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Message of USEC Alain Del B. Pascua during the IP Teachers' Congress 

Attached is a copy of the message of USEC ALAIN DEL B. PASCUA, 
Undersecretary for Administration delivered during the Indigenous Peoples Month 
Celebration on November 10-12, 2016, contents of which are self-explanatory, for 
information. 

Immediate dissemination of this is desired. 



li\epttblika tlfl ~ilipina~ 

!tagawaran ng QEbuka~pon 
Tanggapan ng Pangalawang Kalihim 

ILAPIT ANG EDUKASYON 
SA KATUTUBONG PAMAYANAN 

Ipinaaabot ng Kalihirn ng Edukasyon Leonor Magtolis Briones at 
ng buong Kagawaran ng Edukasyon ang kanilang pakikiisa sa 
rnahalagang pagsasarna-sarnang ito. Tulad ng alarn na ng 
mararni sa irtyo, kinikilala ng DepEd na ang usapin ng 
edukasyon para sa mga parnayanang katutubo ay hindi lang 
tungkol sa pagkakaroon ng akses o pagpasok lang ng mga bata 
sa paaralan, kundi ang pagseguro na ang anumang inisyatibang 
pang-edukasyon ay gumagalang sa katutubong identidad at 
kaalarnan at naka-ugat sa pananaw at pangarap ng mga 
parnayanan para sa lupaing ninuno. 

Ito ay tinutugunan ng DepEd sa pamamagitan ng iba't-ibang 
polisiya tulad ng National IPEd Policy Framework (DepEd Order 
No. 62, s. 2011 na mas kilala ng mararni bilang "D062") at 
National IPEd Curriculum Framework (DepEd Order No. 32, s. 
2015 o "D032") na binalangkas ng DepEd - Indigenous Peoples 
Education Office (IPsEO) na kasama mismo ang mga kinatawan 
ng mga katutubong pamayanan mula sa iba't ibang panig ng 
Pilipinas. Ang mga polisiyang ito sa IPEd ay ang pagtugon ng 
DepEd sa matagal nang ipinaglalaban ng mga katutubo sa 
integridad ng kultura at sariling pagpapasya sa larangan ng 
edukasyon. 

At siyempre, nagpapatupad din ang DepEd ng isang 
Pambansang Programa sa Katutubong Edukasyon (National 
IPEd Program), na kabilang ang Nueva Vizcaya sa mga 
masisigasig na Division na tagapagpatupad na may malalim na 
pakikipag-ugnayan o partnership sa mga pamayanang katutubo, 
sa pamarnagitan ng ating mga IP elders na matiyagang 
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nakikipagtulungan sa pagsasakatutubo o "indigenization" ng 
ating K to 12 curriculum. Ang reporn1a ng K to 12 ay hindi 
larnang tungkol sa pagdaragdag ng kinder at dalawang taon sa 
high school - ang rnalaking bahagi nito ay &.'!g pagreponna ng 
kurikulum. Malaki ang kaugnayan ng K to 12 sa katutubong 
edukasyon dahil sa itinakda ng batas na ang kurikulum ay 
dapat makabuluhan, sensitibo sa kultura, naka-ugat at 
nakapook sa kalagayan ng pamayanan kung nasaan ang 
paar·alan. Sa katunayan, ang pagpapatupad ng IPEd ay nasa 
Implementing Rules and Regulations o IRR mismo ng Batas ukol 
sa K to 12 (RA 10533). 

Sa harap ng programang ito ng DepEd sa IPEd, lalo na ngayong 
lumalalim na ang iinplementasyon nita sa ating 1nga paarlan, 
isang punto ang paulit-ulit naming idinidiin sa panig ng DepEd 
at gayundin sa mga katutubong pamayanan - ay ang 
katotohanang hindi ito kayang ipatupad ng DepEd ng nag-iisa. 
Ang katutubong pamayanan mismo ang dapat gumabay at 
1naging katuwang ng DepEd sa pagpapatupad ng programang ito 
sa ating mga paaralan. Kaya, kami ay umaasa na sana ang 
inyong pagsasama-sama ngayon ay higit pang magpapalalim sa 
pag-uusap sa inyong mga pmnayanan tungkol sa pagpapatupad 
ng IPEd sa mga paaralan. 

Sa yugtong ito, sa parnumuno ng ating Division Office, papalalin1 
n.a ng papalalim ang ginagawa natin sa "contextualization" ng 
kurikulum -- ang ating 1nga lesson plans ay inihahanda na 
upang makapagbigay ng halaga sa iba't-ibang aspeto ng 
katutubong kultura at iniuugnay sa inyong sariling pananaw 
tungkol sa layunin ng IPEd. Kasama na rin sa gawaing ito ang 
pagsuporta sa paggamit ng mga katutubong wika bilang bahagi 
ng ating Mother Tongue-based Multilingual Education (o MTB
MLE). Mayroon nang mga nagawang mga learning materials ang 
ating Division at mga paaralan na nakabatay sa inyong sariling 
kultura at wika. 

Sa aming pag-uusap ni Gobernador Carlos Padilla, noong 
humingi ako sa kanya ng payo hinggil sa DepEd bago ako 
ma.l}irang na Pangalawang Kalihim, ay nasabi nya na kailar1.gang 
balik-tanawin ang regional level mother-tongue identification 
upang lalo ito maging angkop sa aktwal na sistwasyon. 
Iialin1bawa dito sa Region II, ang mother tongue ay Ilokano, 
subalit ang n1other tongue ng nakararaming katutubo dito sa 
Vizcaya ay Gaddang, kung di ako nagkakamali. Kung kaya't 
sangayon ako kay Gov Caloy, n1as sanay ak:ong tawagin syang 



Cong Caloy sapagkat matagal na rin kaming nagsama noon pa 
mang 2004 noong tun1akbo silang dalawa ni Senador Ping 
Lacson sa n1as mataas na posisyon, na mas ibaba pa natin ang 
n1other tongue area level sa probinsya kung kinakailangan. 

Patuloy pa natin itong pagyayamanin at pararamihin para sa 
kapakanan ng mga katutubong mag-aaral. Kasama ninyo ang 
DepEd sa pangarap na ang mga katutubong kabataan ng Nueva 
Vizcaya ay mahuhubog bilang mga taong ipinagmamalaki ang 
kanilang katutubong pagkakakilanlan, rnalalim ang pagkilala sa 
katutubong kaalan1an at kakanyahan, at . tunay na rnay 
n1alasakit sa kani-kanilang pamayanan at lupaing ninuno. Sa 
ating rnga IP elders, napakahalaga po ng inyong papel sa 
gawaing ito. Huwag po sana kayong rnagsawa sa 
pakikipagtulungan sa DepEd. 

Sa kasalukuyan, sa ilalim ng pamunuan ni Kalihim Leonor 
Magtolis Briones, ay binigyan ng tatnang prayoridad ang 
ng pagtatayo ng n1ga classrooms at school buildings. Inilagay 
namin sa unang listahan ang pagtatayo ng mga silid aralan sa 
n1ga lugar ng katutubong pamayanan. Ito ngayon ay isang 
prayoridad na ng kagawaran. 

Sinin1ulan na natin ang paglalakbay para sa IPEd- ang DepEd, 
kasama ang mga pamayanang katutubo, at mga katuwa.'l.g na 
organisasyon at ahensya ng pamahalaan - tulong-tulong natin 
palakasin at paunlarin ang ating mga inisyatiba. 

L.ahat tayo ay m,ay tungkulin na dapat gampanan sa 
pagpapatupad ng IPEd, na nangangarap na maka-an1bag sa pag
unlad na naaayon sa ating mga sari-sariling pangarap para sa 
ating mga pamayanan, lupaing ninuno, at bansa. 

Pahayag sa Katutubong Pagtitipon 
Nueva Vizcaya, ika-12 ng Nobyembre 2016 

i!LAJN DEL B. PASCUA 
Pangalawang Kalihim 
Kagawaran ng Edukasyon 



ALAIN PASCUA 

Education: 

• Master's Degree- University of the Philippines (Masters in Public Admisitration-2008-
2009) 

• Bachelor's Degree- Adamson University (BS Civil Engineering- 1981-1986) 
• High School- Mary Help of Christians Seminary (1977-1981) 
• Elementary- Gerena North Central School (1971-1977) 

A LEADER, NATURE LOVER, A POLITICAL STRATEGIST AND ENTREPRENEUR 

.J- LEADER 
o DepED Undersecretary _______ _ 
o President of the KAAKBA Y Partylist (200 1-present) 
o Secretary General- Social Watch Global assembly 2011 Philippine 

Secretariat; (2011-less than a year) 
o Adviser and Team Manager- National Muaythai and Kickboxing Council of the 

Philippines (201 0-2012) 
o Team Manager- World Muaythai of the Philippines 
o National Anti-poverty Commission Coordinator (1999-2001) 
o Skills: 

• Leadership 
• Management 

4- Nature Lover (with exceptional appreciation to nature) 
o Vice President- Wild Bird Club of the Philippines (2011-2012) 
o Vice President - Wild and Nature Photography of the Philippines (2011-2012) 
o Skills 

• Bird Watching 
• Environmental Awareness 
• Environmental Policy 
• Environmental Issues 

4- Political Strategist 

o Chief Political affairs Officer (Sen. Panfilo Lacson 2001-2010) 
• Handling political campaigns 
• Handling of Political Affairs and matters related to constituents and 

scholarship program 
• Liaison with various non-government and peoples organization, ~ 

sectoral groups and civil society organizations. 

o Skills 
• Political Advertising 
• Legislative Affairs 
• Civil Society 
• lnf9\._m~tk~.n Technology 

J.. Entrepreneur J Ul\fVl'f 
o Owner- Alain Del Photography (2014-present) 

• Nature Photography 
• Landscape Photography 
• Bird Photography 
• Wildlife Photography 


