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K to 12 ni PNoy

Una sa lahat, itong K to 12 ni PNoy ay hindi nakabatay sa at 
walang pinagbatayan na komprehensibo at malalim na pagsisiyasat, 
pagsusuri at pag-aaral sa totoo at kongkretong pundamental na 
mga problema ng sistema ng edukasyon at ng sistema ng lipunan 
ng bansa.

Kaya walang komprehensibo, malalim at kalidad na solusyon ang 
K to 12 ni PNoy sa malalim at malalang problema ng edukasyon at 
ng lipunan, at kung gayun, wala itong maidudulot na kabutihan o 
bentahe, kahit pansamantala man o pangmatagalan, para sa guro, 
kabataan at sambayanang Pilipino.

Bahagi lamang itong K to 12 sa mahabang listahan ng maka-
dayuhan at kontra-mamamayang mga programa ng gubyerno at 
pinakahuli lamang sa mga serye ng pekeng reporma at palpak na 
pag-eekperimento sa sistema ng edukasyon ng mga naging Pangulo 
ng bansa mula pa noon kay diktador Marcos  hanggang ngayon kay 
PNoy.

A. K to 12 ni PNoy: Para pa rin sa dayuhang negosyo at hindi para 
sa kabutihan ng sambayanang Pilipino!

1. Ang pwersahan at iresponsableng pagpapatupad ni PNoy 
ng K to 12 ay pagsunod lamang sa mga dikta ng dayuhang 
monopolyong bangko, korporasyon at gobyerno sa larangan 
ng edukasyon.

2. Sa pamamagitan ng K to 12 ni PNoy, ang sistema ng 
edukasyon ay itinutugma sa mga pangangailangang itinakda 
ng mga dayuhang multinasyunal na bangko’t kompanya. 
Nakabalangkas ito sa patakaran ng  neoliberalismo at im-
peryalistang globalisasyon na malaon nang napatunayang 
bangkarote at kontra-kaunlaran.

3. Ang K to 12 ni PNoy sa kongkreto ay tuwirang impo-
sisyon ng Washington Accord ng America, Bologna Process 



ng Europa, APEC and ASEAN mutual recognition projects 
at SEAMEO-Innotech sa Asia, sa ngalan ng “trade liber-
alization,” “growing global market,” at “international stan-
dards & agreements.”

 
4. Sa K to 12 ni PNoy, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas 
ay patuloy pa ring gagamitin upang sanayin ang mga batang 
Pilipino para maging di mauubusang balon ng mura at supil 
na semi-skiled at skilled na lakas-paggawa at ng papalaki 
pang hukbo ng mga binabarat na unemployed o underem-
ployed na lakas-paggawa ng mga nagsasabwatang lokal at 
dayuhang bangko’t korporasyon.

5. Patuloy ring magsisilbi itong K to 12 ni PNoy sa pro-
grama ng pag-eeksport ng lakas-paggawa bilang makitid 
na solusyon sa malawak na problema ng disempleyo at sa 
desperadong pagsandig ng gobyerno sa dollar remittances 
ng lumolobong bilang ng mga OFWs.

6. Kaya talagang nakadepende lamang sa mga pangangail-
angan at kapritso ng pandaigdigang merkado sa paggawa 
ang diin at direksyon ng K to 12 ni PNoy sa batayang edu-
kasyon.

7. Partikular na layunin ng K to 12 ni PNoy, sa pagdaragdag 
ng dalawang taon, na ang mga high school graduates sa 
edad na 18 ay kagyat nang mabilang sa lumolobong hukbo 
ng mga unemployed o underemployed na lakas-paggawa. 
Kaya itinuon ng K to 12 ang huling dalawang taon nito sa 
“espesyalisasyon” o edukasyong teknikal o bokasyunal para 
magsanay ng skilled at semi-skilled na mga manggagawa 
para sa pangangailangan ng mga dayuhang korporasyon at 
ng dayuhang pamilihan sa paggawa.

8.Imbes na magkolehiyo pa, target na ng K to 12 ni PNoy 
na ibaba ang edad ng mga kabataang high school graduates 
bilang kwalipikado at skilled na manggagawa, palakihin 
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pa ang populasyon ng mga unemployed o underemployed, 
hilahin pa pababa ang pasahod sa mga manggagawa, at 
ipagtulakang mag-abroad ang mga kabataan bilang OFWs.
 
9. Wala nang plano si PNoy na tustusan pa ng estado ang 
pag-aaral ng mga kabataan sa kolehiyo at unibersidad. 
Dahil sa K to 12, katwiran na ni PNoy na ang edukasyong 
pangkolehiyo ay isa na lamang luho, hindi na karapatan ng 
lahat, at para na lang sa abanteng pag-aaral ng mga mayaya-
man. Tuwiran nang inabandona ni PNoy ang responsib-
ilidad ng estado na magbigyan ng oportunidad ang lahat 
na kabataan para sa libre at sapat na edukasyon sa lahat ng 
antas, hanggang kolehiyo.

10. Kaya sa K to 12 ni PNoy, magpapatuloy ang mahigit 20 
taon nang padron ng pagbabawas ng badyet para sa mga 
state universities and colleges (SUCs) alinsunod sa Educa-
tion Act ng 1982 ng diktador na si Marcos.

11. Imbes na protektahan at itaguyod ang karapatan ng la-
hat na mamamayang Pilipino para sa kalidad na edukasyon 
sa lahat ng antas, ibayo pang pinapaboran ng K to 12 ni 
PNoy ang pribatisasyon, komersyalisasyon at proliperasyon 
ng mga profit-oriented private education institutions & cor-
porations na walang kasing ganid na nagtataas ng TOFI o 
tuition & other fees at kumakamal ng milyun-milyong tubo.

12. Isang malaking ilusyon at panlilinlang ng K to 12 ni 
PNoy na sabihing agarang makakakuha ng trabaho ang 
mga high school graduates nito na nakapag-aral ng mga 
TLE subjects na “agricultural/fishery arts,” “industrial arts,” 
“home economics,” at “information & communications 
technology” sa kalagayang milyun-milyong mamamayang 
Pilipino ang walang trabaho, atrasadong-atrasado ang siste-
ma ng agrikultura at walang kahit anong batayang industri-
ya ang ating bansa.



13. Ang ekonomya ng bansa ay binubuhay na lamang ng 
pagsandig nito sa mga dollar remittances ng mga OFWs, sa 
papalaking dayuhang utang, at sa patuloy na eksportasyon 
ng mga raw materials at semi-processed products at sa im-
portasyon ng lahat na produktong pangkonsumo, agricul-
tural, komersyal at industrial.

14. Sa katunayan, ang mga inhinyero, teknisyan, syentista 
sa kompyuter at iba pang eksperto sa larangan ng agham 
ay walang mapaglagyan sa ekonomyang ang tanging opor-
tunidad na maghanapbuhay ay pumasok sa mga call center 
o mangibang-bayan. Kahit ang mga nurse at caregivers ay 
walang mapasukang trabaho.
 
15. Dagdag pa sa pagiging makadayuhan ng K to 12 ni 
PNoy:

a. Binawasan ang oras ng pag-aaral ng Araling Pan-
lipunan at ang pitong magkakaugnay na temang 
gagabay sa buong Araling Panlipunan kurikulum ay 
tuwirang hango sa mga temang binuo ng National 
Council for Social Studies ng Estados Unidos. (Na-
tional Council for the Social Studies, “National Cur-
riculum Standards for Social Studies: Introduction,” 
http://www.ncss.org/standards/introduction Accessed 
11 October 2011)

b. Estados Unidos din ang pangunahing references ng 
K to 12 – Kindergarten Curriculum:
•	 Copple, Carol and Bredecamp, Sue. eds. De-

velopmentally Appropriate Practices in Early 
Childhood Program: Serving Children from 
Birth through age Eight., USA: National As-
sociation for the Education of Young Children 
(NAEYC), 2009.

•	 Marjorie et al. Developmentally Appropriate 
Curriculum: Best Practices in Early Childhood 
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Education. USA: Pearson Education Inc., 2011
c. Pagpapalaki ng halaga at oras ng pag-aaral sa 
wikang English na tinuring pa nga sa RA 10157 o 
Kinder Law na: “strengthen the child’s understanding 
of English, which is the official language.”

B. Walang kalidad at kulang-kulang ang K to 12 ni PNoy!

1. Hindi seryoso, bagkus, papogi at yabang lang ni PNoy 
ang pwersahan at  iresponsableng pagpapatupad ng K to 12 
para lang masabing meron siyang reporma at performance 
sa edukasyon. Sa katunayan, isang election campaign slogan 
lamang ni PNoy at ng Liberal Party ni Mar Roxas itong K to 
12 na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin bilang panu-
kala sa konggreso.

2. Ang K to 12 ni PNoy ay walang basbas ng batas, walang 
pondo, walang buong kurikulum, walang textbooks, walang 
module at instructional materials, at walang matinong 
training ng mga teachers.

3. Palpak at disaster ang partial implementation ng Kinder 
Program noong SY 2011-12 bilang Phase-1 ng K to 12 ni 
PNoy. Pwersahan at iresponsableng pinatupad ng DepEd at 
ng Malacanang ang tinuran nitong “universal kinder pro-
gram” kahit wala pa itong batas; walang matinong kuriku-
lum; walang pag-aaral, pagsasanay at paghahanda; walang 
sapat na bilang ng teachers, classrooms, chairs, textbooks at 
sanitation facilities; at walang pondo.

Kaya naman nagmistulang mga basang sisiw ang mga 
mahigit sa 1 milyong batang kinder at nagdusa naman ang 
libo-libong volunteer teachers na kinontratang tumanggap 
nang P3000 per class na allowance lamang sa pagtuturo ng 
kinder, delayed pa. Di hamak na mas mababa ito ng 4 beses 
kaysa sa tinatadhana ng minimum wage law.



4. Anong kalidad meron itong K to 12 ni PNoy kung sa 
kinder pa lang ay masahol na ang kalagayan: mahigit sa 60 
ang class-size; walang LET o lisensya ang mga volunteer 
kinder teachers na nagtuturo ng 2 shifts hanggang 4 shifts 
mula ala-6 ng umaga hanggang ala-6 ng gabi; at pasasa-
hurin laman ang mga volunteer teachers ng P3,000 per class 
o shift sa isang buwan na katumbas lamang ng P100 bawat 
araw na hamak na mas mababa ng 4 na beses kumpara sa 
P446 bawat araw ayon sa minimum wage law sa NCR; ang 
masahol nito ay matatanggap lamang ng mga volunteer 
kinder teachers ang kanilang kakarampot na allowance pag-
kalipas ng 6 na buwan hangang mahigit pa sa isang taon.

5. Mas malaking kapalpakan at disaster ang implementation 
ng Phase-2 ng K to 12 ngayong SY2012-13. Muling nagy-
abang ang DepEd at Malacanang sa iresponsable, pwersah-
an at minadali nitong pagpapatupad ng K to 12, at ngayon, 
bukod sa kinder, ang kawawang mga biktima naman ay mga 
Grade 1 at “Grade 7” o first year high school teachers and 
students.

Bago pa ang pasukan ay malaking kalituhan at kaguluhan 
na ang dulot ng pwersahang pagpapatupad ng Phase-2 ng 
K to 12 sa hanay ng mga teachers na nitong huling linggo 
ng Abril lamang sinimulang isalang ng DepEd sa trainors’ 
training ng K to 12.

6. Kaya nitong pasukan hanggang kasalukuyan ay malag-
anap pa rin ang kalituhan, kaguluhan, disoryentasyon at 
disgusto ng mga guro, mag-aaral at magulang sa K to 12 
ni PNoy. Sandamakmak ang mga katanungan, kalituhan at 
kaguluhan.

Bakit wala pang batas ay pinapatupad na ang K to 12? Bakit 
walang buong K to 12 kurikulum? Nasaan ang mga teksto, 
module at lesson plan? Paano ituturo ito?
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Bakit sisimulan na ang Phase-2 ng K to 12 sa Grade1 sa-
mantalang ngayong SY2012-13 pa lamang sisimulan ang 
pormal na mandatory universal kinder program na pinir-
mahan bilang batas ni PNoy nitong Enero 2012 lamang?

Bakit sisimulan na rin sa Phase-2 ng K to 12 ang “Grade 
7” o “1st year junior high school” kung nasa lumang grade 
school kurikulum pa ang mga elementary graduates nito na 
magiging incoming first year high school? Bakit tumalon 
na agad sa high school ang K to 12 kurikulum samantalang 
wala pa namang K to 12 kurikulum sa buong grade school? 

Ano naman itong mother-tongue/multi-language? Panibago 
ba itong subject? Paano ito gagamitin? Paano ito ituturo? 
Lubhang nakakahilo itong spiral progression approach sa 
pagtuturo ng Math at Science? Bakit binawasan ang oras ng 
pag-aaral at pagtuturo ng Araling Panlipunan?

Ano na ang laman ng “senior high school”? Kung ituturo na 
sa dalawang taong “senior high school” ang general educa-
tion sa unang dalawang taon sa college, ano na ang ituturo 
sa unang dalawang taon sa college? Sino na ang magtuturo 
sa senior high school, mga college instructors at professors 
na kailangan pang kumuha ng LET?

Ano ang mangyayari sa SY2016-17 at SY2017-18 kung saan 
walang magiging senior high school graduates kaya wala 
ring papasok sa college bilang mga freshies? Sakop at saklaw 
ba ng K to 12 ang mga private schools? Ano ang magiging 
kurikulum sa kolehiyo?

Napakaraming katanungan at ang bawat kasagutan kung 
meron man ay nag-aanak pa ng mas maraming katanungan, 
kalituhan, kaguluhan, disoryentasyon at diskuntento dahil 
talagang pwersahan, iresponsable at atat na atat na nag-



mamadaling pinapatupad ng DepEd at ng Malacanang ang 
K to 12 na wala pa namang batas, pondo, laman at kahan-
daan!

7. Patuloy ang krisis sa shortages sa bilang ng mga teachers, 
classrooms, chairs, textbooks, instructional materials, water 
& sanitation facilities, atbp. na ibayong pinalala ng pwersah-
an at iresponsableng pagpapatupad ng K to 12 ni PNoy.

Mula sa pinakahuling tala ng Alliance of Concerned Teach-
ers (ACT), 132,483 ang kakulangan sa teachers, 97,685 ang 
tinatayang kakulangan sa classrooms, at 153,709 ang kaku-
langan sa mga sanitation facilities ngayong akademikong 
taon.

Nitong taon, naglaan ang rehimeng Aquino ng P239 bilyon 
para sa DepEd, katumbas ng P7/araw para sa isang estudy-
ante. Sapat lamang ito para tugunan ang 27% ng pangan-
gailangan para sa bagong mga klasrum, 20% ng kakulangan 
para sa mga bagong upuan at 12% para sa mga bagong guro. 
Wala pa rito ang mahigit P100 bilyon na kinakailangan para 
sa dagdag na gastos para sa programang K to 12.

Mula sa bagong labas na National Budget Memorandum 
113 ng Department of Budget and Management (DBM), 
ang budget ceiling ng DepED para sa taong 2013 ay 
P259.25B pero ang pangangailangan ng DepED para sa 
taong 2013 ay P321.91B. Isang malaking tanong kung saan 
kukunin ng gobyerno ni PNoy ang P78.95 B na kakulangan 
sa pondo ng DepEd.

Nais resolbahin ito ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpa-
palaki ng papel ng pribadong interes sa sektor ng edukasyon 
sa pamamagitang ng Public-Private Partnership. Lalong 
ilalagay sa panganib ni PNoy ang sektor kung hahayaan ni-
tong manghimasok ang interes ng pribado sa pampublikong 
serbisyo, di malayong gamitin ng pribadong sektor ang edu-
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kasyon para sa interes nitong magkamal ng tubo. Mahigit sa 
doble ang patong at tutubuin ng mga private construction 
na kompanya sa ilalim ng PPP dahil ang tinatayang project 
cost nila sa target na 9,332 regular classroom construction 
nayong SY2012-13 ay P9.8 bilyon kumpara sa P4.6 bilyon 
lamang na pagtaya ng DepEd.

8. Nananatiling mababa at maliit ang nilaan na badyet sa 
edukasyon na umabot lang sa 2.3% ng GDP ngayong 2012 
na malayong-malayo sa tinatadhanang U.N. international 
standard na 6% ng GDP.

Pumangalawa ang Pilipinas sa Cambodia na may pinakam-
ababang badyet sa 
edukasyon ayon sa porsyento nito sa GDP. Samantala, ma-
higit sa 3% ng GDP ang badyet sa edukasyon ng Indonesia, 
Thailand at Singapore; 5% naman sa Vietnam at halos 6% 
naman sa Malaysia; habang ang mga industriyalisadong 
bansa sa Amerika, Europa at Asya ay naglalaan ng mahigit 
sa 6% ng GDP nila sa edukasyon.

Napakababa rin ang target badyet ni PNoy para sa edu-
kasyon para sa 2013 hanggang 2017 na lumalaro lamang 
sa 2.7% hanggang 3.3% sa maksimum ng GDP. Isa itong 
napakalinaw na indikasyon na wala talagang kaseryosohan 
si PNoy sa pagreporma ng edukasyon at talagang walang 
kalidad itong K to 12 ni PNoy.

Sa madaling sabi, ang K to 12 ni PNoy ay walang K! Walang 
kalidad! Walang karapatan!

C. Dagdag pahirap lamang ang K to 12 ni PNoy sa mga guro, 
mag-aaral at magulang!

1.Pinalalala lamang ng K to 12 ni PNoy ang krisis sa 
shortages.



Sa kinder pa lang na may dagdag na halos 2 milyong bagong 
batang mag-aaral ay ibayo nang lumobo ang krisis sa short-
ages. Kung susundin lamang ang tinakdang ratio ng DepEd 
na 25 pupils per teacher per class, karagdagang 40,000 teach-
ers at karagdagang 40,000 classrooms agad ang kailangan.

Ngayong taon nga ay kulang na agad ng P100 bilyon ang 
badyet sa edukasyon para sa dagdag na gastusin para sa K to 
12 program.
 
2. Dahil lubog pa rin sa kahirapan ang mayorya ng pamily-
ang Pilipino, ibayo lamang pabababain ng K to 12 ang par-
ticipation rate ng kabataan sa edukasyon, lalo na sa hanay 
ng mahihirap.

Ang net elementary participation rates ay patuloy na bum-
agsak mula sa 90.1% noong 2002 pababa sa 88.1% nitong 
2010. Ayon mismo sa DepEd, mula sa 100 Grade 1 students, 
66 lamang ang nakakatapos at 58 lamang ang nakakapa-
sok sa high school; 43 lamang ang nakakatapos ng high 
school at 23 ang nagtutuloy sa kolehiyo, samantalang 10 
ang kumukuha na lang ng vocational. 14 mula sa 23 college 
students at 7 lamang sa 10 vocational students ang makaka-
pagtapos.
 
Ibayo ring palalalain ng K to 12 ang unequal access to 
education sa pagitan ng mahirap at mayaman. Noong 2007, 
sa elementary ay 91.8% ang participation rate mula mayaya-
mang pamilya, samantalang 85.9% naman mula sa mahi-
hirap na pamilya; sa high school naman ay 76.5% mula sa 
mayayamang pamilya, habang 51.4% naman mula sa mahi-
hirap na pamilya.

3. Dahil pa rin sa kahirapan, ibayo palalakihin din ng K to 
12 ang bilang ng dropouts at out-of-school youth, lalo na sa 
hanay ng mahihirap na pamilya. Nitong 2011 ay lumobo na 
sa 8 milyon ang out-of-school na kabataang Pilipino.
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Kahirapan ang isa sa pangunahing dahilan ng paglobo ng 
bilang ng mga drop-outs at out-of-school youth sa edad 
na 6 hanggang 15 anyos, maliban pa sa “lack of person-
al interest” at “too young to go to school.”Samantalang sa 
edad na 16 hanggang 24 anyos, ang pangangailangan nang 
magtrabaho at kumayod para mabuhay at ang napakataas 
na gastusin sa pag-aaral ang nangingibaw nang dahilan ng 
paglobo ng drop-outs at out-of-school youth. 

4. Ang dagdag na 2 taon ng K to 12 ni PNoy ay dagdag na 
pabigat at pahirap sa mayorya ng pamilyang mahihirap. 
Mahigit sa P14,580 ang gastusin para sa pag-papaaral kada 
taon, kada estudyante kahit na libre ang pampublikong edu-
kasyon. Kasama dito ang gastusin para sa pamasahe, mga 
proyekto, baon, atbp.

Ang dagdag na 2 taon ay dagdag na gastusin para sa mga 
magulang lalo pa sa hirap ng buhay ngayong nagtataasan 
ang presyo ng batayang mga bilihin habang nakapako sa 
mababang halaga ang sahod, matapos talikuran ni Aquino 
ang panawagang “P125 across the board,nationwide” nitong 
Mayo.

5. Dagdag pabigat at pahirap din itong K to 12 ni PNoy para 
sa mga teachers na matagal nang nagsasakripisyo at nag-
titiis sa mababang pasahod na malayong mababa pa kaysa 
sa poverty threshold, sa kakulangan ng mga pasilidad, sa 
malaking class-size at sa mahabang oras ng pagtuturo.

6. Pilipinas ang may pinakamalalang sitwasyon ng ratio 
ng teacher at student sa high school sa buong Asia-Pacif-
ic region kung saan may mahigit 35 students per teacher, 
samantalang ang Malaysia at Singapore ay may ratio na 14 
students per teacher, ang Thailand ay 19, ang Indonesia ay 
12, at ang Vietnam ay 18. 



7. Sa pamamagitan ng K to 12 ay pwersahan nang pinapa-
tupad ni PNoy ang anti-guro at mapagsamantalang iskema 
nito ng malawakang kontraktwalisasyon sa pamamagitan 
ng pagkuha at paggamit sa 20,000 volunteer kinder teachers 
na pasasahurin lamang ng P3,000 per class sa isang buwan. 
Sukdulan itong pagsasamantala sa mga volunteer teachers 
na ang pasahod ay mas mababa pa ng 4 na beses sa tinakda 
ng minimum wage law. Ang masahol nito, matatanggap 
lamang ng mga volunteer teachers ang kakarampot nilang 
sweldo matapos pa ang 6 na buwan o higit pa sa isang taong 
pagtatrabaho.

8. Dagdag na pabigat at pahirap din itong K to 12 ni PNoy 
para sa mga mag-aaral na higit na nagdurusa sa kakulangan 
ng mga classrooms at malalaking class-size na umaabot ng 
60 hanggang 100 bawat kwarto; at, sa kakulangan ng chairs, 
textbooks at mga water & sanitation facilities.

9. Sa NCR, naglabas ng memo ang DepEd na pwersahang 
magbawas ng 20% ng regular na populasyon ng mag-aaral 
sa mga paaralang malaki ang shortage sa bilang ng class-
rooms at itinakda ang maksimum na 60 students per class. 
Ang pwersahang nabawas na 20% ay inilipat sa Home Study 
Program kung saan ang mag-aaral ay sa bahay na lamang 
magkukusang-aral at tuwing Sabado na lamang papasok 
sa iskwela. Ngayon pa lang ay pwersahan nang pinalolobo 
ng 20% ng DepEd ang bilang ng mga drop-outs at out-of-
school youth sa NCR!

10.Mariing kinokondina ng ACT ang plano ng DepEd, 
Ched at Malacanang na ipasagot sa mga tuition-profit ori-
ented private schools, colleges and universities ang 2-taong 
dagdag na senior high school (Grade 11 & 12) sa ilalim ng 
K to 12 ni PNoy upang magkasabay na resolbahin ang dala-
wang mayor na problemang dulot ng K to 12.
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Una, saluhin ng mga tuition-profit oriented private col-
leges and universities ang inaasahang 2.3 milyong bilang 
ng senior high schools students sa SY2016-17 at SY2017-18 
na hindi sasagutin ng public school system sa ilalim ng K 
to 12 program ni PNoy dahil nga sa pagpapanatili ni PNoy 
sa shortage crisis at sa kaliitan ng budget na inilalaan ng 
gubyerno sa edukasyon.

Ikalawa, iwasan at resolbahin ang tinatayang pagkalugi ng 
mga private colleges and universities. Ayon sa Philippine 
Association of Colleges and Universities (PACU): “The 
financial losses from the enrollment drop could be in the 
billions of pesos if countermeasures are not put in place 
before 2016,” na sa taya ng Coordinating Council of Private 
Educational Associations (COCOPEA) ay aabot ng P128 
biyon.

Sa ganitong iskema, sa pamamagitan ng pagsingil ng tui-
tion fees at pagtanggap ng subsidy ng gobyerno sa ilalim ng 
Government Assistance to Students and Teachers in Private 
-Education (GASTPE) ay kikita at tutubo pa ng P34.4 bily-
on ang mga private school owners ayon sa Catholic Educa-
tional Association of the Philippines (CEAP) sa pagsalo nila 
sa senior high school o Grade 11 & 12 sa K to 12 ni PNoy.

Ang senior high school o Grade 11 & 12 sa K to 12 ni PNoy 
kung gayun sa esensya ay for sale & not for free, contrary sa 
tinatadhana ng Saligang Batas na ang basic education kabil-
ang ang high school ay dapat na libre.

D. Panawagan at Kahilingan

•	 Ang problema ng edukasyon ng bansa ay mahigpit na na-
kakabit at nakaugat sa problema ng kahirapan, kawalan ng 
oportunidad sa empleyo at kawalan ng magandang kinabu-
kasan ng higit na mayorya ng kabataan at pamilyang Pilipino.



•	 Hanggang hindi nareresolba ang kahirapan at pagiging 
atrasado ng ekonomya; hanggang walang tunay na re-
pormang agraryo at pambansang industriyalisasyon; at, 
hanggang naghahari ang korapsyon at kabulukan ng puli-
tika at mga pulitikong nagsisilbi lamang sa interes ng mga 
nagsasabwatang malalaking lokal at dayuhang monop-
olyong bangko, korporasyon at gubyerno –  mananatiling 
makadayuhan, walang kalidad at pahirap lamang sa mga 
guro, mag-aaral at magulang ang K to 12 ni PNoy at ang 
kanyang gubyerno.

•	 Hindi solusyon sa edukasyon, bagkus ibayong konsumi-
syon pa nga ang dulot ng K to 12 ni PNoy sa mga teachers, 
mag-aaral at magulang!

•	 Kaya magkaisa at militante nating ipaglaban ang mga su-
musunod na panawagan at kahilingan:

1. Ibasura na ang K to 12 ni PNoy na makadayuhan, walang 
kalidad at dagdag pahirap sa mga guro, kabataan at magulang! 
Itaguyod ang pagbabalangkas ng tunay na makabayan, siyentip-
iko, pangmasa at libreng edukasyon!

Magbuo ng isang Komisyon na may buong kredibilidad, awto-
ridad at pondo upang magsagawa ng seryoso, komprehensibo 
at depenidong pag-aaral, pagbabalangkas at paghahanda batay 
sa mas malalim at mas komprehensibong pagsusuri at pagtukoy 
ng mga pundamental na suliranin ng sistema ng edukasyon sa 
partikular at ng sistema ng lipunan sa kabuuan.

Huwag ibatay ang anumang reporma sa edukasyon ng ating 
bansa nang ayon sa pag-aaral, panukala at imposisyon ng mga 
foreign-business institutions, corporations & government tulad 
ng SEAMEO-Innotech at APEC-Asean mutual regonition 
projects , Washington Accord ng Amerika at Bologna Process 
ng Europa.
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Kailangang magsilbing pananaw, balangkas at pamamaraan ang 
pagtataguyod ng isang edukasyong makabayan, siyentipiko, 
makamasa at libre para sa pagtatatag ng bansang may tunay at 
ganap na kalayaan, demokrasya, katarungan, kaunlaran, kasa-
ganahan at kapayapaan.

2. Pagtuunan at pagbuhasan ng buong panahon, pondo, rekurso 
at paghahanda ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng Quali-
ty Kinder Education bilang pundasyon ng basic education ng 
kabataang Pilipino.

a. 30,000 new regular teaching items para sa kinder; iayon 
sa pasweldo ng SSL3; hindi dapat kontraktwal at volun-
teer; may sapat at angkop na kwalipikasyon sa pagtuturo 
ng kinder

b. Teacher Aide per class na siyang maaaring ituring na 
“volunteer”;

c. 25 kinder students per class

d. Sa mga Grade 1 teachers at iba pang non-kinder teach-
er na pagtuturuin sa kinder, dapat iayon sa magna carta 
ang additional compensation

e. Sapat na bilang ng classrooms at sanitation facilities

f. Kalidad na curriculum/teaching & study guide/training/
textbooks/instructional materials

3. Regularisasyon ng mga teachers lalo na sa Kinder! Ibasura 
ang anti-gurong iskemang kontraktwalisasyon.

4. Punuan at iresolba ang krisis sa shortages sa bilang ng mga 
teachers, classrooms, sanitation facilities, textbooks, instruc-
tional materials, atbp.



5. Ibasura ang “Home Study Program” na pwersahang nagta-
pon sa kabataan bilang drop-outs at out-of-school-youth bilang 
brutal na paraan ng pagresolba ng classroom shortages.

6. Doblehin ang budget sa MOOE ng mga paaralan.

7. Isabatas at ipatupad ang Salary Upgrading ng mga Teachers 
(SG15) at Instructors (SG16), at dagdagan ng P6,000 ang base 
pay ng mga kawani.

8. Maglaan ng malaking badyet para sa mga State Universities & 
Colleges.

9. Ibasura ang anumang tipo ng pagtaas ng tuition & oth-
er fees. Ibasura ang anumang iskema ng privatization, 
commercialization at proliferation ng mga profit-oriented 
private institutions & corporations sa edukasyon.

10. Maglaan ng malaking badyet sa edukasyon na hindi 
bababa sa UN Standard na 6% of GDP.
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