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Kull wieħed u waħda minna jiftakar iċ-Ċertifikat
li konna nieħdu wara l-iskola sekondarja. Kien
sempliċement lista tas-suġġetti studjati l-iskola bilmarka li nkunu ġibna fl-eżami annwali tal-ħames
sena fl-iskola sekondarja. Kien ikun hemm ukoll
kumment fuq l-imġiba u l-attendenza.
Illum l-istudenti tagħna, hekk kif ilestu l-istudji
tagħhom fl-iskola sekondarja, jingħataw Ċertifikat
differenti għall-aħħar. M’għadniex ngħidulu School
Leaving Certificate iżda Ċertifikat u Profil talIskola Sekondarja (Secondary School Certificate
and Profile). U ta’ min jisħaq li dan il-format taċĊertifikat huwa mibni fuq il-Profil tal-istudent
għaliex fih jidher it-tagħlim f’kull forma tiegħu li
jkun għamel l-istudent matul il-ħames snin: kemm
it-tagħlim formali (li jsir fil-klassi), dak mhux
formali (li jsir waqt il-ħin tal-iskola iżda fil-break)
u dak informali (dak li jsir wara l-ħin tal-iskola).
Barra minn hekk, dan iċ-Ċertifikat jinkludi fih ukoll
il-kwalitajiet personali tal-istudent u l-attendenza fliskola. Dan kollu jagħmel miċ-ċertifikat profil sħiħ
tal-esperjenza edukattiva sekondarja.
Tradizzjonalment, dejjem fhimna t-tagħlim
bħala proċess li jsir fil-klassi tal-iskola. Imma
l-esperjenza turi li t-tagħlim iseħħ ukoll lil hinn
mill-klassi formali tal-iskola. U din mhix xi ħaġa
ġdida! Wieħed jista’ jitgħallem kullimkien: filkomunità, id-dar, fil-klabbs, fuq il-post tax-xogħol,
fil-każin tal-banda, fl-oratorju… kullimkien. Huwa
għalhekk li dawn l-opportunitajiet ta’ tagħlim, lil
hinn mill-klassi formali, jissejħu tagħlim informali.
Dawn l-opportunitajiet jingħataw lil kulħadd minn
organizzazzjonijiet ta’ kull xeħta bħal, ngħidu aħna,
reliġjużi, filarmoniċi, soċjali, volontarji. U s-sabiħ
ta’ dan it-tip ta’ tagħlim huwa li jista’ jseħħ kull ħin
u kullimkien u jista’ faċilment jiġi adattat għallbżonnijiet tal-individwu jew tal-organizzazzjoni
jew saħansitra tal-komunità.

Iċ-Ċertifikat u Profil tal-Iskola Sekondarja
jagħti l-opportunità lill-istudenti kollha li jkollhom
kwalifika fl-aħħar taċ-ċiklu tal-istudju sekondarju
tagħhom ta’ ħames snin jekk dawn jirnexxilhom
jimxu skont ċerti kriterji. Dan għaliex iċ-ċertifikat
li jingħata lill-istudent jista’ jkun ta’ livell 1 jew
ta’ livell 2 tal-iskala tal-Kunsill Malti tal-Kwalifiki
(KMK). Naturalment, il-livell mogħti lill-istudent
jiddependi jekk l-istudent jirrispettax il-kriterji
stabbiliti sabiex jintlaħaq dak il-livell partikulari.
Huwa ta’ pjaċir kbir tara li llum l-istudent
jingħata kreditu fiċ-ċertifikat sekondarju tiegħu
għat-tagħlim li jkun ħa barra mill-ħitan tal-iskola.
Dawn huma kollha esperjenzi li jkomplu jgħinu lillistudent jikber fl-għerf tiegħu waqt li jieħu pjaċir
jitgħallem.
Madanakollu, huwa importanti li nifhmu illi
s-soċjetà jew il-grupp, l-istituzzjoni jew l-individwu
għand min imur jitgħallem l-istudent wara l-ħin taliskola jridu jkunu reġistrati mal-KMK sabiex ikunu
jistgħu jiċċertifikaw li l-istudent ikun għamel kors
jew tgħallem għandhom.
Din ir-reġistrazzjoni tista’ ssir faċilment fuq
l-Internet fuq is-sit http://www.mqc.gov.mt/
qualificationform?l=1. Wara li ssir ir-reġistrazzjoni,
il-KMK jevalwa t-talba li ssirlu u, jekk jaċċettaha,
jagħti numru (magħruf bħala SLC number) lillapplikant. Dan in-numru mbagħad, jinkiteb fuq ilformula li l-istudent irid jimla biex l-iskola tagħraf
it-tagħlim informali tiegħu.
Huwa inkoraġġanti naraw li llum l-istudent qed
jingħata kreditu għat-tagħlim li qed jagħmel barra
mill-iskola. Id-Direttorat għal Kwalità u Standards
fl-Edukazzjoni jinkoraġġixxi lill-entitajiet li joffru
tagħlim ta’ kwalità sabiex dawn jirreġistraw malKMK u b’hekk igawdu l-istudenti li qed ikomplu
jagħmlu l-almu tagħhom sabiex iwessgħu t-tagħlim
tagħhom barra s-sigħat tal-iskola.
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