking Intention ng mga Pilipinong Atheist at 
Agnostic: Isang Pagsusuri sa Papel ng Stigma  
John Jamir Benzon Aruta 
Pamantasang De La Salle 
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle at Pamantasang De La Salle-Dasmarinas 
Monica Renee G. Policarpio, Aliki Marie L. Siao 
Pamantasang De La Salle 
Jan Mervynne D. Cabantog 
Philippine Atheist, Agnosticism, and Secularism, Inc.   
 
Isang karaniwang problema sa praktis ng sikolohiya ang pagkakaroon ng mababang 
mental-help seeking ng mga Pilipino. Subalit, paano kung ang nangangailangan ng 
tulong ay kabilang sa minorya na may stigmatized identity? Sa pag-aaral na ito, 
ginamit namin ang Theory of Planned Behavior (TPB) para tayain ang mental help-
seeking intention ng mga Pilipinong atheist at agnostic. Sinubukan din naming 
ipaliwanag kung paano nabubuo ang kanilang atityud sa mental help-seeking. 
Dalawang-daan at animnapu’t siyam na atheist at agnostic na nasa wastong gulang 
ang sumali sa pag-aaral. Sumagot sila sa serye ng mga panukat online tungkol sa 
mga baryabol ng TPB at stigma. Nakumpirma sa kasalukuyang pag-aaral ang TPB 
model: Nape-predict ng atityud, norm, at perceived behavioral control ang kanilang 
mental help-seeking intention. Lumabas din sa aming pagsusuri na ang mga 
kalahok na nagdaranas ng stigma sa pagiging atheist o agnostic ay nagtataglay rin 
ng stigma sa paghingi ng tulong. Pinapababa ng dalawang stigmang ito ang 
kanilang atityud sa mental help-seeking. Binibigyang-linaw ng kasalukuyang pag-
aaral ang posibleng dahilan kung bakit nag-aalangan ang mga atheist at agnostic na 
kumunsulta sa practitioner para sa kanilang mental health. Tila nagmumula ang ito 
sa stigma na kanilang nararanasan patungkol sa kanilang aydentidad.   
 
Mga Problema sa Pagtulog at Epektong Sikolohikal: Isang Prospektibong 
Pananaliksik sa mga Nakadanas ng Sakuna Dulot ng Bagyong Yolanda  
Charlie E. Labarda 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglayong imbestigahan ang relasyon ng mga problema 
pagtulog at sa posttraumatic stress, pagkabalisa, stress, at sintomas ng depresyon sa 
mga nakaligtas mula sa isang sakuna. 
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Ang mga kalahok sa pananaliksik ay umabot sa 168 na adults (bababe, 90.48%; 
average na edad = 39.27 taon, SD = 13.61) na napili base sa tsansa mula sa listahan ng 
mga nakaligtas na biktima ng Bagyong Yolanda  sa iba't-ibang lugar sa rehiyon ng 
Eastern Visayas. Ang mga sumusunod na instrumento ang ginamit sa pananaliksik:  
Insomnia Severity Index (ISI) para tingnan ang mga problema sa pagtulog; PTSD 
Checklist DSM 5 (PCL-5) para sa posttraumatic stress, Depression, Anxiety, and 
Stress Scale para sa depresyon, pagkabalisa, at stress; ang Short Form Health Survey 
(SF-36) para sa kalusugan. Nakolekta ang datos sa mga kalahok sa dalawang 
panahon ng sarbey na ginawa mula Hulyo 2017 at Pebrero 2018. 
Ang resulta ng pag-aaral ay nagpakita na ang mga problema sa pagtulog sa Time 1 
ay may asosasyon sa posttraumatic stress, pagkabalisa, at stress sa Time 2, subalit 
walang nakitang relasyon sa depresyon sa Time 2. Nakita rin ang relasyon sa pagitan 
ng problema sa pagtulog sa sikolohikal ng problem tulad ng posttrauamtic stress, 
depresyon, pagkabalisa, at stress sa Time 1 at sa Time 2. 
 
Ang konklusyon ng pag-aaral ay nakadagdag sa ebidensya sa importansiya ng 
pagsunod at pagtingin sa problema sa pagtulog sa mga nakaligtas mula sa sakuna. 
Ang resulta ng pag-aaral ay nagpakita sa gamit ng screening tools para sa problema 
ng pagtulog upang makilala ang mga grupong mataas ang tsansa na magkaroon ng 
sikolohikal na problema. 
 
Aklat at Lunas: Ilang Tala at Panukala sa Biblioterapiya at Aklat Pambata sa 
Panahon ng Pandemya 
Eugene Y. Evasco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang pananaliksik na ito ay may pangunahing layunin na suriin ang nilalaman, tema, 
at potensiyal ng mga storybook at picture book na likhang-Filipino na pumapaksa sa 
pandemya sa anyo ng mga elektronikong aklat (e-books). Ang mga aklat pambata 
ay nalikom at nadownload mula sa antolohiya, social media, at kabangyaman 
(treasury) ng pampamahalaang institusyon at mga pribadong inisyatiba. Gamit ang 
formalistang pagsusuri sa panitikang pambata, sisipatin ang halaga ng mga 
impormasyon ng mga kuwento, ang representasyon ng mga danas, at ang 
kapangyarihan ng mga kuwento para sa mga batang nakakaranas ng takot, 
depresyon, anxiety, at pagluluksa. Mahigit limampung aklat pambata ang kabilang 
sa pagsusuri na nalikha, nalathala, at naitanghal sa mga taong 2020-2021. 
Magbibigay rin ng paglalarawan ang mananaliksik kung paano tumugon ang mga 
manlilikha at storyteller sa mga hamon ng pandemya. Sa gabay ng mga kaalaman 
sa biblioterapiya, maghahapag ang mananaliksik ng mga panukala at suhestiyon 
kung paano mapapakinabangan ang mga libreng aklat pambata kaugnay sa 
edukasyon, paghilom, at pagbibibigay-kapangyarihan sa mga mambabasa. 
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2D: Daynamiko ng Pagmamagulang sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 
 

Paninindigan bilang mga Magulang sa Panahong Digital: Mga Motibasyon at 
Pamamaraan ng Paggabay sa mga Bata sa Paggamit ng Digital Media Device  
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isa sa mga malaking hamon ng pagiging isang magulang sa panahong digital ay ang 
pagpapagamit ng digital media device (hal., smartphone at tablet) sa anak. Sa 
kabila ng mga agam-agam tungkol sa negatibong epekto ng paggamit ng digital 
media device sa mga bata, marami pa ring mga magulang ang patuloy na 
nagpapagamit ng mga ito sa kanilang mga anak. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay 
alamin ang mga motibasyon ng magulang sa pagpapagamit ng digital media device 
sa kanilang mga anak at anu-ano ang mga pamamaraan (parental mediation 
strategies) upang magabayan ang mga bata sa paggamit ng mga ito. Ang mga 
kalahok ay 128 mga ina, na may anak na edad 6 hanggang 42 buwan na gumagamit 
ng digital media device (ang panonood ng mga programa sa gadget ay tinuturing na 
paggamit ng digital media device). Sila ay sumagot ng sarbey tungkol sa iba’t-ibang 
parental mediation strategy na kanilang ginagamit sa paggabay ng paggamit ng 
digital media device ng kanilang mga anak, gaano katagal sa paggamit ng gadget 
(daily screen time), at mga dahilan sa pagpapagamit ng gadget sa anak. Ang 
pananaliksik ay gumamit ng descriptive statistics at correlation upang suriin ang 
datos. Lumabas sa resulta na ang mga pangunahing dahilan sa pagpapagamit ng 
device sa anak ay nakatuon sa mga dahilang may benepisyo sa magulang (hal. may 
pagkakaabalahan ang bata upang makatrabaho ang ina). Ang diversionary strategy 
ang pinakamadalas gamitin na mediation strategy samantalang ang technical 
safety guidance naman ang pinakabihirang gamitin ng mga magulang. Ang edad ng 
bata ay may positibong korelasyon sa screen time, kung saan tumataas ang screen 
time habang lumalaki ang bata. Ang screen time ay may negatibong korelasyon sa 
restrictive at diversionary strategy samantalang ang edad ng bata ay may 
negatibong korelasyon sa co-use strategy. Ipinakikita sa pag-aaral na ito na sa kabila 
ng agam-agam sa posibleng negatibong epekto ng paggamit ng digital media 
device, pinapagamit pa rin ng mga magulang ang kanilang anak ng device upang 
magkaroon sila ng panahong gawin ang mga bagay bagay. Gayundin, ipinapakita na 
mas nakakatulong kung ang mga magulang ay hindi lamang gagamit ng isang uri 
ng parental mediation strategy kung hindi ng iba’t-ibag uri upang mas magabayan 
ang mga anak sa paggamit ng digital media device. 
 
Kumusta sa Bahay? Mga Kahulugang Binuo ng Mga Pamilyang Pilipino sa 
Panahon ng COVID-19 na Pandemya  
Jisaiah Enoch C. Alban at Jilianne Martinada 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College   
 
Ang pandemya ay may napakalaking epekto sa mga pamilya. Nadagdagan ang 
paghihirap ng nila ng mga panibagong pagsubok na dala ng COVID-19 na 
pandemya. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nais maintindihan kung anu-ano ang 
maramihang pagkawala (Walsh, 2020) o kahirapan na naranasan ng mga pamilya 
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sa pandemya, ang mga kahulugang nabuo nila mula sa mga karanasang ito, at kung 
paano ang pagkakaiba sa katayuang sosyo-ekonomiko nakakaapekto sa pagbuo ng 
kanilang mga kahulugan. Limang pamilyang nasa iba’t ibang katayuang sosyo-
ekonomiko at nagmula sa Leyte ang mga kalahok ng pag-aaral na ito. Gumamit ng 
online at pisikal na pakikipanayam ang mga mananaliksik upang makuha ang mga 
salaysay ng mga kalahok. Ang Meaning-Making Model (Park, 2010) at Family 
Adaptation and Adjustment Response Model (Patterson, 1988) ang mga ginamit na 
batayan upang suriin ang datos. Ang mga temang nabuo mula sa pagsusuri ay: ang 
buhay bago ang pandemya, pamumuhay sa kawalang-tiyak, paunti-unting pag-
ahon, pamumuhay sa bagong normal, at diwa ng pamilya. Ang mga pangunahing 
mga natuklasan ay: (1) ang mga pamilya ay nakaranas ng iba’t ibang maramihang 
pagkawala o kahirapan, (2) ang pagbuo ng kahulugan ay hindi mahalaga upang 
makalampas sa mga negatibong karanasan, ngunit hindi ibig sabihin na walang 
kahulugang nabuo ang mga pamilya, at (3) ang mga pamilyang nasa iba’t ibang 
katayuang sosyo-ekonomiko ay nagbigay-diin sa hindi magkaparehong mga 
kahulugan. Ang ibang pag-aaral ay maaring gumamit ng mas maraming kalahok 
upang maging pangkalahatan ang pagbuo ng kahulugan ng mga pamilyang 
Pilipino. Kailangan panatilihin ang tamang pag iingat sa ganitong proseso ngayong 
may pandemya. Maaaring bigyang diin ang ugnayan ng global meaning at situational 
meaning at ang tindi ng paghihirap o pagkawala, at kung paano ang mga ito 
nakakaapekto sa pagbuo ng kahulugan.  
 
Mga Susing Salita: COVID-19, Global Meaning, Situational Meaning, Meaning-Making 
 
Inang-Guro sa Panahon ng Pandemya: Mga Isyu at Hamon sa mga Ina sa 
Paggabay sa mga Anak sa kanilang Online Learning   
Catherine C. Cocabo at Rowell D. Madula 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Hangad ng mga mga magulang ang makita ang kanilang mga anak na 
nagpapatuloy sa pag-aaral sa panahon ng pandemya sa kabila ng pagsubok at 
hamon ng buhay. Mahigit isang taon na  ang dinaranas nating covid-19 sa buong 
bansa ngunit hindi pinahinto ng pandemyang ito ang pagkamit ng edukasyon 
bagkus ay hinanapan ng solusyon para ito ay maipagpatuloy. Ang pananaliksik na 
ito ay tumugon sa mga hamon na dinaranas ng mga ina sa paggabay sa kanilang 
mga anak sa online learning sa panahon ng pandemya. Pangunahing tinugunan ng 
pananaliksik na ito ang kalagayan o sitwasyon ng mga ina sa panahon ng kanilang 
pagsubaybay sa kanilang mga anak sa online learning. Gamit ang purposive 
sampling pumili ng kakapanayaming mga ina na kakailanganin para makatulong sa 
layunin ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng FGD o Focus Group Discussion ay 
isinagawa ang pakikipanayam sa mga inang napili sa pananaliksik gamit din ang 
Zoom Meeting at Messenger naman sa ilang kalahok para maging ganap ang 
isasagawang panayam. Kasunod nito ang paglalatag ng datos na siyang magbibigay 
ng mga kasagutan sa mga tiyak na suliranin sa pananaliksik. Napagtanto sa 
pananaliksik ang kahandaan ng mga magulang na ipagpatuloy ng kanilang kanilang 
mga anak ang pag-aaral kahit sa online learning at maging sa pagsagot sa kanilang 
mga modyuls subalit ang kakapusan ng gadget, ang pantustos sa gagamiting data, 
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at kahinaan ng internet connection ang ilan sa mga nagiging sagabal sa pagkamit ng 
edukasyon. Sa panahong nalilimitahan ang galaw ng bawat isa ay nagiging guro pa 
rin ang mga ina hanggang sa kanilang tahanan at nahahati ang atensyon ng mga ina 
sa kanilang pamilya, pagtatrabaho at sa kanilang komunidad. Tulad ng nabanggit sa 
konsepto ni Epstein (2010) na kung saan ipinakita ang pakikisangkot ng mga 
magulang, paaralan, kolaborasyon ng komunidad sa kapakanan at pagkatuto ng 
kanilang mga anak. 
 
Mga Susing salita: pandemya, online learning, internet, edukasyon, modyular 
 
Isang Pag-aaral sa mga Tungkulin ng mga Piling Solong Magulang: Basehan sa 
Pagbuo ng Solo Parent Therapy 
John Timothy N. Parayno, Karen Cecille G. Bastol, at Mary Easter Claire S. Perez-
Torres 
Asia Pacific College 
 
Ang pagiging isang solong magulang ay isang malaking gampanin at ang lalo pang 
nagpahirap sa mga nasa ganitong sitwasyon ay ang suliraning pampinansyal. 
Kadalasan, sa suliraning pampinansyal nakatuon ang kanilang atensyon at tila 
nalilimutan ang iba pang responsibilidad. Kaugnay nito, ang layunin ng 
kwalitatibong pag-aaral ay makabuo ng Solo Parent Therapy upang umagapay sa 
mga gawain ng mga solong magulang. Ang magiging basehan ng mga mananaliksik 
ay ang mga nakuhang datos mula sa mga solong magulang na kanilang 
nakapanayam. Tinukoy ng mga mananaliksik ang mga antas ng responsibilidad ng 
isang solong magulang: pangkomunidad na responsibilidad, personal na 
responsibilidad, pangmagulang na responsibilidad at pampamilyang 
responsibilidad. Nakita ng mga mananaliksik ang pangangailangan na maging 
maunlad din ang mga solong magulang sa mga salik na ito at hindi lamang sa 
pagsusustento sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak upang sila ay 
maituring na isang progresibong indibidwal. Napuna ng mga mananaliksik ang 
pangangailangang bumuo ng solo parent therapy nang higit na mapagbuti ng mga 
solong magulang ang kanilang pagtupad sa mga responsibilidad at hindi makulong 
sa kanilang pag-iisip na tugunan lamang ang pangangailangan ng kanilang mga 
anak. Nilalayon ng mga mananaliksik na maipaliwanag at buksan ang pag-iisip ng 
mga solong magulang sa mga iba pa nilang responsibilidad sa buhay. 
 

2E: Danas at Damdam ng mga Mag-aaral sa Panahon ng COVID-19 Pandemya 

 

Akademikong Sentimyento ng mga Mag-aaral sa Online Learning sa Konteksto ng 
Pandemya 
Glaze Andrea Campo, Chrislynne Joy Cerbito, Kristel Jane Marie Cotejar, at Fatima 
Coleen Rose C. Petilla  
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College   
 
Ang di-inaasahang pandaigdigang pandemya ay nagdulot ng biglaang pagsara ng 
mga paaralan at naging online ang pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral. 
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Karamihan sa mga paaralan ay nahirapan sa online na pamamaraan ng pagtuturo 
dahil sa hindi sila handa sa madaliang pagbabago. Nahirapan din ang mga mag 
aaral sa naranasang pagbabago sa pamamaraan ng kanilang pagkatuto. Ang 
paunang pananaliksik na ito ay magsisiyasat sa akademikong sentimyento ng mga 
mag-aaral sa online learning sa 
konteksto ng pandemya. Ang mga public posts mula sa Facebook at Twitter ay 
nilikom gamit ang mga hashtags bilang search words sa pamamagitan ng purposive 
sampling. Thematic analysis ang paraang ginamit upang masuri ang mga datos. 
Base sa resulta may mga positibo at negatibong sentimyento sa bagong karanasan 
na ito. Naitala ang ilang sentimyento katulad ng pagsisi sa mga awtoridad, paghingi 
ng pananagutan, at konkretong aksyon sa mga kinauukulan. Ang pagbabago ng 
paraan ng pagtuturo ay negatibong tiningnan ng mga mag-aaral base sa kanilang 
mga social media posts. Dahil sa mga limitasyon ng pananaliksik na ito (hal: 
platapormang ginamit, dami ng mga kasapi), iminumungkahi na gumamit ng iba 
pang social media platforms at dagdagan ang dami ng mga kasapi sa pag-aaral 
upang makuha pa ang mas malawak na datos, mas inklusibo, at mas mapalalim pa 
ang pagtingin sa pinupunto ng pananaliksik. 
 
MaPa, Ako na:  Karanasan at Pananaw ng Mga Nagsipagtapos sa Gitna ng 
Pandemya 
Sandra F. Boladas, Erika Mae Pauline A. Goopio, at Ann Venice M. Velarde 
National University Laguna 
 
Ang pagtatapos ay isa sa pinakahihintay na sandali ng isang mag-aaral. Matapos 
gumugol ng humigit-kumulang labinlimang taon, ang isang mag-aaral ay umaaasa 
na sa kanyang pagtatapos ay maibabalik nya sa kanyang mga magulang at sa lahat 
ng tumulong sa kanya ang mga sakripisyo nito para sa kanya, bilang pagtanaw ng 
utang na loob. Nang dahil sa kasalukuyang pandemya, ang ganitong pag-asa ay 
biglang naglaho at ang mga nagsipagtapos nitong taong 2021 ay tila ba pinagkaitan 
ng oportunidad na matagal nilang inasam. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong 
unawain ang mga karanasan ng mga nagsipagtapos sa kolehiyo ngayong taon 
upang matukoy ang kanilang mga pananaw tungkol sa kanilang kalagayan at ang 
mga salik na naka impluwensya sa pagbuo nila ng kanilang pananaw. Batay sa 
ginawang online interview sa dalawang nagsipagtapos sa kolehiyo ngayong taon, 
parehong lalaki na may edad na 23-24 taong gulang, at kapwa may trabaho, ang 
pagtatapos ay nagdulot ng kalungkutan at panghihinayang sa kanilang mga 
planong naudlot dahil sa pandemya. Ito rin ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob 
upang tanggapin na lamang ang kanilang kalagayan, sumunod sa agos ng 
sitwasyon, at patuloy na harapin ang hamon ng kanilang responsibilidad gaano man 
ito kahirap. Ang kanilang kasalukuyang kalagayan din ay lalong nagpatibay ng 
kanilang pagpupursigi at katatagan at kagustuhang tumanaw ng utang na loob sa 
mga taong naging bahagi ng kanilang pagtatapos. Samantala, mahalagang salik sa 
kanilang pananaw ay ang mga sumusunod: pansaraling kagustuhan na maibalik 
ang mga naitulong ng kanilang magulang at ibang tao upang sila ay makapagtapos; 
positibong pananaw sa kinabukasan at pagsibol ng pag-asa sa kabila ng mga 
pagsubok; at paraan ng pagpapalaki ng kanilang pamilya. Ang mga salik na ito ang 
nakikita ng mga mananaliksik na bumubuo ng konsepto ng utang na loob para sa 
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mga kalahok at umaayon rin ito sa kahulugan ni Enriquez (1994) na ang kaugaliang 
ito ay hindi isang negatibong ugali, bagkus ito ay pagpapakita ng respeto at 
pasasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay daan upang sila ay makapagtapos. 
 
Mga Susing Salita: karanasan, pananaw, utang na loob, pandemya 
 
Pakikilahok sa Gawaing Pansibiko ng mga Mag-saral sa Ilang Pampublikong 
Pamantasan 
Fe' Josefa G. Nava, Pia Boughdette C. Agustin, at Ella Alena A. Catacutan 
Unibersidad ng Pilipinafes Diliman 
 
Ang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay kinikilala bilang isa sa mga tungkulin 
ng mamamayan ng demokratikong bansa.  Sa papel na ito, nais ibahagi ng mga 
mananaliksik ang pagkaunawa ng mga mag-aaral sa ilang piling pampublikong 
pamantasan sa konsepto ng pakikilahok sa gawaing pansibiko, mga gawaing 
pansibiko na kanilang nilahukan at mga bagay na nagpadali, nagpanatili o hindi 
kaya naman ay naging balakid sa kanilang pakikilahok. 
 
Isang daan at dalawampu’t limang (n = 125) mag-aaral, na naka-enrol nang 
panahong isinagawa ang survey sa tatlong pampublikong pamantasan, ang 
nakasama sa pag-aaral.  Ang average na edad ay 21, ang pinakabata ay 18 taon at ang 
pinakamatanda ay 33 taon.  Pitumpu (n = 70, 56%) sa mga mag-aaral na ito ay 
nagsabing sila ay nakalahok na sa mga gawaing pansibiko at ang natitirang 55 (44%) 
ay hindi pa nakakalahok.  Sa pamamagitan ng online na pamamaraan sinagot ng 
mga mag-aaral ang 3 tanong: (1) Ano ang pagkakaunawa mo sa “civic engagement” o 
“civic involvement”; (2) Anu-ano ang mga gawaing pansibiko na nalahukan  mo na; at 
(3) Ano ang nagbunsod, nagpanatili o naging sagabal sa iyong pakikilahok o di 
pakikilahok sa mga gawaing pansibiko? 
 
Ang kahulugan ng mga salitang “civic engagement” o “civic involvement” ay ibinigay sa 
limang aspeto nito: Sino, Ano, Saan, Para Saan o Para Kanino, at Paano.  Karamihan sa 
mga gawaing pansibiko na nilahukan ng mga mag-aaral ay may kinalaman sa 
kalikasan (25.6%) tulad ng tree planting at clean-up drive; outreach (24.8%) tulad ng 
feeding program, tutorial, pagre-repake ng mga relief goods, at pagbisita sa mga bahay 
ampunan at pagamutan; at mga gawain sa komunidad o parokya (17.6%) tulad ng 
Brigada Eskuwela, Oplan Kaluluwa at mga pagsasanay bilang paghahanda sa sunog at 
lindol.   
 
Ang mga bagay na nakapaghikayat sa mga mag-aaral na makilahok o naging 
dahilan sa kanilang hindi pakikilahok ay hinati sa dalawang uri: (1) sang-ayon sa 
kagustuhan, hilig o saloobin ng mag-aaral (dispositional), at (2) sang-ayon sa mga 
pangyayari o kaganapan (situational).  Sa huli, magbibigay ang mga mananaliksik ng 
mga mungkahi upang higit pang mapag-ibayo at mahikayat ang maraming 
kabataang mag-aaral na lumahok sa mga gawaing pansibiko sa kani-kanilang 
pamayanan.  
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Pagkabalisa at Pangsariling Konsepto:  Ang mga Pilipinong Kabataan sa Panahon 
ng Pandemya  
Luel Mae P. Contreras 
Xavier University 
 
Habang patuloy ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19, masasabing ito ay 
nakapagdulot ng mga hamon na pisikal, sosyal, emosyonal, ispiritwal at mental o 
sikolohikal.  Ang mga hamong ito ay nakakapagdudulot ng mga karamdaman sa 
pagkabalisa at maaari ring nakakapaglikha ng iba’t ibang uri ng saloobin, 
paniniwala at pananaw ukol sa sarili, lalong-lalo na sa kabataan, na sa yugto ngayon 
ng kanilang mga buhay ay bumubuo pa ng kanilang konsepto sa sarili.  Ang 
mananaliksik ay nakapag-imbita ng 507 na kabataan (71 bahagdan ang mga babae 
at 29 bahagdan naman ang mga lalaki) sa pamamagitan ng isang on-line na 
pakikipag-ugnayan.  Sinagutan nila ang mga talatanungan tungkol sa pagkabalisa 
(20 items, α= 0.84) at konsepto sa sarili (30 items, α= 0.80).  Ang mga partisipante (17 
hanggang 23 taong gulang, mean= 19.52, sd= 1.28) ay mga mag-aaral sa iba’t-ibang 
kolehiyo sa Mindanao (Cagayan de Oro City, Davao City, Marawi City, Bukidnon at 
Misamis Oriental).  Karamihan sa mga partisipante, 88 na porsyento sa kanila, ay 
tumugon na sila, sa kasalukuyan, ay balisa higat pa sa normal (cut score= 39, mean= 
48.75, sd= 9.38, skewness= 0.16).  Mas marami sa kanila, 93 na porsyento, ay tumugon 
na sila ay may di-gaanong positibong konsepto sa sarili (cut score=140, mean= 110.63, 
sd= 20.02, skewness= -0.027).  Ang Correlational Analysis ay nagresulta ng highly 
significant na negatibong relasyon sa pagitan ng pagkabalisa at konsepto sa sarili (r= 
-0.68, p= 0.00) ng mga partisipante.  Ito ay nagpatunay sa patern ng mga 
karanasang labis o matindi na pagkabalisa at mayroong di-gaanong positibong 
konsepto ng sarili o ang mga karanasang mababa ang lebel ng pagkabalisa ngunit 
mayroong positibong konsepto sa sarili.  Kinalkula rin ang Simple Linear Regression 
upang mapredik (matukoy) ang konsepto sa sarili sa pamamagitan ng panukat ng 
pagkabalisa.  Ang highly significant regression equation ay napatunayan (F(1,505)= 
427.47, p= 0.000) kasama ang R2 na 0.46 na ang ibig sabihin ay halos kalahati ng 
mga variations ng konsepto sa sarili ay masasabing nadetermina ng mga variations 
ng pagkabalisa.  Maprepredik ang konspeto sa sarili sa pamamagitan ng equation na 
181.07 – 1.44 (yunit ng panukat ng pagkabalisa).  Ang karaniwang konsepto sa sarili 
ay bababa ng 1.44 sa kada yunit ng panukat ng pagkabalisa.  Ang pag-aaral na ito ay 
binaybay rin ang mga pangunahing paglalarawan ng pagkabalisa at ng konsepto sa 
sarili ayon sa mga partisipante. Tinalakay ang mga implikasyon at ang mga 
natuklasan ay inirekomenda bilang tulong sa mga posibleng desinyo at 
implementasyon ng mga interbensyong sikolohikal. 
 
Mga Susing Salita: Pagkabalisa, Konsepto sa Sarili, Kabataan, Pandemya, 
Interbensyong Sikolohikal 
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2F: Gamit at Epekto ng Social Media sa Kapwa at Kultura 
 

Dapat Nga Ba I-Cancel ang Cancel Culture?: Cancel Culture sa Filipino Twitter 
Van Alistair H. Faeldon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa mga nakaraang taon, maraming tao at organisasyon, sikat man o hindi, ang 
naging target ng cancel culture. Bilang isang phenomena na madalas matagpuan 
sa social networking sites, mainit ang debate ukol sa epekto nito. Habang pinupuri ng 
mga tagasuporta ang kakayahan nito upang bigyang kapangyarihan ang mga 
minorya at magdala ng hustisya, inilalaban ng mga kritiko na nilalabag nito ang 
kalayaan magpahayag ng opinyon at ihinahambing ito sa cyberbullying. Sa kabila ng 
debate at malawakang paggamit ng terminong cancel culture, maoobserbahang 
wala itong iisang kahulugan. Ang mga kritiko at tagasuporta ay may kanya-kanyang 
pagpapakahulugan batay sa kanilang pansariling obserbasyon na maaaring 
naiimpluwensyahan ng kanilang sariling kinikilingan. Ang ilang mga banyagang 
pananaliksik sa cancel culture ay umaasa rin sa parehas na pamamaraan o 
nililimitahan ang kanilang saklaw sa mga piling halimbawa. Bukod dito, maaaring 
iba ang anyo ng cancel culture sa atin dahil sa natatangi natin na konteksto. Layunin 
ng pag-aaral na ito tuklasin kung paano nagaganap ang cancel culture at ano ang 
mga perspektibo ukol dito. Gamit ang kwalitatibong pamamaraan at purposive 
sampling, iba’t-ibang halimbawa ng pag-cancel sa Filipino Twitter ang kinolekta. 
Siniyasat ang mga pampublikong tweets gamit ang thematic analysis. Natagpuan na 
ang cancel culture ay higit pa sa iba’t-ibang uri ng pag-cancel. Malaki ang papel ng 
pagkalap at pagpapakalat ng impormasyon at pagkaramdam ng malakas na 
negatibong emosyon upang magsimula ng pagkilos na i-cancel ang isang target. Ang 
pag-cancel ay maaaring gawin sa iba’t-ibang pamamaraan na nakadirekta hindi 
lamang sa target ngunit pati sa mga nauugnay dito. Labag sa kadalasang kahulugan 
nito, ang pag-cancel ay hindi lamang ginagamit ng mga “woke”. Ang direksyon 
ng cancel culture ay hindi lamang patungo sa target. Kahit ang mga tagasuporta 
ng target ay maaaring magbigay ng komentaryo nila bilang depensa. Para sa mga 
taga-suporta ng cancel culture, naniniwala sila na ito ay nagagamit upang makamit 
ang hustisya at pagbabago. Sa kabilang banda, ang mga kritiko ay naniniwalang isa 
itong toxic na phenomena na dapat i-cancel. Pinuna na ito ay sapilitan at 
panandalian lamang. Kahit ang mga canceller ay may mga pagkakamali sa 
paghuhusga at may makasariling layunin. Tatalakayin ang implikasyon nito sa 
konteksto ng istruktura ng ating online space. 
 
Online na Eksperimento ukol sa Impluwensya ng mga Online na Komento sa Pag-
uugali tungo sa mga Pilipinong Informal Settlers 
Mary Bernadeth SD. Basuil, Ivy Marielle A. Flordeliza, Neome Louise S. Lacanaria, 
Alisha Denise D. Nario, at Raisa Franchezca U. Pilapil 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 

Ang paglago ng iba't-ibang mga platapormang pambalita ay nagbigay-daan sa mga 
netizens na malayang maipahayag ang kanilang mga opinyon online. Ang exposure sa 
naturang mga komento ay ini-hypothesize na nakakapag-impluwensya sa mga 
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pananaw ng netizens ukol sa nilalaman ng balita. Isang malimit na paksa ng 
diskurso na umani ng iba’t ibang mga opinyon ay tungkol sa mga informal settlers na 
naninirahan sa mga lungsod sa Pilipinas. Ang nakasaad na eksperimental na 
pananaliksik ay naglalayong tukuyin kung mayroon bang epekto ang mga online 
comments sa pag-uugali ng mga Pilipino tungo sa mga informal settlers. Isang daan at 
limampu't-siyam (159) na mga mag-aaral na Pilipino mula sa iba’t ibang mga 
kolehiyo ay hinati-hati nang random sa tatlong grupo (positibong eksperimental, 
negatibong eksperimental, at kontrol). Sila ay inatasang manood ng isang bidyo 
ukol sa patas na pagbabalita na walang pinapanigan. Pagkatapos nito, in-expose ang 
mga kalahok sa mga komento base sa kani-kanilang eksperimental na kondisyon 
upang mapukaw ang antas ng kanilang prejudice. Mayroong significant na korelasyon 
ang mga treatment groups sa antas ng prejudice ng mga kalahok (p = .003), kung saan 
ang exposure sa mga negatibong komento ay may malaking epekto sa kanilang mga 
pag-uugali (p = .015), habang ang exposure sa mga positibong komento ay walang 
epekto (p = 1.000). Ayon sa mga nakalap na resulta, ang exposure sa mga negatibong 
komento ay may positibong epekto sa antas ng prejudice ng mga kalahok tungo sa 
mga informal settlers, habang ang exposure sa mga positibong komento naman ay 
walang epekto sa kanilang mga pag-uugali. Ang mga kontekstong sosyo-kultural at 
sosyo-ekonomiko ay maaaring dahilan ng mga umiiral na negatibong pagtingin ng 
mga Pilipino sa mga informal settlers, na mas pinatibay pa ng exposure sa mga 
naibahaging negatibong komento.  

Mga Susing Salita: pagkonsumo ng balita, informal settlers, minority groups, prejudice, 
mga online na komento, impluwensyang panlipunan 
 
Hi Guys Welcome Back to my Youtube Channel: Ang Diskurso ng Vlogging sa 
Konteksto ng Komodipikasyon at Pagtatampok ng Indentidad 
John Lloyd O. Cañones 
Pamantasang De La Salle 
 
Isang mundong walang hangganan, malinaw na may pwersang nagtutunggalian, 
may mga identidad na siyang naisasaalang-alang at may mga pagkakilanlang 
siyang sumasalamin sa pagkatao ng isang lahi—internet bilang espasyo ng 
pakikipagkalakalan. Naging talamak o kilala ang mundo ng vlogging lalo’t higit ay 
ngayong panahon ng pandemya, samo’t saring identidad, gawain, at aksyon ang 
kani-kanilang naisakatuparan para sa kanilang sarili, pamilya, at ibang tao. Ang 
konteksto ng pagtulong ay siyang binigyang pansin sa pag-aaral, nakatuon ang 
pansin sa mga vloggers na may pinakamararaming subscribers dito sa Pilipinas. Ang 
mga content na sinuri ay nahahati sa dalawa; fundraising programs at prank. 
Ginamit ang Sikolohiyang Pilipino ni Enriquez upang sa gayon ay maipaliwanag ang 
ugnayan ng lipunan at kilos ng mga indibidwal na may pagtuon ng pansin sa; utang 
na loob, pakikipagkapwa, at pakikiramdam. Naging materyal sa pagsusuri ang mga 
pinakapinanuod na vlogs at nagtuon ng pansin sa mga; pamagat, bilang ng views, 
likes at dislikes at komento. Lumabas sa pag-aaral na naipapakita ng mga vloggers o 
content creator ang ilan sa mga katangiang taglay ng mga Pilipino, ang mga gawing 
ito ay isang indikasyong marahil dapat mamayani at umiral sa lipunan, lalo pa at 
ang impak ng impluwensiya nila ay napaka-makapangyarihan. Kaya naman, 
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marapat lamang na mas maging maingat sa mga identidad na ihinahantad sa 
lipunan upang sa gayon ang mga vlogs na produkto ng kanilang pagiging malikhain 
ay maging instrumento ng kaligayahan, kabatiran at paglikha ng pambansang 
identidad. 
 

2G: Mga Kwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiyang LGBTQ+: Mga Kwento't 
Karanasan ng mga Pilipinong LGBTQ+ sa Iba-ibang Konteksto (Symposium) 

 

Ang sikolohiyang LGBTQ+ ay larangan ng sikolohiya na naglalayong suriin ang 
karanasan, buhay, at konteksto ng mga LGBTQ+ tungo sa isang lipunang 
mapagpalaya at malaya sa diskriminasyon at stigma. Tampok sa symposium na ito 
ang apat na kwalitatibong pagaaral sa larangan ng sikolohiyang LGBTQ+ sa sari-
saring konteksto. Ang unang pag-aaral ay pagsusuri ng mga karanasan ng mga 
lesbiyana at baklang gumaganap ng papel ng tagasalo sa kanilang mga pamilya. Sa 
ikalawang papel, pinag-aaralan ang mga karanasan ng diskriminasyon laban sa mga 
manggagawang Deaf gay na nakabatay sa interseksyon ng kanilang kapansanan at 
kasarian. Ang ikatlong pag-aaral ay exploratory na pananaliksik tungkol sa mga 
karanasan ng estigma at coping strategies na ginagamit ng mga transgender at 
gender-nonconforming na kabataang Pilipino sa lungsod at kanayunan. Ang huling 
papel naman ay pag-aaral tungkol sa  pag-tugon ng mga bystander sa SOGIE-based 
harassment na kanilang nasaksihan. 
 
Karanasan sa Pagiging Tagasalo ng mga Pilipinong Lesbiyana at Bakla 
Junix Jerald I. Delos Santos  
Unibersidad ng Baguio 
Faridah Kristi Cabbigat-Wetherick 
 

Ang tagasalo ay isang konsepto sa Sikolohiyang Pilipino na naglalarawan sa 
isang miyembro ng pamilya na nag-aalaga o sumusuporta sa pamilya. Ang 
pananaliksik na ito ay naglalayon na mapalawig ang pag-aaral sa konsepto ng 
tagasalo sa pamamagitan ng pag-pokus sa karanasan ng LGBTQ community 
hinggil dito. Nagsagawa ng pakikipagkuwentuhan sa apat na lesbiyana at apat 
na bakla na tagasalo sa pamilya. Maliban dito, anim na miyembro ng pamilya 
na hindi tagasalo ang inimbita para makapanayam upang mas makita kung ano 
ang pag-unawa sa mga tagasalong lesbiyana at bakla ng kanilang pamilya. 
Gamit ang pinagsamang teoretikal na lente ng queer theory, intersectionality 
theory, at minority stress theory, nakabuo ng dalawang grupo ng mga tema na 
sumasalamin sa mga katangian at karanasan ng mga tagasalong lesbiyana at 
bakla. Napag-alaman na may mga tagasalong lesbiyana at bakla na naging 
tagasalo para mas maging tanggap sa pamilya at dahil na rin sa internalized 
inferiority na nararanasan ng ibang miyembro ng LGBTQ community. Ang 
emosyonal na suporta na naibibigay ng tagasalong lesbiyana at bakla ay naging 
matingkad din sa karanasan at salaysay ng mga kalahok. 
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Nananatiling Tahimik: Ang Buhay na Karanasan ng mga Manggagawang Deaf 
Gay sa Pribadong Sektor 
Jan Erron R. Celebrado 
Beyond Education Development Organization Inc. 
 

Nilalayon ng exploratory study na ito na itala at suriin ang mga karanasan ng 
diskriminasyon laban sa mga manggagawang Deaf gay na nakabatay sa 
interseksyon ng kanilang kapansanan at kasarian. Partikular na sinuri ang 
kanilang karanasan sa recruitment at selection, workplace accommodation, at 
workplace participation sa pribadong sektor. Pitong mga manggagawa Deaf gay 
na galing sa pribadong sektor ang sumailalaim sa in-depth semi-structured 
interviews samantalang tatlong dalubhasa sa usapin ng human resource, 
disability inclusion, at Deaf LGBTQ+ rights ang sumailalim sa key informant 
interviews. Lumabas sa pagsusuri ng mga nakalap na datos ang tungkulin na 
ginagampanan ng patriyarkal na lipunan sa pagbuo at pagpapatibay ng able-
bodied, heterosexual image sa pribadong sektor ng paggawa. Naipakita rin 
kung paanong ang iba't-ibang anyo ng diskriminasyon batay sa kapansanan at 
sexual orientation ng mga manggagawang Deaf gay ay madalas na nagreresulta 
ng magkakaugnay na anyo ng hindi pagkakapantay-pantay o inequalities sa 
sektor ng paggawa (Crenshaw, 1989). Kabilang sa mga pangunahing tema na 
lumitaw sa pag-aaral ay ang pagsasanib ng mga stereotype batay sa 
kapansanan at kasarian, mga ableist at heteronormative na gawi sa pribadong 
sektor, at ang hindi pantay na relasyon sa pagitan ng mga manggagawang Deaf 
gay at ang kanilang mga kapwa-manggagawa na hearing heterosexual. 
Inirekomenda ng pag-aaral ang ilang mga inclusibong estratehiya at ang 
pagbuo ng isang feminist development approach na may malinaw na pagsuri sa 
intersekyunal na karanasan ng bawat isa. Ang resulta ng pag-aaral ay may mga 
implikasyon sa mga propesyunal sa larangan ng human resource at 
organizational development, mga polisiya, at sa mga gawaing angkop sa 
pagpapataas ng kamalayan. 
 
“Hindi Ka Tunay na Babae”: Ang mga Karanasan ng Estigma at Paraan ng Pagkaya 
ng mga Kabataang Trans at Gender Non-Conforming (TGNC) 
Mary Anne A. Portuguez 
Wellbridge Health, Inc. 
Beatriz A. Torre 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ipinapakita ng nakaraang mga pag-aaral na laganap ang estigma at diskriminasyon 
sa mga Pilipinong indibidwal na transgender (Rainbow Rights, 2014; Silan, Rivera, 
Chulipa, 2016). Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumagamit ng datos na nakalap 
gamit ang online na ginabayang talakayan upang tuklasin ang totoong karanasan 
ng estigma sa mga kabataang transgender and gender non-conforming (TGNC) sa 
mga lungsod at kanayunan sa Pilipinas, pati na rin ang kanilang mga estratehiya 
para makaya ang iba't ibang uri ng estigma. 
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Gamit ang mga pananaw na napaalam mula sa analitik ng teoryang minorya ng 
stress at interseksyunal na teorya, sinuri namin ang sari-saring anyo ng estigma na 
naranasan ng kabataang transgender and gender non-conforming (TGNC) sa iba't 
ibang mga konteksto kabilang ang kanilang mga pamilya, paaralan, at mga 
pampublikong lugar, ang kanilang pananaw sa mga sitwasyon at lugar kung saan 
mas malaki ang panganib para sa estigma, at ang mga paraan kung saan 
hinahangad nilang makaya ang mga karanasan sa estigma. Ilan sa mga temang 
natalakay ay ang mga natatanging anyo ng karanasan sa estigma ng mga kabataang 
gender non-conforming, pagtatangka na pigilan ang transitioning process bilang 
isang uri ng estigma, at mga hamon sa paghangad ng suporta na trans-affirmative 
mula sa mga propesyonal ng kalusugang pangkaisipan. Maglalahad rin kami ng 
mga rekomendasyon batay sa datos na ito para sa pagtugon sa mga anyo ng estigma 
na kinakaharap ng kabataang Pilipino na TGNC, kabilang ang mga pagkakataong 
itaguyod ang suportang kalusugang pangkaisipan na bahagi ng TGNC. 
 
Pakikipagkapwa, Ibang-Tao, at Pakikisangkot: Identity Negotiation at Pagtugon 
sa SOGIE-based Harassment 
Luis Emmanuel A. Abesamis 
Pamantasang De Salle 
 
Ang diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity, at gender 
expression (SOGIE) ng isang tao ay laganap sa mga sistema at institusyon ng 
Pilipinas (Thoreson, 2017). Dahil sa kawalan ng mga batas at programang 
makakatulong sa paglunas sa diskriminasyon batay sa SOGIE, ang pasan upang 
harapin ang diskriminsyon ay naiwan sa LGBTQ+ community at ang kanilang mga 
kakampi (D’Augelli, 1992). Subalit dati nang napag-aralan na maaaring ipagtanggol 
ng mga bystanders ang mga biktima ng harassment (Salmivalli, 1999), ang 
sikolohiyang Pilipino ay maaaring magbigay ng pananaw na makakapagpalitaw sa 
mga mahahalagang kontekso sa Pilipinas na umiimpluwensya sa mga pag-tugon ng 
mga bystanders sa SOGIE-based harassment. Alinsunod sa interpretative 
phenomenology, ang mga panayama sa limang (5) mag-aaral sa unibersidad sa 
Pilipinas na nakasaksi ng SOGIE-based harassment ang pinag-aralan upang pag-
aralan ang pag-tugon ng mga Pilipino sa SOGIE-based harassment. Batay sa 
pagsusuri, ang mga mag-aaral may sumasailalim ng identity negotiation kung saan 
lumilitaw ang kanilang pagkakakilanlang bilang ibang-tao dahil sila ay bystander at 
hindi LGBTQ+. Sa halip nito, sang-ayon ang mga mag-aaral na ang layunin ng pag-
tugon ay i-empower ang mga biktima. Ang kanilang decision na tumugon ay 
halimbawa ngpakikisangkot—ang pinakamataas ng antas ng pakikiisa. Pinapakita 
ng pag-aaral na ito na mayroong potensyal ang mas malaking lipunan na makibaka 
kasama ang LGBTQ+ community sa Pilipinas. 
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3A: Mga Malikhaing Metodo sa Pananaliksik tungkol sa LGBTQ+: Mga Karanasan 
at Kabatiran mula sa SHE Project  

 
Beatriz A. Torre, Sabrina Gabad, Marby Villaceran, at Amos Manlangit 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Sa mga nagdaang taon, dumarami ang mga mananaliksik sa sikolohiya at iba pang 
mga disiplina na sinusubukang gamitin ang mga metodo ng pagkalap at pag-
analisa ng datos na bukod pa sa mga nakasanayang metodo gaya ng mga sarbey, 
interbyu, at focus group discussions. Ang mga tinatawag na malikhaing metodo sa 
pananaliksik na ito, na madalas ay may kasamang pangsining na gawain gaya ng 
pagtugtog, pagkuha ng litrato, at pagsayaw, ay maaaring maging kapaki-
pakinabang na paraan upang masagutan ang mga tanong tungkol sa mga 
kumplikadong paksa, at pati na rin upang mabigyan ang mga kalahok ng mas 
aktibong papel sa pananaliksik (Kara, 2015; Neary, 2019). Sa learning session na ito, 
magbabahagi ang mga tagapagsalita ng kanilang mga karanasan at natutunan 
tungkol sa paggamit ng malikhaing metodo (kasama ang mga metodong hango sa 
sining na literary, visual, at movement) sa pananaliksik ng mga karanasan ng mga 
PIlipinong LGBTQ+. Batay sa kanilang karanasan bilang bahagi ng Sexual Health 
and Empowerment (SHE) Project, isang proyekto sa pakikipagtulungan ng Oxfam at 
ng UP Center for Women’s and Gender Studies na gumamit ng malikhaing metodo 
para bigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na ipahayag ang kanilang mga 
pagkaunawa ng sexual and reproductive health and rights (SRHR), gender-based 
violence (GBV), at bodily autonomy, tatalakayin ng mga tagapagsalita ang mga 
hamon at pagkakataon sa paggamit ng malikhaing metodo ng pananaliksik upang 
magsagawa ng pag-aaral tungkol sa mga karanasan ng mga indibidwal na LGBTQ+. 
 

3B: Paano Makayanan ang Pagkawala ng Mahal sa Buhay  
 
Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
 

Ang pagluluksa ay isang dinamikong karanasan na nasasalamin sa iba’t-ibang 
paghahanay ng mga reaksiyong sikolohikal na ipinapahayag ng mga namatayan at 
ang kaakibat nitong proseso ng pagbangon. Sa proseso ng pagbangon mula sa 
pagkawala ng mahal sa buhay, ang mga nagdadalamhati ay mistulang inuugoy sa 
pighati ng kanilang pakikipagbuno at pagtatanong, at maging ang kusang 
pagdidistansiya nila mula sa pagdadalamhati. Ang maayos na pagtanggap ng 
pagkamatay ng minamahal sa buhay ay maaaring maiuugnay sa kakayahan ng 
nagdadalamhati na lumikha at bumuo ng makabuluhang pagpapakahulugan 
kasabay ang iba pang mga mekanismo na may kinalaman sa pagkamit ng 
kakayahang makayanan ang mabigat na emosyong dulot ng pagkamatay ng 
minamahal sa buhay.  
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3C: Pag-Usapan Natin: Mga Usaping Etikal sa Sikolohiya sa Pilipinas 
 
Sa panel na ito, pagtutuunan ng pansin ang ilan sa mga mahahalagang isyu o usaping 
etikal na kinakaharap ng mga sikolohistang Pilipino sa pagsasagawa ng pananaliksik at 
pagbibigay ng sikolohikal na serbisyo. Sa unang presentasyon, ilalahad ang naging 
karanasan ng isang akademikong institusyon sa pagbubuo ng isang ethics review board 
na nakatuon sa mga pananaliksik sa agham panlipunan, kabilang na ang mga sikolohikal 
na pananaliksik. Samantala, tatalakayin naman sa ikalawang papel ang mga empirikal 
na obserbasyon mula sa pag-uulat ng mga etikal na hakbang sa mga nailathalang 
artikulo sa Philippine Journal of Psychology. Huli, tatalakayin ang ilang mga hamong 
maaaring harapin ng mga nagbibigay ng kalingang sikolohikal sa gitna ng pandemiya. 
Inaasahan na makakapagbibigay ng mga kunkretong suhestiyon at rekumendasyon ang 
mga maglalahad para sa mga estudyanhte, mananaliksik at mga propesyunal na 
nagbibigay ng sikolohikal na kalinga. 
 
Ang Pagtatatag ng Ethics Review Board sa Isang Akademikong Institusyon: Mga 
Hamon at Oportunidad 
Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa paglalahad na ito, ilalahad ang mga naging paninindigan ng institusyon sa pagtatatag 
ng isang ethics review board na nakatuon sa mga pananaliksik sa agham panlipunan, 
kabilang ang sikolohiya.  Kasama sa pagbigyang-linaw ay ang mga hakbang at prosesong 
pinagdaanan tango sa layon ito.  Pagtutuunan ng pansin ang mga hamong kinaharap at 
mga naging istratehiya spang matugunan ang mga usaping ito. Maglalahad rin ng mga 
kaukulang suhestiyon at rekumendasyon para sa mga mananaliksik na nagnanais o 
nagbabalak na mag-apply ng ethics approval para sa kanilang mga pananaliksik. 

 
Nakalimutan o Nakaligtaan? Mga Usapin sa Pag-uulat ng mga Etikal na Hakbang 
sa mga Nailathala sa Philippine Journal of Psychology 
Jay A. Yacat, Charmaine P. Galano, Apryl Mae C. Parcon, Josefina Andrea Cantiller, at 
Lizette Innocencio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Simula 2018, ipinapatupad ng Philiipine Journal of Psychology (PJP) ang bago nitong 
mga guidelines sa pag-uulat ng etika ng pananaliksik. Sinuri ang mga nailathala sa 
PJP mula 2010-2019.  Sa 128 na nailathala sa PJP, isinailalim sa pagsusuri ang 121 na 
empirikal na pag-aaral na may human participants.  Sa pangkalahatan, 
naobserbahan namin na hindi kumpleto o kulang sa detalye ang paglalarawan ng 
mga etikal na hakbang sa mga sikolohikal na pananaliksik. Magpopokus ang 
pglalahad sa implikasyon ng kakulangang ito magni ang iland mga rekumendasyon 
para sa mga mananaliksik kung pano lalong mapapahusay ang pag-uulat ng etika sa 
mga lathalaing pananaliksik. 
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Pagkikilala at Pagpapasya Tungkol sa mga Hangganan: Mga Hamong Etikal sa 
Pagbibigay Kalingang Sikolohikal sa Panahon ng Pandemya 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Mahalaga ang mga hangganan o boundaries sa pagbibigay kalingang sikolohikal. 
Malawak ang sakop ng usapin ng boundaries, mula sa mga tila pang-praktikal na 
konsiderasyon (hal. “Paano ko tutugunan ang nagbabagong pinansyal na kalagayan 
ng kliyente?” O kaya’y “Dapat ba talagang isang oras lang ang pakikipag-usap?”) 
hanggang sa mga tanong na kailangan ng malalimang pagdadalumat (hal. 
“Masyado na ba akong warm sa kliyente ko? Baka nakasalalay na lang kami sa 
warmth at di na natutuunan ng pansin ang mahahalagang usapin?”). Sa panahon ng 
pandemya, at bilang bahagi ng mainam na pagtugon sa maraming pagbabagong 
dulot nito, na(nga)ngailangan ng patuloy na pagkikilala ng mga hangganan ng 
pagsasagawa ng clinical work (tulad ng sikoterapi at assessment). Sa paglalahad na 
ito, tatalakayin ang ilang mga hamon o dilemmang maaaring harapin ng mga 
nagbibigay ng ganitong serbisyo, mga hamon na may kinalaman sa pagkalusaw ng 
pisikal na aspeto ng klinika, limitasyon sa access para sa mga kliyenteng may 
natatanging pangangailangan, at mga pagkakaiba sa bigat at uri ng dalahin ng mga 
kliyente. Sa pamamagitan ng mga halimbawang composite cases, ilalatag di 
lamang ang mga hamon kundi ang proseso ng etikal na pagpapasya na nakabatay sa 
patuloy na pagsusuri ng ebidensiya, pagsangguni sa mga batayan ng propesyon, at 
paninindigan sa patuloy na pagbubulay sa pansariling proseso.  
 

3D-Pagbuo ng Glosaryo sa Sikolohiyang Pilipino 
 

Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sentral na usapin ang wikang Filipino sa tunguhin ng pagsasakatutubo at pag-unlad 
ng sikolohikal na kaisipan sa Pilipinas. Pinatunayan ito ng paunang pagtatala ni 
Enriquez, bilang bahagi ng librong From Colonial to Liberation Psychology, ng 
apatnapu’t tatlong (43) terminong sikolohikal sa wikang pambansa na ang 
pakahulugan ay hinango sa iba’t ibang nailathalang diksiyonaryong bilinggwal.  Sa 
pag-unlad ng mga paksain at talastasan sa Sikolohiyang Pilipino, pangangailangan 
ang maipagpatuloy ang gawaing terminolohisasyon sa disiplina.  Pagtutuunan ng 
pansin sa sesyong ito ang panukalang proyektong glosaryo sa SP at ang kaparaanan 
sa pagsasagawa nito. Bibigyang-pansin ang pagbubuo ng korpus at pagsusuri nito sa 
tulong ng mga software na AntConc at NVivo. Mula rito, magbibigay ng ilang 
tuntunin kung paanong magtatala ng mga salita at angkop na mabibigyang-
kahulugan ang mga ito. 
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3E-Ang Pagpapatawad Bilang Hakbang sa Pagtataguyod ng Lusog-Isip sa 
Panahon ng Pandemya 

 

Darwin C. Rungduin 
Colegio De San Juan De Letran-Manila 
 
Isang sa mga naging matingkad na usapin sa kasalukuyang panahon ay ang 
pagtataguyod ng lusog-isip (o mental health) ng bawat isa.  Ang usapin na ito ay 
higit pang pinaigting ng pandemyang dulot ng COVID-19.  Dagdag pa rito ang mga 
pagbabagong ipinatupad, tulad ng work-from-home at online learning, bilang 
tugon sa nasabing pandemya.  Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng iba’t ibang 
damdamin, pagtatasa sa personal na kakayahan, at pagmumuni-muni sa 
hinaharap.  Ang personal at panlipunang pamantayan na ginagamit sa mga 
prosesong ito ay nagdudulot ng pagkiramdam ng pagkabigo, kawalan ng pag-asa, 
pagbaba ng gana, at iba pa.  Higit ang ganitong mga pakiramdam kapag ang mga 
pamantayang nabanggit ay hindi tumutugma sa kahihinatnan.  Sa learning session 
na ito, bibigyang diin na ang mga karanasang nabanggit na maiuugnay sa 
pagpapatawad sa sarili, sa proseso, at sa ibang taong.  Gamit ang mga pananaliksik 
sa aspekto ng pagpapatawad at lusog-isip, tatalakayin ang mga karanasan at mga 
pamamaraan upang higit na mapaigting ang kalagayan ng lusog-isip sa 
pamamagitan ng pagpapatawad.     
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Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City 
Telefax: (032) 7255-7483    Mobile: (0922) 875-1440 

Facebook/Instagram/Twitter/YouTube: pssponline 
E-mail:  pssponline@gmail.com 

Website:  www.pssp.org.ph 
 

Maraming salamat po sa inyong 
pagdalo! Magkita-kita po tayo sa 

Pambansang Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino sa 2022! 
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