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Għeżież Ġenituri/Kustodji
Mis-sena skolastika 2018/9, l-istudenti kollha li bħalissa jinsabu fis-sitt sena primarja qegħdin
jingħataw l-opportunita li jagħżlu l-Programm fl-Iżvilupp ta’ Karriera Sportiva li se jkun
offrut f’kull skola Medja tal-Istat f’Malta u Għawdex.
Dan il-programm sportiv, immirat lejn dawk l-istudenti li jixtiequ jkomplu jiżviluppaw ittalent sportiv tagħhom, se jkun jinkludi erba’ lezzjonijiet fil-ġimgħa apparti it-tlett lezzjonijiet
fil-ġimgħa tal-Edukazzjoni Fiżika li qegħdin ikunu pprovduti preżentement.
Matul il-ħames snin ta’ studju kollu kemm hu prattiku, l-istudenti magħżula se jkunu jistgħu
jiffukaw fuq id-dixxiplina preferuta tagħhom flimkien m’aspetti oħra tal-ħajja sportiva bħallFitness, Edukazzjoni Outdoor, Fotografija u l-Medja fost affarijiet oħra. L-istudenti se
jingħataw l-ħiliet u l-għarfien neċessarju sabiex jsegwu karriera sportiva fl-isport sew fuq
bażi full-time kif ukoll part-time, mhux neċessarjament mill-aspett ta’ logħob biss.
Fi tmiem l-ewwel sentejn ta’ studju, fi tmiem it-tmien sena, dawk l-istudenti li jilħqu l-miri
stabbiliti jingħataw Kwalifika f’livell ta’ MQF Livell 1 filwaqt li dawk li jtemmu l-istudji
b’suċċess fi tmien il-ħdax-il sena jingħataw kwalifika f’livell ta’ MQF Livell 2 jew 3, skont
il-livell milħuq individwalment.
Id-dixxiplini sportiva li se jkunu segwiti matul is-sena skolastika 2018/9 fil-Kulleġġ tagħna
huma Football u Handball.
Dawk interessati għandhom jimlew il-formola t’applikazzjoni online minn
www.education.gov.mt (Sports Career Development Programmes). L-applikazzjonijiet huma
miftuħa u jagħlqu nhar it-Tnejn 23 t’April 2018.
L-applikanti kollha se jkunu msejħa għall-assessjar prattiku matul Mejju, fejn l-istudenti
jintalbu juru l-ħiliet tagħhom f’numru t’eżerċizzji relatati mad-dixxiplina preferuta tagħhom,
liema kriterji se jkunu mħabbra minn qabel. Dan se jkun l-uniku mod kif se intgħażlu listudenti għal dan il-programm.
Għal dan il-għan ser issir laqgħa Informattiva għall-ġenituri u studenti nhar It-Tlieta, 20 ta’ Marzu
fis-6pm.
Għal aktar dettalji wieħed jista’ jibgħat email fuq scdp@ilearn.edu.mt.
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