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Oryentasyon 
at Layunin

Ang Pambansa Demokratikong Paaralan (PADEPA) ay ang pampu-
litikang paaralang itinatayo sa hanay ng mga pambansa-demokratikong 
organisasyon masa. Ito ay may kwerpo ng mga instruktor na tuluy-
tuloy na nagpapatupad ng edukasyon para sa masang kasapian ng mga 
organisasyong masa at gayundin sa hanay ng mamamayan. Nangan-
gasiwa sa pagpapalaganap ng mga pambansa demokratikong babasahin, 
nagtataguyod at nagpapalaganap ng rebolusyonaryong kultura.

Ang ANAKBAYAN bilang pangunahing pambansa demokratikong 
organisasyong masa ng kabataan ay may sentral na tugkulin na iangat 
ang antas ng kamulatan ng kabataan at mamamayan. 

Mahalaga ang gawaing edukasyon sa pagtitiyak ng kaisahan ng 
kasapian sa pambansa demokratikong linya at programa. Tutungan din 
ito sa pag-aarmas sa kasapian ng kaalaman at kakayahan sa maagap at 
matalas na pagsusuri sa iba’t ibang usapin. Bahagi rin nito ang pagtataas 
ng kanilang kaalaman at kamulatan sa pambansang demokratikong 
organisasyon at kilusan. Pundasyon din ito para sa tuluy-tuloy na 
pagpapanibagong-hubog ng mga kasapi upang  isabuhay ang isang 
rebolusyonaryo at makamasang kultura.

Layunin ng PADEPA na matiyak na sustenido, masigla at mala-
ganap ang pag-aaral sa iba’t ibang aspeto ng Pambansa Demokratikong 
Rebolusyon sa buhay na paraan. Gayundin ang papapasigla, pagtata-
guyod at pagpapalaganap ng rebolusyonaryong kultura.
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Makinarya ng PADEPA
Ang Balangay, bilang batayang yunit ng ating organisasyon, at 

sentruhan ng ating kasapian ay kailangang maarmasan ng kaalaman 
upang magmulat, mag-organisa at magpakilos. Bahagi ng gawain nito 
na magbuo ng programa sa pambansa demokratikong pag-aaral ng 
pormasyon. 

Ang balangay/COC ay maghahalal/magtatakda ng isang OPIsyAL 
sA PADEPA na pangunahing nagtitiyak sa pangaraw-araw na larga ng 
komprehensibong gawaing PADEPA. Katuwang niya ang iba pang 
Komiteng Tagapagpaganap, at iba pang makinarya sa loob ng balangay 
tulad ng Komite sa PADEPA at ng Pulang Brigada.

MGA TunGkuLIn nG OPIsyAL sA PADEPA
1. Pangunahan ang pagbubuo at pagpapartikularisa sa plano sa edukasyon.
2. Magsilbing prinsipal/punong-guro ng PADEPA sa balangay. Tinitiyak na 

sistematiko, sustinido at malaganap ang pagpapatapos ng mga kurso sa 
mga kasapi, at sa masa.

3. Pangunahan at tumulong sa pagbubuo ng iba pang makinarya para sa 
padepa. (tulad ng komite sa PADEPA, Pulang Brigada at iba pa.)

4. Pangunahan ang pagsasanay sa mga bagong instruktor.
5. Mangalaga ng mga datos sa PADEPA at mangasiwa sa pangangalaga ng 

mga dokumento’t babasahin para sa balangay. 

Ang kOMITE nG PADEPA ang magsisilbing daluyan ng demokra-
tikong partisipasyon ng kasapian upang magampanan ang gawain sa 
PADEPA. Tinitiyak din nito ang sama-sama at kolektibong paggana ng 
pagpapatupad ng programa sa edukasyon.

MGA TunGkuLIn nG kOMITE nG PADEPA
1. Pangunahing nagpapatakbo ng PADEPA sa balangay.
2. Tinitiyak ang pagdaraos ng mga pag-aaral na binalangkas sa plano ng 

blangay.
3. Nagpapartikularisa sa mga plano at tinitiyak ang pagpapatupad nito.
4. Nagtitiyak ng mga instruktor para sa mga pag-aaral. Maari ding pagmu-

lan ng mga bahagi ng Pulang Brigada sa panahong hinahasa ang mga 
kasapi ng komiteng ito upang magturo.

5. Naghahanda sa mga teknikal na aspeto ng pag-aaral (dokumento, 
teaching-aids, venue, atbp.)
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Ang PuLAnG brIGADA ang lupon ng mga instruktor at guro na 
kasapi ng Komite sa PADEPA na siyang mangunguna sa mabilis na 
pagpapatapos ng mga kasapi ng mga pag-aaral kasabay ng pagtitiyak 
na kaagad na makapagsanay ng mga bagong instruktor at guro para sa 
iba’t ibang pag-aaral.

Pinapasinayahan naman ng  Opisyal sa PADEPA at na KOMITE 
sa PADEPA ng mas mataas na yunit/organo (school/area-wide, dis-
trict, provincial o regional) ang pagpapatawag ng kuMPErEnsyA sA 
PADEPA.

Dinadaluhan ng mga opisyal at/o mga miyembro ng komite sa 
PADEPA ang Kumperensya sa PADEPA upang:

1. Subaybayan ang nailulunsad na mga pag-aaral at paggana ng PADEPA sa 
iba’t-ibang balangay.

2. Dito ang daluyan ng mga plano, ulat at panimulang pagtatasa sa ka-
buuang larga ng PADEPA.

3. Buuin ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng iba’t-ibang balangay.
4. Makita ang kalagayan ng gawaing eduk sa kabuuan (areawide)
5. Maari rin ditong padaluyin ang mga plano sa pakikipamuhay sa batayang 

sektor ng lipunan (BMI).
6. Mula rito makakahalaw ng mga matingkad at magkakatulad na punto 

(negatibo man o positibo) sa mga karanasan ng iba’t-ibang balangay. 
Mula rito nabubuo natin ang kaisahan at resolusyon na makakatulong sa 
pagpapaulad.
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kurikulum at Mga kurso
Sa pamamagitan ng PADEPA, nagkakaroon ng sistematikong 

programa ng pag-aaral. Tinitiyak nito ang hakbang-hakbang na pag-
angat sa pampulitikang kamulatan at kaalaman ng kasapian, at ng masa. 
Ang ANAKBAYAN ay mayroong binuong kurikulum sa PADEPA na 
nahahati sa iba’t ibang paksa.

1. PADEPA Isyu (MGA TAMPOk nA Isyu 
nG kAbATAAn AT MAMAMAyAn)

Ito ay naglalaman ng mga kurso na naglilinaw sa mga tampok at 
napapanahong isyung kinakaharap ng kabataan at ng mamamayan. 
Ang mga ito ay gumuguhit ng matalas na pagsusuri sa mga suliranin 
ng bayan. Nilalatag ng mga ito ng mga panaagan at alternatibo ng 
Pambansa Demokratikong kilusan sa mga di-makatwirang programa at 
polisiya ng estado. Inaarmasan nito ang mga aktbista ng PD na linyang 
pagsusuri sa pagharap sa mga naturang usapin.

Lokal na Situationer sa mga Paaralan at Komunidad
Pambansang Sitwasyon
Ang Pangkabuuang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
Hinggilsa Tunay na Reporma sa Lupa, ang GARB at ang CARPER
Hinggil sa Malawakang Demolisyon at iba pang kaugnay na lokal na Praymer
Hinggil sa Pagtaas ng Presyo ng Pamasahe at Iba pang Bilihin
Hinggil sa Pagtaas ng Presyo ng Langis
Praymer sa Visiting Forces Agreement, US COIN Guide at Oplan Bayanihan
Hinggil sa Pasismo ng Estado at Paglabag sa Karapatang Pantao
Hinggil sa Usaping Pangkapayaapaan
Praymer sa Sahod at Kalagayan ng Mga Manggagawa (P125 primer ng KMU)
Praymer sa  Pang-ekonomya  at Pampulitikang SItwasyon (PEPSI)
Batayang Kurso sa Maralitang Lunsod
Mga Nilalaman ng Tinig ng Kabataang Makabayan (Opisyal na Pahayagan ng 

ANAKBAYAN)  
Iba pang mga Issue Primers
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2. PADEPA LrP (LIPunAn AT 
rEbOLusyOnG PILIPInO)

Nilalaman nito ang mga kurso hinggil sa pundamental at batayang 
pag-unawa at pagsusuri sa lipunan at pakikibakang masa. Ito ay naglal-
atag ng katangian, kasaysayan at suliranin ng malakolonyak at malapyu-
dal na lipunang Pilipino. Inuugat din nito ang tatlong primaryang 
problema ng lipunang Pilipino—Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo, 
at Pyudalismo—at naglalatag ng batayan ukol sa kung bakit pamban-
sang demokratikong rebolusyon ang natatanging solusyon.

Lipunan at Rebolusyong Pilipino (LRP) 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino  (MKLRP)
Hinggil sa Moda ng Produksyon  (MOP)
Hinggil sa Imperyalismo
Hinggil sa Malapyudalismo
SND: Si Rizal, Ang Kritiko ng Lipunan
SND: The Labor Movement  
SND: Rizal the Social Critic   
SND: On Imperialism    
SND: Mercenary Tradition of the AFP    
SND: National Democracy and Socialism    
KRP: Pangkasaysayang Ugat ng Krisis
KRP : Malapyudal na Ekonomiya  
KRP: Krisis ng Neokolonyal na Estado    
Estratikong Katangian ng ating Digmang Bayan 
2 Yugtong Rebolusyon

3. PADEPA PrOGrAMA (PrOGrAMA AT 
PATAkArAn nG PAMbAnsAnG DEMOkrAsyA)

Bahagi nito ang mga kurso ng pag-aaral ukol sa mga mga mayor 
na programa ng Pambansa-Demokratikong Kilusa. Nilalatag din nito 
ang mga partikular na katangian ng mga sektor sa lipunan, mga interes 
nito at kung paano naka-ugnay ang kanilang pakikibaka sa Pambansang 
Demokrasya.

Araling Aktibista
Hinggil sa Tunay na Reporma sa Lupa
Hinggil sa 12pt programa ng PD
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Our Urgent Task
Taks & Prospects of the Filipino Youth
On Rev Violence
On Rev Justice
SND: Sumusulong ang Kabataan
SND: Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
SND: Kapangyarihangt Estudyante?
SND: Pam-Dem Kilusan at ang Pampulitikang Aktibista
SND: Reporma sa Lupa at Pambansang Demokrasya
Manindigan Laban sa Modernong Rebisyunimo
Espesyal na Kursong Masa Hinggil sa mga Manggagawa
Espesyal na Kursong Masa Hinggil sa mga Magsasaka
Espesyal na Kursong Masa Hinggil sa mga Kabataan
Espesyal na Kursong Masa Hinggil sa mga Kababaihan
Espesyal na Kursong Masa 3-in-1

4. PADEPA kLAsIks (MArxIsMO-
LEnInIsMO-MAOIsMO) 

Mga klasiko at makasaysayang sulatin ng mga dakilang rebolusyo-
naryong guro—Kar; Marx, Vladimir Lenin, at Mao Zedong—ang 
bumubuo rito na siyang kapupulutan ng mga teoretikal na gabay sa pag-
papatalas ng Pambansa Demokratikong pagsusuri at sa pagpapahusay sa 
komprehensibong gawain bilang isang aktibista.

5 Gintong Silahis (MZ)
Saan Nagmumula ang mga Wastong Ideya? (MZ)
Hinggil sa Kontradiksyon (MZ)
Hinggil sa Praktika (MZ)
Estado at Rebolusyon (VL)
On the Housing Question (VL)
Estilo ng Pamumuno (MZ)
Estilo ng Paggawa (MZ)
Sistemang komite (MZ)
Istorikong Materyalismo (KM)
Ekonomyang Pampulitika (KM)
Sahod, Presyo at Tubo (KM)
Iba pang sulatin ng mga nabanggit na rebolusyonaryo 
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5. PADEPA AnTI-kOnTrAs (HInGGIL sA 
MGA kOnTrA-rEbOLusyOAryOnG IDEyA/
kAIsIPIn AT MGA kArAnAsAn)

Mga artikulo ulok sa sari-saring kontra-rebolusyonaryo, repormista 
at rebisyunistang linya’t ideya.ang tiantalakay rito upang mapahigpit 
ang paninindigan sa Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may 
sosyalistang perspektiba, 

Itakwil ang mga kotra-Rebong Taksil
Hinggil sa Repormismo

6. PADEPA-kuLTurA  (ukOL sA PAGPA-
PALAGAnAP nG MAkAbAyAn, sIyEn-
TIPIkO AT MAkAMAsAnG kuLTurA)

Ito ay nilalaman ng mga sulating naglilinaw sa pangangailangan 
sa pagpapalaganap ng bagong kulturang anti-kolonyal, anti-pyudal, 
siyentipiko at maka-masa.

   Revolutionary Aesthetics
Talks at the Yenan Forum
SND: Pangangailangan para sa Rebong PangKultura 
KRP: Krisis sa Kultura
KRP: Para sa Makabayan, Siyentipiko at Maka-masang Kultura
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Hinggil sa Pagpaplano 
at Pagtataguyod ng 
PADEPA sa balangay

Ang wastong pagpaplano ang nagbibigay ng tiyak na direksyon 
sa gawaing PADEPA, at nag-uugnay nitosa iba pang gawain natin sa 
balangay.

Kaya naman, kinakailangan na masinsin, kumprehensibo at may 
pangmatagalang tanaw ang mga plano :

1. Tumutugon sa kabuuang plano’t direksyon ng organisasyon at  sa mga 
partikular na pangangailangan ng balangay.

2. May tiyak na layunin, maayos na phasing na lumulundo sa isang panahon 
at  may tiyak na makinarya.

3. May naitatakdang diin na kurso at pag-aaral na tutugon sa pangan-
gailangan ng kasapian, at ng kasalukuyang usaping kinakaharap (sa 
kampanya, panahov ng consol, atbp.)

sA PAGPAPAGAnA nG PADEPA sA AnTAs COC:
Mahalaga sa bawat kasapi na magagap ang oryentasyon at batayang 

paninindigan/pinaglalaban ng ANAKBAYAN  bilang Pambansa Demo-
kratikong Pangmasang Organisasyon. 

Bahagi nito ay nagbubuo ng sub-komite sa Edukasyon o PADEPA at 
nagtatalaga ng team leaders (TL).

Kung patatanganin natin sa gawaing PADEPA ang mga bagong 
kasapi, lalo na ang mga kabilang sa komite ng PADEPA,  kagyat na 
maunawaan ang tungkulin ng bawat isa sa pag-eeduka sa masa, at ang 
gawaing-edukasyon sa ating hanay.

sA PAGPAPATAwAG nG PAnGkA-
LAHATAnG AsEMbLIyA:

Kinakailangang masinsing pagplanuhan ang gawain sa PADEPA. 
Tiyaking makakatugon ang plano ng PADEPA sa kampanya (prop-ed), 
organisasyon (recruitment/konsolidasyon) at iba pang pangangailangan 
ng kasapian.
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sA ArAw-ArAw nA PAGLArGA
Nangunguna ang mga lider ng valanga sa masiglang pag-aaral at 

pageeduka sa masa. Dapat kakikitaan ng sigasig, inisyatiba sa pagkuha 
at pagbibigay ng pag-aaral ang mga naturang namumuno sa valanga. 
Maglunsad ng tuloy-tuloy na palina at pagsasanay sa paparaming bilang 
ng instruktor hanggang makabuo ng instructors’  pool na tatawaging 
Pulang Brigada.

Sikapin ang demokratikong pamumuno at partisipasyon ng bawat 
kasapi sa gawaing PADEPA. Tiyakin ding  sapat ang bilang at nasa ma-
ayos na kondisyon ang mga dokumento, teaching aid at iba pang gamit.

sA PAGTATAsA nG bALAnGAy sA LArGA nG PADEPA
Dapat sipat ng Opisyal ng PADEPA kung ilan ang napapatapos na 

pag-aaral, lalo na ng mga batayang kurso, at ilan pa ang kailangangang 
patapusin.  Kailangan ang masinsing rekord ng mga plano, iskedyul, 
pagtatasa at maging ng profile sa pag-aaral ng bawat kasapi ng organi-
sasyon.

Agad ding tukuyin ang mga positibo at negatibong usapin at punto 
na kinakaharap sa gawaing edukasyon at paghalawan ng aral.

MGA POrMA’T PAMAMArAAn nG 
PAGLuLunsAD nG PAG-AArAL

1. Forum at symposiums sa mga paaralan at talakayang masa sa komuni-
dad.

2. AKLAS (Alternatibong Klase) at Teach-ins.
3. Study Circle Habits
4. Informal Discussion
5. Room-to-room, Dormitory at Org Hopping, House-to-House
6. Film Showings, Pangkulturang Pagtatanghal at Exhibits
7. House-In ED’s
8. Youth Camps at E.D. Festivals
9. Pamimigay ng mga polyeto/primers.
10. Paglalabas ng pahayagan o journal ng lokal na balangay.
11. Brigada Makabayan, BMX at Paaralansangan na mga programa ng inte-

grasyong masa at pag-aaral sa iba’t ibang pagawaan at komunidad. 
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Gabay sa kurso ng 
Pagsasanay

Mula sa “Gabay Sa Pagsasanay ng Instruktor”  ng ANAKBAYAN. 

AnG GAwAInG EDukAsyOn AT InsTruksyOn

A. Ang Gawaing Edukasyon
Ito ay isang pormal, konsentrado at sistematikong pamamaraan ng 

pag-aaral

1.LAYUNIN
Depende sa nilalaman o layunin ng kurso. Ang gawaing edukasyon 

ay maaaring magbigay ng layuning itaas ang antas ng pampulitikang 
kamulatan ng kasapian ng Anakbayan.  Pinapalalim nito ang pag-unawa 
at paggagap sa prinsipyo ng pambansa demokrasya bilang pampuliti-
kang linya ng organisasyon.

 
2. KAHALAGAHAN
Tinitiyak nito ang paglalapat ng pambansa demokratikong pagsu-

suri ng ating kasapian at ng masa sa kasaysayan at paggalaw ng lipu-
nang Pilipino, at ng mga lipunan ng mundo. 

Inilalagay sa wastong pundasyong teoretikal ang paglahok ng masa 
sa pagbabago ng lipunan. Pinauunlad nito ang kakayanan ng masa na 
magmasid, magsuri, magpasya at kumilos at mag-organisa.

Binibigyan nito ng direksyon ang pagkakaisa at pagkilos ng mama-
mayan para baguhin at paunlarin ang lipunan.

3. PAGKAKAIBA NG PROPAGANDA, AHITASYON AT PORMAL NA PAG-AARAL
a.) Ang ahitasyon at propaganda ay may salik na pagpapahayag na 

pangyanig. Ito ay karaniwang tumutukoy sa isang simulain at pagkilos 
na politika na kumikiling sa direksyong ipinahahayag ng propagandista 
at ahitador. Ito ay isinasalin sa isang maiglap, malaman at mapwersang 
lenggwahe at islogan. 

> Ano ang dapat gawin at bakit;  Kailan, saan; Ano ang saligang 
porma ng aksyon?

b.) Ang pormal na pag-aaral ay naglilinaw ng isang kalagayan at 
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nagpapahayag ng pag-unawa sa kalagayang ito. Sa pamamagitan ng 
mapanuri at dalawahang daloy na pamamaraan, ang mga kalagayan ng 
masa ay isinasalin sa antas ng teorya o kaalaman upang maitaguyod ang 
isang pagkilos na magbubunga ng mas mataas na antas ng kamalayan.

4. PAGKAKAUGNAY
Kung mayroong pormal na pag-aaral, mas mauunawan ng masa ang 

nilalaman ng ahitasyon at propaganda.
Bagamat ang ahitasyon at propaganda ay karaniwang ginagamit ng 

magkasama mayroon parin silang pagkakaiba. Ang ahitasyon ay gina-
gamit sa malakihang pagtitipon ng mga tao o grupo samantalang ang 
propaganda ay pang-maliit na grupo at ekstensibo.

b. Ang Gawaing Instruksyon
Mahalagang makinarya ang instruktor sa paglulunsad ng gawaing 

edukasyon sa pamamagitan ng gawaing instruksyon ay ginagampanan 
ng instruktor ang sistematiko at rebolusyonaryong pag-aaral ng mga 
paksa o kursong magpapalaganap ng pampulitika’t pang-ideolohiyang 
kamalayan.

1. TUNGKULIN NG INSTRUKTOR
Gumaganap ng namumunong papel sa kolektibong pag-aaral
nagbibigay ng direksyon sa daloy ng talakayan
naglilinaw ng mga konsepto, teorya at prinsipyo na kaugnay sa mga puntong 

pinag-aralan.
namumuno sa kolektibong talakayan na nakabatay sa prinsipyo ng demokra-

sya at ginagabayan ng sentralismo at disiplina 
Tinitiyak niya ang epektibong pagkamit sa layunin ng pag-aaral.
Mahusay na nagagampanan ng instruktor ang kanyang mga tungkulin sa 

pamamagitan ng pagsapol at pagpapakabihasa sa gawaing instruksyon, 
paghahanda sa pag-aaral, aktwal na pagtuturo at patuloy na pagpapa-
unlad sa gawaing instruksyon.

2. MGA WASTONG AKTITUD NA DAPAT TAGLAYIN NG ISANG INSTRUKTOR.
may sapat na pagpapahalaga sa rebolusyonaryong teorya at mulat na naila-

lapat ang mga ito sa kongkretong pag-iral ng mga bagay o pangyayari.
kinikilala at pinahahalagahan niya na ang anumang kurso ng pag-aaral 

ay pag-unawa sa kongkretong kalagayan ng mamamayan at kanilang 
pakikibaka na nagpapataas sa kamalayang pampulitika’t panlipunan ng 
masa.
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Mapagkumbaba, matapat sa pag-aaral at tungkulin.
hindi itinuturing ang sarili bilang balon ng kaalaman
may kahandaang matuto sa mga mag-aaral at nagpapahalaga sa karana-

san ng masa.
kinikilala rin niya ang kolektibong pag-aaral ay kolektibong pagsisikap ng 

mga mag-aaral at instruktor. Pero dapat mahigpit na panghawakan ng 
instruktor ang pangunahin niyang responsibilidad- ang magturo. Hindi 
niya dapat bitawan ang kanyang tungkulin sa pamumuno sa pag-aaral

3. KATANGIAN
Upang magampanan ng rebolusyonaryong instruktor ang kanyang 

tungkulin ng pamumuno sa pag-aaral kailangang siya’y:
masipag magbasa
mapagsiyasat, mapagsuri at masigasig sa pag-alam sa mga kongkretong 

usapin at suliranin sa kanyang paligid
mapagkaisa, bukas sa opinyon at mungkahi ng iba at mapaghikayat sa 

partisipasyon at ambag ng iba.
masinop at disiplinado sa kanyang paggawa.
Matiyaga at masigasig sa pagtuturo at pagpapaliwanag ng mahahalagah-

ang punto na nilalaman ng kurso o paksang pinag-aaralan.
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MANWAL SA GAWAING PADEPA NG
AnAkbAyAn
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