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SEMINAR AT KOMPETISYON NG PAMANTASANG DE LA SALLE (DLSU) 

(Para sa Bayan at Lasalyano (BayLayn) 
 
Ang Pamantasang De La Salle (DLSU) ay magdaraos ng isang Seminar at 

Kompetisyon na lumilinang sa kakayahan ng mga estudyante sa pamamahayag pang-
kampus na may temang ang Para sa Bayan at Lasalyano (BayLayn) na gaganapin sa 
Pebrero 6, 2016 (Sabado) sa DLSU, Taft Avenue, Manila.   

 
Ang layunin ng Seminar-Kompetisyon ay ang mga sumusunod: 
 
1. magkaroon ng paksang magsisilbing gabay sa pagpapalawak ng 

kamalayan ng bawat mamahayag pangkampus sa kahalagahan ng iba’t 
ibang uri ng pambansang midya;  

2. maging daan upang mamulat sa mga napapanahong isyung panlipunan 
ang mga kalahok na mamamahayag; at 

3. maging daan upang lalong mahikayat ang bawat mag-aaral na 
ipagpatuloy ang kani-kanilang angking kakayahang maaaring maging 
susi sa pagbubukas ng isipan ng sambayanan. 

 
Ang mga inaasahang dadalo sa gawaing ito ay ang mga mag-aaral sa Journalism sa 

antas ng sekundarya mula sa pampubliko at pampribadong paaralan. 
 
Ang gawaing ito ay magkakaroon din ng pitong worksyap at kompetisyong angkop 

sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga sumusunod na midya: 
 
1. Pagsulat ng Balita; 
2. Pagsulat ng Balitang Pampalakasan; 
3. Pagsulat ng Lathain; 
4. Pagsulat ng Editorial; 
5. Paggguhit ng Editorial Kartun; at 
6. Pagkuha ng Larawan. 

 
Ang Pahayagang Plaridel (APP) na opisyal na publikasyong pang-mag-aaral ng 

DLSU ay inaanyayahan din ang iba’t ibang eksperto mula sa larangan ng print, 
broadcasting, at digital media upang magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. 

 
Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral na mula sa pampubliko 

at pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na 
nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to 
Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.  

 
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag kay: 
 

G. Elijah Felice Rosales 
Punong Patnugot 
Ang Pahayagang Plaridel 
Pamantasang De La Salle (DLSU) 
Taft Avenue, Manila 
Telepono: (02) 524-4611 lokal 738  
Mobile Phone: 0926-301-6558 
Email Address: elijah_rosales@dlsu.edu.ph 
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