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Panimula

Bakit UCSP at DISS?



UCSP: mga paksa
• Pagpapakilala sa akademikong disiplina Agham Panlipunan

• Agham bilang sandalan ng mga konsepto: kultura, lipunan, pulitika 

• Pagbabalik-tanaw sa ‘pinagmulan’ ng Tao at kultura

• Ebolusyon, adaptasyon

• Pag-uusisa sa papel ng Lipunan sa paghubog ng Indibidwal

• Institusyon (pamilya, simbahan), organisasyon (grupo, estado), relasyon (kasarian, uri, 
etnisidad, kapangyarihan), proseso (globalisasyon, pagbabagong panlipunan)

• Pagsisiyasat sa lugar ng Indibidwal sa pag-iral ng lipunan

• Sarili, kapwa

• Imbitasyon: maging mapanuri sa kasalukuyang suliranin ng lipunan

• kapaligiran, kahirapan, kapayapaan, migrasyon



DISS:  mga paksa
• Pagpapakilala sa Kaisipan sa at ng lipunan

• Totoong may ‘lipunan’ (iba-ibang anyo at iba-ibang reyalidad)

• Pagsusuri: may mas malaking reyalidad na nasa nangingibabaw sa buhay at pag-iral ng tao

• Istraktura (ekonomiya, lipunan, ideolohiya, relasyon)

• Pagsisiyasat: ang mismong indibidwal at personal na interaksyon at aksyon sa pang-araw-araw ay 
siyang humuhubog sa kamalayan at pag-iral ng tao

• ‘Konstruksyon’ (personal na karanasan, pagpili at desisyon; ginagampanang ‘script’) 

• Pag-unawa: may mga nakatagong kahulugan at senyales sa likod ng nakasanayan at pinaniniwalaan

• Media, edukasyon, consumer products

• Imbitasyon: maging mapanuri sa mga kasipang lumalaganap at nagbabanggaan

• Identidad, kasarian, etnisidad, wika, kapangyarihan



Bakit ‘Pantayong 
Pananaw’ (PP)?



Bakit PP sa UCSP at DISS?

• Pag-aangkop ng mga paksa sa kamalayan, konteksto at 
karanasan ng Pilipino 

• nagagawa ito sa pamamagitan ng pananaliksik 
historikal at etnograpikal

• Pagtingin o perspektiba na mula sa loob

• nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga 
konseptong nasa sariling wika upang mabuo ng 
sariling talastasan ng Agham Panlipunan 



Ano ang PP?

• “mula sa loob, patungo sa loob, na diskurso ng pagbubuo 
ng pambansang kabihasnan”

• Loob (tugon sa epekto ng ‘labas’ na lumikha ng 
‘kalituhan’ sa kamalayan at pagkakahating 
pangkalinangan)

• Pambansang kabihasnan (proyekto: isang kabuuan 
kung saan kabilang, kapantay at kabahagi ang iba’t 
ibang kalinangang bayan)



Ano ang pamamaraan ng PP sa pag-unawa 
ng ‘pag-iral’ at ‘karanasan’ ng mga Pilipino?

• Itatampok ang mga ugnayan sa loob ng kapilipinuhan na 
nariyan na simula pa lamang (kalinangang 
Austronesyano)

• kultura, wika, kapaligiran, kamalayan 

• Pag-uugnayin ang mga elemento ng kapilipuhan tungo sa 
isang kabuuan 

• Konsepto at elemento ng kapangyarihang bayan, 
kooperasyon, kapwa at sarili, kaalamang bayan, 
espasyo, disenyo, pamana, etc. 



Paano maaaring tingnan ang asignaturang 
UCSP/DISS ayon perspektiba ng PP?

• 1. Suriin mismo ang anyo ng lipunan at kulturang Pilipino

• Ang lipunang Pilipino ay may dambuhalang 
pagkakahati sa kalinangan sanhi ng karanasan sa 
kolonyalismo

• Elit [kolonisadong kamalayan]— Bayan [nanatili 
sa kinagisnang kultura] 

• Epekto nito ay magkaibang tunguhin at layunin 
para sa bansa dahil ang una ay nakatingin sa 
labas, samantalang ang huli ay nakatuon sa loob.



Paano maaaring tingnan ang asignaturang 
UCSP/DISS ayon perspektiba ng PP?

• Sa UCSP/DISS, pinag-aaralan ang malalaking istrakturang 
panlipunan at malalawak na prosesong kultural na nakaapekto 
sa pag-uugali, kamalayan at karanasan ng Indibidwal

• Edukasyon

• Wikang sinasalita

• Sikolohiya

• Desisyon o pagpili

• Tsansa sa buhay (tagumpay o di pagtatagumpay)

• Paninirahan

• Ugnayan sa kapwa

• Maipapakita rin kung paaanong ang pagkakahating ito ay 
naipapasa at nipapanatili (social reproduction)

• Sistemang pang edukasyon

• Sistemang political

• Sistemang pang-ekonomiya

• Media

• Polisiya ng estado



Paano maaaring tingnan ang asignaturang 
UCSP/DISS ayon perspektiba ng PP?

• 2. Agenda para sa Agham Panlipunang Pilipino

• Sariling wika bilang bahagi ng diskurso ng akademya

• bayan (ili-bayan-banwa), kasaysayan, 
dambulahang pagkakahating pangkalinangang, 
pambansang kabihasnan

• Timawa, babaylan, bagani/bayani vs heroe, 
estadong bayan, bayan vs nasyon



Paano maaaring tingnan ang asignaturang 
UCSP/DISS ayon perspektiba ng PP?

3. Ipakita na ang lahat ay nakasalalay sa perspektiba o isang uri ng pagtingin 
(paano iniuulat ang isang bagay: pang-sila, pang-kami, pantayo)



Paglalagom

• Pangunahing layunin ng mga asignaturang UCSP at DISS 
ay linangin ang kritikal na kaisipan ng mga mag-aaral 
patungkol sa lipunang ginagalawan at makilala ang 
Agham Panlipunan bilang isang siyentipiko at 
humanistikong larangan na tutugon dito.

• Sa pamamagitan ng paggamit ng PP, hindi nilalayon na 
iwasan ang mga banyagang konsepto na nalinang na sa 
kasaysayan ng Agham Panlipunan (AP), bagkus, mag-
ambag sa diskurso ng AP sa pamamgitan ng 
perspektibang panloob at nakatuon sa Pilipino tungo sa 
pagbubuo ng kapilipinuhan.


