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ABSTRAKT

Sa pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo, hindi mabilang ang mga 
pagbabagong naganap sa maraming aspekto ng pamumuhay ng mga tao. Isa 
sa may malaking pagbabagong naransan ay ang larangan ng pamamahayag. 
Isang malaking hámon ang pagkalap at pagbabahagi ng mga impormasyon 
sa kaligirang tigib ng limitasyon dahil sa banta ng COVID-19. Kinailangang 
baguhin ng mga mamamahayag ang kanilang pamamaraan sa pagtupad ng 
kanilang tungkulin upang manatili ang kanilang operasyon sa gitna ng krisis 
sa kalusugan. Ito ay matatawag na “reinvention” ng mga mamamahayag 
upang makasabay sa pagbabagong bunsod ng pandemya. Bahagi ng 
reinvention ay ang work from home na sistema ng pagtatrabaho, ang pagkalap ng 
impormasyon gamit ang mga online communication apps,  at ang pagpapaigting 
ng mga digital platforms gaya ng kanilang mga social media accounts at website 
upang maaabot ang maraming mambabása sa kabila ng balakid na dulot ng 
pandemya sa pagdaloy ng mga impormasyon. Ang mga nailahad na pagbabago 
ng mga propesyunal na midya sa pagganap ng kanilang tungkulin ngayong 
pandemya ay siya ring nararapat para sa mga pahayagang pangkampus ayon 
sa kakayanan nito dahil sa kahalintulad na karanasan nito sa pag-iral sa 
panahon ng COVID-19. Bilang tugon sa pagbabagong dulot ng pandemya 
sa peryodismo at sa transpormasyon sa teknolohiya dalá ng pag-usad ng 
panahon, ang opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Limay Senior 
High School sa  Bataan ay sinimulang bagtasin ang daan ng digitalisasyon 
at ang mga kahalintulad na hakbang ng mga propesyunal na midya ayon sa 
kakayanan nito. Ito ay sa kabila ng hamon ng pandemya, ng pag-aaral ng mga 
batang mamamahayag, at ng kawalan ng pondo.

Keywords: Digitalisasyon, Pahayagang Pangkampus, COVID-19, Pamamahayag, 
Pandemya
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ABSTRACT

In myriad of ways, the COVID-19 pandemic has drastically changed the 
manner by which humans live. People working in the journalism sector were 
not spared by the havoc wreaked by the pandemic. Information collection 
and dissemination have been a huge problem among journalists around the 
world due to the limitations set by the threat of the virus. Journalists had 
to change the way they perform their job to stay afloat in the current global 
health crisis. They “reinvented” their operation to handle the life-changing 
impacts of the COVID-19 pandemic. These reinventions include working 
from home to fulfill journalistic duties, using online communication apps to 
gather data, and strengthening the online platforms of media organizations, 
such as websites and social media accounts, to reach more audience despite 
the barriers in information dissemination. These reforms and adjustments 
adopted by professional journalists to cope with the detrimental effects of 
the pandemic should also be implemented by campus journalists according 
to their organization’s capacity since they share similar struggles with the 
former. As a response to the need of our time, the official student publication 
of Limay Senior High School in Bataan embarked on the path of digitalization 
and carried out, through its own capacity, identical reforms initiated by 
professional media organizations. These transformations transpired despite 
the challenges presented by the pandemic, the student journalists’ workload, 
and the unavailability of funds.

Keywords: Digitalization, Campus Journalism, COVID-19, Journalism, Pandemic
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Introduksyon
Hindi lingid sa aking gunita ang wika o mga terminolohiyang taglay 

ng mga mangingisda. Gaya ng ibang larangan at sektor, hindi pahuhuli 
ang ating mga kababayang mandaragat sa mga salitang hango sa kanilang 
ginagawa kung saan halos sila lamang ang nakaaalam at tila ba estranghero 
ang karamihan. Maaaring ang iba ay pamilyar ngunit hindi naman ganáp 
ang kanilang hinuha sa salitang yaon dahil hindi nila alam ang detalyadong 
trabaho ng mga mangingisda. Bilang isang mamamayang nagmula sa 
isang pamayanang malapit sa dagat at dahil na rin sa minsan ay naging 
mangingisda ang aking amá kung saan ako mismo ay nakaranas ng kanilang 
ginagawa makailang beses, batid ko ang kahulugan sa ilan sa mga salitang 
hango sa pangingisda. “Pamamalakaya” ang isa sa mga unang salitang 
pangmangingisda na aking nakasalamuha noong ako’y unang sumagwan 
upang mamalakaya. Yaon rin ang isa sa mga unang salitang hindi ko 
maintindihan.  Sa pakikinig sa konteksto ng paggamit ng aking ama sampu 
ng kanyang mga kapwa mandaragat sa salitang “pamamalakaya,” batid kong 
ito’y nangangahulugang paglaot sa dagat. Kalaunan ay tinanong ko ang aking 
ama kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang iyon at wika niya ay 
hindi lamang simpleng paglaot sa dagat ang kahulugan nito. Ang paglaot sa 
dagat, kung pag-uusapan ang pamamalakaya, ay kaakibat ng kung ano ang 
“dawe” o kung anong uri ng yamang-dagat ang nahuhuli ng karamihan sa 
isang partikular na oras o panahon. Ngunit ang mangingisda ay walang alam 
kung ano nga ba talaga ang lamang dagat na dawe o napapanahong hulihin ng 
marami (maliban na lamang kung ito’y nasabihan na ng mga mangingisdang 
nauna nang pumalaot) kung kaya’t kailangan niyang maghanda ng iba’t 
ibang uri ng panghuli at pamain. Hindi niya rin alam kung saang bahagi ng 
malawak na katubigan ang may dawe o mahuhuling lamang-dagat. Dagdag 
pa rito ay paiba-iba ang dawe sa sandaling pumalaot ang mangingisda kung 
kaya’t hindi talaga masisiguro kung ano ang partikular na pamamaraan o 
kagamitan ang akmang ipanghuli. Halimbawa, ang isang mangingisda ay 
mamalakaya at nabatid na ang dawe ay pusit kung kaya’t kailangan niyang 
gumamit ng “tangkab” o isang uri ng panghuli na may walong kawil na 
nakapaikot at may nakabalot na crepe paper  sa bandang itaas ng mga kawil 
na madalas ay kulay dilaw upang malinlang ang mga pusit na ito’y isang 
isda. Maaaring kalauna’y magbago ang dawe at maging bisugo kung saan 
magpapalit ang mangingisda ng solong kawil na lamang na may pamaing 
alamang o hinimay na hipon.

Sa pagputok ng pandemya hanggang makalipas ang mahigit isang taong 
pagpapagal dulot ng naturang peste, isang malaking hámon ang paghahanap 
ng mga impormasyon at mga pamamaraan upang maipagpatuloy ang naudlot 
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na pagganáp ng mga batang mamamahayag sa mga paaralan, partikular na 
sa mga pampublikong sekundarya. Maihahalintulad ko ang naturang danas 
ng mga mamamahayag ng aming paaralan sa pamamalakaya na tila ba isang 
paglaot sa malawak na dagat upang makakalap ng mga impormasyong 
kakailanganin sa pamamahayag. Kahalintulad ng pamamalakaya ng 
mga mangingisda, ang mga batang “dyarista” ay humaharap din sa mga 
pagkakataong matumal ang dawe dulot ng kasalukuyang danas sa 
pandemya. Subalit ang mga publikasyong pangkampus na ito ay patuloy na 
sumasagwan upang mawari kung saang bahagi ng malawak na karagatan ang 
may dawe ng yamang-dagat o yamang pupuno sa kamalayan at kaisipan ng 
mga mambabásang estudyante at mga mamamayan sa kalapit na komunidad. 
Bukod sa hirap ng paghahanap ng naturang yaman, higit na mapanghamon 
ang humanap ng pamamaraang nararapat upang mahuli o makawil ang mga 
kinakailangang impormasyon dahil sa dami at higpit ng mga panuntunan 
upang malabanan ang pagkalat ng tahimik subalit ay mabagsik na kalaban. 
Tunay ngang kahit tahimik ang dagat, ito ay hindi mapagkakailang malalim 
at mapanghamon.

Layon ng pamamalakayang ito na maibahagi ang istorya ng patuloy na 
pagsagwan ng publikasyong pangkampus ng Limay Senior High School, 
isang pampublikong paaralan sa isang pamayanan sa Bataan, sa kabila ng 
hampas ng mga mababangis na alon dulot ng pandemya upang sa gayon 
ay magsilbing halimbawa sa ibang kahalintulad na organisasyon, lalo na 
sa mga kagaya nitong nasa pampublikong paaralan, na maipagpatuloy at 
manatiling nakatindig ang pagnanais na makapagpahayag. Batid nating 
lahat na maraming midyang pangkampus ang nalimitahan o naparalisa ang 
operasyon dahil wala namang mapagkukunan ng badyet upang matugunan 
ang mas dumaming pangangailangan, bukod pa sa katotohanang hindi 
pinapayagang lumabas ng tahanan ang mga menor de edad  na mga mag-aaral 
dahil sa itinakdang polisiya ng pamahalaan patungkol sa pagkontrol ng 
pagkalat ng peste. Dagdag pa rito, nais din ng sanaysay na ito na mailahad ang 
mga dapat pang gawin upang makasabay ang midya na nasa pampublikong 
paaralang sekundarya hindi lamang sa agos ng digitalisasyon bagkus maging 
sa mapanghamong alon dulot ng pandaigdigang krisis pangkalusugan. 

Pagsagwan sa Laot ng Pagbabago
Ayon kay Bolledo (2020) sa isang webinar, kinailangang baguhin ng 

mga mamamahayag ang kanilang pamamaraan sa pagtupad ng kanilang 
tungkulin upang manatili ang kanilang operasyon sa gitna ng pandaigdigang 
krisis sa kalusugan. Sa kahalintulad na obserbasyon ni Bunye (2021), tila 
naobliga ang midya na kumilos tungo sa kanilang “reinvention” at gampanan 
ang kanilang trabaho sa labas ng kanilang “comfort zone.” Isa sa mga 
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malaking pagbabago ay ang work from home setup ng kanilang news coverage at 
pagkalap ng mga impormasyon gamit ang online communication apps gaya ng 
Zoom, Google, Viber, at Messenger. Bilang pagpapalawig ng naturang punto, 
inilahad din ni Bunye ang reinvention ng pahayagang Philippine Daily Inquirer sa 
paghahatid ng kanilang mga balitá at impormasyon. Pinaigting ng naturang 
media organization ang kanilang digital platforms gaya ng kanilang social media 
accounts at website upang maabot ang mas maraming mambabása sa kabila ng 
balakid na dulot ng pandemya sa pagdaloy ng mga impormasyon. Sa ulat 
ng Thomson Reuters Foundation (TRF) hinggil sa epekto ng pandemya sa 
mga mamamahayag sa mga bansang labas sa Europa at Hilagang Amerika 
(Radcliffe, 2021), naging detalyado ito sa pagkakahabi ng pangkalahatang 
paglalarawan ng biglaang pagbabago sa buhay ng mga nagtatrabaho sa 
midya dahil sa pag-iral ng nakakahawang virus sa ating mundo: 

Not surprisingly, given the all-encompassing nature of 
the pandemic, it has left an indelible mark on the working 
practices of a wide variety of journalists. Social distancing 
while reporting, working from home (where possible) and 
using new equipment, platforms and formats to do it, have 
all become part of the ‘new normal.’

Ang mga nailahad na pagbabago ng mga propesyunal na midya sa 
pagganap ng kanilang tungkulin ngayong pandemya ay siya ring nararapat 
para sa mga pahayagang nasa kampus ayon sa kakayanan nito.

Sa isang seminar noong Enero 2020 na inorganisa ng School Paper 
Advisers Movement (SPAM, Inc.) na dinaluhan ng mga estudyanteng 
mamamahayag sa kolehiyo at sa antas sekundarya, kasama ang mga gurong 
tagapayo ng mga publikasyong pangkampus, sumentro ito sa usapin ng 
kinakakilangang paglalayag mula sa tradisyunal na pamamahayag patungo sa 
pagtangkilik sa digital na plataporma. Kaakibat din sa naturang kumperensiya 
ay ang pagtalakay sa iba’t ibang paksang nakakawing sa pagsasamoderno 
ng mga publikasyong pangkampus. Ilan sa mga itinampok na pinag-usapan 
ay ang Media and Information Literacy, Responsible Social Media Engagement, Fact 
Checking, at Paperless Journalism. Kung kaya’t ang naturang seminar ay may 
temang “Journalism in the Time of Generation C.” 

Isa sa mga tampok sa mensahe ni Briones (2020), ang pinuno ng 
Board of Trustees ng SPAM, sa panimulang bahagi ng kumperensya ay ang 
pagpapakilala ng Generation C, ang kumbinasyon ng mga indibidwal na 
tinatawag na digital natives at digital immigrants, na siyang bumubuo sa malaking 
populasyon ng mga mambabása o tagatangkilik ngayon. Ang mga indibidwal 
na tinaguriang digital natives ay isinilang sa panahon ng digitalisasyon 
at bunga nito ay gamay nila ang paggamit ng mga  bagay na produkto ng 
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modernisasyon. Samantala, ang henerasyon ng mga taong tinatawag na 
digital immigrants ay natutuhan ang paggamit ng mga kagamitang bunsod ng 
digitalisasyon noong sila ay nasa hustong gulang na habang may ilan din sa 
kanila ang nahihirapang makasabay dito (Qian et al., 2013). Sa kaparehong 
seminar, ipinunto ni Panelo (2020) na sa huling talá ng United Nations Census 
Bureau noong Enero 2019, 71 porsyento o 76 milyong Pilipino sa 109 milyong 
kabuuang populasyon ang gumagamit ng internet habang social media ang 
nangungunang online site nito.  Sa obserbasyon ni Jenkins (as cited in Rainey, 
2021), nararapat lamang na tumungo ang midya sa kinaroroonan ng mga 
mambabása na aktibong kumukonsumo ng mga nilalamang dumadaloy sa 
mga platapormang dulot ng digitalisasyon.

(Now) people are primarily getting sources from socials 
and apps rather than news sources. We have to ensure we 
are where our audience is. … Media is so interactive now 
… the structure has changed; audience expectations have 
changed.

Samakatuwid, patuloy ang pagyabong ng digitalisasyon at teknolohiya, 
at nagbubunsod ito ng pagbabago sa operasyon ng pamamahayag ng mga 
propesyunal na midya at maging sa mga pahayagang pangkampus. 

Sa panahong yaon ng seminar, halos dalawang taon nang nailunsad ang 
naunang website at Facebook page ng The Harbinger. Ang mga ito ay nailunsad 
noong Mayo 2018 bilang tugon sa modernisasyon, bilang solusyon sa mataas 
na gastusin sa pagpapaimprenta, at upang maisabuhay ang paperless journalism 
na isang makakalikasang pagganap ng pamamahayag.   Subalit hindi naging 
aktibo ang paglalathala ng aming grupo sa website at kalaunan ay nahinto 
habang ang Facebook ay nagpatuloy. Batid kong malaking hamon ang 
maipagpatuloy ang website sa maraming dahilan. Una ay ang kinakailangang 
pondo para sa bayarin sa domain taun taon. Ang patnugutan ay hindi na 
nakipag-ugnayan sa pamunuan ng General Parent-Teachers Association upang 

Figure. 1
Ilan lamang sa mga tagpo sa “Journalism in the Time of Generation C” seminar ng School Paper 

Advisers, Inc. noong ika-19 ng Enero 2018 sa Lungsod ng San Fernando, Pampanga.  
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makahingi ng permiso para sa student publication donation dahil batid namin 
ang mabigat na hamon sa paniningil dalá ng hirap ng buhay ng maraming 
mag-aaral sa isang pampublikong paaralan gaya ng Limay Senior High 
School. Bukod pa rito, mahirap din ang paniningil dahil maraming oras ang 
ginugugol dito (halos isang buong taóng panuruan) na siyang magagamit na 
lang sa operasyon ng organisasyon. Pangalawa, aminado akong kulang pa 
ang kaalaman ko at ng mga batang mamamahayag sa teknikal na aspekto 
ng dalawang online na plataporma. Wika nga ni Domingo (2020) sa SPAM 
webinar, isa sa  malaking hamon sa pagpapatakbo ng isang organisasyong 
nakasandig sa paperless journalism ay sa aspekto ng teknolohiya dahil hindi 
lahat ng mga paaralan ay may naturang kapasidad. Pangatlo, hamon din ang 
pangangasiwa ng oras ng mga mag-aaral na dyarista dahil kinakailangang mas 
maagap at may kabilisan ang paglikha ng mga artikulo at iba pang ilalathala 
online kumpara sa nakasanayan nilang nakaimprentang dyaryo na may mas 
mahabang panahon ang palugit sa paglalathala. Mahihinuha na ang mga 
miyembro ay mga mag-aaral at pasán pasán din nila ang napakaraming gawain 
sa kani-kanilang klase. Samantalang isa sa mga aspektong kinakailangan sa 
paglikha ng mga ilalathala at pagpapatakbo ng publikasyong tumatangkilik 
sa digitalisasyon ay ang immediacy ng paglalathala ng mga impormasyon at 
balita (Domingo, 2020). Pang-apat ay ang pagpapayabong ng mga ilalaman 
sa dalawang plataporma, partikular na ang paglalathala ng multimedia contents. 
Huli ay ang dalawang taon lamang na pananatili ng mga mag-aaral sa senior 
high school. Naging hamon ito sa midyang pangkampus sa naturang antas 
dahil maikli lang ang gugugulin ng mga bata para sa pagsasanay nila sa 
bagong plataporma o kaya’y saglit lamang ang panahon upang maibahagi ang 
kanilang natutunan sa operasyon ng organisasyon. 

Ang Pagharap sa Alon ng Pagbabago
Bilang tugon sa mga hamong nasa kontrol o kapasidad na masolusyunan 

ng patnugutan, gumawa ito ng hakbang sa pamamagitan ng pagdalo sa 
naturang seminar ng SPAM, Inc. dahil sagot ang mga impormasyong 
ibinahagi nito tungo sa unti-unting pagsasakatuparan ng digitalisasyon 
ng opisyal publikasyon ng mga mag-aaral ng aming paaralan. Tila ito ang 
magsisilbing sagwan ng aming bangka upang makausad sa laot ng pagbabago 
dalá ng teknolohiya.  

Subalit nang nanalasá ang COVID-19 sa Pilipinas makalipas lamang ang 
dalawang buwan matapos ang pagdalo sa SPAM seminar at mahigit isang 
taon nang aming simulang baybayin ang laot ng digitalisasyon, ang aming 
natutunan at murang karansan ay sumalang sa matinding pagsusulit. Sa 
mahirap na pagkakataong ito, tangan na namin sa aming pamamalakaya hindi 
lamang ang sagwan bunga ng mga kaalamang napulot sa SPAM seminar, 
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bagkus ay taglay rin namin ang katig na siyang magsisilbing sandigan namin 
upang manatiling nakalutang sa tubig sa kabila ng mga nagngangalit na alon 
dala ng masamang hangin.

Hindi namin lubos akalain na ang mga natutunan sa seminar ay hindi 
lamang nakalaan sa aming paghahanda para makawil ang mga tagatangkilik 
o mambabasang Generation C. Ang mga kaalaman din palang napulot sa 
nasabing seminar ay paghahanda rin para sa umuusbong na COVID Generation 
na mas kilala din sa tawag na “Gen C” ayon sa  pananaliksik ng Bank of America, 
Inc. (as cited in Ossinger, 2020). Isa sa mga katangian ng nasabing henerasyon 
ng mga tao ay ang pagdepende sa teknolohiya sa maraming aspekto ng 
kanilang buhay. Sa panahon ng pandemyang COVID-19, nalimitahan ang 
lahat sa loob ng tahanan at gumamit ng teknolohiya sa pakikipag-ugnayan at 
pagganap sa maraming gawain upang maiwasang makasalamuha ng mga tao 
na maaaring magbunsod ng pagkahawa ng sakit na COVID-19. Dahil dito, 
maaaring malaki ang impluwensya ng teknolohiya sa buhay ng mga batang 
ipinanganak sa panahon ng pandemya.  Masasabi rin nating mas lalong 
darami pa ang mga taong dedepende sa teknolohiya bunsod ng pananatili sa 
bahay ng mahabang panahon bunga ng pandemya. Mas lalo ring darami ang 
mga taong maalam sa paggamit ng teknolohiya. Sa pagtanaw sa malapit na 
hinaharap, patuloy dapat ang agresibong pag-angkop ng midya hindi lamang 
dahil sa umaabanteng lagáy ng digitalisasyon bagkus ay bunga ng mas 
dumaraming mga tao na nakadepende sa teknolohiya sa maraming aspekto 
ng kanilang buhay. 

Figure 2.
Ang mga dumalong mamamahayag at tagapayo ng mga publikasyong pangkampus sa “Journalism 
in the Time of Generation C” seminar ng School Paper Advisers, Inc. noong ika-19 ng Enero 2018 sa 

Lungsod ng San Fernando, Pampanga.  
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Figure 3.
Ang opisyal ng website ng The Harbinger gamit ang libreng 

website creator app na Wixsite.

Bilang tugon sa pangangailangan sa kasalukuyan at hinaharap ng 
pamamahayag, ang opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng aming 
paaralang Limay Senior High School ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mga 
balita at impormasyon sa pamamagitan ng digitalisasyon ng pamamaraan ng 
paglalathala at ng operasyon nito. Sa kasalukuyan, ang aming pahayagang 
pangkampus ay nagtataglay ng dalawang online na plataporma: ang Facebook 
at ang pagbabalik ng aming website na may bagong domain name noong 2020. 
Salamat sa mga pagsasanay na isinagawa ng DepEd sa paggawa ng libreng 
website gamit ang Wix, at sa  Iay-outing  gamit ang Adobe Photoshop at Canva na 
parehong walang gastos mula sa kaban ng paaralan. Mas lalong napatingkad 
ang pangangailangang maisulong at mapayabong pa ang inisyatibong 
digitalisasyon ng aming pahayagan dahil sa mga nasabing pagsasanay at 
kaalaman upang matupad ang transpormasyon ng walang inaalalang gastos.
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Kahit pa nailatag na ang mga makabagong platapormang magiging 
daluyan ng mga balita’t impormasyon na siya ring pansupil sa balakid na dulot 
ng pandemya, ang hamon na bumungad sa kauna-unahang taong panuruan 
sa mahirap na panahong ito ay ang paghahanap ng mga bagong kabahagi 
ng aming pahayagan. Wari namin noong una na maaaring magkaroon ng 
alinlangan at agam-agam ang mga mag-aaral na sumali. Nakakatakot ang 
posibilidad na walang sasali at ang nag-iisang miyembro ng publikasyon 
mula nakaraang taon ang siyang matirá. Bilang tagapayo at tagasubaybay 
ng organisasyon, minarapat kong maglabas ng panuntunan sa pagganap ng 
mga mamamahayag ng paaralan sa kasalukuyang danas. Kaya ang itinampok 
namin ay ang “STUDENT JOURNALISTS aTHome” sa opisyal na poster 
ng pabubukas ng aming organisasyon para sa mga aplikante. Ito ay upang 
magarantiya ang mga nagbabalak sumali, gayundin ang mga magulang nila, 
na mananatili sila sa kani-kanilang mga tahanan sa pagganap ng kanilang 
tungkulin sa publikasyon. Hindi man dinagsa ng mga aplikante, sapat 
na ang anim na bagong miyembrong tinanggap upang maipagpatuloy ang 
pagsagwan at pamamalakaya ng aming publikasyon sa gitna ng pandemya.

Bilang pagtupad sa konsepto ng kampanyang “STUDENT 
JOURNALISTS aTHome” noong panahong nagbukas ang aming publikasyon 
sa mga bagong miyembro, sa kani-kanilang tahanan ginampanan ng mga 
batang mamamahayag ng aming paaralan ang kanilang tungkulin. Karamihan 
sa mga impormasyon ukol sa mga balitang sangkot ang aming paaralan ay 
nagmumula sa akin, ang gurong tagapayo ng publikasyon, dahil sa taglay 
kong linya ng komunikasyon sa mga kasamahan ko sa paaralan at sa mas 

Figure 4.
Ang opisyal na Facebook page ng The Harbinger na isa sa dalawang plataporma  

sa online na nagsisilbing daluyan ng mga balita, opinyon, at impormasyong 
nililikha ng mga kasapi ng patnugutan.
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mataas na tanggapan ng DepEd sa aming lalawigan. Ako ay nakatatanggap 
ng mga balita sa tuwing may birtuwal na pagpupulong ang mga guro at ang 
pangasiwaan ng paaralan o kung ako ay nakabisita sa kampus upang may 
sadyaing gawain na kailangang mairaos sa mismong paaralan. Habang ang 
mga mag-aaral na kasapi ay nakasasagap rin ng mga impormasyon mula 
sa kanilang mga gurong tagapayo, mga guro sa ibang asignatura gamit ang 
kani-kanilang mga group chats, sa telebisyon, sa Facebook pages ng iba’t ibang 
tanggapan ng DepEd, ahensya ng pamahalaan at mga institusyon. Kung 
kinakailangan ay pinadadalhan namin ng mensahe ang mga Facebook pages 
at ilang indibidwal para sa mga panayam. Sa aming karanasan, ang Facebook 
Messenger ang madalas gamiting pamamaraan ng komunikasyon sa mga 
taong nakapanayam. Samantala, ang mga larawang kinakailangan naman 
para sa mga ilalathalang artikulo ay ipinapakisuyong kunan sa mga guro at 
kawani ng paaralan na nakadalo at nakasaksi ng mga kaganapan. May mga 
pagkakataon ding hinihiram mula sa mga Facebook pages ang mga kuhang 
larawan. Mahigpit kong bilin sa patnugutan na palagiang banggitin ang 
mga may-ari ng larawan at mga impormasyon. Gaya ng mga pagbabago sa 
pagganap ng mga propesyunal na mamamahayag ng kanilang tungkulin, 
nagbago rin ang pamamaraan ng mga mag-aaral na mamamahayag sa 
paglikom ng mga impormasyon. Totoong hindi biro ang makahanap ng dawe 

Figure 5.
Ang mga opisyal na poster ng adbokasiyang “Student Journalists aTHome” upang 

mailatag sa publiko ang hangarin ng publikasyon na maproteksyunan ang mga 
batang mamamahayag sa panganib ng COVID-19.
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ng impormasyon upang makakawil ng mga istorya at balitang lalaman sa 
kaisipan ng mga mambabasa ng aming paaralan at pamayanan.

Pagsulong ng Pamamahayag sa Gitna ng Pandemya
Ang digitalisasyon ng aming pahayagang pangkampus ay malaking tulong 

sa pagpapaabot ng mga impormasyong may kinalaman sa pagpapatupad ng 
distance learning gaya ng mga pabatid at paalala na gagabay sa mga mag-aaral 
sa kanilang pag-aaral at sa mga magulang sa kanilang pakikipagtulungan 
sa mga programa at alituntunin ng paaralan. Batid nating napakalaking 
pagbabago sa buhay at sistema ng mga guro, ng pangasiwaan ng paaralan, 
mga magulang, mga mag-aaral, at maging ng lokal na pamahalaan ang 
idinulot ng pandemya sa paghahatid ng edukasyon. Ang mga pangasiwaan 
ng mga paaralan at mga sangay ng aming kagawaran sa mga lungsod at 
lalawigan (dibisyon) ay lumikha ng mga diskarte at pamamaraan upang 
maipagpatuloy ang pag-aaral ng mahigit 20 milyong Pilipinong mag-aaral ng 
taong panuruan 2020-2021 na hindi isinasantabi ang kaligtasan ng mga guro, 
kawani, magulang at mga mag-aaral. Sa malaking pagbabago sa hakbang na 
tinahak ng mga paaralan, kabilang na ang aming Limay Senior High School, 
ang pangangailangan sa pagdaloy ng mga impormasyon gaya ng mga polisiya, 
anunsyo, alituntunin at aksyong ipapatupad ay higit na naging kritikal. 
Batid ito ng aming publikasyon kung kaya’t ninais naming makatulong sa 
paaralan bilang katuwang sa pagpapaabot ng mga impormasyon ukol sa 
pagpapatupad ng distance learning.

Ayon sa United Nations Children’s Emergency Fund ng Romania (2020), 
may ilang tips para sa mga paaralan upang mapalakas ang komunikasyon 
nito sa mga magulang ngayong pandemya. Bagama’t nakasentro ang 
artikulo sa pagpapadaloy mula paaralan patungo sa mga magulang ng mga 
mapagkakatiwalaang impormasyon ukol sa COVID-19 at mga kaakibat na 
isyu nito sa edukasyon ng kanilang mga anak, saklaw rin ng usapin ang 
pagbabahagi ng mga impormasyong kakailanganin nila sa pagsuporta sa 
pagkatuto at kaligtasan ng kanilang mga anak habang nakikisangkot sa 
mga gawaing pampaaralan. Kaya isa sa mga rekomendasyon na inilabas ng 
UNICEF ay ang  pagpapalakas ng komunikasyon ng paaralan sa pamamagitan 
ng paggamit ng iba’t ibang plataporma sa pagpapaabot ng impormasyon sa 
mga magulang. Nakabatay dapat ang gagamiting mga linya ng komunikasyon 
sa pangangailangan o estado ng pamilya. Sa naturang payo mula sa UNICEF, 
nagsilbing katuwang ng pangasiwaan ng paaralan ang aming publikasyon sa 
pag-aanunsyo ng iskedyul ng distribusyon ng mga modyul, mobile tablets na 
proyekto ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan, report card (Pador, 2021), 
maging ang araw at oras ng pagbabalik ng mga sagutang papel at ginamit 
na mga modyul. Naging kabahagi rin ang publikasyon ng aming kampus sa 
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pagpapaalala ng mga panuntunang pangkaligtasan upang maiwasan ang 
hawaan ng COVID-19 at pagpapaalám ng mga dapat dalhin sa paaralan kung 
may ipinapadalá. Katuwang din ang pahayagan namin sa pagpapakalat ng 
balita ukol sa mga repormang ipinatupad ng paaralan gaya ng pagdadagdag 
ng ibang learning modality, pagpapalit ng iskedyul sa distribusyon o saulian ng 
mga modyul dahil sa pagpataw ng pamahalaang nasyunal ng nagbabagong 
community quarantine classification tuwing katapusan ng bawat buwan, at 
pagtakda ng panibagong pasukan at dadadaanan ng mga magulang sa 

Figure 6. 
Ilan lamang sa mga publication materials na inilathala ng The Harbinger upang 

makatulong sa pangasiwaan ng paaralan sa pagpapaabot ng mga program anito sa 
mga mag-aaral at mga magulang.

pagpunta sa istasyong pagkukunan o pagsasaulian ng modyul, report card, 
mobile tablet, at iba pa (Hontiveros, 2021). 

Alam din ng aming publikasyong The Harbinger na makatutulong ito sa 
munti nitong pamamaraan sa paglaban sa COVID-19. Ang pagtulong na ito 
ay nakaugat din sa payo ng UNICEF sa pagpapalakas ng komunikasyon ng 
paaralan sa mga magulang ng mga mag-aaral ukol sa nasabing nakahahawang 
sakit. Naglathala ang publikasyon ng mga hakbang at programa ng lokal na 
pamahalaan laban sa COVID-19 gaya ng impormasyon sa bakuna at mga 
alituntunin sa isang community quarantine classification upang matulungan ito 
sa pagpapaabot ng mga mahahalagang impormasyon sa mas nakararaming 
mga tao. Hindi rin kami nagpatinag na pansinin ang paglabag ng ilang 
indibidwal sa mga alituntuning pangkaligtasan kontra COVID-19 nang 
kinunan ng larawan noong Disyembre 2020 ng isa naming miyembro ang 
pagpayag ng konduktor at drayber ng isang pampasaherong air-conditioned 
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bus na mapuno ang mga upuan ng mga mananakay, dahilan upang mawala 
na ang social distancing. Nito lamang ay tumulong ang aming publikasyon sa 
pagpapakalat ng impormasyon upang mahikayat ang mga magulang ng mga 
bata mula edad 2 hanggang 17  na magpabakuna ng anti-flu  vaccine na programa 
ng Pamahalaang Bayan ng Limay (Pador, 2021). Ito ay sa pamamagitan ng 
isang balita ukol sa naturang programa at isang quote card ng punong doktor 
ng Rural Health Unit (RHU) tampok ang kanyang paliwanag hinggil sa 
proteksyong dulot ng bakuna laban sa trangkaso at paghina ng immune system. 
Ang proteksyong ito para sa kanilang immune system ay seguridad din ng mga 
kabataan laban sa COVID-19, lalo na at hindi pa nababakunahan ang mga 
bata at mga menor de edad kontra sa sakit na dulot ng virus. 

Ang aming pamamahayag ay hindi lamang nakatuon sa loob ng aming 
kampus, bagkus ay tumatagos ang aming panulat maging sa mga usapin sa 
aming komunidad at pambansang isyu. Kung ihahambing sa pamamalakaya, 
ang dawe ay hindi lamang sa isang bahagi ng dagat kundi mayroon din sa 
maraming dako ng laot. Itinatampok din ng patnugutan sa mga nilalathalang 
artikulo nito ang mga istoryang malapit sa mga mag-aaral: ang larangan ng 
edukasyon. Dahil isang pampublikong paaralan ang Limay Senior High 
School, ito ay natutulungan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng 
mga proyekto nito gaya ng pagpapaunlad sa imprastraktura (Pador, 2021), 
paghahandog ng mga On-the-Go USB drives sa mga mag-aaral na kakailanganin 
sa pag-access ng mga modyul sa kanilang gamit na gadget, pagsuplay ng mga 
karagdagang papel at printer na mahalaga sa pag-iimprenta ng mga modyul, 
pamamahagi ng mga Smart Televisions na maaaring gamitin sa oras na maibalik 
ang face to face na klase , at marami pang iba. Ito ay aming ibinabalita upang 
mapanatag ang mga magulang na patuloy na ginagawa ng paaralan ang 
pakikipag-ugnayan sa pamahalaan upang maitawid ang pagkatuto ng 
kanilang anak sa gitna ng paghambalos ng pandemya.

Sa mga isyung pambansa naman, hindi atrasado ang pagbubuo ng 
opinyon ang mga kabahagi ng aming publikasyon. Sa usapin noong 2020 sa 
pagbubukas ng klase na noon ay punong-puno ng agam-agam sa parte ng 
mga mag-aaral, mga magulang, at maging mga kawani ng DepEd, minarapat 
naming ilabas ang aming editoryal na may titulong “Tiyakin ang Kaligtasan” 
(The Harbinger Editorial Board, 2020). Hindi rin kami nagpahuli  sa 
pagtindig sa isang mainit na isyu bago ang kapaskuhan ng 2020 tampok ang 
pulis na si Jonel Nuezca na pumatay sa mag-ina sa Tarlac dahil sa pag-uudyok 
ng anak nitong isang batang babae. Inilahad ng patnugutan sa editoryal ang 
pagsusulong ng pagpapalakas ng Good Manners and Right Conduct na asignatura, 
sa pakikipagtulungan ng pamilya ng bawat mag-aaral (The Harbinger 
Editorial Board, 2020). Kinuha rin ng aming publikasyon ang pulso ng mga 
mag-aaral tungkol sa plano noon na pagpapalawig na taóng panuruan 2020-
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2021 dahil sa mga aberyang dulot ng pandemya sa akademikong kalendaryo ng 
DepEd. Hindi rin atrasado ang panulat ng aming mga batang mamamahayag 
nang talakayin namin sa isang artikulong pang-agham ang epekto at mga 
isyu sa ipinapagawang malawakang reklamasyon sa komunidad nito na 
proyekto ng Pamahalaang Bayan ng Limay  sa Bataan (Fernando, 2021). Sa 
artikulong ito ay nakipag-ugnayan ang patnugutan sa pamahalaang bayan 
at sa tanggapan ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Naging 
usap-usapan ito sa isang online forum ng mga mamamayan ng bayan  dahil 
di umano sa iba’t ibang isyung bumabalot dito gaya ng kawalan ng tamang 
timing dahil nasa panahon ng pandemya ang paglulunsad ng konstruksyon 
nito, ang gagamiting panambak na di umano ay nakasasama sa kalikasan, ang  

Figure 7. 
Ilan lamang sa mga nailathala ng patnugutan ng The Harbinger ukol sa mga isyu 

ng komunidad na siyang nagtatakda ng pakikibahagi ng mga kabataan sa mga 
usaping pupuno sa kanilang kamalayan at may epekto sa kanilang buhay.

kawalan ng barahan ng mga bangka ng mga mangingisda, at ang pagtaliwas 
sa kasalukuyang paglilinis at pagsasaayos ng Loók ng Maynila.

Bahagi rin ng sistema ng aming operasyon ngayong pandemya na 
“Student Journalist aTHome” ay ang pagbaling sa pagkamalikhain ng 
aming mga batang mamamahayag. Dahil nasa bahay lamang ang aming mga 
mamamahayag sa pagganap ng kanilang tungkulin sa publikasyon, minarapat 
naming gamitin ang kanilang talento sa pagkatha na nagbabahagi ng mga 
kaisipang pangkabataan, ng mga usaping panlipunan at pang-edukasyon. 
Una rito ay ang paglalathala namin ng mga akdang pampanitikan ukol 
sa child labor (Orcena, 2020), sa pagdiriwang ng Araw ng mga Puso, Araw 
ng International Social Justice (ika-20 ng Pebrero), Araw ng Kalayaan, at ng 
Pambansang Buwan ng Sining tuwing Pebrero (Velonta, 2021). Ang ikalawa 
ay ang paglalathala ng publikasyon ng mga dibuho. Halimbawa sa mga 
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iginuhit ng aming mga dibuhista ay mga komiks na pinamagatang “Module 
Legends” na itinatampok ang buhay ng mga mag-aaral sa paggamit ng modyul 
(Salandanan, 2020) at tungkol sa pagbubukas ng klase (Mendoza, 2021). 
Gayundin ay nakisangkot ang malikhaing kamay ng aming dibuhista sa 
usaping panlipunan sa pamamagitan ng isang digital artwork na nagpapahayag 
ng pagsuporta sa  medical frontliners (Mendoza, 2021). 

Bilang isang organisasyon ng midya sa isang paaralan na sinisimulang 
bagtasin ang digitalisasyon, hindi lingid sa aming kamalayan ang aming 
responsibilidad na labanan ang disinformation. Ayon kay Briones (2020), 
ang digital world  ay nagluwal ng iba’t ibang “value of sharing.” Kaya nga raw 
matatawag ang panahon ngayon na “Age of Sharing” dahil sa laganap ang 
pagbabahagi ng maraming mga bagay at impormasyon online. Subalit ito 
ay nagbunsod din ng pagbabahagian ng mga “fake news.” Ito ay tinawag 
ni Domingo (2020) na isang kalamidad, o kalamidad sa impormasyon, na 
dapat harapin ng mga peryodista. Kaya bilang tugon ng aming publikasyon, 
minarapat naming  labanan ang ilang “fake news” na kumalat sa internet. 
Ipinasinungalingan namin ang pagsasara raw ng ospital ng aming lalawigan 
dahil sa dinapuan raw ang maraming empleyado nito ng COVID-19, ang 
pagdating daw ng isang super typhoon na nagngangalang “Maria”  nitong 
Hulyo lamang na agad namang pinabulaanan ng PAGASA (ang ahensya ng 
pamahalaang abala sa pagbabantay ng lagay ng panahon sa ating bansa), at 

Figure 8.
Isa sa mga adbokasiya ng The Harbinger ang isiwalat ang katotohanan, itama ang  disinformation 

na mas kilala bilang fake news at pigilan ang pagkalat nito sa maraming tao.
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ang pagkalat ng UK variant ng COVID-19 sa bansa na kinontra naman kaagad 
ng Kagawaran ng Kalusugan. Nito lamang ay pinawi namin ang pag-ugong 
ng maling impormasyon mula sa ilang mag-aaral tungkol sa pagbabalik ng 

Figure 9.
Hango sa adbokasiyang YouTHvote, nakipagtulungan ang The Harbinger sa Brigada Eskwela 2021 
ng paaralan at sa Commission on Elections-Limay upang maidaos ang Voters’ Education Webinar 
on Continuing Registration. Sa kanan na larawan naman ay ang adbokasiyang #YouTHinspire na 
naglalayong makahikayat ng mga kabataang magpursige at magtagumpay batay sa mga kuwento 

ng pagpupunyagi ng mga mga mag-aaral at personalidad sa paaralan at sa komunidad.   

face-to-face na klase sa aming paaralan. Ang kampanya ng aming publikasyon 
laban sa “fake news” ay tinawag naming “YouTHforTruTH.”

Sinamantala din ng patnugutan ang kakayahan ng aming Facebook page 
at website na makaabot ng mas maraming mambabasa sa aming paaralan at 
komunidad sa pamamagitan ng paglulunsad ng ilang adbokasiya. Una na rito 
ay ang “#YouTHinspire” na nagtatampok ng mga artikulong magkakaloob 
ng inspirasyon sa mga bata na magpursige sa buhay at magtagumpay. 
Ilan sa mga nailathalang artikulo ng naturang adbokasiya ay ang artikulo 
ukol sa mga mag-aaral ng aming paaralan na nanalo sa isang pambansang 
kumpetisyon sa agham (Salandanan at Velonta, 2021), balita ng pagkapanalo 
ng mga mag-aaral sa isang pambansang quiz bee (Salandanan, 2021), istorya 
ng pagwawagi ng dalawang miyembro ng aming publikasyon sa isang 
pambansang patimpalak ng mga estudyanteng mamamahayag (Fernando, 
2021),  at ang kuwento ng buhay at pagsusumikap ng mga atletang mag-aaral 
ng aming eskwelahan na makapag-ensayo  pa rin sa gitna ng pandemya bilang 
paghahanda kung sakaling magbalik muli ang mga palaro (Pador, 2021). 
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Pangalawa ay ang adbokasiyang #YouTHvote na nanghihikayat sa mga mag-
aaral ng paaralan na magparehistro para sa halalan dahil ilan sa kanila ay 
nasa edad 18 at pataas na. Nakipagtulungan din ang aming organisasyon at 
paaralan sa tanggapan ng Commission on Election ng aming lokalidad upang 
magdaos ng isang webinar ukol sa Voters’ Education on Continuing Registration. 
Sa mga susunod na buwan ay nakatakda rin ang ikalawang bahagi ng webinar 
na sesentro naman sa usapin ng matalinong pagpili ng ihahalal na kandidato. 
Pangatlo ay ang adbokasiyang #YouTHempower na nagpapaabot ng mga 
impormasyon ukol sa mga usaping sangkot ang mga kabataan gaya ng teenage 
pregnancy. Hindi rin namin nakaligtaang itampok sa aming mga nilalathala ang 
kuwento ng tagumpay at pagsisikap ng mga atletang Pilipino sa katatapos 

Figure 10. 
Sa patuloy na pag-usad ng The Harbinger sa digitalisasyon nito, sinuong naman 

nito ang ilang varayti ng digital contents gaya ng ng online newscast. “Harbalita” 
ang pangalan ng online newscast sa Filipino habang “Online Newscast” naman sa 

Ingles.  

lang na Tokyo Olympics sa pamamagitan ng blow-by-blow coverage ng aming 
patnugot sa sulating isports.

Sa patuloy na pagsagwan ng aming publikasyon tungo sa digitalisasyon 
upang manatili kaming nakalutang sa pamamahayag sa kabila ng 
dambuhalang along dulot ng COVID-19 at sa mga pagbabago ng teknolohiya 
sa hinaharap, inilunsad namin noong nakaraang taon ang online news broadcast. 
Sa ngayon ay nakakatatlong produksyon pa lamang kami dahil sa maraming 
oras na kinakailangan sa pagbubuo nito. Aminado rin ako na kulang pa ang 
aking pagsasanay sa produksyon nito. Nawa ay magkaroon din ng pagsasanay 
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ang DepEd sa mga gurong tagapayo ng publikasyon upang mapalawak ang 
kaalaman sa produksyon ng mga online newscast.

Patuloy na Pamamalakaya at Pamamahayag
Ang digitalisasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtawid mula 

sa tradisyunal na nakaimprentang mga balita at impormasyon sa dyaryo 
patungo sa paglalathala ng mga ito sa online na plataporma, o dili kaya ay 
transpormasyon ng mga artikulong nasa anyong hard copy patungong soft 
copy. Bukod sa mga ito, ang digitalisasyon ay hindi lang pag-usad mula 
sa teknolohiyang  analog patungong digital. Ang naturang konsepto ay 
tinatawag na digitization na bahagi lamang ng mas malawak na proseso ng 
“digitalisasyon.” Saklaw ng digitalisasyon ang transpormasyon sa proseso ng 
pagganap ng mga tungkulin o gawain ng isang organisasyon o institusyon 
gamit ang digital technologies gaya ng kompyuter at smartphones (Bloomberg, 
2018). Ang pahayagang pangkampus ng Limay Senior High School ay buong 
tapang na namamalakaya ngayon sa buong proseso ng digitalisasyon mula 
sa pagtawid sa pisikal na dyaryo patungo sa paglalathala ng mga artikulo, 
larawan, at mga dibuho sa dalawang online na plataporma, hanggang sa 
pagkalap ng mga impormasyon at paglikha gamit ang mga produkto ng 
teknolohiya gaya ng kompyuter, mobile phones, at paggamit ng mga apps gaya 
ng Messenger at Google Meetings (para sa komunikasyon) at online publishing 
tool na Canva (para sa paglikha o pag-edit ng mga grapiko, larawan, bidyo, 
at dibuho). Hindi biro ang pamamalakayang ito dahil sa ilang limitasyon sa 
mismong organisasyon, at sa institusyon at lipunang kinabibilangan nito. 
Marami pang dagat na lalayagin ang aming pahayagang pangkampus upang 
yumabong ang aming kakayahan sa pagsabay sa digitalisasyon. 

Ang usapin ng digitalisasyon sa mga pahayagan sa pampublikong 
paaralan sa mga antas sekundarya at elementarya ay hindi  bago. Sa nakalipas 
na dekada, ito ay itinampok sa pagdaraos ng National Schools Press Conference 
(NSPC) noong 2012 (Cebu Daily News, 2012). Makalipas ang maraming 
taon, batid kong hindi pa rin agresibo sa pagsulong ng digitalisasyon ng 
pahayagang pangkampus ang mga paaralan sa mga karatig pook ng aming 
eskwelahan dahil sa maraming kadahilanang nabanggit na sa isang naunang 
talata ng sanaysay na ito. Kung nais ng DepEd na malinang ang 21st Century skills 
ng mga Pilipinong mag-aaral, nawa ay maramdaman ang transpormasyon 
gaya ng digitalisayon ng mga publikasyon sa lebel ng mga peryodista sa mga 
kampus. Huli man ang maraming paaralang pampubliko sa pagsusulong 
nito, nawa ang ipinunlang oras at lakas ng mga nagdaan at kasalukuyang 



86 ∙ Gliban

The PCS Review 2021

patnugutan ng aming publikasyon sa Limay Senior High School ay maghatid 
ng kaalaman sa iba pang pahayagan sa mga pampubliko at pampribadong 
eskwelahan.

Patuloy kaming mamamalakaya sa pagganap ng aming tungkulin bilang 
mga mamamahayag sa laylayan ng ating lipunan. Patuloy kaming susulong 
kahit pa tigib ng mga mapanghamong alon ang dagat ng mapagkukunan ng 
mga yamang pupuno sa kaisipan at kamalayan ng aming mga mambabasa sa 
paaralan at sa aming komunidad. 
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