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PAANVAVA sA PATIMPALAK NG KOMisvoN SA wirIANG FILlpiNo
SA PAGPILI NG ULIRANG GURO

Pars sa mga:    Tagamasid pampurok
Mga Punong-guro

I.    Alinsunod sa Paanyaya muLa sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, ang mga gtiro na
nagtuturo  ng  pananaliksik  at  interesadong  kasapi  ng  Pambansang  Samhan  sa  Sikolohiyang
Pilipino  (PSSP)  at  Psychological  Association  pang  propesyonal  na  interesado  sa  hatrfubong
pananaliksik ay inananyayalang dumalo sa isasagawa na Workshop sa Kat`rfubong Pananaliksik
sa Sikolohiya sa Agosto 2-5, 2022 (1 :00 n.h -5:30 n.h) sa pamamngitan ng Zoom.

2.    Ang huling araw ng pagpapatala online ay hanggang 29 HUNYO 2022.

3.    Ang mga detalye sa nasabing patinpalck ay makikita sa kalakip na dokumento.

4.   Hiniling ang malawakang pagpapalaganap ng pahayag na ito sa mga kinauukulan.-
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[PAANYAYA] Linangan 2022: Workshop sa Katutubong Pananaliksik sa

SLke:tog:iya                                                                                                                    L '¢
PSSP <pssponline@gmail.com>
To : secretari at@pssp.org.ph
Bcc: p sspa ktibidad @googlegroups. com

Petsa:  2-5 Agosto 2022 (1 :00 n.h.-5:30 n.h.)
via Zoom

Workshop Fee:  Php  1,000.00 (Kasapi);  Php  1,200.00 (Di-kasapi)
Magpatala sa:  bit.Iy/Linangan2022
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Nakatuon ang Linangan sa pagtalakay sa mga batayang kaalaman sa teorya, metodo, at pananaw sa Sikolohjyang Pil
katutubong pananaliksik. Sa pagtatapos ng workshop, inaasahan na ang mga kalahok ay may sapat na kahandaan,  k
maisagawa ang katutubong pananaliksik sa sikolohiya at kaugnay na disiplina.

Layunin ng workshop na:
o   llahad ang konteksto at kalikasan ng katufubong pananaliksik sa sikolohiya;
o  Linawln ang mga batayang prlnsipyo sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng katutubong pananaliksik sa Sikolohiy€
o  Talakayin ang mga katutubong metodo sa pagkalap ng datos: pagtatanung-tanong; pakikipagkLlwentuhan; at gin

'  o  Talakayin ang mga piling metodo sa pagsusuri ng dates: thematic analysis; KJ analysis; discourse analysis:

a   lbahagi ang jlang usapin sa pagsasagawa ng katutubong pananaliksik sa danas ng mga batikang mananaliksik s
o  llahad ang mga plano at programa ng PSSP sa pagpapahusay ng pagsasagawa ng katutubong pananaliksik sa

Bukas ang Linangan para sa sumusunod:
o  Mga gurong nagtuturo ng pananaliksik
o   lnteresadong mga kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) at Psychological Associatii

pang propesyonal na interesado sa katutubong pananaliksik

PAGPAPATALA

Ang mga interesadong kalahok ay maaaring magpatala online hanggang 29 Hulyo 2022 ngunit maaaring isara ang rel
na ito kapag napuno na ang 150 slots.

Maaari po kayong maghulog ng inyong bayad sa aming bank account gamit ang inyong mobile banking app (sa pamal
mobile wallet (Gcash,  PayMaya, Grabpay, Diskarfech] atbp), o sa kahit saang branch ng Chinabank. Narito po ang dt

China Banking Corporation (Chjnabank)
Account Name:  National Association for Sikolohiyang Pilipino lnc.  (Altematibong Account Name para sa Online Fund -
Account Number:  114202018446 (Savings Account)
Branch:  Corinthian Hills,  Quezon City

Lahat ng tseke ay DAPAT nakapangalan sa "National Association for Sikolohiyang Pilipino lnc."  HINDl tatanggapin an
nakasulat.

MAHALAGANG PAALALA: Ang workshop fee ay NONREFUNDABLE ngunit TRANSFERRABLE.

Naka-attach ang liham paanyaya at programa.
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Tungo sa isang malaya at mapagpalayang sikolohiya.

Secretariat
Pambansang Samahan sa Slkolohlyang Pilipino
quational Association for Sikolohiyang F¥Iipino, Inc.)
PRO, CPD .A`ccredi!at!on Ni.umber: 2®t8-®29
NCCA CSO Aocreditation Number: 2022-CS0029
Adres ng Opisina: 4A Alcal Bu«ding 285 Katipilnan Avenlie, Loyola Heights, Lungsod Quezon
Araw at Oras ng Opisina:  Lunes - Biyemes; 10:00 n.u. -7:00 n.g.
Telefax: (02) 7255-7483 I  Mobile:  (0922) 875-1440 / (0916) 2114973
E-mail:  ps8ponline@gmail.com / secretariat@pssp.erg.ph
Website : nttp :/^^nmr.pSsp.org.ph/
Facebook/I nstagramITwitterrvouTube: pssponline
Online Membership Form: http://bit.Iy/psspmembershipform
Li stahan ng mga Kasapi : ht(p:/^^mmr.pssp.org.pll/pamu nLian -at-kasapian/mga -ka§api/

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PSSP Aktlbidad" group.
To unsubscnbe from this group and stop receiving emajls from it, send an email to psspaktibidad+unsubscribe@googh
To view this disoussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/psspaktibidad/CANEJ4u3ChQ0bu8NX9KEl
yzadMSx2Qhz7DGcV6hx%2BQ%40mail.gmail,com.
For more options, visit https.//groups.google.com/d/optout.
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PAMBANSANG SAMAIIAN sA SIKoloHlyENG P]urmro
(National Association fior Sikalohiyang Pilipino , Inc.)

4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City
Telefax: (o2) 434-797`3  E-mall: sekretaryat@pssp.org.ph

Website:  www.pssp.org.ph
PRC CPD Accreditation Number: 2ol8-o29

28 Hunyo 2o22

Isang mapagpalayang pagbati !

Ang Pambansalig Samah&n sa Siho]ohiy&ng Pil ipino (PSSP) ay isang propesyonal
na  olganisasyon  ng  mga  indibidwal  at  grupong  naninindigang  magtagnyod  ng  isang
makabuluhan at makahulugang sikolohlya at agham panlipunan sa Pilipinas.

Sa 2-5 Agosto 2o22 (I:oo n.h.-5:3o n.h.) ay isasngawa iig PSSP ang Linang-an
2o22: Workshop sa Katutul)ong Pananaliksik sa Siko]ohiya sa pamamagitan ng
Zhom.

L&yunin ng workshop na: 1. Ilahad ang konteksto at kalikasan ng ketutubong pananaliksik
sa siko]ohiya; 2. Linawin ang mga batayang prinsipyo sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng
kdtat-a'tiorig  pal-iai-ial-iksik  sa  Sikoloi.I-i-y-a-ng-  PiilipirLo;   3.Talaka-}-in  a-.-ig   niga  katut`abo-..i-g
metodo sa pagkalap ng datos: pagtatanung-tanong; pakikipagLunwentuhan ; at ginabayang
talakeyan; 4.Talakayin ang mga piling metodo sa pagsusuri ng datos: thematic analysis;
KJ   analysis;   discourse  analysis;     5.   Ibahagi   ang  ilang  usapin   §a   pagsasagawa   ng
katutubong  pananaliksik  sa  danas  ng  mga  batikang  mananaliksik  §a  Siko]ohiyang
Pi)ipino;  at  6.   nahad  ang  mga  plano  at  programa  ng  PSSP  sa  pagpapahusay  ng
pagsasagawa ng katutubong pananaliksik §a Sikolohiyang Pilipino.

Kaugnay nito, nals namin kayong anyayahang dumalo o magpadala ng isa o higit pang
kinatawan  para  sa  maikling  kursong  ito.     Ang  bayad  sa  pagdalo  sa  workshop  ay
nagkakahalaga ng Pi,ooo.oo (kasapi) at Pi,Zoo.oo {di-hasapi) bawat isang tao.

Maaoring magdeposito o mag-orzJI.ne4fi/nd trams/er ng bayed sa aming Chin Banking
Corporiafion  (Ci]inabaii-it)-  Cncchig  Account  Ho.  24-2i-a.2.0'3+3-17 (decoun€
Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.). Maaaring gamitin
ang "NASpr bilang altematibong account name pare sa onlt.nc.filrzd frarz.s/cr.  I.Bhat ng
tseke ay DAPAT nakapangalan sa `National Association for Sikolohiyang Pilipino  lnc."
HINDI tatanggapin ng aming bangko ang tseke na "NASPI" lamang ang nakasulat.

AnE lahat nE dadalo a.v kailangang magpatala sa onlz.n€.form:  I.it.I]r/Linangan2oz22,
Maaaring magpatala hanggang 29 Hulyo 2o22 ngunit maaaring isaTa ang rehistrasyon
bago dumating ang amw in ito kapag napuno in ang 15o s/ots.

Lubus na gumagalang,

~#n=%==dfifap.nas

Tagapagtc.gvyod
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Dili,nan #;bJ-e::S=E:i.
Pangulo, PSSP

Pe,-rag
Phipinas Diliman



PAMBANSANG SAMAIIAN SA SIKOLOH IYANG P]LIPINO
(National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.)
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heichts, Quezon City

Telefax: (o2) 7255-7483 I E-mail: pssponline@gmail.comwe5%®56-E=#

PROGRAMA
Linangan2o22:WorkshopsaKatutubongpananaliksiksasikolohiya

2-5A8osto2022

Araw (2 A
1.on-1.in n h Pagbl±but_a.s,Pag?apak,jlala,,~atK.a.bu!rang`Or¥entas!/onsaLiliangan

l :1 a -3:1o n.h. Ang K®nteksto at Kalikasan rig Katutubong Pananaliksik sa Sjkolohiya
JayA. YaGat

La.vunin ng plenaryong ses.van na ilahad ang kasaysa.van at konteksto ng pag-
usbong at pag-unlad ng katutubong pananaliksik sa layon na idekolonisa ang

pananaliksik at kaalaman sa sikolohiya.  Ilalahad rin ang mga pangkalahatang
katangian ng katutubong pananallksik

3:30-5:3o n.h. Mga Batayang PrinsiF.yo ng Katutubong Pananaliksik sa Sikolohiyang
Pilipino

JaJ, A. y"cat

Li linawin sa plenaryong sesyong ito ang mga batayang prinsipyo sa

pagsasagawa ng katutubong pananaliksik sa Sikolohiyang Pilipino: pagnini lay
sa ugnayan ng mananaliksik at kalahok; may paki sa kalahok; may pakinabang
ang kalahok



at na Araw G A
1:oo -3:oo n.h. Mga Usapin sa latutub®ng Pananaliksik

Jay A. Yacat at charmaine p. Galano

lsang panel discussion ng ilan sa mga mananaliksik tungkol sa kanilang
karanasan sa paggamit ng mga katutubong metodo ng pananaliksik.

3:20 -5:2o n.h. MgaTunguhinatDireleyonngKatutubongpananaliksiksasjkolohiyang
Pilipino

JayA. Yacaf

Sa huling sesyon, babalangkasin ang mga trends sa paggamit ng katutubong

pananaliksi k sa sikolohiya sa pilipinas at mga plano at programa ng pssp sa
pagpapalaganap ng paggamit nito sa Sikolohiyang Pilipi no.

5:20-5:30n.h. Pa8tatapos


