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KASPIL 1 (Pag-aaral sa Buhay, mga Akda at Nagawa ni Dr. José Rizal) 
HISTCIV (History of Civilizations) 

 Unang Traymester, Taong Akademiko 2017-2018 
 

MICHAEL CHARLESTON B. CHUA 
Departamento ng Kasaysayan 

Pamantasang De La Salle—Maynila 
 

E-mail:  xiaoking_beatles@yahoo.com 
Instagram: @Xiao.Chua 

Facebook: www.facebook.com/sirxiao4   
Twitter: @Xiao_Chua 

Konsultasyon: Makipag-appointment
  

KLASE:  Tuwing Lunes at Miyerkules 
HistCiv A52 1100a-1230p LS318 
KasPil 1 A55 0230p-0400p AG1109  
KasPil 1 C34 0415p-0545p LS227 
 
MGA KINAKAILANGAN SA KURSO: 
2 awtentikong indibidwal na pagtatasa (40%) 
Pinal na pangangailangan sa klase:  Nakalimbag na 
magasin o pahayagan (25%) 
Gawaing Pampangkat:  pag-uulat, presentasyon sa 
klase (15%) 
Partisipasyon:   
pagdalo at pag-uugali sa klase (20%) 
 
 
 

 
 
 
MGA MARKA: 
 

96-100 4.0 Excellent 
90-95 3.5 Superior 
85-89 3.0 Very Good 
80-84 2.5 Good 
75-79 2.0 Satisfactory 
70-74 1.5 Fair 
60-69 1.0 Passed 
0-59 0.0 Failed 

MGA HOUSE RULES NI BIG BROTHER SA KLASE: 
1. I AM THE GOD OF THIS CLASSROOM, THOU SHALT NOT HAVE ANY OTHER GODS BUT ME.  Sinuman nag-iisip na mas 

magaling siya sa akin ay mag-drop na lamang.  Ok lang magpa-cute pero malalaman niyong hindi ako nakukuha sa 
ganun ganun lang.  Favorite ko ang mga sumisipsip sa akin, at makikita ang pagkasipsip sa interes sa klase, na makikita 
naman sa galing ng gawa.   

2. May dalawa akong pinaka-batas na dapat tandaan para pumasa sa klaseng ito:  PAGSISIKAP at RESPETO.  Mula sa 
dalawang ito susunod na ang lahat.  

3. Bilang diyos ng klasrum na ito, nakikita ko ang lahat ng ginagawa ninyo.  Iwasang gumawa ng kahit anong aktibidad na 
walang kaugnayan sa ating klase.  Maaaring kumpiskahin ang mga ito upang maging bahagi ng inyong mga requirement 
sa klase.  Ilagay sa silent mode o patayin ang telepono bago magsimula ang klase.  Iwasang gamitin ito kapag may 
nagsasalita sa harapan.  Iwasang maging bastos sa diyos. 

4. Iwasang maging huli sa klase.  Mamarkahan nang half an absent ang darating ng 30 minuto matapos ang pagsisimula ng 
klase. 

5. Susundin ang pamantayan ng pamantasan na hanggang 5 paglibang unexcused lamang sa bawat termino.  Kung hindi 
maiiwasan ang pagliban, pasulatin ang magulang/guardian o kumuha ng medical certificate sa University Physician. 

6. Tapusin sa itinakdang panahon ang mga papel.  
7. Sa powerpoint at pag-uulat, maaaring gumamit ng Ingles at Filipino, subalit sa pagsusulat ng papel at sanaysay, sikaping 

mag-Filipino sa KasPil 1 at Ingles sa HistCiv. 
8. Magtala sa bawat panayam o talakayan sa klase.  Mas maigi kung mayroong kwaderno para sa klaseng ito, Iwasang 

gumamit ng laptop habang may diskusyon sa klase.  Hindi niyo maaalala lahat ng sasabihin ko.  Makakatulong ito sa 
inyong pinal na eksaminasyon. 

9. Kung inaantok, maghilamos muna.  Iwasang matulog sa klase. 
10. Iwasan ang mag-doodle. 

 
MGA IBA PANG DAPAT MALAMAN: 
Basahin ng mabuti upang hindi mabansagang “pasaway.” 
 

 Sa pangalawang sesyon ng klase, kailangang magbigay ng 4x6 na index card na nagtataglay ng larawang 
2x2 ng estudyante sa ibabaw nito (naka-stapler), sa bandang kanan, kasama ang mga sumusunod na 
impormasyon sa kaliwa:  class code (subject), seksyon, term at academic year (sa pinakataas), pangalan 
(apelyido, buong pangalan, gitnang pangalan, at sa ilalim nito, sa malalaking titik, ang inyong palayaw), 
estudyante bilang (ID number), kurso, kolehiyo, telepono at cellphone, e-mail address, araw ng 
kapanganakan, relihiyon, probinsyang pinagmulan.  Sa likuran, isulat ang mga sumusunod ayon sa 
pagkakasunod-sunod: absences, grupo # (hal. Pangkat 3, ilagay kung ikaw ay miyembro lang o pinuno ng 
grupo), eksamen 1, eksamen 2, group work 1, group work 2, final output, partisipasyon. 

 
 Lahat ng gagamiting powerpoint, larawan, bidyo, wordfile at iba pang soft copies na ginamit o may 

kinalaman sa klase ay isusumite via email xiaoking_beatles@yahoo.com sa mga huling araw ng klase na may 
subject na “KASPIL 1/ KASPIL 2, SECTION, GROUP (#) PPTS AND MAGAZINE” 

 
“Upang mabatid ang tadhana ng isang bayan, lubhang kinakailangang buksan ang aklat na nagsasalaysay ng nakaraan nito.” 

-Gat Dr. José Rizal (1861-1986) 


