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STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL 

 

Il-Gvern iħabbar seba’ deċiżjonijiet marbuta mal-iskejjel, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-eżamijiet 

 

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici ħabbar seba’ deċiżjonijiet marbuta mal-

iskejjel, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-eżamijiet fid-dawl tas-sitwazzjoni li għandna minħabba l-

COVID-19. 

 

Dawn id-deċiżjonijiet huma: 

 

1. Il-Gvern nhar l-Erbgħa 18 ta’ Marzu kien ħabbar li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi se 

jibqgħu magħluqin sas-17 ta’ April. Illum tħabbar li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha 

se jibqgħu magħluqin sal-aħħar ta’ Ġunju, jiġifieri sa tmiem is-sena skolastika kurrenti.  

 

2. Kull min qiegħed Year 4 se jitla’ Year 5, u kull min qiegħed Year 5 se jitla’ Year 6 b’mod 

awtomatiku fl-istess klassi li qiegħed. 

 

3. Fil-każ tal-istudenti kollha tal-Year 6, se tittieħed il-marka tal-assessment. Dan ifisser ukoll li l-

benchmark tal-Year 6 mhux se jsir. 

 

4. Fil-każ tal-istudenti li qegħdin Year 7, Year 8, Year 9 u Year 10, dawn se jitilgħu fis-sena li jmiss. 

 

5. L-eżamijiet tas-SEC (O Levels) mhux se jsiru fis-sessjoni li tibda fit-23 ta’ April. Minflok se jsir 

predictive assessment mill-MATSEC ibbażat fuq il-marki tal-mock exams. Biex tasal għar-

riżultat, il-MATSEC se tara l-marki tal-istudenti, il-karti tal-eżamijiet ikkoreġuti, u l-marking 

schemes li ntużaw. 

 

Abbażi ta’ dawn, il-MATSEC se toħroġ ċertifikat li juri jekk l-istudent għaddiex, jekk ġabx Livell 

2 jew jekk ġabx Livell 3. Dan ser iservi sabiex l-istudenti jkollhom l-opportunità li jidħlu fl-

iskejjel post-sekondarji. 

 

L-istudenti se nagħtuhom ukoll l-opportunità li jekk iridu jpoġġu għall-eżamijiet tas-SEC fis-

sessjoni ta’ Settembru. 
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6. Fejn jidħlu l-eżamijiet tal-Intermediate u A Levels, dawn mhux se jsiru fis-sessjoni li tibda fit-23 

ta’ April, u dik is-sessjoni qed tiġi posposta għal Settembru ta’ din is-sena. L-istudenti se jirċievu 

it-timetable u d-dettalji kollha.  

Re-sit session se ssir f’Diċembru u se jsiru l-provedimenti kollha biex dawn l-istudenti xorta waħda 

jingħataw l-opportunità li jibdew l-Università, l-MCAST jew istituzzjonijiet oħra fis-sena 

akkademika li jmiss. 

 

7. Fejn jidħlu studenti li bħalissa jinsabu għaddejjin bl-istudju tagħhom fl-Università, fl-MCAST jew 

istituzzjonijiet oħra, se jkun hemm l-arranġamenti neċessarji biex jissoktaw bl-istudji tagħhom. 

 

It-tagħlim online ser jibqa’ għaddej u nkomplu nħeġġu lit-tfal biex jissoktaw bit-tagħlim tagħhom. 

 


