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IL-VJAĠĠ TIEGĦI:
NASAL MINN
TOROQ DIFFERENTI
se jipprovdi
edukazzjoni relevanti
u ta’ kwalità għallistudenti kollha. Fi
kliem ieħor it-tagħlim
se jkun imfassal skont
il-ħtiġijiet tal-istudenti
... u mhux bil-maqlub.

Kif se jaħdem?
Flimkien mas-suġġetti obbligatorji
ewlenin, IL-VJAĠĠ TIEGĦI: NASAL
MINN TOROQ DIFFERENTI se
jippermetti lill-istudenti tal-iskejjel
sekondarji jgħaqqdu flimkien suġġetti
akkademiċi, applikati u vokazzjonali
rilevanti u ta’ kwalità.
F’din is-sistema edukattiva ġdida
proposta, l-istudenti xorta waħda
se jkunu jistgħu jsegwu r-rotta
akkademika tradizzjonali. Din mhux
se titwarrab imma se jiżdiedu magħha
mogħdijiet oħra għax l-istudenti se
jkunu jistgħu jagħżlu wkoll programmi
ta’ tagħlim applikat u vokazzjonali
bħala suġġetti magħżula ... u dan
kollu taħt l-istess saqaf.

Ir-riżultat?
Wasal iż-żmien li
ntejbu fuq dak li
għandna, u nippruvaw
nibnu edukazzjoni
fejn it-tfal jieħdu gost
imorru l-iskola kuljum.

Liam, Angela, Emily, Sophie, Paul
u Olivia jistgħu jitgħallmu suġġetti
akkademiċi, vokazzjonali u applikati
skont ix-xeħtiet tagħhom.
Għaliex l-iskola m’għandhiex tkun
aktar pjaċevoli? Għaliex m’għandhiex
tkun aktar rilevanti għad-dinja
moderna tal-lum?

Aktar minn hekk, IL-VJAĠĠ
TIEGĦI:NASAL MINN TOROQ
DIFFERENTI se jagħti valur
ndaqs lill-programmi ta’ tagħlim
akkademiku, applikat u vokazzjonali.

Il-Vjaġġ Tiegħi, Għażla tas-Suġġetti - Formola tal-Għażla

Għalhekk, Liam u sħabu se jkunu
jistgħu jattendu għal forom
differenti ta’ tagħlim u assessjar,
ikollhom l-opportunità li jilħqu
l-istess livell ta’ kwalifiki u
jagħżlu x’jagħżlu lkoll kemm
huma jkunu impjegabbli.

• Agħżel waħda (1) mit-tliet rotot u imla formola waħda (1) biss għar-rotta li għażilt.

		
		
		
		
		

Ir-Rotta ĊES tippreżenta s-suġġetti akkademiċi u vokazzjonali
taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES) kollha flimkien
ma’ numru ta’ suġġetti vokazzjonali SEC ġodda. Iċ-Ċertifikat
tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES) huwa amministrat mill-Bord 		
tal-MATSEC u se jkompli jiċċertifika s-suġġetti akkademiċi u
vokazzjonali kollha li hemm bħalissa. Paġna 5

Dan huwa l-ewwel pass.
Żur is-sit ExploreMore

		
		
		

Iċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja Applikata huwa amministrat
mill-Bord tal-MATSEC u għandu jiċċertifika s-suġġetti applikati
l-ġodda. Dawn is-suġġetti tas-ĊESA se jkollhom approċċ aktar
prattiku. Paġna 9

exploremoreproject.eu/mt/
Dan is-sit elettroniku ser jgħinek tikber
b’mod personali għaliex jgħinek tifhem
aktar liema taħriġ hu adattat għalik billi
tesplora s-setturi disponibbli u billi
tagħmel il-kwiżż.
Wasal iż-żmien li ntejbu fuq dak
li għandna, u nippruvaw nibnu
edukazzjoni fejn it-tfal jieħdu pjaċir
imorru l-iskola kuljum. L-iskola ma tistax
tgħodd għal xi wħud biss, imma trid
tgħodd għal kulħadd, sabiex minn età
żgħira it-tfal jieħdu gost bil-proċess
tat-tagħlim. Dan hu meħtieġ għaliex
id-dinja ta’ għada se tkun teħtieġ
kontinwament li t-tfal jitgħallmu ħwejjeġ
ġodda u jadattaw ruħhom għall-bidliet.

- Ir-Rotta ĊESA/ĊES tippermetti l-possibbiltà li jsiru għażliet
		 mis-suġġetti ĊES u mis-suġġetti ĊESA. Paġna 11

• Is-suġġetti vokazzjonali u applikati se jkunu disponibbli fi klasters ta’ skejjel kif 		
muri f’paġna 4. Jekk suġġett vokazzjonali jew applikat ma jkunx disponibbli
fil-Kulleġġ tiegħek, dan ikun disponibbli fi skola oħra ta’ kulleġġ fi ħdan il-klaster
tiegħek u inti tkun tista’ tittrasferixxi ruħek għal din l-iskola fuq bażi full-time.
Mhux se jkun hemm il-ħtieġa li tinbidel l-uniformi u t-trasport se jkun provdut.
Huwa importanti ħafna li tiċċekkja li jekk inti se tagħżel żewġ (2) suġġetti
vokazzjonali jew applikati, dawn iż-żewġ suġġetti huma t-tnejn disponibbli
fl-iskola li inti se tkun qed tattendi.
• Filwaqt li se jsir kull sforz biex jiġu offruti s-suġġetti kollha, dan mhux dejjem ikun
possibbli. F’każ bħal dan, l-istudenti se jiġu kkuntattjati u jiġu offruti lilhom 		
suġġetti alternattivi għall-għażla tagħhom.
• Jekk jogħġbok, irritorna l-formola lill-iskola tiegħek sad-data tal-għeluq mogħtija
lilek mill-iskola rispettiva tiegħek.
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SUĠĠETTI VOKAZZJONALI U APPLIKATI
Klasters tal-Kulleġġi
L-Agrikummerċ

Klaster Ċentrali
Kulleġġ San Ġorġ
Preca Il-Ħamrun SS

It-Teknoloġija

It-Teknoloġija

Il-Litteriżmu

tal-Inġinerija

tal-Informatika

Medjatiku

Il-Kura
Retail

tas-Saħħa u
l-Ħarsien Soċjali

L-Ospitalità

Tessuti u Moda

Il-Kura
tax-Xagħar u
s-Sbuħija

Ir-Rotta ĊES tippreżenta s-suġġetti akkademiċi u
vokazzjonali taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)
kollha flimkien ma’ numru ta’ suġġetti vokazzjonali ĊES
ġodda. Dawn is-suġġetti huma ċċertifikati mill-MATSEC.
Għażla tas-Suġġetti għad-Disa’ Sena – Sena Skolastika 2019/20
Isem

Kulleġġ San Injazju
Il-Ħandaq SS
Kulleġġ Santa
Tereża L-Imrieħel SS

Klassi
Data tat-Twelid
Indirizz

Klaster Tat-Tramuntana
Kulleġġ San Nikola
Ħad-Dingli SS
Kulleġġ Maria Reġina
Il-Mosta (Lily)
Kulleġġ Maria Reġina
Il-Mosta (Iż-Żokrija)
Kulleġġ Santa Klara
Pembroke SS

Kodiċi Postali
Skola
Isem u Firma tal-Ġenitur/Kustodju
Numru tat-Telefown

Jekk jogħġbok, immarka l-lingwa li ilek tistudja mis-7 Sena (Form 1)
Għarbi

Ċiniż

Franċiż

Ġermaniż

Taljan

Spanjol

Klaster Tan-Nofsinhar
Kulleġġ San Benedittu
Ħal Kirkop SS
Kulleġġ Santa
Margerita Verdala SS
Kulleġġ San Tumas
More Iż-Żejtun SS
Kulleġġ San Tumas
More Santa Luċija SS

Għawdex
Kulleġġ ta’ Għawdex
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MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Imla Formola Waħda (1) : Għażla A jew Għażla B
Rotta ĊES Għażla A
Agħżel żewġ (2) suġġetti mil-lista t’hawn taħt.

Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)
Suġġetti Akkademiċi u Vokazzjonali - Għażla A
L-Arti
Il-Bijoloġija
Il-Kimika
Il-Computing
Id-Diżinn u Teknoloġija
Il-Ġeografija
Il-Komunikazzjoni Grafika
		
L-Istorja 		
Il-Home Economics 		
L-Edukazzjoni Fiżika
		
VET L-Agrikummerċ		
VET It-Teknoloġija tal-Inġinerija
VET It-Teknoloġija tal-Informatika
VET Il-Kura tax-Xagħar u s-Sbuħija
VET Il-Kura tas-Saħħa u l-Ħarsien Soċjali
VET L-Ospitalità
VET Il-Litteriżmu Medjatiku
VET Retail
VET Tessuti u Moda
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Rotta ĊES Għażla B

Ir-Rotta ĊESA tippreżenta suġġetti applikati ġodda li
jaqgħu fil-Livell ta’ Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja
Applikata (ĊESA) li huma wkoll iċċertifikati mill-MATSEC.

Agħżel żewġ (2) suġġetti mil-lista t’hawn taħt.

Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES)
Suġġetti Akkademiċi u Vokazzjonali - Għażla B
Il-Kontabilità JEW L-Istudji Kummerċjali

Għażla tas-Suġġetti għad-Disa’ Sena – Sena Skolastika 2019/20

L-Arti

Isem

Il-Computing

Klassi

Id-Diżinn u Teknoloġija

Data tat-Twelid

L-Istudji Ewropej

Indirizz

Il-Komunikazzjoni Grafika
Il-Mużika

Kodiċi Postali

Il-Home Economics

Skola

Il-Ġeografija

Isem u Firma tal-Ġenitur/Kustodju

L-Istorja

Numru tat-Telefown

It-tieni Lingwa Barranija. Agħżel waħda (1) biss
Għarbi

Franċiż

Ġermaniż

Taljan

Russu *

Spanjol

*Offrut biss skont id-disponibilità tar-riżorsi

Jekk jogħġbok, immarka l-lingwa li ilek tistudja mis-7 Sena (Form 1)
Għarbi

Ċiniż

Franċiż

Ġermaniż

Taljan

Spanjol

L-Edukazzjoni Fiżika
L-Istudji Soċjali
VET L-Agrikummerċ
VET It-Teknoloġija tal-Inġinerija
VET Il-Kura tax-Xagħar u s-Sbuħija
VET Il-Kura tas-Saħħa u l-Ħarsien Soċjali
VET L-Ospitalità
VET It-Teknoloġija tal-Informatika
VET Il-Litteriżmu Medjatiku
VET Il-Bejgħ bl-Imnut
VET Tessuti u Moda

Aktar informazzjoni dwar ir-Rotta ĊES
•

Iċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES) huwa mmexxi mill-Bord tal-MATSEC u jippermetti lill-istudenti jiksbu
sa Livell 3 tal-MQF f’kull suġġett.
L-istudenti li jiksbu b’suċċess il-Livell ĊES fis-suġġetti se jkunu eliġibbli li japplikaw sabiex jidħlu fl-Istituzzjonijiet
postsekondarji kollha skont ir-rekwiżiti tad-dħul tal-istituzzjonijiet.

•
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Agħżel żewġ (2) suġġetti mil-lista t’hawn taħt..

Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja Applikata (ĊESA)
Suġġetti Applikati
L-Agrikummerċ Applikat
It-Teknoloġija tal-Inġinerija Applikata
It-Teknoloġija tal-Informatika Applikata
Il-Kura tax-Xagħar u s-Sbuħija Applikati
Il-Kura tas-Saħħa u l-Ħarsien Soċjali Applikati
L-Ospitalità Applikata
Il-Litteriżmu Medjatiku Applikat
Il-Bejgħ bl-Imnut Applikat
Tessuti u Moda Applikati
PTI Achieve
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Ir-Rotta ĊESA/ĊES tippermetti l-possibbiltà li jsiru
għażliet minn suġġetti ĊES u suġġetti ĊESA.
Aktar informazzjoni dwar ir-Rotta ĊESA
•
•

Is-suġġetti taċ-ĊESA jiffokaw fuq approċċ aktar prattiku fis-suġġetti differenti.
Bħala parti miċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja Applikata (ĊESA), l-istudenti tar-Rotta ĊESA ser ikollhom 		
l-opportunità li jistudjaw ukoll is-suġġetti ewlenin li ġejjin:
ĊESA Malti għall-Komunikazzjoni
ĊESA Ingliż u l-Komunikazzjoni
ĊESA Matematika
ĊESA Core Science
Iċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja Applikata (ĊESA) huwa mmexxi mill-Bord tal-MATSEC u jippermetti lill-		
istudenti jilħqu sa Livell 3 tal-MQF f’kull suġġett.
L-istudenti li jiksbu b’suċċess il-Livell ĊESA fis-suġġetti se jkunu eliġibbli biss li jużaw is-suġġetti taċ-ĊESA sabiex
japplikaw biex jidħlu fl-MCAST u fl-ITS skont ir-rekwiżiti tad-dħul rispettivi ta’ dawn l-istituzzjonijiet.

•
•

Għażla tas-Suġġetti għad-Disa’ Sena – Sena Skolastika 2019/20
Isem
Klassi
Data tat-Twelid
Indirizz

Kodiċi Postali
Skola
Isem u Firma tal-Ġenitur/Kustodju
Numru tat-Telefown

Jekk jogħġbok, immarka l-lingwa li ilek tistudja mis-7 Sena (Form 1)
Għarbi

Ċiniż

Franċiż

Ġermaniż

Taljan

Spanjol

Agħżel suġġett WIEĦED (1) minn Lista A u suġġett WIEĦED (1) minn Lista B.

ĊESA/ ĊES
LISTA A – ĊESA

LISTA B – ĊES

L-Agrikummerċ Applikat

L-Arti

It-Teknoloġija tal-Inġinerija Applikata

Id-Diżinn u Teknoloġija

Il-Kura tax-Xagħar u s-Sbuħija Applikati

Il-Komunikazzjoni Grafika

Il-Kura tas-Saħħa u l-Ħarsien Soċjali Applikati

Il-Home Economics

L-Ospitalità Applikata

L-Edukazzjoni Fiżika

It-Teknoloġija tal-Informatika Applikata
		
Il-Litteriżmu Medjatiku Applikat
Il-Bejgħ bl-Imnut Applikat
Tessuti u Moda Applikati
PTI Achieve

10

11

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Aktar informazzjoni dwar ir-rotta ĊESA/ĊES
•

Kemm iċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES) kif ukoll iċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja Applikata
(ĊESA) huma mmexxija mill-Bord tal-MATSEC u jippermettu lill-istudenti jilħqu sa Livell 3 tal-MQF.
L-istudenti li jiksbu b’suċċess il-Livell ĊESA fis-suġġetti se jkunu eliġibbli biss li jużaw is-suġġetti taċ-ĊESA sabiex
japplikaw biex jidħlu fl-MCAST u fl-ITS skont ir-rekwiżiti tad-dħul rispettivi ta’ dawn l-istituzzjonijiet.
L-istudenti li jiksbu b’suċċess is-suġġetti tas-ĊES ikunu eliġibbli biss li jużaw is-suġġett taċ-ĊES sabiex japplikaw
biex jidħlu fl-istituzzjonijiet postsekondarji skont ir-rekwiżiti tad-dħul tal-istituzzjonijiet.

•
•
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MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

Iltaqa’ ma’ Liam
u sħabu.

Liam moħħu tajjeb
imma malajr jixba’ fi
klassijiet akkademiċi
tradizzjonali.

Sophie l-għaxqa
tagħha titgħallem
mill-kotba.

Emily hija
kreattiva.

Paul jinqala’
għan-numri.

Olivia mixħuta
fuq il-lingwi.

Angela
titgħallem l-aktar
mill-prattika.

Għal aktar dettalji jekk
jogħġbok ibgħat imejl fuq:
myjourney@gov.mt

Dalwaqt jgħaddu għall-iskola
sekondarja u dan ifisser li jkollhom
jagħżlu suġġetti ġodda.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol huwa impenjat li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji
tal-Protezzjoni tad-Dejta kif huwa stabbilit fil-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta.
Id-dejta qed tinġabar biss għall-iskop tal-eżerċizzju tal-għażla tas-suġġetti li għandhom
jagħmlu studenti li jattendu t-8 Sena tal-edukazzjoni obbligatorja fl-iskejjel sekondarji statali.
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jiġbor u jipproċessa l-informazzjoni biex ikun jista’
jwettaq l-obbligi tiegħu skont l-Att dwar l-Edukazzjoni Kap 327 tal-Liġijiet ta’ Malta. Id-dejta se
tintuża mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.
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myjourney.edu.mt

