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Edukasyon
 Rekisito para sa pagsasanay ng mga 

indibidwal upang maging produktibong 
miyembro ng lipunan

 Gumagampan ng papel sa pagpaparami 
at pagpapaunlad ng mga produktibong 
pwersa sa lipunan



Edukasyon
 Nagtitiyak sa kinakailangang panlipunang 

istandard para sa iba’t bang propesyon at 
kasanayan

 Mahalaga para sa modernisasyon ng 
lipunan, sa usapin ng pagsusulong ng mga 
pag-unlad na siyentipiko at teknolohikal































Edukasyon sa Pilipinas

pagsilbihin tungo 
sa tunay na pag-unlad

ng bansa para sa mga Pilipino



Edukasyon sa Pilipinas

ibatay sa balangkas ng programang 
pang-ekonomiya na tunay na 

magpapaunlad sa bansa



Kurikulum na nakadisenyo batay sa 
programang pang-ekonomiya para sa 

tunay na pag-unlad

Nagpapaunlad ng kanayunan.
Nagsusulong ng pambansang 

industriyalisasyon.
Nangangalaga sa kalikasan.



Kurikulum na taglay ang lahat ng kasanayan 
na kakailanganin para sa pagpapaunlad

ng agrikultura at manupaktura

Ikinakampanya sa kabataan na pasukin ang 
mga propesyon o gawain na kinakailangan ng 

bansa, nang may sapat na suporta



TRANSPORMATIBONG EDUKASYON
(Transformative Education)

Proseso, pamamaraan at lapit sa edukasyon 
na may layuning lumikha at maghubog ng na may layuning lumikha at maghubog ng 

mga mamamayang magsusulong ng 

PANLIPUNANG PAGBABAGO



TRANSPORMATIBONG EDUKASYON
(Transformative Education)

Edukasyong di lamang nagtuturo ng mga 
kasanayan at kaalaman kundi’y kasanayan at kaalaman kundi’y 
nagtatransporma sa mag-aaral upang 
maging responsable at produktibong 
mamamayan na nagsisilbi sa sariling 
bayan



Mga antas ng transpormasyon

Social Awareness

Nagbibigay ng access sa mga impormasyon at
wastong lugar sa pagtuturo, at nagtuturo ng mga karapatan



Mga antas ng transpormasyon

Social Awareness

Gumagabay sa mag-aaral sa kanyang pagkakamit ng 
personal na pasyang pagpanig sa kabutihan ng nakararami, 
laluna ng mahihirap at mga bulnerable

Social Conscience



Mga antas ng transpormasyon

Social Commitment

Social Awareness

Gumagabay sa mag-aaral na magkaroon ng komitment sa pagsisilbi hindi 
lamang dahil gawain ito sa paaralan kundi indibidwal itong kagustuhang 
makaambag sa pagbabago ng lipunan

Social Conscience
Social Commitment



Mga antas ng transpormasyon

Social Commitment

Social Action

Social Awareness

Kumikilos at umaambag ang mag-aaral batay sa kanyang kakayahan, at 
nauunawaan ang kanyang papel sa pagbabago at pagpapaunlad ng 
lipunan

Social Conscience
Social Commitment



LEVELS of TRANSFORMATION

Social Conscience

Social Commitment

Social Action

Social Awareness

Social Conscience



Ang GURO
sa transpormatibong edukasyon

kumikilala sa kanyang kapasidad at kakayahang 
maghubog ng mga mamamayang mulat, aktibo at may maghubog ng mga mamamayang mulat, aktibo at may 

pagnanais na magsilbi para sa maunlad na Pilipinas, 

lumalahok hindi lamang sa transpormasyon ng sistema 
ng edukasyon, kundi sa pagsusulong ng mga 

pagbabago sa lipunan. 
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