
 
 
 
 ni Jessie B.Felipe 

 Binigyang 
pansin at matatas 
na sinagot ngayong 
araw ng bagong 
talagang SPA Ele-
mentary president 
Gng. Annabel Das-
marinas ang mga 
katanungang ini-
latag ng mga 
kasapi ng samahan 
ng Campus Jour-
nalism.  
 Ayon sa 
kanya “Magandang 
Pagkakataon ang 
ganitong pagsa-
sama-sama ng 
mga SPA upang 
mahikayat muli ang 
mga dating SPA at 
makiliti upang bu-
malik sa pagsa-
sanay ng mga 
batang mamama-
hayag kasama ang 
mga bagong tech-
ing SPA.” 
 Dagdag pa 

niya, “Ang mga 

paaralang may 

Campus Journal-

ism ay pinag-

paplanuhan ng bi-

gyan ng pondo  

upang ito ay higit 

na mapag ibayo ng 

lahat ng paaralan 

sa Caloocan.” 

  “Kaya ng Ca-

loocan ang muling 

makabalik sa mga pag-

tatagumpay sa Re-

gional at National 

Schools Press Confer-

ence.” 

  Ito ang ipina-

hayag ni Bb. Ivy 

Perez, bagong talagang 

Tagamasid Pansangay 

sa English at Tagapag-

ugnay ng Pamamaha-

yag, sa School Paper 

Advisers Association 

ng Caloocan sa isinasa-

gawang seminar work-

shop sa Bagumbong 

National High School, 

Set. 18-20, 2015. 

  Nilahukan ng 

190 na mga gurong 

ta g a pa g sa na y  sa 

paaralang sekundarya 

at elementary– publiko 

at pribado sa Caloocan 

ang nasabing seminar 

sa pangunguna B. 

Perez. 

  A y o n  s a 

kanya, layunin ng 

seminar na ito na pala-

wakin pa at paigtingin 

ang kaalaman ng mga 

guro sa larangan ng 

panulat at maiangat 

pa ang antas ng lalawi-

gan sa mas mataas na 

kompetisyon. 

  “ G a g a w a n 

natin ng paraan para 

ang mga pagsasanay 

na ito ay masundan 

pa…” 

  Ang mga kala-

hok na guro ay tu-

manggap ng sertipiko 

ng pagkilala. 

By: Joana Marie S. Gilman 

 Nanawagan s i 

Presidential Communi-

cations Operations Of-

fice (PCOO) Secretary 

Sonny Coloma sa Kon-

greso na bigyan ng 

regular na pondo sa 

General Appropriations 

Act (GAA) ang tangga-

pan ng National Print-

ing Office (NPO). 

 Nais ni Coloma na 

kausapin ng Kongreso 

ang Department of 

Budget and Manage-

ment upang matiyak na 

mabigyan ng bukod na 

pondo ang NPO at 

hindi na kukunin sa 

kanilang kita. 

 Para sa 2016, nasa 

P1.13 bilyon ang pro-

posed ng PCOO, ma-

baba ng 2.15% kum-

para ngayong 2015. 

 Tiniyak ni Coloma 

na walang balak ang 

gopbyerno na gawing 

pribado ang NPO at 

patuloy aniya niya na 

ipagtatanggol ang kara-

patan ng mga em-

pleyado ahensya. 

 Kasabay naman ng 

buget hearing, nagrally 

ang mga empleyado ng 

NPO sa pangambang 

mawalan sila ng budget 

para sa taong 2016. 

  

  

54.9 % o mahigit kalahati ng paaralan sa 

Caloocan ay mayroong school publication 

samantalang 45.1 % ang walang naipublish 

dahil sa kakapusan sa pondo at no collection 

policy ng Department of Education na ipi-

natutupad sa mga pampublikong paaralan 

sa buong bansa. 
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Mayroon Wala

Division SPA Coordinator Bb. Ivee Perez, malugod na binati 

ang mga kalahok sa Seminar—Workshop noong Set. 18, 2015 
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“No Collection Policy 
pabor sa mga mag-

aaral” 
 Maraming mga batang narara-
pat mag-aral sa bansa na hindi naka-
pagpapatuloy lalon na sa sekondarya at 
kolehiyo dahil na rin sa kahirapan. Sa 
pag-aaral at survey ng DepEd, kinailan-
gan  itong maglaan ng pondo para sa 
suliraning ito kaya’t naglunsad ng NO 
COLLECTION POLICY ilan taon na ang 
nakalilipas. 
 Ang edukasyon ng bawat 
mamamayan ay malaking tulong sa 
kaunlaran ng bansa sapagkat hindi la-
mang ang kalusugan kundi ang talino at 
kaalaman ang kailangan upang  matutu-
han ang makabagong teknolohiya para 
sa ibayong kaunlaran ng bansa. 
 
 Dahil sa proyektong ito ng De-

pEd hindi lamang mga mag-aaral pati 

na rin ang mga magulang ay natuwa at  

nagpasalamat. 

 Mas magagamit na ng mga ma-

gulang ang salaping igugol sa paaralan 

sa mga pangunahing pangangailangan 

ng mga bata. 

“C J sa K-12 Program Isulong”  
  
 Sa ginanap na Campus Journalism Seminar Workshop ng 
mga School Paper Advisers mula sa iba’t ibang paaralang elemen-
tarya at sekondarya ng Caloocan ay lalong pinaghusay at pinalawak 
ang kasanayan maging ang kakayahan ng mga gurong lumahok sa 
kategoryang Radio Broadcasting at Expanded Collaborative Desk-
top Publishing bilang paghahanda sa nalalapit na kompetisyon sa 
Pampaaralang Pamamahayag. 
 Kung isusulong lamang ang Campus Journalism bilang ba-

hagi ng K12 Program higit na mapaghuhusay ang mga batang 

mamamahayag bilang pagpapalaganap ng Campus Journalism 

training na lumalayon upang mapalaganap ang mahusay na pag-

bibigay ng tamang edukasyon at impormasyon sa pamparalang 

pamamahayag sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lung-

sod ng Caloocan. 

Dear Editor, 

 Bilang isang baguhang school paper adviser, hangad kong 

makalikha ng school paper upang mapaunlad ang pamamahayag sa aming 

paaralan.Hindi problema ang pagsasanay sa mga batang manunulat. Iniha-

handa sila ng ilang buwan bago sumabak sa paligsdahan. Ang nagiging 

suliranin pagkatapos nito, wala na rin. Limang taon nang walang napublish 

na school paper ang aming paaralan dahil sa kakulangan sa pondo. Bilang 

na bilang lamang ang m,ga nagbabayad sa authorized voluntary contribu-

tion na nagkakahalaga ng 60 pesos kada taon. 

 Sa pamamagitan ng school paper, naipapahayag ang damdamin o 

saloobin ng mga batang mag-aaral. Ang pahayagan ang nagsisilbing boses 

sa loob ng paaralan. Bukod pa dito, natutuhan nilang maging isang respon-

sableng mamamahayag. 

 Kaya hinihikayat ko ang mga mambabasa, opisyales ng pamaha-

laan particular na ang mga kongresista na gumawa ng batas upang supor-

tahan ang school publication ng bawat paaralan. Gayundin ang mga magu-

lanmg ay dapat na makibahagi sa pagpapaunl;ad ng campus journalism. 

Pondohan ang school paper upang ang kaalaman at ang kasanayang pina-

ghirapang pandayin ng mga tagapagsanay ay hindi masayang kundi ma-

pakinabangan. 

 

Gumagalang, 

Nemia M. Andres 


