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INTRODUKSYON

 Naging isang malaking usapin ang paradigm 
shift sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. 
Nagresulta ito sa mga pagbabago ng mga
asignatura sa antas elementarya man hanggang
sa antas tersyarya. 

 Hinggil dito, nagkaroon ng mga pagbabago sa
ninanasang produktong mag-aaral ng
pangkabuuang sistema. Kaugnay ng mga
“repormang” ito ay ang pagbabago sa curriculum 
at pagtanggal pa nga sa ilang nakagawian ng
asignatura. 



INTRODUKSYON

 Sasaysayin ng papel na ito ang mga pagbabagong
naganap sa asignatura ng kasaysayan ng
Pilipinas sa antas tersyarya at bibigyang
kritisismo ito. 

 Kaugnay nito, hahatiin ang papel sa
magkakaibang bahagi:

 Una, ang pagtatalakay kasaysayan ng mga
pagbabago sa curriculum sa bansa;

 Ikalawa, ang suliranin sa ugnayan ng mga
asignaturang may kinalalaman sa kasaysayan sa
antas tersyarya tungo sa GE Kasaysayan ng
kolehiyo; at

 Ikatlo, pagsusuri sa asignaturang RPH.



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Marapat munang bigyan ng
depenisyon ang higher education. 
Sa diksyunaryong
pagpapakahulugan, ang
kahulugan ng higher education
ay: 

“Education beyond the secondary 
level; especially: education provided 

by a college or university.”



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Sa pamamagitan ng RA 7722 
o Higher Education Act of 
1994, nabuo ang Commission 
of Higher Education. 
Minandato ng naturang batas
na ang naturang ahensya ang
siyang pangunahing
institusyon na mangangasiwa
sa mga pagbabago ng
curriculum ng antas
tersyarya. 



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Ayon sa isang artikulo, ang pagbabago kapwa sa
batayang edukasyon at antas tersyarya ay “susi
sa pakikisama sa mga karatig rehiyon sa Asya” 
(Acuna, 6). Ibig sabihin, ang rationale ng mga
pagbabago sa ating kurikulum at sa edukasyon
sa pangkabuuan ay kaugnay ng hangarin ng
ating pamahalaan na ihanda ang mga
mamamayan sa globalisasyon. Pag-aangkop sa
internasyunal na komunidad ang hangad higit sa
pagkilala muna sa sariling identidad. 



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Sa mga nakalipas na taon, 
nasaksihan nga natin ang mga
pagbabago sa ating curriculum 
mula antas elementarya, 
sekondarya, hanggang tersyarya
nga dulot ng pagkakapasa ng RA 
10533 o ang Enhanced Basic 
Education Act at siyempre, ang
pagpasok pa nga ng Pilipinas sa
ASEAN Integration. Bilang
resulta, nagkaroon ng mga
drastikong pagbabago sa
sistemang pangedukasyon sa
Pilipinas. 



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Naging isa sa mga layunin ng naturang
mga “reporma” ay ang pagyakap sa ideya
ng Outcome-Based Education higit dito, 
ang remodelling ng curriculum sa halaw
nga umano sa spiral curriculum kung 
saan mas nakapokus ang edukasyon hindi
lamang sa pag-iimbak ng kaalaman sa
mga mag-aaral, bagkus, sa paghubog sa
kanilang mga kakayanan (skills) upang
makasabay sa nagbabago ding mundo. 
Wika nga palagi kapwa ng CHED at 
DepEd, nakabatay sa pangangailangan
ng mga “21st Century Learners” ang mga
pagbabagong ito. 



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Sa kasong ito, nabago kapwa ang mga
asignaturang itinuturo sa antas elementarya, 
sekondarya, at tersyarya. 

 Halimbawa, sa dating curriculum ng CHED 
(CMO 1996) na aprubado noong 1996, 
minamandato na GE subject ang Kasaysayan ng
Pilipinas kasama ang asignaturang Rizal. Sa 
kasalukuyang curriculum (CMO 2013), naihanay
ito sa mga core subjects. May 63 units ang
dating GE curriculum sa kolehiyo samantalang
may 36 units na lang ang nasa bagong GE.  



General Education Curriculum sa Ilalim ng CMO No. 59 Series 
of 1996

Asignatura Units

I. Language and Literature 
(24)

 English
 Filipino
 Literature

9 Units
9 Units
6 Units

II. Mathematics and Natural 
Sciences (15)
 Mathematics 
 Natural Sciences
 Science Elective

6 Units
6 Units
6 Units



III. Humanities and Social 
Sciences (18)
 Humanities 
 Basic Economics (With 

Taxation and Agrarian 
Reform) 
General Psychology 
Politics and Governance 
(with Philippine 
Constitution) 
Society and Culture (with 
Family Planning)

6 Units
12 Units

IV. Mandated Subjects 
 Life and Works of Rizal 
 Philippine History

6 Units



General Education Curriculum sa Ilalim ng CMO No. 20 
Series of 2013

I. Core Courses (24 Units)

 Art Appreciation
 Ethics
 The Contemporary World
 Readings in Philippine History
 Mathematics in the Modern World
 Purposive Communication
 Science, Technology, and Society
 Understanding the Self

II. Mandated Subjects (3 Units)

• Life and Works of Rizal



III, Elective (9 Units) 

Mathematics Science and Technology 

 Environmental Science
 People and the Earth’s Ecosystems
 Human Reproduction
 Living in the IT Era

Social Sciences and Philosophy 

 Religions, Religious Experiences, and Spirituality
 Philippine Indigenous Communities
 Gender and Society 
 The Entrepreneurial Mind

Arts and Humanities 

 Great Books 
 Philippine Popular Culture
 Indigenous Creative Crafts
 Reading Visual Arts



MAIKLING KASAYSAYAN NG PAGBABAGO
NG CURRICULUM SA KASAYSAYAN

 Ayon sa CMO NO. 20 Series of 2013, ang mga
pagkakaiba ng dating GEC sa bagong GEC ay 
ang mga sumusunod: 

 Nailatag ng maayos ang layunin ng mga
programa;

 Outcome-oriented;
 Tinanggal ang mga asignaturang nakuha naman

na sa SHS;
 Maaaring makapamili ang mga estudyante sa

mga elective courses.
 Isa pa sa mga layunin di-umano nito’y ang

decongestion ng mga GE Subjects sa kolehiyo. 
Antanong, totoo nga ba ang mga ito? 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Sa nakalipas na curriculum 
ng Araling Panlipunan, may 
HEKASI sa elementarya, 
may Kasaysayan ng Pilipinas
sa Unang Antas ng
Sekondarya, at may 
Kasaysayan ng Pilipinas sa
Antas Tersyarya. 

 Ngunit may malaking
pagbabago nga sa curriculum 
ng AP sa Basic Education
(K+10) hanggang SHS. 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Madalas binabanggit kapwa ng mga institusyong
pang-edukasyon na hinalaw nila ang modelo ng
“spiral curriculum” sa pagdidisensyo ng mga
asignatura sa K to 12 hanggang kolehiyo. Ito ay 
minamandato ng Section 12 ng RA 10533 o  
College Readiness Standard. Sa kabilang
banda, ang mga asignaturang may kinalaman sa
Kasaysayan ng Pilipinas ay nasa Baitang ika-5 at 
ika-6 lamang at may ganitong deskripsyon: 



Antas at Asignatura Nilalaman

Antas 5 –Pagkakabuo ng
Pilipinas Bilang Nasyon

Pagkakabuo ng kapuluan ng
Pilipinas at mga sinaunang
lipunan hanggang sa simula
ng ika-20 siglo gamit ang
batayang konsepto katulad
ng kahalagahang
pangkasaysayan, pagbabago, 
pag-unlad, at pagpapatuloy.

Antas 6 – Mga Hamon at 
Tugon sa Pagkabansa

Ang Pilipinas sa harap ng
mga hamon at tugon ng ika-
20 siglo hanggang sa
kasalukuyan tungo sa pagbuo
ng tiyak na pagkakakilanlang
Pilipino at matatag na
pagkabansa.



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Sa Baitang Ika-5, itinuturo ang mga sumusunod sa
bawat markahan: 
 Unang markahan: Batayang Heograpiya, Sinaunang

Kabihasnan at Lipunang Pilipino
 Ikalawang markahan: Konteksto ng Pananakop, Paraan

ng Pananakop, Ugnayan ng Simbahan at Pamahalaang
Kolonyal

 Ikatlong markahan: Pagbabago sa Lipunan sa Ilalim ng
Pamahalaang Kolonyal, Katutubong Pagtanggi

 Ikaapat na markahan: Repormang Agraryo, Rebelyong
Pilipino, 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Sa Baitang Ika-6, itinuturo ang mga sumusunod sa
bawat markahan: 
 Unang markahan: Batayang Heograpiya, Rebolusyong

Pilipino, Panghihimasok ng mga Amerikano
 Ikalawang markahan: Pamamahala ng mga Amerikano

sa Pilipinas, Pamalaang Komonwelt, Pananakop ng
mga Hapon

 Ikatlong markahan: Ikatlong Republika, Programa at 
Panunungkulan

 Ikaapat na markahan: Batas Militar, Post-Marcos Era



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Anong mapapansin sa mga itinuturong paksa sa
mga asignaturang ito? 

 Ito’y pawang nakabatay sa tradisyunal na
peryodisasyon ng Kasaysayan ng Pilipinas.

 Wala halos nabago liban na nga lang sa
katotohanang hinati sa 2 taon ang pagtuturo nito, 
‘yun nga lang, nasa elementarya at wala sa
sekondarya! 

 Ito’y tila pagsasanib lamang ng HEKASI subject at 
Philippine History sa nakalipas na curriculum. 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Matapos nito’y aakyat sa Antas 7 hanggang Antas 10 
ang mga bata at kukunin ang mga sumusunod na
asignatura: Araling Asyano, Kasaysayan ng
Daigdig, Ekonomiks, Mga Kontemporaryong
Isyu. Sa curriculum naman ng SHS, walang
asignaturang may kinalalaman sa Kasaysayan. Ibig
sabihin, maghihintay ang bawat mag-aaral, 
kung makakatuntong man sila ng kolehiyo, ng
anim na taon upang malinang ang kanilang
critical competencies mula sa mga nalaman nga
nila noong Antas 5 at 6 ng Elementarya. Dagdag
pa rito na may nilalaan lang na 40 minuto sa loob ng
limang araw sa isang linggo ang DepEd para ituro
ang mga asignaturang ito. 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Ayon kay Bruner (48-49), may tatlong aspekto
ang pagkatuto: acquisition, transformation, at 
evaluation. Sa kasong ito, sinasabing bago
tumungo sa ikatlong aspekto (ebalwasyon nga, 
sabi ni Bruner), dapat munang may natutunang
hilaw na impormasyon ang isang bata
(acquisition of information). Sa kaso ng “spiral 
curriculum” ng K to 12 at GE subject sa
kolehiyo,paano huhubugin ang kaisipang
historikal kung walang pagpapatuloy sa
kaalaman (Kasaysayan ng Pilipinas)ang mga
batang tuturuan? 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Isa pa, tagumpay bang maituturing ang
decongestion at redesigning ng mga asignatura sa
elementarya, sekondarya, at tersyarya? Kaugnay
nito, ayon nga kay Tabora (102), mayroong 31 na
asignatura sa Senior High School, 15 ang
tinatawag na “core subjects” at 16 ang
“track subjects”. Ang “track subjects ay 
nahahati sa 7 “contextualized subjects” 
samantalang ang 9 dito ay “specialization 
subjects”. 

 Kabilang sa mga subject na inilaan dito ay mga
dating GE Subject sa kolehiyo (core subjects) at 
mga asignaturang maghahanda sa kanilang
track. 



ANG SPIRAL CURRICULUM NG K+12 AT GE
KASAYSAYAN

 Wala ring asignaturang kasaysayan dito, higit
pa, congested ito! 

 Ayon nga kay Tabora (102) : 

“This would mean 6.5 hours of contact hours
daily in the SHS for the DepEd’s required
courses. If this were to be reckoned in today’s
college units, this would be the equivalent to a
whopping 32.5 units where college students –
who need time to read and study outside of class
– should be taking no more than 20 units.”



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Sa dakong ito ay pag-uusapan na natin ang
asignaturang kasaysayan sa antas tersyarya. 
Ang layunin, eksekusyon, at nilalaman nito. 

 Tulad ng nabanggit sa taas, ang asignaturang
kasaysayan sa bagong curriculum ay kasama sa
8 Core Subjects na natalakay na sa taas. 

 Sa kabila ng malaking espasyo ng panahon na
naghihiwalay sa Kasaysayan sa Elementarya
tungo sa GE Kasaysayan sa kolehiyo, 
problematiko din ang mismong asignatura na
tinatawag ngang Readings in Philippine History



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Ayon sa required syllabus ng Readings in 
Philippine History na mula mismo sa CHED, ang
layunin ng kurso ay: 

“The course aims to expose students to
different facets of Philippine History
through the lens of eyewitnesses. Rather
than rely on secondary materials (diin ay
akin)… The end goal is to understand our rich
past by deriving insights from those who were
actually present at the time of the event.”



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Gayon, pangunahing layunin ng asignaturang ito ay 
ang pagsusuri ng mga primaryang datos na ayon sa 
CHED mismo ay may malaking kaibahan umano sa 
dating GE Kasaysayan.

 Binigyan pa nga espesyal na halimbawa ang 
kasaysayan sa CMO: 

“GE History for instance, will not just entail factual 
knowledge but also critical competencies ranging 

from detecting bias, appreciating the effect of 
perspective from detecting bias, appreciating the 

effect of perspective on the construction and 
understanding history, and interpreting facts.”

(CMO no. 20 Series of 2013, 22)



Linggo/Paksang Tatalakayin Learning Outcomes
1- 2

 Kahulugan, Kaibhan ng Primarya at
Sekondaryang Datos, at
Metodolohiyang Pangkasaysayan

 Evaluate primary sources for their
credibility, authenticity, and
provenance

3 – 6

 Mga “Primaryang Teksto” sa Pag-
aaral ng Kasaysayan

 Analyze the context, content, and
perspective of different kind of primary
perspective

 Determine the contribution of different
kind of primary sources in understanding
Philippine History

 Develop critical and analytical skills with
exposure to primary sources

7 – 10

 Mga Isyung Pangkasaysayan: a. 
Lugar ng Unang Misa; b. Cavite 
Mutiny; c. Retraction ni Rizal; d. 
Sigaw ng Pugadlawin

 Demonstrate the ability to use primary
sources to argue in favor or against a
particular issue



11 – 14

 “Isyung Panlipunan” gaya ng Repormang
Agraryo, Konstitusyon, at Pagbubuwis

 Effectively communicate… their
historical analysis of a particular event
or issue that could help others
understand the chosen topic

 Propose recommendations/solutions to
present day problems based on their
understanding of root causes and their
anticipation of future scenarios

 Display the ability to work in a team and
contribute to a group project

15 - 18 
Pag-aaral ng Lokal na Kasaysayan  Manifest interest in local history



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA
 Sa kabila ng katotohanan naman na isa

sa mga layunin ng asignatura ay ang
exposure ng mga mag-aaral sa
primaryang batis, natuklasan ng
mananaliksik na: 

 Sa kaso ni Rizal, 3 ang datos na nilaan ng
CHED. Puro secondary source. 

 Sa kaso ng Cavite Mutiny, sa tatlong
datos, isa lang ang primaryang datos. 

 Sa kaso ng “Sigaw sa Pugadlawin”, sa
apat na datos, isa doon si Alvarez. 

 At... dalawa ito sa apat paksa na
tatalakayin sa loob ng apat na linggo (7-
10) ayon sa syllabus. 



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Sa imahinasyon pa ng maraming guro ay 
makabago nga at kaiba sa tradisyunal na
kronolohiya ang asignaturang Readings in 
Philippine History bagamat kung tutuusin, hindi
pa rin nakawala sa tradisyunal na peryodisasyon
ang mga paksa na kabilang sa mga tatalakayin
dito. 

 Maaari ngang ayusin sa tradisyunal na
kronolohiya ang mga paksa at narito ang
pagbubuod ng ilang mga paksa sa unang linggo
hanggang ika-10 linggo at kalikasan ng mga
datos na gagamitin sa bawat paksa. 



Mga Paksa sa Una
hanggang Ika-10
Linggo

Bilang ng Batis na ginamit

 Pagtuturo ng
metodo ng
kasaysayan

3 (Walang pagbanggit sa Agos ng Disiplinang
Kasaysayan sa Karanasang Pilipino)

 Prehispanikong
nakaraan

4 (Dalawa ay sulat ni Fox at ni Scott, 2 galing sa
Blair and Robertson)

 Cavite Mutiny 3 (Isa nga lang ang primaryang datos talaga)

 Panahon ng
Himagsikan

6 (Apat dito ay gagamitin lamang sa usapin ng
Pugad Lawin. Ang 2 iba pa ay magkaibang paksa
ang tinatalakay, ang Gunita ng Himagsikan ni
Aguinaldo at ang Kartilya ni Jacinto.

 Retraksyon ni
Rizal

2 (Puro sekondarya. At bakit ito nandito?)

 Panahon ng
Amerikano

2 (Isang political cartoon, isang hinaing kontra kay
Gov. Wood na kay Zaide)

 Post-Martial
Law

1 (Speech ni Aquino)



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Ito naman ang mga paksang tatalakayin sa mga
huling walong linggo. Ang banggit pa sa linggong
ito: Students will look for primary sources on 
which they will base their naratives and analysis. 

Mga Paksa
 Usaping Agraryo at Taxation Pero ang gagamitin lamang ay ang

mga reform policies. Nawala dito
ang mga kilusang agraryo.

 Konstitusyon Subalit hindi tinalakay kung anong
mga bahagi ang susuriin sa teksto
ng konstitusyon.

 Filipino Cultural Heritage,
Foreign Policies, Institutional
Histories

Magsasaliksik ng ukol sa Lokal na
Kasaysayan



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Anong mahihinuha sa mga paksa sa huling 8 
linggo ng silabus ng RPH? 

 Ang ilang mga paksa na may hiwalay na
asignatura sa dating GE kurikulum tulad ng
Basic Economics with Taxation and Agrarian 
Reform at Philippine Government and 
Constitution ay isinaksak sa apat na linggong
bahagi ng RPH at itinago na lamang sa layunin
na pagsusuri din naman ito ng mga primaryang
datos.

 Kung ganun, congested ang asignaturang ito!



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Ano ang mga nawala dito? 
Kung ang layunin ng
pagtuturo ng Readings ay 
maging mapanuri sa mga
isyung may kinalalaman sa
kasaysayan ang mga bata, tila
hindi ito magagampanan
sapagkat may problema sa
seleksyon ng mga batis, kung 
hindi man, sa pagtutugma ng
objectives at mga piniliping
mga paksa. 



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Ikalawa, wala ding pagbanggit sa mga importanteng
isyung pangkasaysayan gaya ng Martial Law, higit
pa, yung mga tinatawag na piniping kasaysayan. 
Puro mga kabilang sa Grand Narrative ang mga
kasaysayan na inilagay dito.

 Ang mga tunggaliang makikita sa mga dokumento
ay mga sigalot sa pagitan ng mga elitista, kung 
hindi man, dokumentong kinatha nila – nasaan ang
rich past na ipinapakita dito?



ANG GE KASAYSAYAN SA ANTAS
TERSYARYA

 Ikatlo, may datos, pero ang pinakaimportante –
anong lente ang pwedeng ituro sa mga
estudyante para magkaroon ng “saysay” 
(meaning) ang kasaysayan o dokumentong
sinusuri. 

 Ni ang modyul na binibigay ng CHED ay wala
sa perspektiba ng mga Pilipino, bagkus, tulad
ng dating curriculum, nasa perspektiba pa rin
ng mga dayuhan. 



PAGLALAGOM

 Walang progresyon bagamat
ipinagmamalaking nakamodelo sa spiral 
curriculum ang mga asignaturang ito

 Higit dito, kwestyunable din ang nilalamang
paksa at layunin ng mga asignatura sa
Readings in Philippine History

 Masyadong naging alipin ang mga edukador at 
mga curriculum planner sa ideya ng Outcome-
Based Education antanong: ito nga lang ba ang
tanging paradigm na pwedeng gamitin para
maging matagumpay ang pagkatuto? Lunod sa
pantasya ang mga kasalukuyang edukador na
ang tanging silbi ng guro ay maging mga
facilitator.



PAGLALAGOM

 Bakit ito ang modelong isinusubo ng mga
institusyon ng edukasyon? 

 Una, hindi pa rin nakaalis sa tradisyunal na
guhit panahon kapwa ang mga asignatura sa
AP at GE sa kolehiyo.

 Ikalawa, walang malinaw na datos na
sinaalang-alang ng mga mananaliksik ang
kontekstong kultural ng mga kabataang
Pilipino sa pagmomodelo ng bagong kurikulum
(Castillo, 19-20). Higit pa, naging rationale ng
pagsusulong ng mga pagbabago ng curriculum 
na ito ang mito ng 21st Century Learner, isang
ideyang angkat din naman sa kanluran.



PAGLALAGOM

 Ikatlo, ang pagbabawas ng mga esensyal na
asignatura sa kolehiyo at elementarya ay parte 
ng obhektiba ng institusyong pang-edukasyon
na magprodyus lamang ng mga mag-aaral na
maaaring ilako sa global na merkado bilang
lakas paggawa bagamat salat sa kamalayang
panlipunan/pangkasaysayan (Bustamante, 76; 
Quismondo 2012; Doloricon 2017)



#Wasak

Matsala po!


