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-edukazzjoni hija proċess li jinvolvi 
l-persuna sħiħa, moħħ u qalb, 
emozzjonijiet u sentimenti. Jekk dan 
jgħodd għall-proċess edukattiv kollu, li 

l-istudenti jgħaddu minnu sa mill-ewwel snin, 
għandu jagħmel ferm iktar sens fejn tidħol 
l-Edukazzjoni Reliġjuża.

Ir-reliġjon mhijiex dwar dmirijiet u liġijiet, 
wisq inqas dwar tradizzjonijiet u folklor. Mhux 
għax dawn huma esklużi, imma r-reliġjon hi 
qabel xejn dwar kif ħajjitna nistgħu ngħixuha 
f’sens sħiħ u, jien nemmen, dwar kif jista’ 
jkollna l-ferħ u dan bl-abbundanza. 

L-Edukazzjoni Reliġjuża fl-ambjent tal-
iskola faċli ħafna ssir suġġett tal-istudju 
bħal suġġetti oħra. Imma għandu jsir minn 
kollox biex kemm hu possibbli l-Edukazzjoni 
Reliġjuża fl-iskola togħla ’l fuq minn suġġetti 
oħra u tkun tassew ‘edukazzjoni tal-ispirtu’. 

Il-bniedem fih għandu spirtu li jagħmilna 
umani u li jirrifletti, għal dawk li jemmnu 
f’Alla, dik li aħna ngħidulha x-xbieha ta’ Alla 
fina. L-Edukazzjoni Reliġjuża għandha bħala 
l-iskop aħħari tagħha fl-iskola li, b’ħafna 
paċenzja, però anki f’sens edukattiv, toħroġ 
dan l-ispirtu. Hi trid tgħin lill-istudenti li 
qegħdin jikbru biex dan l-ispirtu jesprimi ruħu 
dejjem iżjed ċar f’ħajjithom, fil-mod kif jgħixu 
u jirrelataw mal-oħrajn u magħhom infushom, 
iktar milli sempliċement fl-imġiba tagħhom.

Hu ta’ sodisfazzjon kbir għalija li qed nikteb 
din id-daħla għal dan il-ktieb li qed jiftaħ 
il-bieb tal-edukazzjoni sekondarja għall-
istudenti tagħna. Għandi sentimenti kbar 
ta’ apprezzament u gratitudni għal dawk li 
ħadmu u qed jaħdmu fuq dan il-ktieb u fuq 
oħrajn li huma proġettati għas-snin li ġejjin. 

Napprezza wkoll li dan il-ktieb, indirizzat 
għal din l-età hekk partikulari, qed 
jorbot flimkien b’mod hekk sabiħ u 
kulurit l-Edukazzjoni Reliġjuża u s-sens 
ta’ vjaġġ avventuruż fil-ħajja. Hu ktieb 
li għandu jservi ta’ għodda eċċellenti 
biex l-istudenti tul din is-sena jimxu u 
jiskopru li l-enerġija u l-għejja, it-tajjeb u 
l-ħażin, l-isfidi u d-diffikultajiet tal-għażla 
huma l-ingredjenti mhux biss tal-ktieb li 
għandhom f’idejhom imma tal-ħajja kif 
se tinfetaħ quddiemhom bħala ktieb fil-
ġejjieni tagħhom. Fuq kollox, l-istudenti 
jistgħu jiskopru wkoll li element importanti 
ta’ dan il-vjaġġ, element li jista’ jbiddel is-
sens tal-vjaġġ innifsu u jagħmlu ferm iktar 
sabiħ, hu li huma ma huma qatt weħidhom 
fil-ħajja.

Nittama u nitlob li dan il-ktieb ikun għodda 
tajba f’idejn l-istudenti u l-għalliema biex 
il-proċess tal-Edukazzjoni Reliġjuża jibqa’ 
jgħin biex ilkoll nibqgħu niskopru s-sbuħija 
tal-ħajja u sbuħija tat-twemmin li l-ħajja 
jagħmilha tant iktar rikka.

Rev. Dr René Camilleri Delegat għall-Katekeżi



-Edukazzjoni Reliġjuża hija parti meħtieġa 
mill-edukazzjoni sħiħa tal-bniedem. Huwa 
għal din ir-raġuni li tħejja b’attenzjoni 
kbira dan il-ktieb maħsub biex jgħinek 

bħala student tal-ewwel sena fl-iskola 
sekondarja int u titgħallem dwar ir-reliġjon 
u minnha. Dan il-ktieb jista’ jintuża fil-klassi 
kif ukoll id-dar. Miegħu jew minfloku jistgħu 
jintużaw riżorsi oħra.

Dan il-ktieb inkiteb kemm għall-istudenti 
bniet kif ukoll għal dawk subien. Mhux 
dejjem kien possibbli li nindirizzaw lill-
istudenti mingħajr ma nagħżlu bejn il-maskil 
u l-femminil. Kull fejn użajna l-femminil 
japplika wkoll għas-subien, l-istess kif kull 
fejn użajna l-maskil japplika wkoll għall-bniet.

Xi ħaġa li se ssib f’dan il-ktieb hija r-rabta 
ma' oqsma oħra tat-tagħlim bħalma huma 
l-Lingwi, l-Edukazzjoni għaċ-Ċittadinanza, 
l-Edukazzjoni għas-Saħħa u l-Edukazzjoni fl-
Arti. Dan ma sarx b’kumbinazzjoni. L-iskop 
huwa li inti tara r-rabta bejn dak kollu li 
titgħallem fl-iskola u li kollu hu maħsub 
sabiex jgħinek tikber b’mod sħiħ.

Imqassam fuq sitt kapitli, il-ktieb fih numru 
ta’ lezzjonijiet għal kull kapitlu. Kull lezzjoni 
ġiet ippreżentata fuq medda ta’ żewġ faċċati 
li fihom kemm il-kitba prinċipali dwar it-
tema tal-lezzjoni kif ukoll materjal ieħor 
addizzjonali li tista’ tagħmel użu minnu. 
Għal xi lezzjonijiet hemm żewġ verżjonijiet 
li minnhom se tintgħażel l-aktar waħda 
adattata għall-klassi tiegħek.

Kull kapitlu jibda b’eżerċizzju qasir imsejjaħ 
“Ħejji ruħek” li hu maħsub li jorbot dak li 
l-istudenti jafu diġà ma’ dak li ser jitgħallmu 
dwaru. Imbagħad hemm żewġ faċċati li jagħtu 

Qabel tibda tuża dan il-ktieb

David Polidano f'isem it-tim li ħadem biex ikollok dan il-ktieb f’idejk

ħarsa ġenerali lejn dak li jkun ser isir tul il-
kapitlu kollu, kif ukoll ħarsa partikulari lejn 
kull lezzjoni tiegħu.

F’nofs kull kapitlu hemm żewġ faċċati 
INTERESSANTI. Dawn huma dwar suġġetti 
oħra b’rabta mal-kapitlu li żgur se ssib ta’ 
interess.

Fil-lezzjonijiet differenti hemm numru 
ta’ ikoni li jindikaw tipi differenti ta’ 
informazzjoni jew eżerċizzji:

Din kont tafha? Kurżitajiet jew 
informazzjoni interessanti oħra 
marbuta ma’ xi aspett tal-lezzjoni.

Idħol fil-fond Stedina sabiex 
tirrifletti aktar dwar xi ħaġa 
partikulari li tkun issemmiet fil-
lezzjoni.

Fittex Eżerċizzju ta’ riċerka permezz 
tal-internet jew b’xi mod ieħor.

Għixha! Stedina biex tqiegħed fil-
prattika dak li tkun tgħallimt dwaru.

Agħmel! Ħidma li tista’ tingħata 
għall-klassi jew għad-dar.

Itlob Stedina biex titlob b’modi 
differenti minn tas-soltu.

Fl-aħħar ta’ kull kapitlu għandek issib numru 
ta’ mistoqsijiet li jiswew biex tara kemm 
tgħallimt, kemm fhimt u, fuq kollox, kemm 
taf tuża dak li tgħallimt dwaru.

J’Alla dan il-ktieb iservi biex inti u sħabek 
tikbru b’mod sħiħ!
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