
Edukazzjoni 
Ekwa 
għal 
kulħadd





IntroduzzjonI
il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
qed jipproponi edukazzjoni sekondarja ta’ 
kwalità aktar ekwa, li toħloq rabta 
mal-passat, taddatta ruħha għall-preżent u 
tipprova tantiċipa l-isfidi u l-opportunitajiet 
tal-futur f’dinja globalizzata. l-edukazzjoni 
u t-taħriġ jissugraw li ma jibqgħux relevanti 
jekk ir-rabtiet tanġibbli mal-ħajja lil hinn 
mill-ħitan tal-iskola, inkluż is-suq 
tax-xogħol, jibqgħu inkonsistenti u 
superfiċjali. il-programmi ta’ tagħlim ta’ 
kwalità ekwa, inklużivi u komprensivi, 
maħsuba għall-istruttura obbligatorja 
tal-edukazzjoni sekondarja, huma xprunati 
kemm mill-valuri tal-inklużjoni, il-ġustizzja 
soċjali, l-ekwità u d-diversità, kif ukoll 
mill-erba’ miri ewlenin tal-Qafas għall-istrateġija 
għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-20241.

din is-sistema, kif żviluppata, hija ispirata 
mill-filosofija tal-edukazzjoni bbażata 
fuq il-valuri, ippreżentata 
fid-dokument Respect for 
all2 u mmexxija mir-rapport 
tal-awditjar Education 
for all.3 din is-sistema 
hija konformi ħafna 
mar-4 Mira tal-iżvilupp 
Sostenibbli tal-unESCo li trid 
tiżgura edukazzjoni ta’ kwalità 
inklussiva u ekwa, u tippromwovi 
opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja 
għal kulħadd.4

1 il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Qafas għall-istrateġija għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024: insaħħu s-sisien, noħolqu  
 alternattivi, inżidu l-impjegabilità. Malta, 2014. aċċessibbli minn: https://education.gov.mt/strategy/documents/BooklET%20 
 ESM%202014-2024%20Eng%2019-02.pdf
2 il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Respect for all Framework. Malta, 2014. aċċessibbli minn: http://education.gov.mt/en/ 
 resources/news/documents/Respect%20For%20all%20document.pdf
3 l-aġenzija Ewropea għall-ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni inklussiva. Education for all. Special needs and inclusive Education in 
 Malta: External audit Report. Malta, 2014. aċċessibbli minn: http://education.gov.mt/en/documents/Special%20needs%20 
 and%20inclusive%20Education%20in%20Malta%20%C2%ad-%20External%20audit%20Report.pdf
4 http://en.unesco.org/education2030-sdg4
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Iż-żamma tal-kwalItà 
u l-ekwItà fIt-tagħlIm
Huwa fl-interess nazzjonali li nifhmu x-xejriet 
bażiċi li ffurmaw l-aspirazzjonijiet edukattivi, 
il-politiki u r-riformi li mexxew ’il quddiem 
it-tagħlim sabiex dan ikun relevanti 
għall-iżvilupp personali, soċjali u ekonomiku. 
l-esperjenzi tagħna tal-passat u dawk 
preżenti għenuna nidentifikaw l-oqsma li 
għandna b’saħħithom u l-limitazzjonijiet ta’ 
prattiki stabbiliti, għenuna nifhmu x’għandu 
jinżamm u jiġi mtejjeb, u fejn il-prevenzjoni 
u l-interventi huma meħtieġa sabiex b’mod 
ekwu nippromwovu valuri li jgħinuna nilħqu 
l-miri enfasizzati fil-Qafas għall-istrateġija 
għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024.

Malta bniet tradizzjoni b’saħħitha ħafna 
fil-proviżjoni akkademika ġenerali 
fl-edukazzjoni obbligatorja u post-
obbligatorja. il-Ministeru għall-Edukazzjoni 
u x-Xogħol huwa kommess li jsostni dan 
il-vjaġġ edukattiv filwaqt li jwessgħu sabiex 
iżid l-aċċessibiltà għal taħriġ vokazzjonali 
ta’ kwalità u jipprovdi opportunitajiet 
għal programmi ta’ aktar tagħlim applikat 
għall-istudenti kollha, filwaqt li jiżgura 
parità fl-istima u ekwivalenza tal-kwalifiki. 
għaldaqstant, il-Ministeru qiegħed jipproponi 
struttura waħda ta’ skola sekondarja 
komprensiva u inklussiva bi programmi ta’ 
tagħlim akkademiċi, vokazzjonali u applikati, 
ta’ kwalità ekwa, fl-istess skola għall-istudenti 
kollha. il-programmi kollha għandhom 
jipprovdu tagħlim ta’ kwalità b’mod ekwu, 
b’parità tal-istima, u li jwasslu sal-livell 3 
tal-Qafas Malti tal-kwalifiki (MQF). dawn 

il-programmi ta’ tagħlim għandhom 
ukoll jipprovdu progressjoni 
mingħajr xkiel mill-iskejjel medji 
għal dawk sekondarji u aktar tard 
għall-edukazzjoni akkademika u 
vokazzjonali post-obbligatorja, u 
eventwalment għad-dinja tax-xogħol. 
din is-sistema tibni fuq x’sar fil-passat, iżda 
mhix qed tipproponi li ġġib lura s-sistema 
selettiva ta’ tagħlim u tant kontestata 
tal-imgħoddi. il-Ministeru qed jipproponi 
sistema ta’ tagħlim ħafna aktar adattabbli 
u komprensiva, magħmula minn esperjenzi 
ta’ tagħlim ta’ kwalità ekwa li jilħqu aħjar 
il-bżonnijiet edukattivi ta’ studenti bi stili ta’ 
tagħlim u aspirazzjonijiet differenti, permezz 
ta’ modi ta’ assessjar differenti.

is-sistema ta’ skola sekondarja proposta 
hija wkoll ir-riżultat ta’ tqabbil fl-istandards 
tas-sistema tagħna ma’ sistemi nazzjonali, 
Ewropej u internazzjonali ta’ suċċess. 
il-programmi ta’ tagħlim kollha għandhom 
jibqgħu jitwettqu permezz ta’ tagħlim ta’ 
livell għoli li jkun relevanti, effettiv u fil-ħin, 
u li jirrispetta d-diversità f’demokrazija 
b’saħħitha mibnija fuq il-ġustizzja soċjali, 
l-ekwità u t-tkabbir ekonomiku. irridu 
niżguraw li t-tfal kollha jiżviluppaw 
f’żgħażagħ u f’adulti mgħammra bil-ħiliet 
u l-attitudnijiet neċessarji biex ikunu 
ċittadini attivi, mgħammra wkoll bil-ħiliet 
tal-impjegabbiltà meħtieġa sabiex jagħtu 
kontributi siewja lis-soċjetà.



Il-kIsba ta’ erba’ mIrI
il-Qafas għall-istrateġija għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024 huwa turija tal-impenn 
tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol sabiex jipprovdi lill-ġenerazzjonijiet 
preżenti u futuri b’opportunitajiet li permezz tagħhom jiżviluppaw il-valuri, il-ħiliet u 
l-attitudnijiet neċessarji għal ċittadinanza attiva u impjegabbiltà fis-seklu 21. B’dan 
il-mod se nkomplu nnaqqsu d-distakk bejn id-dinja tal-edukazzjoni u l-bqija 
tad-dinja, inkluż id-dinja tax-xogħol. is-sistema tal-edukazzjoni obbligatorja f’Malta 
tista’ ssir aktar relevanti għall-individwu u l-komunità usa’ jekk toffri programmi varji u 
ta’ kwalità għolja, imfasslin skont il-ħiliet individwali.

għaldaqstant, l-iżvilupp propost tas-sistema tal-edukazzjoni sekondarja hija prova 
prattika sabiex jintlaħqu l-miri tal-Ministeru li:

1 jonqos id-distakk fil-kisbiet  
   mit-tagħlim bejn is-subien u l-bniet,  

 u bejn studenti li jattendu skejjel  
 differenti, u jonqos in-numru  
 ta’ studenti li ma jilħqux il-kisbiet  
 mistennija waqt li jogħla l-livell  
 fil-litteriżmu, in-numeriżmu,  
 il-kompetenzi fix-xjenza u  
 t-teknoloġija, u jiżdiedu l-kisbiet  
 tal-istudenti;

Nipprovdu lill-ġenerazzjonijiet preżenti u 
futuri b’opportunitajiet li permezz tagħhom 
jiżviluppaw il-valuri, il-ħiliet u l-attitudnijiet

2 jingħata sapport lil tfal f’riskju  
 ta’ faqar u lil dawk li ġejjin minn 

 status soċjoekonomiku baxx sabiex  
 jilħqu l-kisbiet edukattivi, billi  
 titnaqqas l-inċidenza relattivament  
 għolja ta’ dawk li ma jkomplux  
 l-iskola minn kmieni;

3 jogħla l-livell tal-istudenti li  
 jkomplu jitħarrġu u li jkollhom  

 kisbiet ogħla fl-edukazzjoni terzjarja 
 u f’taħriġ vokazzjonali; u

4 Tiżdied il-parteċipazzjoni fit-tagħlim 
  tul il-ħajja u t-tagħlim għall-adulti.
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mhux kollox bħas-soltu
Riformi edukattivi globali jisħqu fuq il-bżonn 
li l-istudenti jitgħallmu jaddattaw ruħhom u 
jisfidaw kuntesti ġodda, sabiex jiksbu aktar 
ħiliet trasferibbli u jevitaw it-telfa tal-ħiliet, u 
jiżviluppaw kuxjenza soċjalment ġusta.

Malta qed tinvesti ħafna fis-sistema 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħha u qed tieħu 
miżuri sabiex timmodernizza l-kurrikula, 
ittejjeb il-kwalità tat-tagħlim u tippromwovi 
ħiliet diġitali (Education and Training Monitor 
20165). Filwaqt li t-tranżizzjoni 
mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol 
tirriżulta li hija eħfef minn dik ta’ ħafna 
mill-pajjiżi tal-uE, ir-rata ta’ studenti li ma 
jkomplux l-iskola minn kmieni (19.8%) tibqa’ 
t-tieni l-ogħla rata fl-uE (meta mqabbla 
mal-medja tal-uE ta’ 11%). Barra minn 
hekk ir-rata tal-livell milħuq ta’ edukazzjoni 
terzjarja (27.8%) hija baxxa meta mqabbla 
mal-medja ta’ 38.7% tal-uE, kif hija baxxa 
l-parteċipazzjoni ta’ adulti b’ħiliet baxxi fit-
tagħlim tul il-ħajja (ibid.).

Evidenza mis-sistema tal-iskola sekondarja 
preżenti turi li ma nistgħux inpoġġu lil 
kulħadd fl-istess keffa. jidher ċar li s-sistema 
preżenti qed twarrab lill-istudenti li jbatu 
fiha u minħabba f’hekk jitqiesu li fallew 
fis-sistema attwali tal-edukazzjoni ġenerali 
tal-kurrikulu. l-edukazzjoni obbligatorja 
lokalment hija spiss karatterizzata minn 
tagħlim li huwa mmirat b’mod predominanti 
lejn suċċess fl-eżamijiet, b’miri u għanijiet li 
jxaqilbu l-aktar lejn rotot edukattivi immirati 

esklussivament lejn l-akkademiku. it-taħriġ 
vokazzjonali u r-rotot ta’ tagħlim applikat ftit 
li xejn ikunu trattati fis-sistema tat-tagħlim 
fis-sekondarja u għaldaqstant il-potenzjal ta’

numru konsiderevoli ta’ studenti jaf mhuwiex 
qed ikun żviluppat bis-sħiħ. it-tendenza 
fil-mudell tal-iskola obbligatorja preżenti, 
li fih il-kwalità u l-istandards jiġu definiti 
l-aktar f’benċmarks standardizzati li jpoġġu 
lil kulħadd fl-istess keffa, hija li programmi ta’ 
tagħlim alternattiv ma joffrux opportunitajiet 
konkreti għal tagħlim akkreditat sal-livell 3 
tal-MQF, b’konsegwenza li xi drabi l-istudenti 
jitilfu l-opportunità sħiħa li jiksbu 
livell akkreditat.

Minkejja l-leġittimità kontestata 
tal-argumenti dwar metodi ta’ assessjar 
internazzjonali, jeżistu riżultati ċari dwar 
sistemi edukattivi inġenerali u b’mod 
partikolari dwar is-sistema lokali li aħna 
determinati li nkomplu naħdmu fuqhom. 
B’mod ġenerali, ir-rata komplessiva 
tal-kisbiet fil-ħiliet bażiċi tat-tfal tagħna 
għadha baxxa ħafna f’dawn it-testijiet. 
Pereżempju, l-istudenti Maltin ta’ 10 snin 
bħala koħort ma kisbux riżultati mixtieqa 
fil-qari bil-Malti u bl-ingliż, u fix-xjenza u 
l-matematika fl-istudji tal-PiRlS u tat-TiMSS 
tal-2011. Skont l-istudju tat-TiMMS, Malta kien 
l-aktar pajjiż li alloka l-inqas ħin lit-tagħlim 
tax-xjenza (39 siegħa fis-sena, meta mqabbel 
mal-medja internazzjonali ta’ 85). irridu 
naħdmu biex inżidu n-numru ta’ studenti ta’ 
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10 snin li jilħqu l-livell intermedju u avvanzat 
fil-Benċmarks internazzjonali tal-qari, 
il-matematika, l-iT, u x-xjenza u t-teknoloġija 
billi noffru programmi ta’ tagħlim relevanti 
u modi ta’ assessjar differenti li jiffaċilitaw 
it-tagħlim mingħajr ma joħdulu postu.

irridu wkoll innaqqsu n-numru ta’ studenti 
ta’ 15-il sena li ma jġibux il-kisbiet mixtieqa 
fis-suġġetti bażiċi. il-prestazzjoni tal-istudenti 
ta’ 15-il sena tagħna fit-testijiet ta’ PiSa 2009+ 
hija partikolarment inqas mill-medja tal-uE 
fis-suġġetti kollha.6

ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (11.8% 
fl-2015) u l-proporzjon ta’ żgħażagħ li ma 
jaħdmux, jistudjaw jew jitħarrġu (10.4% ta’ 
dawk bejn il-15 u l-24 sena) f’Malta huwa 
inqas mill-medja tal-Eu.7 ir-rata tal-impjiegi 
ta’ ħaddiema reċenti bejn l-20 u l-34 sena 
hija fil-preżent l-ogħla fl-uE, b’91.6% fl-2015. 
Minkejja dan kollu, il-kwistjoni tal-ħiliet 
tal-imjegabbiltà trid tkun imtejba u 
żviluppata aktar. irridu niżguraw li 

l-esperjenza tat-tagħlim fl-MCaST u 
l-università ta’ Malta tkun relevanti u ssostni 
u żżid ir-rata tal-impjiegi preżenti 
tal-gradwati tagħna (bejn l-20 u l-34 sena), 
sabiex titjieb ir-rabta bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni u tax-xogħol, u sabiex titjieb 
il-firxa ta’ ħiliet ta’ dawk bejn il-25 u l-64 sena.

Filwaqt li rridu nibnu fuq il-patrimonju 
b’saħħtu tagħna, ma nistgħux nibqgħu 
passivi lejn dawn il-kwistjonijiet u, 
għaldaqstant, fl-edukazzjoni ma nistgħux 
nibqgħu għaddejjin kif aħna. il-missjoni 
tagħna hija li nipprovdu lill-istudenti 
kollha tagħna edukazzjoni akkademika, 
vokazzjonali u applikata ta’ kwalità ekwa.

5 il-kummissjoni Ewropea. Education and Training Monitor 2016. Malta, p.2. aċċessibbli minn: https://ec.europa.eu/education/sites/ 
 education/files/monitor2016-mt_en.pdf
6 il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-PiSa 2015 f’diċembru 2016 se jipprovdu stampa aktar aġġornata tal-prestazzjoni tal-istudenti  
 Maltin ta’ 15-il sena meta mqabblin ma’ pajjiżi oħra.
7 il-kummissjoni Ewropea. Education and Training Monitor 2016, Malta, p.6.

Evidenza mis-sistema tal-iskola 
sekondarja preżenti turi li ma 
nistgħux inpoġġu lil kulħadd 
fl-istess keffa
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lejn skola sekondarja 
InklussIva u komprensIva

il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qed 
jipproponi tagħlim ta’ kwalità ekwa fl-iskejjel 
sekondarji8 li jirrispetta l-intelliġenzi varji 
tal-istudenti u jipprovdi programmi ta’ 
tagħlim differenti u modi differenti ta’ 
assessjar tat-tagħlim. dan l-iżvilupp huwa 
inklużiv u komprensiv, u jisfida s-sistema 
obbligatorja tat-tagħlim preżenti li tpoġġi lil 
kulħadd fl-istess keffa. is-sistema l-ġdida ta’ 
tagħlim fis-sekondarja tinkludi edukazzjoni 
akkademika ġenerali, edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali, kif ukoll tagħlim applikat. 
is-sistema qiegħda timmira li testendi u 
twessa’ l-esperjenza tat-tagħlim permezz 
ta’ programmi tat-tagħlim li jwasslu għal 
kwalifiki tal-livell 3 tal-MQF.

Fl-iskejjel sekondarji l-istudenti kollha se 
jkollhom lezzjonijiet obbligatorji 
fil-kompetenzi ewlenin,9 li jinkludu 
l-għażla ta’ suġġetti funzjonali, u jkollhom 
ukoll l-opportunità li jagħżlu suġġetti 
akkademiċi,10 vokazzjonali11 u applikati.12 
is-suġġetti obbligatorji u dawk magħżula 
jwasslu sal-livell 3 tal-MQF b’kuntrast ma’ kif 
inhi s-istema fil-preżent fejn m’hemm l-ebda 
parità fl-istima fejn jidħol it-tagħlim korrettiv 
meta mqabbel mal-programmi 
tradizzjonali/akkademiċi tat-tagħlim ġenerali.

8 l-Edukazzjoni Sekondarja qed tkun definita bħala l-aħħar tliet snin tal-edukazzjoni obbligatorja – id-9, l-10 u l-11-il sena  
 (Forms 3, 4 u 5) u għandha l-għan li tipprepara l-istudenti sal-livell 3 tal-MQF u li twassal sal-Edukazzjoni Sekondarja ogħla  
 bil-programmi ta’ tagħlim varji tagħha u sad-dinja tax-xogħol.
9 il-kompetenzi ewlenin jistgħu jinkludu l-Malti, l-ingliż u għażla ta’ lingwa oħra, il-Matematika, ix-Xjenza, il-litteriżmu diġitali, 
 ir-Reliġjon / l-Etika, l-iżvilupp Personali, Soċjali u tal-karrieri, l-Edukazzjoni Fiżika u tas-Saħħa, u l-istudji umanistiċi (il- 
 Ġeografija, l-istorja u l-istudji Soċjali).
10  is-suġġetti akkademiċi tradizzjoni kurrenti jinkludu l-kimika, il-Bijoloġija, il-Fiżika, il-kontabbiltà, l-istudji kummerċjali,  
 l-istorja, il-Ġeografija, l-istudji Soċjali, l-istudji ambjentali, l-istudji Ewropej, u l-istudji fil-kompjuter. Suġġetti bħad-disinn  
 innovattiv u t-Teknoloġija, il-komunikazzjoni grafika, ix-Xjenza domestika, l-arti, il-Mużika, u l-Edukazzjoni Fiżika u l-isport 
 jitqiesu bħala suġġetti akkademiċi fis-sistema kurrenti waqt li fit-tiġdid propost dawn tal-aħħar jistgħu jkunu klassifikati bħala 
 suġġetti vokazzjonali.
11   Mis-sena skolastika 2015-2016, oqsma ta’ suġġetti vokazzjonali fost is-suġġetti tal-għażla fl-edukazzjoni sekondarja.  
 dawn jinkludu t-Teknoloġija tal-inġinerija, il-kura tas-Saħħa u l-ħarsien Soċjali, l-ospitalità, it-Teknoloġija tal-informatika  
 u l-agrikummerċ. il-Qafas tal-kisbiet mit-Tagħlim (2012) jinkludi wkoll il-ħames suġġetti vokazzjonali li ġejjin: l-artiġjanat, il- 
 kostruzzjoni, it-Tessuti u l-Moda, il-kura tax-Xagħar u s-Sbuħija, u l-litteriżmu tal-Media.
12 insibu numru ta’ suġġetti applikati li qed jiġu mgħallma kemm fl-iskola fejn jiġi mgħallem il-Programm ta’ Tagħlim alternattiv  
 għal studenti ta’ 15-il sena u f’numru ta’ skejjel sekondarji tal-istat għal dawk l-istudenti li ma jġibux il-kisbiet mixtieqa. ir- 
 riforma l-ġdida tal-iskola sekondarja għandha tipprovdi programmi ta’ tagħlim applikat ta’ kwalità għall-istudenti kollha fl- 
 iskejjel sekondarji, li fost l-oħrajn jistgħu jinkludu l-inġinerija, ix-Xjenza, l-ospitalità, it-Teknoloġija tal-informatika,  
 l-agrikummerċ u l-Ġardinaġġ, il-Bejgħ bl-imnut, il-kostruzzjoni, l-artiġjanat, l-istudji kummerċjali, u l-arti kreattiva.

Is-sistema l-ġdida ta’ tagħlim 
fis-sekondarja tinkludi edukazzjoni 
akkademika ġenerali, edukazzjoni 

u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
tagħlim applikat
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MQF 
Livell 3

Is-sistema skolastika 
kurrenti li hija l-istess 
għal kulħadd

Rotta waħda biss twassal sa livell 3 tal-MQF. 
numru ta’ studenti ma jirnexxilhomx jilħqu 
dan il-livell u għalhekk ikollhom jieħdu 
programmi alternattivi ta’ tagħlim.

MQF 
Livell 3

Edukazzjoni ekwa proposta 
għal sistema ġdida 

fit-tagħlim fis-sekondarja

is-sistema qiegħda timmira li testendi u 
twessa’ l-esperjenza tat-tagħlim permezz ta’ 

programmi tat-tagħlim li jwasslu għal kwalifiki 
tal-livell 3 tal-MQF.
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programmI ta’ tagħlIm ekwu
Programmi ta’ tagħlim jistgħu jiġu definiti f’sens 
wiesa’ li jaqgħu jew f’kategorija tranżizzjonali 
jew kwalifikattiva. l-ewwel waħda tipprepara 
lill-istudenti biex ikomplu l-istudji tagħhom wara 
l-edukazzjoni sekondarja kemm f’istituzzjonijiet 
akkademiċi kif ukoll vokazzjonali, filwaqt li tal-aħħar 
tħejji lill-istudenti b’ħiliet ta’ impjegabbiltà li jistgħu 
jużaw b’mod attiv fix-xogħol bla ma tagħlaq ebda 
bieb għall-istudenti biex jibqgħu jitgħallmu jew 
jitħarrġu. iż-żewġ kategoriji huma kumplimentari 
u essenzjali għas-suq tax-xogħol Malti minħabba 
n-nuqqas ta’ ħiliet preżenti u previsti. Skont 
in-national Employee Skills Survey (2016),13 
il-postijiet tax-xogħol vakanti l-aktar disponibbli 
kienu dawk ta’ ħaddiema ta’ sapport klerikali u 
dawk professjonali. il-ħaddiema ta’ sapport klerikali 
u l-ħaddiema li jagħtu jew ibigħu servizz kienu 
identifikati bħala postijiet vakanti li diffiċli li jimtlew, 
filwaqt li postijiet vakanti marbutin ma’ xogħol tal-
idejn u ħaddiema tas-snajja’, professjonisti, tekniċi 
u ħaddiema ta’ servizz/bejgħ huma l-aktar li damu 
biex jimtlew.

il-programmi ġenerali ta’ tagħlim akkademiku jaqgħu 
taħt il-kategorija tranżitorja bl-għan li jippreparaw 
lill-istudenti biex bħala l-ewwel għażla jkomplu 
l-istudji tagħhom f’istituzzjonijiet post-obbligatorji 
b’orjentazzjoni akkademika, li jinkludu l-istitut 
tal-istudji Turistiċi (l-iTS) għall-programmi f’livelli 

3-4 tal-MQF, il-kulleġġ Malti għall-arti, Xjenza u 
Teknoloġija14 (l-MCaST) għall-programmi f’livelli 3-4 
tal-MQF, jew kwalunkwe istituzzjoni oħra li tipprovdi 
programmi f’livell 4 tal-MQF (u eventwalment ogħla). 
dawn l-istituzzjonijiet jipprovdu wkoll lill-istudenti 
l-opportunità li jiksbu l-ħiliet ta’ impjegabbiltà 
neċessarji sabiex jidħlu fis-suq tax-xogħol.

it-tagħlim applikat jipprovdi tagħlim prattiku 
hands-on f’ambjent ta’ tagħlim dinamiku u 
progressiv. dan it-tagħlim jaqa’ taħt il-kategorija 
kwalifikattiva li tagħti lill-istudenti l-ħiliet ta’ 
impjegabbiltà neċessarji għad-dinja tax-xogħol 
filwaqt li tagħtihom l-għażla li jkomplu jistudjaw 
f’istituzzjonijiet edukattivi post-obbligatorji li 
jipprovdu programmi fil-livelli 1-3 tal-MQF skont  
il-bżonn jew programmi ogħla fil-livell 4 tal-MQF  
(u possibbilment u eventwalment ogħla).

il-programmi vokazzjonali jiffaċilitaw it-tagħlim 
tal-ħiliet u l-għarfien tekniċi u jaqgħu kemm taħt 
il-kategorija tranżitorja kif ukoll taħt dik kwalifikattiva. 
l-edukazzjoni vokazzjonali tippermetti lill-istudenti  
li jkomplu bl-istudji f’istituzzjonijiet edukattivi 
post-obbligatorji, jiġifieri l-MCaST, l-iTS, u 
istituzzjonijiet edukattivi post-obbligatorji oħra 
li jipprovdu programmi edukattivi oħra f’livelli 
ogħla, kif ukoll li jidħlu ppreparati tajjeb bil-ħiliet ta’ 
impjegabbiltà neċessarji fid-dinja tax-xogħol.

il-programmi ta’ tagħlim proposti joffru flessibiltà 
lill-istudenti billi jirreġistraw f’wieħed mit-tliet dominji 
(i.e. akkademiku, vokazzjonali, jew applikat), jew 
jagħżlu suġġett/i minn aktar minn qasam wieħed.

13 il-kummissjoni nazzjonali għall-Edukazzjoni avvanzata u ogħla (nCFHE), Malta Enterprise, Erasmus+, jobsplus. national 
 Employee Skills Survey (2016). Malta, 2016. aċċessibbli minn: https://ec.europa.eu/epale/en/content/national-employee- 
 skills-survey-malta.
14 Riċentement l-MCaST stabbiliet 3 kulleġġi bil-ħsieb li toħloq strateġiji ffukati li jindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi ta’ studenti f’livelli 
 differenti filwaqt li jinżamm djalogu san/b’saħħtu mal-partijiet interessati kollha mill-qasam tax-xogħol u l-industrija sabiex ikunu 
 provduti l-aħjar programmi għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-industrija lokali. din l-istruttura kollettiva tinkludi l-kulleġġ tal-Pedament  
 (livelli 1, 2 u 3 tal-MQF), il-kulleġġ Tekniku (livell 4 tal-MQF) u l-kulleġġ universitarju (livelli 5 sa 7 tal-MQF).
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Il-progressjonI mIll-Iskola 
medja għas-sekondarja 
u lIl hInn
is-sistema preżenti tal-kulleġġi tal-istat tiġbor 
ġeografikament l-iskejjel primarji, medji u 
sekondarji tal-istat bl-istudenti jattendu l-iskejjel 
u jimxu mill-primarja għall-iskola medja u 
wara għas-sekondarja tal-kulleġġ tar-reġjun 
ġeografiku tagħhom.

waqt li s-sistema tal-kulleġġi ser tibqa’ tiġi 
ssapportjata, qed jiġi propost li kull skola 
sekondarja tipprovdi programmi ta’ tagħlim 
mit-tliet dominji (akkademiku, vokazzjonali u 
applikat). F’dan il-kuntest imġedded, qed jiġi 
suġġerit li l-iskejjel sekondarji tal-istat jinġabru 
fi gruppi sabiex ikun żgurat li kull grupp ta’ 
skejjel sekondarji jipprovdi b’mod speċjalizzat 
il-programmi fl-oqsma kollha tat-tagħlim 
(pereżempju Xjenza, lingwi u negozju u 
kummerĊ). F’dan il-każ, l-istudenti jgħaddu  
mill-iskola medja għal dik sekondarja skont 
l-oqsma ta’ tagħlim speċjalizzat u l-programmi ta’ 
tagħlim li jkunu għażlu (pereżempju l-Bijoloġija, 
il-FranĊiŻ u l-istudji fil-kummerĊ), li jistgħu jiġu 
provduti fl-istess kulleġġ jew fl-iskejjel sekondarji 
tal-kulleġġi l-oħra fil-grupp ta’ skejjel sekondarji.

Tranżizzjonijiet maħsuba tajjeb u ta’ suċċess 
għal-livelli differenti fl-edukazzjoni formali, 
jiġifieri mill-iskejjel medji għas-sekondarji, 
għall-edukazzjoni post-obbligatorja, kif ukoll 
għall-edukazzjoni terzjarja u/jew għad-dinja 
tax-xogħol, jgħinu biex jitnaqqas ir-riskju tal-
istudenti li ma jkomplux l-iskola minn kmieni, 
u ta’ dawk li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 
u/jew mit-taħriġ. dan jorbot ukoll ma’ servizz 

effettiv nazzjonali tal-karrieri li jorbot 
id-dispożizzjonijiet, l-attitudnijiet, 
il-ħiliet u l-kisbiet tal-istudenti 
mat-tliet dominji (akkademiĊi, vokazzjonali u 
applikat), l-oqsma tat-tagħlim u l-programmi 
tat-tagħlim. Filwaqt li tinżamm iċ-ċentralità 
tal-individwu u tal-approċċ tal-iżvilupp, 
it-tliet oqsma tat-tagħlim u l-programmi 
tat-tagħlim iridu jindirizzaw problemi relatati 
man-nuqqas ta’ ħiliet, il-qgħad, u n-nuqqas 
ta’ xogħol, nuqqas kemm orizzontali u kemm 
vertikali bejn il-kisbiet edukattivi tagħhom 
(li jinkludu l-ħiliet, l-attitudnijiet u l-valuri 
neċessarji għal ċittadinanza attiva u t-tagħlim 
tul il-ħajja) u l-progressjoni tagħhom wara 
l-edukazzjoni sekondarja.

kif ġie ppruvat minn prattiki lokali u 
internazzjonali, huwa rakkomandat li kull skola 
sekondarja tissieħeb ma’ istituzzjonijiet ġenerali 
post-obbligatorji, akkademiċi u vokazzjonali u 
mal-industrija sabiex tiffaċilita l-progressjoni u 
l-vjaġġ tul il-ħajja mingħajr xkiel għall-istudenti 
kollha tagħha.

Nindirizzaw problemi 
relatati man-nuqqas ta’ 
ħiliet, il-qgħad, u 
n-nuqqas ta’ xogħol, 
nuqqas kemm 
orizzontali u 
kemm vertikali
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IntroduzzjonI progressIva 
permezz ta’ approċċ sIstemIku

Fl-2014 il-Ministeru ppubblika l-qafas tiegħu għall-
istrateġija tal-edukazzjoni għall-Malta li jkopri s-snin 
minn meta ġie ppubblikat sal-2024. Sentejn wara, 
is-sistema żviluppata tal-iskejjel sekondarji tal-istat 
qed titnieda bl-għan li tkun implimentata fl-ewwel 
sena tal-edukazzjoni sekondarja tal-2019-2020, 
bl-ewwel koħort ta’ studenti jilħqu t-tmiem taċ-ċiklu 
skolastiku tal-edukazzjoni sekondarja tagħhom 
fis-sena 2021-2022, f’konformità ma’ inizjattivi 
nazzjonali oħra fl-istess qasam.

l-għażla tal-oqsma tat-tagħlim ta’ speċjalizzazzjoni 
fl-iskejjel sekondarji tal-istat għandha tkun 
flessibbli biżżejjed li tirrispetta l-awtonomija 
tal-iskejjel u tal-kulleġġi tal-istat u li jkunu lesti 
għall-istrateġija edukattiva fil-qafas nazzjonali 
stabbilit. l-introduzzjoni ta’ sistema waħda ta’ 
skola sekondarja inklussiva u komprensiva teħtieġ 
il-forniment ta’ programmi preparatorji ta’ taħriġ 
għall-għalliema fit-tagħlim vokazzjonali u applikat 
fl-iskejjel sekondarji.

Hija meħtieġa wkoll bidla fil-mod tal-ħsieb kif 
ikunu mħejjija l-għalliema, l-induzzjoni u l-iżvilupp 
professjonali fis-servizz sabiex ikun żgurat li 
t-tmexxija u t-tagħlim jirrispondu għas-sistema 
tal-iskola sekondarja ta’ kwalità ekwitabbli li 
qed tkun proposta. l-impenn tagħna huwa li 
niffaċilitaw aktar awtonomija flimkien 
mal-kontabbiltà mixtieqa fuq livelli ta’ klassi 
u skola fejn jidħlu deċiżjonijiet marbutin 
mal-kurrikulu u l-assessjar sabiex jitjiebu 
l-prestazzjonijiet u l-esperjenzi tal-istudenti. 
l-għalliema għandhom bżonn is-sapport 

sabiex jitbiegħdu mill-mudelli teknokratiċi li 
jillimitawhom għal sempliċi amministraturi ta’ 
sillabi mgħobbijin ħafna b’kontenut u għarfien 
preskritt, u gradwalment isiru faċilitaturi ta’ ħila 
u speċjalisti fit-tagħlim tal-ħiliet, l-attitudnijiet u 
l-valuri. l-iżvilupp propost fit-tħejjija u l-iżvilupp 
professjonali, mibni wkoll fuq programmi 
internazzjonali ta’ taħriġ professjonali li jgawdu 
stima, jappoġġja l-bidla minn għalliema u mexxejja 
tal-iskejjel meqjusa bħala esperti tal-għarfien għal 
esperti tat-tagħlim u l-assessjar.

din il-proposta teħtieġ ukoll kisbiet mit-tagħlim, 
programmi ta’ tagħlim u programmi ta’ assessjar 
għad-dominji u l-oqsma kollha tat-tagħlim 
flimkien mal-infrastruttura addattata 
għall-iskejjel, faċilitajiet u riżorsi li, skont 
dan il-mudell tal-gruppi, jiffaċilita t-tagħlim 
akkademiku, vokazzjonali u applikat.

din l-intenzjoni teħtieġ definizzjoni legali mill-
ġdid tal-funzjonijiet tal-awtoritajiet ċentrali 
u d-distinzjoni bejn il-forniment tas-servizz, 
l-awtoritajiet tal-assessjar u dawk regolatorji. 
iridu jkunu stabbiliti mill-ġdid l-iżviluppi 
tal-awtonomija, l-awtorità u l-kontabbiltà fuq livelli 
ta’ kulleġġ, skola u għalliema tal-istat. dan ifisser 
rikonoxximent xieraq fil-Ftehim Settorjali l-ġdid 
bejn il-gvern u l-unjin Maltija tal-għalliema (l-MuT) 
li għandu l-għan li jipprovdi l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol meħtieġa u li, minbarra affarijiet 
oħra, jagħti l-appoġġ lill-introduzzjoni u 
l-implimentazzjoni tas-sistema edukattiva 
tas-sekondarja inklussiva u komprensiva li qed 
tiġi proposta.
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Il-karatterIstIċI 
tal-Iskola sekondarja 
InklussIva u komprensIva
insibu numru ta’ karatteristiċi li jiddistingwu 
l-edukazzjoni sekondarja inklussiva u komprensiva 
proposta mis-sistema tal-edukazzjoni sekondarja 
ġenerali preżenti, li tpoġġi lil kulħadd fl-istess 
keffa, kif indikat hawn taħt. is-sistema l-ġdida 
tibni fuq is-sistema preżenti iżda b’mod ambizzjuż 
timxi ’l quddiem billi tiddemokratizza t-tagħlim 
akkademiku, vokazzjonali u applikat fost 
l-istudenti kollha fi ħdan qafas ta’ parità tal-istima. 
din is-sistema tibqa’ żżomm il-kompetenzi ewlenin 
u ssaħħaħ il-programmi akkademiċi tradizzjonali 
tat-tagħlim. dan it-tagħlim ikun ikkomplimentat 
b’suġġetti vokazzjonali u programmi ta’ tagħlim 
applikat li jkunu wkoll disponibbli 
għall-istudenti kollha. il-programmi kollha ta’ 
tagħlim akkademiku, vokazzjonali u applikat 
iwasslu fil-livell 3 tal-MQF u l-proviżjoni tat-tliet 
oqsma tkun fi ħdan l-iskola.

Il-programmi kollha ta’ tagħlim 
akkademiku, vokazzjonali u 
applikat iwasslu fil-livell 3 tal-MQF
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Is-sIsteMa preżentI Is-sIsteMa proposta
sistema li tpoġġi lil kulħadd fl-istess keffa sistema ekwa ta' kwalità inklussiva 

u komprensiva
Edukazzjoni akkademika tradizzjonali bħala

edukazzjoni ġenerali.
Edukazzjoni akkademika tradizzjonali, taħriġ vokazzjonali u 

tagħlim applikat bħala edukazzjoni ġenerali b’parità fl-istima.

Suġġetti vokazzjonali offruti biss lil studenti
li relattivament ikollhom l-aħjar kisbiet.

Suġġetti vokazzjonali offruti lill-istudenti kollha bħala parti 
mill-eżerċizzju tal-għażla li jinkludi l-kompetenzi ewlenin u 

l-ħiliet tal-imġiba.

għażla ta’ żewġ jew tliet suġġetti vokazzjonali biss offruti lil 
studenti magħżula.

l-oqsma tal-għażla mill-programmi tat-tagħlim 
akkademiku, vokazzjonali u applikat ikunu disponibbli 

għall-istudenti kollha fosthom tal-kompetenzi ewlenin u 
tal-ħiliet tal-imġiba.

B’mod ġenerali, it-tagħlim alternattiv u dak applikat rari jkun 
akkreditat aktar mil-livell 1 tal-MQF u b’hekk m’hemmx 

parità fl-istima bejn l-edukazzjoni akkademika u dik voka-
zzjonali, fejn l-istudenti li ma jilħqux il- kisbiet mistennija jiġu 
gwidati lejn il-programmi ta’ tagħlim alternattiv u applikat.

it-tagħlim applikat huwa mqabbel u ekwivalenti 
għall-edukazzjoni vokazzjonali u akkademika u akkreditat 

sal-livell 3 tal-MQF u mhux offrut biss lill-studenti li ma 
jilħqux il-kisbiet mistennija.

Sillabi ta’ tagħlim preskritt għal eżamijiet summattivi. Tagħlim immirat għall-kisbiet ta’ ħiliet mit-tagħlim.

il-tagħlim mgħoddi lill-istudenti jiżboq fl-importanza 
t-tagħlim miksub mill -istudenti.

l-enfasi qiegħda fuq kemm it-tfal jitgħallmu u jakkwistaw 
il-ħiliet kemm dawk settorjali u kif ukoll dawk tal-imġiba.

Eżamijiet fl-edukazzjoni ġenerali li huma standardizzati, 
summattivi u li jiddeterminaw il-progressjoni tal-istudenti.

Modi ta’ assessjar differenti b’approċċ bilanċjat lejn 
l-assessjar ta’, għal u waqt it- tagħlim, li jinkludi 

l-edukazzjoni ġenerali.

l-ebda progressjoni mit-tagħlim alternattiv u dak 
applikat għall-edukazzjoni ġenerali, li faċilment jista’ 

jwassal biex jingħalqu l-bibien.

Sistema komprensiva li toffri skeda tat-tagħlim flessibbli 
b’għażla ta’ programmi ta’ tagħlim minn aktar minn qasam 
wieħed, il-progressjoni għall-edukazzjoni post-obbligatorja 

jew għax-xogħol hija mingħajr xkiel u ma tagħlaqx bibien.

l-iskejjel sekondarji jaħdmu iżolati mill-komunità. l-iskejjel sekondarji kollha se jiżviluppaw sħubija ma’ 
istituzzjonijiet edukattivi post-obbligatorji, istituzzjonijiet 

vokazzjonali u l-industrija biex jipprovdu tagħlim ta’ kwalità 
fit-tliet rotot – possibiltà akbar ta’ apprentistati u tagħlim 

ibbażat fuq xogħol.

numru definit ta’ studenti fil-klassijiet. il-popolazzjoni fil-klassi tvarja sabiex tirrifletti l-bżonnijiet 
tal-istudenti u t-tip ta’ programm.

it-taħriġ inizjali tal-għalliema, it-taħriġ fis-servizz u 
l-iżvilupp professjonali kontinwu relatati mal-oqsma 

tal-edukazzjoni akkademika.

l-ewwel taħriġ tal-għalliema, it-taħriġ fis-servizz u l-iżvilupp 
professjonali kontinwu relatati mal-oqsma tat-tagħlim 
akkademiku, vokazzjonali, u applikat se jkunu provduti.

il-kisbiet fil-ħiliet mit-tagħlim, il-programmi tat-tagħlim 
u l-programmi tal-assessjar primarjament għas-suġġetti 

fl-edukazzjoni ġenerali.

il-kisbiet fil-ħiliet mit-tagħlim għall-programmi kollha 
tat-tagħlim fit-tliet oqsma tat-tagħlim (akkademiku, 

vokazzjonali, applikat) bi programmi ta’ assessjar varjat.

il-gwida għall-karrieri inklinata biex tippromwovi r-rotta 
tradizzjonali/akkademika u l-professjonijiet.

il-gwida għall-karrieri tiffaċilita progressjoni mingħajr 
xkiel għall-istudenti biex ikomplu t-tagħlim akkademiku, 

vokazzjonali u applikat tagħhom jew lejn id-dinja tax-
xogħol. il-gwida relatata mas-setturi ekonomiċi kurrenti u 

l-impjiegi miftuħa se tkun disponibbli fl-iskejjel kollha.

il-faċilitajiet tal-iskola mfasslin għat-tagħlim
tas-suġġetti akkademiċi fi klassijiet tradizzjonali.

il-faċilitajiet tal-iskola mfasslin mill-ġdid sabiex 
jiffaċilitaw tagħlim ta’ kwalità, kemm dak akkademiku, 

vokazzjonali u applikat.

Il-karatterIstIċI tas-sIstema 
sekondarja preżentI u dIk proposta
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konklużjonI
Malta għandha tkun kapaċi tilħaq il-miri li 
aħna mmirajna li niksbu jekk it-tagħlim li qed 
nippjanaw li noffru lill-istudenti tagħna fit-tagħlim 
ġenerali akkademiku, vokazzjonali u applikat 
ikun relevanti sabiex jinkisbu l-ħiliet għall-ħajja 
u l-ħiliet għax-xogħol li aħna nemmnu bis-sħiħ li 
huma komplimentari kif ukoll marbutin flimkien.

l-iżvilupp fis-sistema tal-iskola sekondarja 
għandu l-mira li jgħaqqad id-dinja 
tal-edukazzjoni ma’ dik tal-ħajja usa’ lil hinn  
mill-klassi, li jinkludi mingħajr ma jillimita 
għall-post tax-xogħol, billi jipprovdi l-ħiliet 
neċessarji għal involviment meħtieġ f’ħajja 
demokratika u sehem attiv u emanċipat fis-suq 
tax-xogħol. Filwaqt li jaqsam responsabbiltajiet 
simili, inklużi dawk li jgħammru lill-membri 
iżgħar/akbar tal-komunità bil-ħiliet 
tal-impjegabbiltà kif ukoll dawk tal-iżvilupp 
personali u soċjali, id-dinjiet tal-edukazzjoni 
formali u tax-xogħol xorta għadhom jitkellmu 
lingwi differenti u jużaw approċċi differenti 
għat-tagħlim u x-xogħol. Filwaqt li t-teknoloġija 
tiżviluppa, it-tagħlim isir għall-ħajja u l-ambjenti 
tat-tagħlim ikomplu jalternaw mill-iskejjel għal 
kuntesti oħra, inkluż il-postijiet tax-xogħol u 
viċeversa. aħna qegħdin nagħrfu tajjeb li l-ħajja 
hija esperjenza waħda ta’ tagħlim fl-istadji 
kollha tagħha.
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