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Laqgħa għall-ġenituri dwar il-Qafas tal-Kisbiet tat-Tagħlim
_________________________________________________________________________________
Id-Direttorat għall-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni qiegħed jistieden lill-ġenituri sabiex jattendu
għall-laqgħa dwar il-Qafas tal-Kisbiet tat-Tagħlim, kif dan qiegħed jitħejja u kif dan se jkollu mpatt
fuq il-proċess tat-tagħlim tat-tfal tagħhom. Din il-laqgħa ta’ informazzjoni se tgħin lill-ġenituri
sabiex jifhmu aħjar dan il-proċess u b’hekk ikunu jistgħu jagħtu l-fehma tagħhom fuq il-website
pubbliku dedikat għal dan il-proġett, li jinstab:
http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt
Id-dokument tal-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali (2012) juri il-kisbiet ġenerali tat-tagħlim fiċ-ċikli
tas-Snin Bikrin, fil-Primarja u fis-Sekondarja. Il-proġett tal-Qafas tal-Kisbiet tat-Tagħlim li qiegħed
jinkiteb, jagħti il-kisbiet għat-8 oqsma tat-tagħlim, is-6 temi transversali u numru ta’ suġġetti li jiġu
mgħallma fl-iskejjel. Il-kisbiet tat-tagħlim qiegħdin jiġu żviluppati għall-10 livelli ta’ ħila, mis-snin
bikrin sat-tmiem is-sekondarja. Ix-xogħol li sar sa issa, jorbot mal-livelli 5 sa 10. Dan ix-xogħol
għandu wkoll fil-mira tiegħu l-erba’ għanijiet tal-Qafas għall-Istrateġija tal-Edukazzjoni ta’ Malta
2014-2024 flimkien mal-valuri kif espressi fid-dokument Qafas għar-Rispett ta’ Kulħadd u firrakkomandazzjonijiet fid-dokument Edukazzjoni għall-Kulħadd, li huma l-bażi sabiex il-komunità
edukattiva tgħin lill-istudent jilħaq dawn l-għanijiet edukattivi.
Il-laqgħa ta’ informazzjoni f’Malta se ssir nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju fil-Kulleġġ San Injazju, lIskola Sekondarja tal-Bniet, Handaq, Qormi, bejn 17.00 u 18.30.
Il-laqgħa ta’ informazzjoni f’Għawdex se ssir nhar t-Tlieta, 23 ta’ Ġunju fil-Kulleġġ ta’ Għawdex,
l-Iskola Sekondarja tas-Subien, Victoria, Għawdex, bejn 17.30 u 19.00.
Dawk kollha li jixtiequ jattendu huma ġentilment mitluba sabiex jibagħtu konferma li se
jattendu permezz ta’ email fuq learning.outcomes.mede@gov.mt sa mhux aktar tard mitTnejn, 22 ta’ Ġunju, 2015.
Grazzi tal-kollaborazzjoni,
Gaetano Bugeja
Direttur,
Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu
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