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GROUP OUTPUT MAGASIN (25%) 
 
Gumawa ng magasin na singlaki ng short coupon bond, lagyan ng mga larawan, gandahan ang 
disenyo, pagka-print at papel, be creative.  Pakilagay ang pangalan ng gumawa ng bawat bahagi.  
Magtataglay ito ng mga sumusunod na bahagi, huwag pagsama-samahin sa isang essay at 
paghihiwa-hiwalayin sa mga sections sa bawat bahagi: 
 
Unang bahagi, mapanlagom na mga sanaysay sa Filipino:  Bawat isang bahagi ng grupo ay 
susulat ukol sa sumusunod na tanong ng isang humigit kumulang 800-salitang artikulo (isang 
sanaysay lamang sa dalawang tanong).  Sana ay masalamin sa sanaysay ang dati niyong 
nalalaman at pag-ibahin ito sa mga bagong kaisipan at konsepto ng inyong natutunan sa ating 
klase, mag-cite at lagyan ng mga references parenthetical batay sa Chicago Manual of Style 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.  Bawat artikulo ay dapat may 
concluding statement na magsa-summarize ng mahahalagang natutunan sa huling bahagi ng 
papel, at dapat ang lahat ng mga isusulat ay susuportahan ang concluding statement na ito.  
Maaari ding magbigay sa bawat isang miyembro ng focus para hindi pare-pareho ang tema ng 
mga papel.  

a. Ano ang pagkakahalintulad o pagkakaiba ng mga sitwasyon sa nobela ni Huxley na 
“Brave New World,” sa mga binanggit sa sanaysay ni Orwell at ang sitwasyon ng 
mga Pilipino noong ika-19 na siglo? 

b. Nagbabadya ba ang totalitaryanismo sa Pilipinas sa kasalukuyan batay sa mga 
nabanggit sa unahan ng inyong sanaysay?  Ipaliwanag ang sagot at ilapat kung ano 
ang maaaring maiambag ng kaisipang Katipunan upang mabago ang direksyon ng 
ating kasaysayan kung saka-sakali. 

 
Ikalawang bahagi, ukol sa inyong sarili:  Bawat isa ay magbigay ng dalawang insidente sa 
inyong buhay na maaaring magpakita kung sino ka at ang iyong pagkatao (200 words). 
 
Ikatlong bahagi, panata sa bayan:  Sa hindi hihigit sa tatlong pangungusap, paano ka 
makakatulong sa pagbabantay ng demokrasya, pagtataguyod ng karapatang pantao o pagbubuo 
ng bansa batay sa iyong propesyon o kakayahan? (less than 50 words). 
 
IPASA ITO SA LUNES MATAPOS ANG HULING ARAW NG KLASE, 3:00 PM sa DLSU 
History Department at ilagay naman sa isang envelope ang mga katibayan ng inyong mga 
insentibo o isulat ang mga ito sa envelope kasama ang inyong pangalan para sa dagdag sa 
participation. 
 


