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Liham ng pagtanggapLiham ng pagtanggap
Mapagpalayang araw! 

Maraming salamat sa iyong interes sa sa pagdalo sa SP Primer 2022 na may temang "Sikolohiya sa Gitna ng Pandemya". Markahan

na ang iyong kalendaryo sa ika-5 ng Pebrero sapagkat nais naming ipaalam saiyo na ikaw ay matagumpay na nakapagpatala sa

aming aktibidad. Ikinalulugod namin kayong makasama sa ating pagsipat sa tunay na danas ng mga Pilipino sa lente ng

Pandemya.

Kaugnay nito ay narito ang mga detalye na iyong kakailanganin sa pagdalo sa ating Zoom meeting. Tandaan na ito ay para saiyo

lamang at mahigpit na ipinagbabawal ng Tatsulok ang pagbabahagi ng mga detalye ng zoom meeting dahil ito ay para lamang sa

mga matagumpay na nakapagpatala ng pagdalo.

Ikaw ay iniimbitahan ng Tatsulok - Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino sa isang Zoom meeting.

SP Primer 2022: "Sikolohiya sa Gitna ng Pandemya"

Ika-5 ng Pebrero 2022 01:00 n.h. – 05:00 n.h.

 

https://zoom.us/j/97899683958?pwd=cW5iSm1YMDRPWDBwamlwUnlsMWpQdz09

Meeting ID: 978 9968 3958

Passcode: SP_Primer

Mga Paalala. Bilang paghahanda ay mangyari lamang na basahin at unawain ang mga sumusunod na paalala na siyang

magsisilbing ating patnubay sa pagsasagawa ng isang makabuluhang aktibidad. 

1. Inaasahan ang mga delegeado na pumasok sa ating Zoom meeting 15 minuto bago ang itinakdang oras ng simula ng programa.

2. Mangyari lamang na ihanda ang iyong zoom account sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong larawan at pangalan sa Zoom.

Siguraduhin na ito ay akma at kaaya aya para sa ating programa at aktibidad. 

3. Sa iyong pagpasok sa ating zoom meeting ay mangyari lamang na  siguraduhing naka-disable ang iyong audio at video. 

4. Hangga’t maari ay iwasan natin ang paglabas at pagpasok sa zoom kung hindi naman kakailanganin.

5. Ang paggamit ng Zoom chatroom para sa ibang mga katanungan ay pinahihintulutan ng Tatsulok. Mangyari lamang na maging

mapanuri sa pagpapadala ng mga ito at siguraduhin na ito ay akma para sa ating aktibidad. 

6. Mahigpit na ipinagbabawal ng Tatsulok ang pagpapadala ng mga mensahe na hindi nararapat sa aktibidad sa Zoom chatroom.

Maaring i-alis ng Tatsulok sa Zoom meeting ang sinuman na makagagawa nito.

7. Ang e-certificates para sa aktibidad na ito ay ibibigay lamang sa mga matagumpay na makapagsasagot ng post-activity

evaluation form para sa SP Primer 2022. Manatiling nakatutok sa  ating programa upang makakuha ng access para dito. 

Para sa iba pang mga karagdagang detalye ukol sa Tatsulok ay maari ninyo kaming sundan sa mga sumusunod na social media

accounts: 

Facebook:  https:facebook.com/pssp.tatsulok

Twitter: https:twitter.com/tatsulokPSSP

Instagram: tatsulok_pssp

Ikinagagalak namin na makaisa kayo tungo sa pag-aangat ng kamalayan sa Sikolohiyang Pilipino. 

Tungo sa sikolohiyang malaya at mapagpalaya!

Sumasainyo, 

Cheenee Lene C. Uy

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Pinuno, Lupon ng Lohistika

Ang Tatsulok
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Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng

mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang isulong at

isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa

Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing

tulay ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang

Pilipino. Sa kasalukuyan, ito ay may 43 kasaping organisasyong pang-mag-aaral. 

Isinusulong ng TATSULOK ang Sikolohiyang Pilipino sa ‘di-gradwadong antas sa

pamamagitan ng mga aktibidad nito kagaya ng SANDALUYAN, SP Primer at ang

PSYnergy, isang taunang kumperensya na binuo ng at para sa mga mag-aaral ng

Sikolohiya.
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Ano ang tatsulok?Ano ang tatsulok?



Ang SP Primer ay pagtitipon ng mga mag-aaral mula sa iba’t-ibang
kolehiyo at unibersidad na may layuning magbigay ng inisyal na
kaalaman ukol sa Sikolohiyang Pilipino kung saan ito ay binubuo rin ng
mga napapanahong paksa. Dagdag pa rito, nais ipakilala ang mga
konsepto at terminong hindi gaanong napapansin o nakukuha ng kurso
sa Sikolohiyang Pilipino (SP). 

Ano ang sp primer?Ano ang sp primer?
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Mga nagdaan na sp primerMga nagdaan na sp primer
20182018 20192019
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Sa ika-14 na edisyon ng SP Primer, ating talakayin ang 
Sikolohiyang Pilipino sa Gitna ng Pandemya! 
Sama-sama tayong matuto sa darating na 
Pebrero 5, 2022, 1:00 hanggang 5:00 n.h.

Malaki ang gampanin ng Sikolohiyang Pilipino sa pagkokolekta at
pagbibigay kahulugan sa mga natatanging karanasan ngayong pandemya.
Bukod dito, sa paggamit rin ng lente ng SP ay tiyak na magiging angkop ang
pag-aaral at pagbuo ng solusyon sa mga problema ng ating bansa.

Ang tema ng gaganaping SP Primer ay “Sikolohiya sa Gitna ng Pandemya”. Sa
aktibidad na ito ay tatalakayin at ipapakilala muna ang SP sa mga manonood
upang mabigyang inisyal na pagkakaunawa sa terminong ito.

Tema ng Tema ng sp primer 2022sp primer 2022
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1:00 PM – 1:10 PM1:00 PM – 1:10 PM
1:10 PM – 1:15 PM1:10 PM – 1:15 PM

1:15 PM – 1:40 PM1:15 PM – 1:40 PM
1:40 PM – 2:30 PM1:40 PM – 2:30 PM

2:30 PM – 2:50 PM2:30 PM – 2:50 PM
2:50 PM – 3:10 PM2:50 PM – 3:10 PM

3:10 PM – 4:00 PM3:10 PM – 4:00 PM

4:00 PM – 4:20 PM4:00 PM – 4:20 PM

4:20 PM – 4:30 PM4:20 PM – 4:30 PM
4:30 PM – 4:40 PM4:30 PM – 4:40 PM

PanimulaPanimula
Paunang SalitaPaunang Salita
          G. Henmar CardiñoG. Henmar Cardiño
          Tagapayo, TATSULOKTagapayo, TATSULOK
Mga Inihandang AktibidadMga Inihandang Aktibidad
Pagpapakilala sa Sikolohiyang PilipinoPagpapakilala sa Sikolohiyang Pilipino
          G. Ton ClementeG. Ton Clemente
          Propesor,Propesor,  
          Unibersidad ng Pilipinas, DilimanUnibersidad ng Pilipinas, Diliman
Malayang TalakayanMalayang Talakayan
Piling PagtatanghalPiling Pagtatanghal

Sikolohiyang Pilipino sa PandemyaSikolohiyang Pilipino sa Pandemya
          G. Jay YacatG. Jay Yacat
          Kadiwa,Kadiwa,
          Pambansang Samahan sa Sikolohiyang PilipnoPambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipno

Bating PangwakasBating Pangwakas
          G. Jayson PetrasG. Jayson Petras
          Pangulo,Pangulo,  
          Pambansang Samahan sa Sikolohiyang PilipnoPambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipno

4:40 PM – 4:50 PM4:40 PM – 4:50 PM

4:50 PM – 5:00 PM4:50 PM – 5:00 PM PagwawakasPagwawakas

Malayang TalakayanMalayang Talakayan

Raffle DrawRaffle Draw
Pagkuha ng LitratoPagkuha ng Litrato
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makilahokmakilahok

Mangyari lamang na i-download  ang ating zoom
background sa pamamagitan ng link  o ng QR Code .

https://bit.ly/SPPrimer2022Background

Nais namin kayong marinig! Mangyari lamang na gamitin ang  ating official
hashtag sa inyong mga posts o tweets. 

#SPPrimer2022
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CODE: MOTIVOTSL

taos-pusong pasasalamattaos-pusong pasasalamat
Bilang pasasalamat sa iyong interes sa pagdalo sa SP Primer 2022 ay inihahandog ng 
Tatsulok - Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino ang e-voucher na ito. 
Mangyari lamang na iyong basahin nang mabuti kung paano ito magagamit. 

Terms and Conditions:Terms and Conditions:

*Redeemable via Shopee (@motivoofficialstore)*Redeemable via Shopee (@motivoofficialstore)
*Redeemable on Motivo SM Megamall Branch*Redeemable on Motivo SM Megamall Branch  
*Just present any proof that shows you’re part of the event i.e. ID.*Just present any proof that shows you’re part of the event i.e. ID.
*P100 e-voucher for a minimum purchase of P500*P100 e-voucher for a minimum purchase of P500  
*Valid only until May 31, 2022.*Valid only until May 31, 2022.  
*Voucher valid for first 200 to redeem only.*Voucher valid for first 200 to redeem only.  
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Facebook:Facebook:
https://www.facebook.comhttps://www.facebook.com

/tatsulokpssp/tatsulokpssp

instagram:instagram: twitter:twitter:

@tatsulokPSSP@tatsulokPSSP@tatsulok_pssp@tatsulok_pssp

sundan kami sa aming mgasundan kami sa aming mga

social media acountssocial media acounts
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hatid sainyo ng:hatid sainyo ng:

sa pakikipag-ugnayan sa:sa pakikipag-ugnayan sa:


